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��בלחיצה): תוכן�העניינים�(מהווה�גם�קישוריות�למאמרים,

  ו��............................��ח"תשע�שמות�לפרשת�אספקלריא
  ו��.....................��קלאר�אברהם�ישראל/��הדורות�מכל�והארות�פנינים�–�האיש�אשרי
�אברהם�כשהיה�רק�נולד�ישמעאל�הרי",�ישמעאל�זה�–�בעתו�יתן�פריו�אשר"

  ו��............................................................................��?!ושלוש�שמונים�בן�אבינו

'�מועד�אהל'�'דשטרות�מילי'�ס"מח,�אייזנשטיין�יהודה�הרב/��תורה�של�באהלה
  ח��..............................................................................................��'אבות�אהל'ו

�כל�שורש�מצרים�גאולת"�בסדרת�ראשון�מאמר"�(ה'אהי�אשר�ה'אהי"
  ח��...................................................................................................��")הגאולות

'�איצקוביץ�נ"בביהכ�ש"ומג'�אברהם�נזר'�כולל�ראש,�קריזר�צבי�הרב/��צבי�באר
  יב.................................................................................��צבי�באר�ס"מח,�ב"בב

  יב��..............................................................................................��המפורש�שם

�ישראל הרב / ירושלמי תלמוד�אספקלריית לאור הפרשה�–�הירושלמי בנתיבות
  יד.........................��)ברוקלין(�ומועדים ת"עה 'ירושלים שמחת'�ילקוט ל"מו,�קלויזנר

  יד��....................................��'?מתוק'�שתחילתו�דבר�דוקא'�מרור'ל�לוקחין�למה

  יט��............................................................��רוטשטיין�חיים�הרב/��והנדרש�הדרש

  יט��...............................................................��היראה�גודל�כפי�-�המעשים�ערך

�אלישיב�ש"להגרי�מובהק�תלמיד,�אייזנשטיין�נחום�הרב/��לשבת�רבתי�הלכתא
  כב��.......................��ק"עיה�בירושלים�צ"ומו�דיין',�דפנה�מעלות'�דאתרא�מרא,�ל"זצ

  כב��............................��"מטאטא�י"ע�הרצפה�ניקוי"ו"�בשבת�מים�גריפת"�בענין

�ס"מח),�שמש�בית(�שלום�שערי�צ"ביד�ד"אב,�שפירא�פינחס�הרב/��שפירתא�הלכתא
  כה................................................................................��ח"ו�שלום�בריתי�ת"שו

�כ"ע�וגיזם�להסירם�צ"בג�שהורה�צניעות�שלטי�להסיר�לעירייה�מותר�האם
�ואל�יהרג�המנעל�שרוך�על�שאף�במצבים�כמו�שזהו�או,�ובמאסר�בקנסות
  כה��.......................................................................................................��יעבור

�ס"מח,�אלעד�-�התורה�אור�ישיבת�מראשי,�גנוט�ברוך�שמואל�הרב/��שמואל�ויאמר
  ל��.................................................................................��ס"ושא'�שמואל�ויאמר'

  ל��.............................................................................��במצרים�יוסף�בני�שעבוד
  ל��..........................................................��העבריות�מן�מינקת�אשה�לך�וקראתי

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

  לב��.......................................��ובתפילה�בפרשה�האבות�על�אלקים�שם�הזכרת

,�חבשוש�איתמר�הרב/��השבוע�בפרשת�הראשונים�עשרה�מעלת�–�ימצאונני�ומשחרי
  לה......................................��באלעד�תורה�ומרביץ,�כ"ב'�ימצאונני�ומשחרי'�ס"מח

  לה��...........................��הראשונים�מעשרה�הכנסת�לבית�המשכים�למעלת�רמז

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

  לו��...��לפניה�מרקדין�ומרים�ואהרן�באפריון�הושיבה,�ליקוחין�מעשה�לו�שעשה

  לט��...............ומועדים�ת"עה'�לבנו�וטהר'�ס"מח,�ריינר�יוחנן�הרב/��לי�ברא�טהור�לב

  לט��.....................................................................................��יפרוץ�וכן�ירבה�כן

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

  מא��................................................................................��!הרבה�אותו�מקדשין

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

  מו��...............................................................��שיניים�בטיפול�מהפה�שיוצא�דם

  מו��................................................................................��שבת�חילול�על�כפרה

�אפיקי'ו',�דרך�מאיר',�'דרך�מֹוסר'�ס"מח,�גולדבאום�צבי�מנחם�הרב/��ועישעש�ֵמאֹור
  מח��......................................................................................................��'חיים

  מח��..................................................................................��"אנוכי"�או"�בלעדי"

  נ��...................��חלקים�ג"י'�דעת�הרחב'�ס"מח,�הורביץ�אליהו�הרב/��השבת�מהלכות
  נ��......................................................................................��מבעיר�מלאכת�גדר

  נג��....................................................��ירושלים,�הבר�אברהם�הרב/��אברהם�מנחת

  נג��........................��?נשבעים�אין�כשרים�והרי�לחותנו�רבינו�משה�נשבע�מדוע

�מוסדות�וראש�נשיא,�אלעד�לעיר�הראשי�הרב,�מלכא�מרדכי�הרב/��מלך�מעדני
  נו��..........................��ועוד�מרדכי�אמרי,�המלך�דרך�ת"שו�ספרי�מחבר",�המלך�אור"

  נו��..........................................................................��'"ה�בעבודת�האדם�מבחן"

  נט��................��)שמש�בית'�(חפצו'�ה�תורת'�כולל,�אברהם�יצחק�הרב/��הלכה�מעמקי

  נט��......................................................��כראוי�להתכונן�כדי�מילה�ברית�עיכוב

�פרדס',�'אודך�אני�גם'�ספרי�מחבר,�רבינוביץ�הכהן�גמליאל�הרב/��הכהונה�מפרדס
  סג��................................................................................��ועוד,�כ"ג'�החדש�יוסף

  סג��..............................................................��בשבח�מתחיל'�חונן�אתה'ש�טעם
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  סה��..................��מ"חו�על'�צדקך�משפטי'�ס"מח,�טננהויז�יהודה�הרב/��צדקך�משפטי

  סה��..............................................................��להחזיר�לא�מנת�על�מגוי�לשאול

  סח��............��)רחובות(�לאחים�לב�כולל,�אסטריק�מאיר�ישראל�הרב/��בפרשה�נגוהות

  סח��.................................................................��הבכורות�ומספר�הלויים�מפקד

�מרן�ספרי�עורך,�אשדוד�–�יוסף�דעת�כולל�ראש,�נוביק�הלוי�יחיאל�הרב/��נחשבה
  עא��...............................................................................��ל"זצ�רוזובסקי�ש"הגר

  עא��..............................................................��קודש�לאדמת�מקומנו�את�נהפוך

  עד��..........��'והערות�ביאורים�עם�איש�חזון'�ס"מח,�אנגלנדר�יהודה�הרב/��חפיצה�נפש

  עד��................................................................��"פה�כבד"�בגדר�ועיון�התבוננות

  עו��...��)עילית�מודיעין(�יצחק�ברית�ד"בביהמ�ש"מג,�אליאך�ראובן�הרב/��בהלכה�ענין

  עו��..............��והלכותיה�ביאורה�–"�אבינו�אברהם�של�בבריתו�להכניסו"�ברכת

  פא��..................................................��בלומנטל�חיים�ישראל�הרב/��לתורה�פרחים

  פא��....................................העושר�נסיון*��מצרים�לגלות�גרמה�הממון�תאוות

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

  פג��.................................................................................................��מציל�באר

  פז��.......................................................................��דרקסלר�נחמן�הרב/��תובנות

  פז��..................................................................................��מצרים�על�חדש�מלך

��

  פט��..��יוסף�ילקוט�בעל�צ"הראשל�מרן�מאת�ההלכה�פינת

�הדין�בית�נשיא,�א"שליט�יוסף�יצחק�רבי�הגאון�לציון�הראשון�מרן/��ההלכה�פינת
  פט��....................................................................��יוסף�ילקוט�ובעל�הגדול�הרבני

  פט��.....................................................................................��לתורה�קטן�עליית

��

  צד��.................................................................��חינוך

  צד��..��חינוכי�ומרצה,�ת"ת�מנהל,�מחנך',�מונדרוביץ�מיכל�ליחיא�הרב/��בפרשה�חינוך

  צד��....................................................................................��הילדים�את�ותחיין
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�בישיבת�מ"ור�יעקב�תקוות�י"ר�לפנים,�פישר�הכהן�אליעזר�הרב/��וילדים�הורים
�ומהדיר',�חי�אבשלום�עוד',�'תורה�של�באספקלריא�האיצטגנינות'�ס"מח,�א"הגר
  צז��...........................................................................��ת"עה'�יצחק�עקידת'�ספרי

  צז��.............................................................��אומנות�בנו�ללמד�האב�חייב�האם

��

  קב��................................................................��חידות

�ס"מח,�לוי�יהודה�צבי�בנימין�הרב/��השבוע�בפרשת�לחידודא�שאלות�–�חדוותא
  קב��..........................................................��פ"הגש�על�משוררים�וליל�י"רש�לקוטי

  קב��..............................................................................��שמות�בפרשת�שאלות

  קב��.......................��)כז�ישעיה(�אשכנז�לבני�שמות�הפטרת�דאפטרתא�חדוותא

  קב��........................................................��)א�ירמיהו(�ספרד�לבני�שמות�הפטרת

  קג��...........................................................................��ויחי'�חדוותא'ל�תשובות

  קו��......................................��)ב"פ�א-מלכים(�ויחי�דאפטרתא�חדוותא�תשובות

  קו��.............................��האמורי�מיד�לקחתי�אשר�-��עולם�גבעות�תאות:�הוספה

��

  קח��.................................................................��סיפור

  קח��............................................................................��קופלמן�זאב�הרב/��סיפור

  קח��...........................................................................��נפשי�שאהבה�לי�הגידה

  קיג��.............................................��ויינשטוק�חיים�חנוך�הרב�של�מארכיונו/��סיפור

  קיג��..........................................................................��"עיור�או�פיקח�ישום�מי"

  קיד��.........................................................��!לשמוע�לא�ומה,�לשמוע�מה�לדעת

�חנוך�הרב/��ל"זצ�שרייבר�פ"הגר�של�חייו�ממסכת�יהודית�גבורה�פרקי�–�חת�ללא
  קטז��.........................................................................................��ויינשטוק�חיים

�של�לשמד�ההעברה�של�הנוראה�הפרשה"�מסדרת�ראשון�פרק.�ז"ט�פרק
�לילדי�וכנות)מ(הס�אנשי�עשו�אשר�את!�תשכח�ואל�זכור�-"�טהראן�ילדי

  קטז��...........................................................................��.י"לא�בדרכם�המלחמה
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 אספקלריא לפרשת שמות תשע"ח 

� �האיש �/��–אשרי �הדורות �מכל �והארות פנינים
 קלארישראל�אברהם�

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

זה�ישמעאל",�הרי�ישמעאל�נולד�רק��–בעתו��יתן"אשר�פריו�
 כשהיה�אברהם�אבינו�בן�שמונים�ושלוש?!

חז"ל�דורשים�את�מזמור�א'�בשבחו�של�אברהם�אבינו�ע"ה�(בראשית�רבה�סא,�א,�

זה��–�מדרש�שוחר�טוב,�ועוד).�ולפי�אחת�הנוסחאות�נדרש�כך:�"אשר�פריו�יתן�בעתו

��אלו�בני�קטורה".�–אשר�יעשה�יצליח�זה�יצחק,�וכל��–,�ועלהו�לא�יבול�ישמעאל

�מה� �את �ליישב �המפרשים �מדברי �מהלכים �תשעה �הובאו �הקודמים במאמרים

�יותר� �ועיקרי �חשוב �הפרי �והרי �לעלה, �יצחק �ואת �לפרי �ישמעאל �את שהחשיב

�כאן...� �שכתוב �מה �לעצם �לב �שמים �לא �כמעט �זה �בפרט �העיסוק �מרוב מהעלה.

בגיל��–האמנם??�האם�זו�העת�הראויה�ללדת��בעתו!שאברהם�הוליד�את�ישמעאל�

��שמונים�ושלוש??

� �יפה �מוהר"ש �הוא �ליישבה �ועמל �זו �בקושיא �שהבחין �בפירושו��–מי אשכנזי,

��למדרש�רבה�"יפה�תואר".�

��וכתב�שלשה�תירוצים:

לא�כדורות�הראשונים�דורות�האחרונים.�אמנם�בימינו�מי�שנולד��–תירוץ�ראשון�

�ר �ושלוש �שמונים �בגיל �בן �כן�לו �לא �כך... �בשל �הימים �דברי �בספרי �להיכתב אוי

בדורות�ההם�היו�נולדים�ילדים�בגיל�מבוגר�הרבה�יותר,�והיה�זה�נחשב�גיל�סביר�

��ללדת�בו.�

� �קטורה��–תירוץ�שני �ובני �יצחק �אבל �אמנם�מאוחר, �נולד �ישמעאל �יחסית! הכל

�לידת� �הרי �אליהם �ביחס �מאוחרות... �יותר �עוד �בשנים �אבינו �לאברהם �לו נולדו

��ישמעאל�היתה�ממש�בגיל�האידיאלי...�
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אין�להסתכל�על�התוצאות,�אלא�על�פעולת�האדם�והשתדלותו,��–תירוץ�שלישי�

��שיאת�הגר�היתה�בעת�הראויה.�אמנם�ישמעאל�נולד�בגיל�מאוחר�אבל�נ

ומדוע?�כי�כידוע�מי�שאין�לו�בנים�במשך�עשר�שנים�עליו�לישא�אשה�אחרת�כדי�

� �ואכן �לאברהם�בנים�משרה��אחר�עשר�שניםשלא�ייבטל�מפריה�ורביה, שלא�היו

��נשא�את�הגר!�

ואם�ישאל�השואל,�שחשבון�מדוקדק�יעלה�שהיו�אלו�יותר�מעשר�שנים?�תשובתו�

��היה�אברהם�אבינו�בחוץ�לארץ�אינן�נחשבות�במנין�השנים!בצידו:�השנים�ש

זהו�לא�תירוץ�גרידא.�במדרש�רבה�משמע�לכאורה�שמאברהם�אבינו�אנו�למדים�

��את�זאת!!�שמי�שלא�נולדו�לו�בנים�במשך�עשור�צריך�לשאת�אשה�אחרת.

��זה�לשון�מדרש�רבה�(פרשת�לך�לך,�פרשה�מה�אות�ג):

ן.�רבי�אמי�בשם�ריש�לקיש,�מנין�תנינן�"מקץ�עשר�שנים�לשבת�אברם�בארץ�כנע

נשא�אשה�ושהה�עמה�עשר�שנים�ולא�ילדה�אינו�רשאי�לבטל�מפריה�ורביה�אלא�

'� �ג): �מהכא�(בראשית�טז, לשבת�אברם�מקץ�עשר�שנים�יוציא�וישא�אשה�אחרת,

��בארץ�כנען'.�הדא�אמרת,�אין�ישיבת�חוצה�לארץ�עולה�מן�המנין".�

אה�דרשה�זו,�אלא�ששם�מובאת�הדרשה�כ"זכר�גם�בברייתא�ביבמות�(סד,�א)�הוב

��לדבר"�בלבד,�ולא�שזהו�מקור�הדין:�

יוציא�ויתן�כתובה,�שמא��–"תנו�רבנן,�נשא�אשה�ושהה�עמה�עשר�שנים�ולא�ילדה�

לא�זכה�להבנות�ממנה.�אע"פ�שאין�ראיה�לדבר,�זכר�לדבר:�'מקץ�עשר�שנים�לשבת�

��ו�מן�המנין".אברם�בארץ�כנען'.�ללמדך�שאין�ישיבת�חו"ל�עולה�ל

*��

ידי�משה':�המדרש�כאן�סובר�כמו�השיטה�'ולסיומו�של�ענין,�חשוב�להזכיר�דברי�ה

��.אשישמעאל�חזר�בתשובה�לבסוף

� ���

                                                 
��א �בתרא �בבא �נט,ז; �פרשה �שרה] �[חיי �רבה �בראשית �יד; �הלכה �ה �פרק �קדושין, �סוף �נסתם�תוספתא �וכך טז,ב;

 .בבראשית�רבה�[נח]�פרשה�ל,�ד�ושם�פרשה�לח,�יב



 
 

  

 ח 'עמ -אספקלריא 
 

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

"אהי'ה�אשר�אהי'ה"�(מאמר�ראשון�בסדרת�"גאולת�מצרים�
�הגאולות")שורש�כל�

�ִיְׂשרָ� �ִלְבֵני ה�-�ֵאל�ֶאְהיֶ�ַוֹּיאֶמר�ֱאֹלִקים�ֶאל�ֹמֶׁשה�ֶאְהֶיה�ֲאֶׁשר�ֶאְהֶיה�ַוֹּיאֶמר�ֹּכה�ֹתאַמר

��ְׁשָלַחִני�ֲאֵליֶכם�(ג,�יד)

ולא�מובן,�מהו�ה"ויאמר"�"ויאמר"�ב'�פעמים�אחד�אחרי�השני�באותו�הפסוק.�א]�

��אמר�"אהי'ה"�רק�פעם�אחת.וגם�מה�שבתחילה�נאמר�"אה'יה"�ב'�פעמים,�ואח"כ�נ

�שני� �בין �הכתוב �מן �שחסר �חז"ל �דרשו �זה �שמכח �ט:), �(ברכות �מהרש"א ומבאר

�עמכם� �הייתי �אני �לך�אמור�להם�לישראל, �הקב"ה: �לו �שמתחילה�אמר האמירות,

�לצרה� �דיה �משה: �לו �ואמר �מלכיות. �בשעבוד �עמכם �אהיה �ואני �זה, בשעבוד

�להם�"אהי �אמור �לך �הקב"ה: �לו �ואמר �מודיע�בשעתה. �אני �לך �אליכם", ה�שלחני

��להם�איני�מודיע�(שמו"ר�פ"ג).

�כונתי� �גם�אני �כי �שאתה�לא�הבנת�דברי, �הקב"ה, �לו �שאמר �המהרש"א, ומבאר

לכך,�שלך�אני�מודיע�אהיה�עמהם�בצרה�אחרת�ולהם�איני�מודיע,�אלא�כה�תאמר�

�ומה�שהודיע�הקב"ה�למשה �ואל�תזכור�להם�צרה�אחרת. �ישראל�אהיה�וגו' �לבני

שיהיה�עמנו�בכל�הגלויות,�בזה�הבטיח�לו�בשם�הוי"ה,�שאנו�דבקים�בו�וישאר�לנו�

��הוי"ה�בכל�השעבודים,�ולא�יבוא�לנו�הפסד�וכליון�ח"ו�באורך�הגלות.

וזהו�מה�שרמז�לו�הקב"ה�למשה�כשנגלה�אליו�בסנה,�שהראה�לו�"סנה�בוער�באש�

ז�לו�דכמו"כ�עם�ישראל�והסנה�איננו�אוכל"�(ג,�ב).�ואחז"ל�(ילקו"ש�רמז�קסט)�שרמ

הגם�שישתעבדו�בד'�מלכיות�(וזהו�'סנה�בוער�באש'),�מ"מ�אינם�כלים�('הסנה�איננו�

��אוכל').

א.�אך,�ממה�שהקב"ה�הודיע�כן�למשה�את�זה�כאן�קודם�וסמוך�לגאולת�מצרים�

משתמע,�שיש�שייכות�בין�גאולת�מצרים�לשאר�כל�הגלויות�שאנו�מובטחים�מאת�

��,�וזה�טעון�ביאור.הקב"ה�שלא�נלך�לכליון
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ב.�גם�צ"ב,�מדוע�הנהגה�זו�שהקב"ה�"עמו�אנכי�בצרה"�(זהו�"אהי'ה")�טומן�בתוכו�

�מפני� �הוא �הגלות �סיבת �כל �והרי �בגלות. �וכליון �הפסד �לנו �יבוא �שלא הבטחה

�נשוב� �לא �אם �מ"מ �לנו, �לטוב �לגלות �אותנו �הוריד �הקב"ה �אם �גם �וא"כ חטאינו,

אולה,�ומה�שייך�הבטחה�בזה�מאחר�שהדבר�בתשובה�לכאורה�אין�סיבה�שנזכה�לג

��תלוי�בנו.

��משל�מאת�ה'מעשה�נסים'�(בעל�נתיה"מ)

�(פיסקא� �נסים' �'מעשה �להגדה �בפירושו �הנתיה"מ �בעל �מבאר �הענין �ובביאור ב]

�על� �ושמחה �משתה �עושים �שאנחנו �מה �פלא, �זה �דלכאורה �עניא'), �לחמא 'הא

��יציאת�מצרים,�מאחר�ששוב�אנו�בגלות�כבתחילה.

�כל��ומשל �שמח �שבודאי �ויצא�לחירות, �במאסר �שישב �לעבד �דומה? למה�הדבר

�אך� �מהמאסר. �והצילו �שהוציאו �ומודה�ומברך�את�מי �לחירות, שנה�ביום�יציאתו

אם�חזר�ונחבש�שוב�בבית�האסורים,�אין�דרכו�של�האדם�לשמוח�בריקודין�ומחולות�

ב�בבית�כלא.�בתוך�בית�האסורים�על�שיצא�פעם�ממנו,�כיון�שעכשיו�הוא�שקוע�שו

אולם�אם�מחמת�היציאה�הראשונה,�מובטח�לו�בבירור�בלי�שום�ספק�שגם�עכשיו�

�היציאה� �על �האסורים �בית �בתוך �גם �שישמח �ראוי �עדיין �בודאי �יצא, בודאי

��הראשונה.

וכך�גם�מכח�יציאת�מצרים�אנו�מובטחים�בבירור�בלי�ספק�שניגאל�מכל�הגלויות,�

�ההיא, �היציאה �על �לשמוח �סיבה �יש �לגאולה��ולכן �גם �הסיבה �שהיא מאחר

��העתידה.

�היה� �בודאי �הנה �כי �היינו'), �'עבדים �(פיסקא �נסים' �ה'מעשה �מבאר �הענין ועומק

יכול�הקב"ה�להוציא�אותנו�ממצרים�בלי�להראות�את�ידו�החזקה�וגבורותיו�לעיני�

�ואסתר� �מרדכי �שהיה�בזמן �מדעתם�(כמו �בלבם�לשחרר�אותנו �שיתן �כגון העמים,

��כל�בתוך�דרכי�הטבע),�אלא�שעשה�זאת�ה'�למענינו.שגלגל�הקב"ה�ה

�עד�שכמעט�היה�ראוי� �לחטוא�הרבה�פעמים, �אנו �שעתידין �יתברך, �לפניו �גלוי כי

�בין� �יתברך �כבודו �משה�לבקש�רחמים�רק�מחמת�חילול �יכול �ולא�היה לכלותינו,
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וזהו��–העמים,�כמו�שאמר�בכל�תפילותיו�"למה�יאמרו�מצרים�ברעה�הוציאם�כו'"�

חמת�שהיה�היציאה�ביד�חזקה�ונגלה�לעין�כל�שהוא�יתברך�המוציא�ואנחנו�רק�מ

�לא�היה�נגלה�שהוא�יתברך� �ביד�חזקה, �לא�היה�מוציא�אותנו �משא"כ�אילו בניו,

�יכולים�להתפלל�"למה�יאמרו�מצרים� �ולא�היינו �ושאנו�בני�אל�חי, המוציא�אותנו

��כו'".

��הגאולה�העתידה�וכל�הגאולות�הם�רק�"למען�שמו"

� �התפילה�ג] �וכנוסח �שמו", �"למען �רק �לה �זוכין �אנו �העתידה �הגאולה �גם והנה

�שמך" �למען �מהרה �"וגאלנו �שמו" �למען �בניהם �לבני �גואל �כל�ב"ומביא �גם �וכך .

��).�גהגאולות�מכל�צרות�הגלויות�הם�רק�למען�שמו�(כמבואר�בגמ'�בפסחים

�העמים �מכל �בנו �שבחר �בגלל �רק �זה �שמו, �חילול �זה �הגאולה ואנו��והטעם�שאי

��.�דהעם�הנבחר�שלו,�ולכן�אם�לא�ניגאל�הרי�זה�חילול�שמו�יתברך�לעיני�העמים

�מובטחין� �אנו �ובמופתים, �באותות �חזקה �ביד �ממצרים �היציאה �מכח �רק ולכן

בבירור�על�הגאולה�העתידה,�כי�אילו�היה�היציאה�ממצרים�בלא�פרסום�לא�היה�

�כב �שכל�העולם�ראו �אבל�מכיון �יתברך, �איך�שהוציאנו�זה�חילול�כבודו �וגדלו ודו

�כבודו� �לא�נהיה�ראויים�יעשה�זאת�למען �גורם�שגם�אם�ח"ו �זה �לפיכך ממצרים,

��יתברך�שלא�יחולל.

                                                 
�אבל��ב �ישראל, �של �מעשיהם �בזכות �תלויים �וקיצה �זמנה �'אחישנה' �שגאולת �ס.) �זוה"ח �(תק' �בזוהר �שמובא וכמו

�יתברך� �בו �תלויה �אלא �בזכות�מעשיהם �תלויה �אינה �צח.) �סנהדרין �עי' �הקב"ה, �שקבע �הקץ �(בזמן �'בעתה' גאולת
��למעני�למעני�אעשה".�וכ"כ�הגר"א�(אבן�שלמה�יא,�ט)�ע"ש.כמש"כ�"

בגמ'�בפסחים�(קיז,�א)�מבואר,�שבעת�קריעת�ים�סוף�אמרו�ישראל�"לא�לנו�ה'�לא�לנו"�[לא�לנו�בשבילנו�תצילנו�ה'��ג
כי�לא�לנו�זכות�כי�אם�לשמך�כו',�מהרש"א],�ורוח�הקודש�השיבה�"למעני�למעני�אעשה".�וכן�מובא�שם�שאמרו�כן�

ושע�וישראל�כנגד�מלכי�כנען,�ודבורה�וברק�נגד�סיסרא,�וחזקיה�וסייעתו�נגד�סנחריב,�וחנניה�מישאל�ועזריה�נגד�יה
��נבוכדנצר,�ומרדכי�ואסתר�נגד�המן.�ובכל�זה�רוה"ק�השיבה�ואמרה�"למעני�למעני�אעשה".

בגוים�אשר�באו�שמה�כו'.��ואחמול�על�שם�קדשי�אשר�חללוהו�בית�ישראלכג)�שנא'�"-ראה�במקראי�יחזקאל�(לו,�יט�ד
וקדשתי�את�שמי�הגדול�.�כי�אם�לשם�קדשי�אשר�חללתם�בגוים�אשר�באתם�שםלא�למענכם�אני�עשה�בית�ישראל�
וידעו�הגוים�כי�אני�ה'�נאם�אדני�ה'�בהקדשי�בכם�לעיניהם".�ופרש"י�"ויחללו�את��המחולל�בגוים�אשר�חללתם�בתוכם

ליהם�עם�ה'�אלה�ומארצו�יצאו�ולא�היה�יכולת�בידו�להציל�את�עמו�שם�קדשי",�ומהו�החילול?�באמור�אויביהם�ע
�ז)�"ואת�שם�קדשי� ואת�ארצו.�"וקדשתי�את�שמי",�ומהו�הקידוש?�"ולקחתי�אתכם�מן�הגוים".�ועוד�נאמר�(שם�לט,
אודיע�בתוך�עמי�ישראל�ולא�אחל�את�שם�קדשי�עוד�וידעו�הגוים�כי�אני�ה'�קדוש�בישראל"�ופרש"י�"שפלותם�של�

הרי�מפורש�בדבריו�שעצם�זה�שישראל�בגלות��–ראל�חילול�שמו�הוא�באמור�להם�עם�ה'�אלה�ולא�יכול�להצילם"�יש
 נחשב�חילול�שמו.
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�דהכי� �אדעתא �זה �היה �ובמופתים, �באותות �ממצרים �אותנו �הוציא וכשהקב"ה

�יתברך� �ולהבא�שעם�ישראל�יהיה�גורם�לחילול�שמו �מכאן שידע�שזה�כורך�אותו

��יכך�יציאת�מצרים�הוא�שורש�לכל�הגאולות.אם�יהיו�בגלות.�ולפ

�בעוד� �להיות �ישראל �שעתידין �למשה �הקב"ה �הודיע �מצרים �גאולת �קודם ולכן

�אנכי� �עמו �אלא �ישראל, �את �עוזב �לא �שהקב"ה �למשה, �הקב"ה �והודיע גלויות,

��.�הבצרה,�וזהו�חילול�כבודו�יתברך,�ולפיכך�זה�מכריח�שיפדה�אותם�משם

��okmail.co.il@5322906לתגובות:�

� � 

                                                 
��ועי'�היטב�ברמב"ן�(ג,�יג)�מש"כ�שעדיין�לא�נאמר�למשה�שיעשה�ביציא"מ�אותות�ומופתים�גדולים�ונפלאים.����ה
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�'נזר� �כולל �ראש �קריזר, �צבי �הרב /� �צבי באר
�מח"ס� �בב"ב, �איצקוביץ' �בביהכ"נ �ומג"ש אברהם'

��באר�צבי

��שם�המפורש
��ֶזה�ִזְכִרי�ְלֹדר�ֹּדר�(ג,�טו)ֶזה�ְּׁשִמי�ְלֹעָלם�וְ�

פירש�רש"י�שלמדו�כאן�איך�נקרא.�ובפשטות�זהו�על�פי�הגמ'�בפסחים�(דף�נ'�ע"א),�

� �ע"א), �עא �(דף �אמר�ובקידושין �זכרי, �זה �וכתיב �שמי, �זה �כתיב �רמי, �אבינא רבי

�ואם�כן� �ד'. �בא' �ונקרא�אני �ה', �בי' �נכתב�אני �נקרא, �נכתב�אני הקב"ה�לא�כשאני

�להקשות� �יש �כן �ואם �השם, �קריאת �את �למשה �הקב"ה �למדו �כאן �שרק מבואר

�שהביא�רש"י� �אתה�אומר, �הלהרגני �י"ד) �(ב' �המדרש�בפסוק�לעיל לכאורה�לדברי

רבינו�ע"ה�הרגו�בשם�המפורש,�ומבואר�שכבר�קודם�לכן�ידע�משה�איך�שם�שמשה�

�מה� �לפי �להעיר �יש �וביותר �קודם). �היה �ההוא �שהמעשה �כרחך �על �(דהרי נקרא,

�קרא� �הראשון �שאדם �קצ"ב), �סי' �חו"מ �לשו"ת �(בהשמטות �סופר �החתם שכתב

להקב"ה�שם�אדנות�בתורת�פירוש�של�שם�הויה,�הרי�שהיה�ידוע�עיקר�כל�הענין�

��הזה�כבר�קודם�לכן.

והיה�אפשר�לומר,�שהמדרש�סובר�שמשה�רבינו�הרג�את�המצרי�בשם�של�ארבע�

אותיות,�ואילו�כאן�לימדו�הקב"ה�את�השם�של�מ"ב�או�של�ע"ב�אותיות.�אך�לפי�

איך�שפירש�רש"י�משמע�שאין�סתירה�מדברי�המדרש�בזה,�ושכאן�לימדו�שם�של�ד'�

�עדיין �ואם�כן �שם, היה�אפשר�לומר�שהרגו�בשם�של�ע"ב��אותיות�וכמבואר�בגמ'

אותיות,�אך�זה�אין�מסתבר�כלל�שיידע�שם�של�ע"ב�אותיות�קודם�שיודע�שם�של�ד'�

��אותיות.�

�ולפי"ז� ובאמת�מצאתי�בבעל�הטורים�כאן�שכתב�שמסר�לו�שם�של�י"ב�אותיות,

אולי�אפ"ל�שבאמת�הרגו�בשם�של�ארבע�אותיות.�[וגם�זה�גופא�טעון�בירור�האם�

�המפורש �לפעול��שם �שאפשר �או �זה, �בשם �גם �הוא �בעוה"ז �לפעול �יכולים שעי"ז

��דוקא�על�ידי�שם�מלא�של�ע"ב�אותיות].



 
 

  

 יג 'עמ -אספקלריא 
 

�ידע�שפיר�משרע"ה�גם�שם�של� �שגם�קודם�לכן �שאה"נ �אפשר�לומר�בזה, ואולי

ארבע�אותיות,�אלא�שהיה�יכול�לקרותו�ככתבו,�ואילו�כאן�נתחדש�לו�מפי�הגבורה�

�ולהע �ככתבו, �לקרותו �אין �יש�שמעתה �כן �איך �ולימדו �ככתבו, �יקרא �שלא לימו

לקרותו�היינו�בלשון�אדנות.�אבל�קודם�לכן�שפיר�היה�אומרו�ככתבו.�ואכן�מבואר�

במשנה�בסוטה�(לז:)�שבמקדש�היה�הכהן�אומר�את�השם�ככתבו,�הרי�אנו�רואים�

מזה�שגם�ככתבו�יש�על�זה�דין�של�שם�המפורש,�ועל�ידי�זה�הרג�משה�את�המצרי.�

�נתחד �[שוב�וכאן �בזה. �ויש�לעיין �ככתבו. �לקרותו �אין �הגבורה�שמעתה �מפי ש�לו

�'למדו�איך�נקרא'.� ראיתי�שכבר�כתב�כך�בשפתי�חכמים�שזה�מדוייק�בלשון�רש"י

והנה�עד�עתה�היה�משרע"ה�מתבודד�עם�הקב"ה�בינו�לבין�קונו,�אבל�מכאן�ואילך�

מו',�היה�מן�שהיה�תפקידו�להינבא�לישראל�בשם�ה',�והכין�עצמו�לשאלתם�'מה�ש

ההכרח�ללמדו�איך�נקרא,�והיה�עליו�ציווי�להעלים�ידיעתו�בשם�ה',�וזש"כ�זה�שמי�

��לעלם].�

שוב�התבוננתי�שיש�לומר�שאכן�באמת�משה�רבינו�ידע�כבר�שם�של�ע"ב�אותיות,�

�ואילו�הכא�לימדו�הקב"ה�שם�של�י"ב�אותיות,�ששם� שבזה�הוא�הרג�את�המצרי,

י"ב�ואין�זה�כלל�תוספת�עליו,�שהרי�שם�של�י"ב�של�ע"ב�אינו�שייך�כלל�לשם�של�

�שרש"י� �ממה �וכדמוכח �נסתר, �יותר �הרבה �הוא �אותיות �מ"ב �של �וכן אותיות

�לנו,� �פירשו �לא �ושתים �ארבעים �ובן �עשרה �שתים �בן �דשם �כתב �(עא.) בקידושין

ואילו�לגבי�שם�בן�ע"ב�אותיות�כתב�רש"י�בסוכה�(מה.)�מה�הם�כל�האותיות�שבו,�

��בשלש�מקראות�הסמוכין�בפ'�בשלח�עיי"ש.שהן�הנקובים�

שוב�ראיתי�ב'רבינו�בחיי'�על�הפסוק�'ויך�את�המצרי'�(ב'�י"ב)�שפירש�שהרגו�בשם�

המפורש�של�מ"ב�אותיות,�עיי"ש.�וממילא�יש�לומר,�שאף�אם�את�המצרי�הרג�בשם�

של�מ"ב�אותיות�כמו�שכתב�ה'רבינו�בחיי',�מכל�מקום�כאן�התחדש�שבשם�של�ד'�

��שינוי�בין�הקריאה�לכתיבה.אותיות�יש�

�� �zvi6@neto.bezeqint.netלתגובות:

� ���
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ת�אספקלריי לאור הפרשה�–�הירושלמי בנתיבות
� הרב  /ירושלמי תלמוד �קלויזנרישראל  ל"מו,

��)ברוקלין(ומועדים� ת"עה 'ירושלים שמחת'�ילקוט

��'מתוק'?�ודבר�שתחילת�למה�לוקחין�ל'מרור'�דוקא
�ה"ה הירושלמי �פ"ב �פסחים �ואלו�במסכת �במשנה �המובא �על �שאדם� קאי ירקות

��:יוצא�בהן�ידי�חובתו�בפסח�בחזרת�וכו'�ומבאר�הירושלמי

��בחזרת �(היינו) �מכסיפין �ופניו �מר �ירק �ובמרור �וכו' �כלומר�חסא �חיורים, (שפניו

(ליחה,�כשסוחטים�אותו�ויש�לו�שרף��שאין�גוונו�ירוק�מאוד�אלא�הוא�ירוק�מכסיף)

(קשה�על�דברי�המשנה�שכתב�התיבון��שרף�לבן�כחלב).במקום�שנחתך�נוזל�ממנו�

�קרוי�חזרת�אלא��(היא),הרי�חזרת�מתוק��שיוצאין�מצות�מרור�ע"י�חזרת) הרי�אינו

(כלומר�כל�דבר�המתוק�מכנין�אותו�חזרת�על�שם�שהוא�מתוק�ואמאי�יוצאין�מתוק�

אלא�הדבר�תלוי��כל�עצמן�אין(מתרץ)�רבי�חייא�בשם�רבי�הושעי'�בו�משום�מרור),�

� �אלא�בחזרת �תלוי �אינו �חייהם �את �וימררו �ע"ש �שהוא �הדבר �של �עיקרו (כלומר

� �בדומה) �דומה �שהוא �בחזרת �תחילתה �החזרת �ורך�מה �הארץ, �מן �צומח (כשהוא

מר,�כך�עשו�המצריים�לאבותינו�(כשנתגדל�ונתקשה�הגזע,�הוא)�מתוק,�וסופה��הוא)

�ואח"כ �ואחיך �בתחילה�במיטב�הארץ�הושב�את�אביך �את�חייהם��במצרים, וימררו

��בעבודה�קשה�בחומר�ובלבנים.

��דברי�הלבוש�בדינא�דהירושלמי

�"ועיקר���הלבושהלבוש��הנההנה �ה') �(בסעיף �שם �כתב �וכה �ירושלמי, �הך �העתיק �תע"ג �"ועיקר�בסי' �ה') �(בסעיף �שם �כתב �וכה �ירושלמי, �הך �העתיק �תע"ג בסי'

המצוה�היא�בחזרת�אע"פ�שהיא�מתוקה�ואין�בה�מרירות�כל�כך�כשאר�המינין,�מ"מ�המצוה�היא�בחזרת�אע"פ�שהיא�מתוקה�ואין�בה�מרירות�כל�כך�כשאר�המינין,�מ"מ�

�ש �הקודש�יותר�ממנו, �לדבר�בלשון �לרז"ל�שידעו �שקים�להו �הקודש�יותר�ממנו, �לדבר�בלשון �לרז"ל�שידעו עיקר�שם�מרור�הכתוב�עיקר�שם�מרור�הכתוב�קים�להו

בתורה�הונח�עליו�תחילה,�ועוד�שתחילתו�מתוק�וסופו�מר,�זכר�לוימררו�את�חייהם�בתורה�הונח�עליו�תחילה,�ועוד�שתחילתו�מתוק�וסופו�מר,�זכר�לוימררו�את�חייהם�

�לו� �הדומין �האחרים �על �הושאל �ואח"כ �בפרך, �ואח"כ �רך �בפה �תחילה �לו�בפרך, �הדומין �האחרים �על �הושאל �ואח"כ �בפרך, �ואח"כ �רך �בפה �תחילה בפרך,

��במרירות".במרירות".
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:�"כן�הוא�בירושלמי�וכו'�אבל�בש"ס�(פסחים�בבלי)�דף�ל"ט�:�"כן�הוא�בירושלמי�וכו'�אבל�בש"ס�(פסחים�בבלי)�דף�ל"ט�אלי'�רבאאלי'�רבאעלה�העלה�ה��וכתבוכתב

�פ �קשה, �וסופו �רך �פתחלתו �קשה, �וסופו �רך �שוכרין�תחלתו �שהיו �שכר �ע"י �בהן �נשתעבדו �בתחילה �שוכרין�ירש"י �שהיו �שכר �ע"י �בהן �נשתעבדו �בתחילה ירש"י

��אותן,�מרור�סופו�הקלח�שלו�מתקשה�כעץ".אותן,�מרור�סופו�הקלח�שלו�מתקשה�כעץ".

��דברי�הליקוטי�מהרי"ח�בענין�זה

��נעתיק �בעל �של �לשונו �לענינינו:��מהרי"ח�ליקוטיכאן �מה�ששייך (הנהגת�הסדר)

מרור,�הנה�איתא�בש"ע�תע"ג�אלו�ירקות�שאדם�יוצא�בהן�ידי�חובתו�בפסח�חזרת�

עולשין�תמכא�חרבונא�מרור�והיא�מדברי�המשנה�והגמ'�פ'�כל�שעה�(דף�לט)�ע"ש�

והנה�מצוה�מן�המובחר�לחזור�אחר�חזרת�כמ"ש�הטור�ועיין�בב"י�שם�בשם�הסמ"ק�

�בדמי �לקנותה �עלן�אפי' �רחמנא �דחס �ורמז �חסא �דנקראת �מטעם �והיא �יקרים ם

 כדאיתא�בגמ'�שם�וגם�נשנית�תחלה�ע"ש.�

��והנה �עליו��הלבושדעת �חולקין �ובח"י �ובעט"ז �זערזיך �הנקרא �הירק �היא דחזרת

�קל"ב� �ובמ"ס �הח"צ �בשם �ובבה"ט �שם �בח"י �עיין �אך �לזערזיך �ענין �שום �זה דאין

�טוע �ואף�דאין �סאלאט �בירושלמי�שהוא�הנקרא�שלאטין �ואמרינן �בה�טעם�מר מין

דמרור�תחילתו�מתוק�וסופו�מר�כבר�כתבו�דהכוונה�תחלת�גידולו�כשהוא�קטן�הוא�

��מתוק�וסופו�כשהיא�גדול�יותר�מדי�נעשה�מר�וכן�היא�בירק�שלאטין�הנ"ל.

�ליקח��והנה �המנהג �הפסח �בימי �שלאטין �הירק �כך �כל �בנמצא �שאין במדינותינו

שם�רמז�ע"ז�תמכא�היא�ר"ת�"תמיד��חתם�סופר)�ועיין�בתמכא�שקורין�(חריין�קריין

"מספרים�"כבוד�"אל�ע"ש�ולפענ"ד�נראה�להטעים�דבריו�הקדושים�דר"ל�דגם�בעת�

אשר�אצלינו�ח"ו�בבחינת�מרור�בכל�זאת�מספרים�כבודו�ית"ש�ולא�כעכו"ם�שכתוב�

��בהם�והי'�כי�ירעב�והתקצף�וכו'.�עכ"ד�הליקוטי�מהרי"ח.

��ושלמי�כאן�דהחזרת�הוא�"הייפט�סאלאט"החכם�צבי�פושט�מהיר

��מכח �פושט �אלה �ירושלמי �"הייפט��צבי�החכםדברי �הוא �דהחזרת �קי"ט) (בסי'

�מתוק.� �דבר �אכן �הוא �שחזרת �זו �מירושלמי �חזינן �הא �מר, �דאינו �ואע"ג סאלאט"

�בעל�ה" �תשובה�שערך �טעם�להעלות�כאן �זה.�דירושלים�מתאובנותן �בענין �זצ"ל "

ורני�חלוש�א'�שקשה�לו�מאוד�אכילת�המרור�דהוא�הקרען�וזה�לשונו:�נשאלתי�מת
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�והוא� �הקרען �הוא �אותו �לוקחים �דאנו �המרור �לו: �השבתי �אשר �וזה �יתנהג, איך

�דמצוה� �קי"ל �ובאמת �במתני', �דתנן �השלישי �והוא �יא) �ס"ק �תעג �סי' �(מ"א תמכא

�קיט)� �(סימן �בתשובת�חכם�צבי �מה�שהעיד�עליו בחזרת�דהוא�הייפט�סאלאט�כפי

ל�דמצוה�בראשון�והוא�השנוי�במשנה�ראשונה,�ובספר�חיי�אדם�(בדיני�סדר)�וקיי"

�אלא� �למרור, �הסלאטין �ארץ�הקדושה�ששם�אוכלין �ג"כ�משלוחי �כן הביא�ששמע

דשם�עלים�גדולים�והשורש�גדול,�וכן�ג"כ�בחק�יעקב,�ואע"ג�דאינו�מר�מ"מ�לית�לן�

��בה.

��במקומות�שיש�תולעים�שאני

הא�מצוה�בחזרת�ומאי�חסא�דחס�רחמנא,�ובירושלמי�א"צ�להדר�אמרירתא�ד�וז"ל:

(פסחים�פ"ב�ה")�מביא�טפי�דאמר:�חזרת�אינו�מר�אלא�מתוק,�ר'�חייא�בר�הושעי'�

�רק�תחלת� �בפסח�הוי �ואמנם�בהיות�במדינתינו �אלא�בחזרת, �תלוי' �אינו כל�עצמו

�וגלל� �דקין�מאוד�ומלאים�תולעים�ויבחושים�וקשה�מאוד�לבדקן, �והעלין הצמיחה,

נהגו�העם�בקרען�ויפה�נהגו,�כי�תנא�בא"י�קאי�ששם�העלין�גדולין�ואין�הרימה��כן

�א"כ� �תולעים �מלאים �והשרשים �דהעלין �במקומינו �אנו �משא"כ �בהם, והכנימה

יכשלו�בלאו�דאורייתא,�ומרור�בזה"ז�אינו�אלא�דרבנן�ומשו"ה�נהגו�בתמכא�אע"פ�

��דהוא�השלישי�השנוי�במשנה.

�נושדירושלים�מתאשה"�לאחר �הוא�" �אם�אפשר�לפרר�המרור�שחריפותו א�ונותן

רב�בעודו�שלם,�ומסתפק�ועולה�שמא�ע"י�הפירור�יפוג�טעמו�הרבה,�ולא�יהי'�עלי'�

�באדם�חלוש� �"היוצא�מזה�לדינא, �ואומר: �ומסכם�בסוף�את�האמור, השם�"מרור".

�החזרת� �אחר �ענין �בכל �יהדר �פירור �ע"י �אפי' �ה"קרען" �אכילת �עליו �שקשה מאוד

יפטעל�סאלאט",�ואם�יהי'�ההייפטל�סאלאט�גדול,�יוכל�לחתוך�התוך�של�דהוא�"הי

�הבדיקה,� �קל �ובזה �זית �שיהיה�כשיעור �עד �הזה �התוך �לו �ויצרף �עב �שהוא העלין

ויוכל�אפי'�לרחצם�היטב,�ואם�לא�ימצא�גדולים�הלא�ביגיע�כפו�יכול�לאכול�ולבדוק�

��היטב�הוא�או�איש�אחר.�

��

��
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 ל�כן�מאבותיו�הגאוניםודאי�הגאון�החכם�צבי�היה�מקוב

�הוא�דירושלים�מתאה"�וממשיך �אם �מסתפקים �שיש �ששמעתי �ומה �ואומר: "

החזרת,�נ"ל�דודאי�הגאון�החכם�צבי�היה�מקובל�כן�מאבותיו�הגאונים,�וכן�מבואר�

�בריוח� �כפול �עיסקך �חזרת�עף �חסא �ע"א) �נו �(דף �ברכות �רש"י �מלשון �לפענ"ד ג"כ

�על� �מורה �בכפולי �חזרת �וא"כ �כשלנו, �ממש �והוא �וכפול, �רחבה �שהיא כחזרת

שהיו�כפול�ומכופל,�כמו�שאמר�(שמות�ה,�ט)�תכבד�העבודה,�ואולי��שיעבוד�מצרים

�וא"כ�איך� הא�דאמרו�תחילתו�מתוק�וסופו�מר�הוא�כשהוא�קטן�ולא�נגמר�אז�מר,

�מר� �ע"א) �לרבא�(ברכות�נו �זה�הוא�דהשיב�בר�הדי' �ואולי �כשהוא�קטן, �בו יוצאין

��יהיה�עסקך,�פי'�מתחלה�יהיה�מתוק�ואח"כ�יהיה�מר�כחזרת.�

��על�היצה"רעל�היצה"ררמז�רמז�

���עלעל �עלה�בעל �כתב �מר, �וסופו �מתוק �תחלתו �דמרור �הירושלמי �הא�דכתב �עלה�בעל �כתב �מר, �וסופו �מתוק �תחלתו �דמרור �הירושלמי ��הויגדהויגדהא�דכתב

�היצר�הרע���פאפאפאפאזצ"ל�רבה�של�זצ"ל�רבה�של���יעקביעקב �דרכי �שכן �תצב) �מועדים�ח"ב�עמ' �היצר�הרע�(בסיפרו �דרכי �שכן �תצב) �מועדים�ח"ב�עמ' (בסיפרו

�ט)�שמח�בחור�בילדותך�וכו'�אבל�דע�כי�על�כל�אלה� �ט)�שמח�בחור�בילדותך�וכו'�אבל�דע�כי�על�כל�אלה�כמאמר�הכתוב�בקהלת�(יא, כמאמר�הכתוב�בקהלת�(יא,

��יבאך�אלקים�במשפט.יבאך�אלקים�במשפט.

��זכר�לטובה�שעשו�המצריים�בתחילה�–ות�ביאור�הכת"ס�למה�יש�צורך�לעש

�לשיעבוד��דברי �זכר �לעשות �הוא �ראוי �אמנם �דרשוני: �אומרים �אלו ירושלמי

�לטובה� �לעשות�זכר �אולם�לשם�מה�יש�צורך �אבותינו, �המצריים�את�חיי שמיררו

שעשו�המצריים�בתחילה�שהושיבו�אותם�במיטב�הארץ,�הרי�מצות�מרור�הוא�על�

כ�נשאלת�השאלה�הרי�כאמור�דעת�רוב�הפוסקים�היא�שם�"וימררו�את�חייהם".�א"

�החסה�הגם�שהם�מתוקים� �המובחר�היא�לקיים�את�מצות�מרור�בעלי שמצוה�מן

��למאכל,�ויסודתם�מדברי�הירושלמי�אלו,�ובכן�עולה�השאלה�למה�באמת�הוא�כך.

"�זי"ע,�וזה�לשונו�הזהב:�סופר�כתבזה�מצאנו�ביאור�נפלא�שכתב�הגאון�בעל�ה"�על

�עבד �אנו�"אשר �צריכים �ועי"ז �קשה �וסופו �רך �תחלתו �חז"ל �דרשו �בפרך: �בהם ו

לעשות�זכר�במרור�אשר�תחלתו�רך�ומתוק�וסופו�מר.�וצ"ל�למה�נעשה�זכר�לתחלת�

�עפ"י� �ונ"ל �במצרים. �לנו �שהי' �השיעבוד �קושי �המרירות �רק �להזכיר �לנו �אין רך,
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ו�ליעקב�ירושלמי�פסחים�דמפרש�תחלתו�רך�היינו�תחילת�ביאתם�למצרים�שהטיב

ובניו�ואח"כ�התחילו�לשעבדם.�והנה�ביותר�יכאב�לאדם�מי�שהי'�אוהבו�והטיב�עמו�

ופתאום�נתהפך�לאויב�ומיצר�לו�מאם�יעונה�ממי�שהי'�לו�אויב�תמיד�כי�אין�אדם�

שאין�לו�שונאי�נפשו�ולא�ידוה�לבו�כ"כ,�ולכן�במצרים�שהיו�תחילה�מטיבים�עם�בני�

יפרו�וירבו�מאד�ואח"כ�השתעבדום�היה�כאב�יעקב�ואכלו�חלב�הארץ�ויאחזו�בה�ו

להם�הרבה�יותר�מאם�מעולם�לא�הטיבו�עמהם,�והנכון�שאנו�עושים�זכר�לתחלתו�

��רך�שעי"ז�היה�סופו�מר�מאד�מר�כלענה.�עכל"ק.

��ראי'�מכאן�לדברי�התשב"ץ

",�יש�סייעתא�לדברי�התשב"ץ�דירושלים�מתאירושלמי�אלו,�אומר�בעל�ה"�מדברי

�(בסי' �במג"א �המרים.��המובא �ירקות �לכל �כולל �דמתניתין �דס"ל �ט"ו) �ס"ק תע"ג

ונראה�דאתא�לאשמועינן�דעל�ב'�סימנים�אלו�יש�לסמוך.�ועי'�ריש�פרק�או"ב�(חולין�

��ס"ג:)�דפריך�ולבדוק�בסימנין�עי"ש.

*��

�ביום�המסוגל� �לפנות�ערב �והשחרור �מוקדש�לקראת�הגאולה �זו �בשבוע המאמר

איש�האמונה�והבטחון�מוה"ר�שלום�מרדכי��"זאת�חנוכה"�של�ידיד�כל�בית�ישראל

�לעולם�שפע�של�אחדות� �ירד �ידו �זכה�שעל �אשר �שיחי' �רובאשקין �רבקה�הלוי בן

�להגאולה� �בקרוב �נזכה �כן �ברבים. �שמים �שם �ונתקדש �ואמונה �חיזוק �של ואורות

�קץ� �וקרב �קדשיך �זרוע �"חשוף �שמונה: �בימי �כבקשתינו �והאמיתית השלימה

��הישועה"�אמן�ואמן.

� ���
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��ש�והנדרש�/�הרב�חיים�רוטשטייןהדר

��כפי�גודל�היראה�-ערך�המעשים�
��ַּיַעׂש�ָלֶהם�ָּבִּתים�(א,�כא)ַוְיִהי�ִּכי�ָיְראּו�ַהְמַיְּלֹדת�ֶאת�ָהֱאֹלִקים�וַ�

��לאחרונה�נקלעתי�לסיטואציה�מוזרה�ביותר,�שלא�לומר�מביכה,�מביכה�מאד.

',�לרגל�נס�רפואי�ומעשה�שלא�היה�כך�היה.�היה�זה�באירוע�של�הודאה�והלל�לד

�המעניין� �ביותר. �חמור �רפואי �מאירוע �האחרון �ברגע �אך �שניצל �למכר, שאירע

�שלרגל� �האיש �האחד, �אחד. �לערב �חתנים �שני �נכחו �שבאירוע �היה, �זה באירוע

�היה�זה� �השני �והחתן �בשבת�רעים, �לבוא�להודות�ולשבח�את�ד' �נתכנסנו הצלתו

� �האירוע �של �ממולידיו �הוא �ה�–שאף �איש �זה �למקום�היה �ראשון �שחש הצלה

��האירוע,�ובמסירות�רבה�מאד�זכה�להציל�נפש�מישראל.

�דרשות�ונאומים� �ונישאו �הודיה�והלל, �הנוכחים�שירי במהלך�הערב�המרגש�שרו

�אחד� �עד�שהגיע�תורו�של�'הנואם�הראשי', �כך�זרם�הכל�למישרין, �להבות. חוצבי

�ישמעון.� �משמש�כראש�המדברים�בכל�מקום�אשר�אליו מהמכרים�שמחמת�טבעו

�קרי �השני, �האירוע �בחתן �מתמקד �שהוא �תוך �הנלהב �בנאומו �פתח איש��הוא

ההצלה.�הלה�פתח�ואמר�שמעשהו�של�איש�ההצלה,�שיצא�בעיצומה�של�שמחת�

�היא�מיראת� �נובעת �ודאי �נפש�מישראל, �הציל �למען �הראשון �בנו �המצוה�של בר

�את�יראת� �הוא�החל�לתאר �מוכרז. �בלתי �סטה�הנואם�לנתיב �וכאן שמים�מרובה.

�ומל �נרגשים �בתיאורים �מאריך �שהוא �תוך �האיש, �של �המופלגת יצות�השמים

נלבבות�אודות�מעלת�היראה�בה�ניחון�האיש�שספק�אם�פגש�בו�אי�פעם.�הבטתי�

�פניו� �כשצבע �חוורא' �סומקא�ואתי �ו'חזינא�ליה�דאזיל �מושא�הדרשה, �של לכיוונו

מתחלף�כנורת�ניאון.�שכן�הלה�לא�היה�מגדולי�המשגיחים�או�המשפיעים�בדור,�כי�

�ל �העמל �כזה...) �דבר �(ואין �פשוט �בע"ב �יהודי �איתותים,�אם �לאחר �רק פרנסתו.

�ושיבח� �שב�הנואם�לנתיב�הרצוי �הקהל, �ודפיקות�תוך�שולחנות�מכיוון המהומים,

אותו�על�מסירותו�ועל�כך�שזכה�ל'כל�המקיים�נפש�אחת�מישראל�כאלו�קיים�עולם�

��מלא'.
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לאחר�צאתי�את�המקום,�הפכתי�בדעתי�כי�יתכן�ואמנם�הדברים�לא�היו�ראויים�

�זו �בסיטואציה �כי��להיאמר �יתכן �אך �התרחשה), �לא �שהיא �העובדה �לאור (בפרט

��ישנו�צדק�מסוים�בכיוון�שבו�נקט�הנואם.

��עיקר�השכר�עבור�מעשים�הנעשים�לשם�ד'

�המילדת�את� �יראו �כי �'ויהי �בפרשת�השבוע�נאמר�על�המיילדות�העבריות: שכן,

�הלא�'כל�המקיים�נפש�אחת� �ומאליה�עולה�התמיהה, האלקים�ויעש�להם�בתים'.

אל,�מעלה�עליו�הכתוב�כאלו�קיים�עולם�מלא'�(סנהדרין�לז.),�ונמצא�איפוא,�מישר

שהמילדות�שלא�רק�נפש�אחת�מישראל�קיימו,�כי�אם�את�כל�בניינו�של�עם�ישראל,�

ובמסירות�נפש�של�ממש,�הרי�אין�בכח�דעת�אנוש�אף�להתחיל�ולשער�רוב�עוצם�

הי�כי�יראו�המילדת�את�וגודל�שכרם.�ואילו�התורה�ציינה�כי�שכרם�הוא�בעבור�'וי

�את� �ליטול �שהוצרכו �עד �רב �לשכר �לכשלעצמם �במעשיהם �די �אין �וכי האלקים',

��שכרם�על�שהתעטרו�ביראת�שמים?!

�מתוך� �ביותר, �הגדול �המעשה �גם �בכאן. �התורה �אותנו �לימדה �גדול �יסוד אולם

אינסטינקט��-לו�אך�נעשה�שלא�מתוך�יראת�שמים��-מסירות�הנפש�העצומה�ביותר�

��ו�לא!!!הוא�ות

�גם�חתול�רחוב�ועורב�שחור�כנפיים� מוכנים�הם�להשליך�את�נפשם�מנגד��-הרי

וכי�ייטלו�ע"כ�שכר?!�ולו�היו�בעלי�חיים�אלו�מצילים��-למען�שלומם�של�צאצאיהם�

ההיו�זוכים�לכך�שיצא�מחלציהם�בתי�כהונה�ולויה��-במעשיהם�את�כל�עם�ישראל�

ת�מעשיו�מתוך�יראת�שמים,�מתוך�ומלכות?!�בדומה�להם,�אף�אדם�שאינו�עושה�א

� �של�הבורא�ממנו �אם�מתוך�כפייתם�של��-הכרה�בדרישותיו נמצא�שלא�עשה�כי

�זה� �שאף �אפשר �ואמנם �הזולת, �מצוקת �לנוכח �התעוררו �אשר �ההומניים רגשותיו

�ואף� �קיח.), �בפסחים �הוא �וכן �לח: �(ב"ק �בריה' �כל �מקפח�שכר �הקב''ה �'אין בכלל

� �והצפרדעים �והחמורים �יציאת�הכלבים �בעת �שסייעו �מה �על �שכרם �את קיבלו

� �הנובעת��-מצרים �מיראה �את�מעשיו �שעושה �למי �אלא �אינו �שכזה �רב �שכר אך

��מתוך�הכרתו�בבורא�ית'�ובציוויו!



 
 

  

 כא 'עמ -אספקלריא 
 

�מ"ה),� �(פ"ב �אבות �למס' �בפירושו �יעב"ץ �החסיד �של �בלשונו �הדברים ומבוארים

�ויש�להקשות�ומדוע�לא�האריכה�התורה�לבאר�הנס�הגדול�אור �ויש��וז"ל: כשדים.

�יחזיק� �פילוסוף �כל �כחק �השכל �כפי �אלא �ע"ז �עובדי �על �חולק �היה �לא �כי לומר,

�כשנעשה� �השכר �עיקר �אבל �האמת, �לאהבת �לכך �מכריחו �הישר �והשכל בדעתו,

�ה �ה׳לשם �צוך �'כאשר �ואם �אב �ובכבוד �בשבת �שאמר �וזה �המנוחה��׳. �כי אלקיך,

��הזהיר�כאשר�צוך',�עכ"ל.וכבוד�יעשה�האדם,�זה�מצד�הטבע�וזה�מצד�השכל,�ולזה�

�מתוך� �הן �נעשות �כאשר �הם �המצוות �עשיית �שכר �שעיקר �למדים �שנמצינו ולפי

�תגדל� �ברור�א"כ�שככל�שעשיית�המצוות�נעשית�מתוך�תוספת�יראה�כן יראת�ד',

�יציאה� �אם�ע"י �כי �כל�עצה�לזכות�בדבר, �ופשוט�הוא�שאין �וירבה�שכרם. מעלתן

�להי �למעשינו �הגורם �ה'מלומדה', �משום�מכבלי �אלא �מחשבה, �מתוך �שלא עשות

שכך�עשינו�אתמול,�או�כי�כך�כולם�עושים,�או�שמא�אף�יד�הגננת�שחינכה�ואילפה�

��אותנו�כן�בדבר,�אך�ודאי�שלא�מתוך�בחירתנו�מתוך�יראת�ד'�והכרה�בצוויו.

��יזכנו�הקל�לזכרו�תמיד,�ולכוון�בכל�מעשינו�לשמו�ולכבודו.

� � 
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�אייזנ �נחום �הרב /� �לשבת �רבתי שטיין,�הלכתא
�מרא� �זצ"ל, �אלישיב �להגרי"ש �מובהק תלמיד
�בירושלים� �ומו"צ �דיין �דפנה', �'מעלות דאתרא

��עיה"ק

��בענין�"גריפת�מים�בשבת"�ו"ניקוי�הרצפה�ע"י�מטאטא"
�בשבת� �מותר �האם �הבתים. �לתוך �גשמים �חדירת �מצוי �הגשמים, �בימות שאלה:

��לגרוף�את�מי�הגשמים�ע"י�מגב�גומי�וכדומה?

� �מצד �מצד�תשובה: �המים �את �לגרוף �בעיה �יש �אבל �כלל. �לחשוש �אין 'מוקצה'

��ההלכה�ש"אין�מדיחים�את�הקרקע",�וזה�סיבה�לאיסור�גם�אם�הבית�מרוצף.

��ולנקות�את�הבית�מלכלוך�עם�מטאטא,�מותר,�ע"פ�המבואר�ב'הרחב�דבר'.

*��

��ד�ב�ר:��ה�ר�ח�ב

��נולד

� �(מו,�א)�שמי�גשמים�היורדים�בשבת�א] אינן�מוקצה�מצד�מסקנת�הגמ'�בעירובין

��נולד.�וכ"ה�במשנ"ב�(שלח,�ל)�"דאין�על�המטר�היורד�שם�מוקצה�או�נולד".

��הדחת�הרצפה

�הוא� �אפילו �ולא�מדיחים�אותו, �את�הקרקע, �סכין �כותב�"אין �ג) �בשו"ע�(שלז, ב]

�טז �(שם, �במשנ"ב �מבואר �האיסור �טעם �גומות",�-מרוצף". �"אשוויי �משום �שזה יז)

��טו�שאינו�רצוף.וגזרו�בזה�גם�כשהוא�רצוף�א

�מטעם� �איסור �בזה �יש �מקל, �ע"י �גשמים �מי �שלנקות �זצ"ל, �הגריש"א �מרן ודעת

הדחת�הרצפה�הנ"ל.�וה"ה�אם�נשפך�מים�על�רצפת�הבית,�שאין�לגרור�את�המים�

��ע"י�מקל.

��

��
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��הנחת�מגבת�על�המים�(לתא�ד'סחיטה')

� �שהמים�יספגו �כדי �מגבת�על�המים, �מותר�להניח�סמרטוט�או �מאידך, בתוכו,�ג]

��בתנאי�שהאדם�עצמו�לא�יסחוט�את�המים�לתוכו,�ולא�יסחוט�את�המים�ממנו.

ראה�ברמ"א�(שא,�מו)�שכותב�שבגד�שמקפיד�על�מימיו�אסור�לטלטלו�שמא�יבוא�

לידי�סחיטה.�ומבאר�המשנ"ב�(שם,�קעב)�שזה�רק�בבגדים�שאינו�רוצה�שיהיה�בהם�

��ן�לחוש�ומותר�בטלטול.מים,�אבל�המטלניות�(מגבות)�ששרויים�תמיד�במים,�אי

�אינו� �אם�הוא�רטוב�ולא�מקפיד�לסוחטו, �מקפיד�על�מימיו, �סמרטוט�שאינו ולכן,

�שמא� �ולא�חוששין �אחרי�שהוא�סופג�את�המים�מהרצפה, מוקצה�ומותר�לטלטלו

��יסחוט.

��כיבוד�הבית�(ע"י�מטאטא)

�עם� �ממים) �ולא �מלכלוך �(שמלוכלך �הבית �את �(לנקות) �לכבד �מותר �מאידך ד]

�משום�הרצפה� �בהדחה, �כמו �רצפה�שאינה�מרוצפת, �בזה�אטו �גזרו �ולא מרוצפת,

��שכיבוד�הוא�יותר�נחוץ�מהדחה�(משנ"ב�שלז,�יז;�וע"ע�בביה"ל�שם�ד"ה�ויש).

�מכבדות� �ע"י �הבגדים �לכבד �ש"אסור �ב) �(שלז, �הרמ"א �מש"כ �לציין, �יש �אך ה]

"ז�הוא�העשויים�מקסמים,�שלא�ישתברו�קסמיהם".�וכותב�המשנ"ב�(שם,�יד)�שלפי

הדין�שאסור�לכבד�הבית�[אפילו�במרוצף�למאן�דשרי]�במכבדות�העשויות�מענפי�

אילן�יבשים�שאינם�נכפפים,�דבודאי�נשברים�כשמכבדין�בהם.�וטעם�האיסור�מצד�

��סותר�כלי,�והגם�שמקלקל�פטור,�מ"מ�אסור�לכתחילה�עכ"ד.

��).ווממילא�יש�להשתמש�רק�במטאטא�שהשערות�שלו�לא�נשברות�(וראה�בהערה

�שלא�יראה� �כדי �שצריך�לייחד�מטאטא�מיוחד�רק�לצורך�שבת, �עוד�יש�לציין, ו]

�פז;� �שג, �משנ"ב �ד"ה�הקלים; �ב �שלז, �ביה"ל �(עי' �ו'זילותא�דשבת' כ'עובדא�דחול'

��שלח,�ח).

                                                 
�אין�דומני�שכיום�כל�המטאטאים�שערותיהם�אינם�נשברות�ו �רואים�שהשערות�מתקצרות, �ולמרות�שבמשך�הזמן ,

��בזה�פסיק�רישא�(עי'�ביה"ל�שלז,�ב�ד"ה�שלא).�
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ראה�בגמ'�בשבת�(קמז,�ב)�שאמרו,�שאמו�של�רב�שמואל�בר�יהודה,�היתה�מכינה�

ה"ה�בכל�סוגי�המברשות,�ולכא'�כ"ש��לו�מגררתא�דכספא�מיוחדת�לשבת.�ולכאורה

��מטאטא�שיותר�נראה�כעובדא�דחול�(עי'�אג"מ�או"ח�ב,�עח;�מנח"י�ג,�מח).

���dvarhalacha613@gmail.comלתגובות:

� � 
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�אב"ד� �שפירא, �פינחס �הרב /� �שפירתא הלכתא
ביד"צ�שערי�שלום�(בית�שמש),�מח"ס�שו"ת�בריתי�

��שלום�ו"ח

�בג"צ� �שהורה �צניעות �שלטי �להסיר �לעירייה �מותר האם
�במצבים� �כמו �שזהו �או �ובמאסר, �בקנסות �ע"כ �וגיזם להסירם

��יהרג�ואל�יעבורשאף�על�שרוך�המנעל�
��(א,�ט)ַוֹּיאֶמר�ֶאל�ַעּמֹו�ִהֵּנה�ַעם�ְּבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ַרב�ְוָעצּום�ִמֶּמּנּו�

פעם�אחת�גזרה�מלכות�הרשעה�גזירה�שלא�לתלות�"שלטי�צניעות",�היינו�שלטים�

שתולים�החרדים�לדבר�השם�על�חלונות�בתיהם�במקומות�שיש�לחשוש�שיעברו�

�נועם�מנשים��שם�נשים�הלבושות�בפריצות�רח"ל, �מבקשים�בדרכי ובשלטים�אלו

��אלו�להימנע�ממעבר�כך�בתוככי�השכונות�החרדיות.

�של� �עשה �מצות �היינו �תוכחה, �חובת �גם �מקיימים �אלו �שלטים �תליית ובעצם

"הוכח�תוכיח�את�עמיתך",�וגם�מקיימים�בכך�מצות�"ונשמרת�מכל�דבר�רע"�שהיא�

)�ש"כל�מקום�שנאמר�השמר�פן�מצות�לא�תעשה�כמבואר�בגמ'�במסכת�עירובין�(צו.

�גירוי� �והיינו�שיש�לאו�שלא�להימנע�מלהישמר�מפני ואל�אינו�אלא�בלא�תעשה",

היצר,�או�שיש�לפרש�שחיסרון�השמירה�הוא�חלק�מהלאו�של�מעשה�ער�ואונן,�בין�

��כך�ובין�כך�מדובר�באיסור�לאו�מן�התורה.

�א �להסיר �לעירייה �מורה �הרשעה �מלכות �כאשר �הדין �מה �לדון �השלטים�ויש ת

�בקנסות� �העירייה �את �יקנסו �אזי �השלטים �את �יסירו �לא �שבאם �ומודיעה הללו,

�המלכות� �הוסיפה �ואף �החרדית, �העיר �בתושבי �כלכלית �פגיעה �היינו גבוהים,

�יאסרו�את�ראש�העירייה�בתפיסה,� והודיעה�שבאם�לא�תישמע�לכך�העירייה�אזי

� �אין �לפיו �בסכלותם �שקבעו �החוק �של �קיומו �היא �מלבושי�כשהמטרה �על להעיר

�השוויון� �לדת �מנוגדות �אלו �הערות �האווילית �שלדעתם �מפני �צנועים �בלתי אשה

��שלהם.

��ובשלחן�ערוך�(יו"ד�סימן�קנז�סעיף�א)�נפסק:
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�אם� �דמים, �ושפיכות �עריות �וגלוי �כוכבים �מעבודת �חוץ �שבתורה �העבירות "כל

יהרג,�ואם�אומרים�לו�לאדם�שיעבור�עליהם�או�יהרג,�אם�הוא�בצנעה�יעבור�ואל�

��ירצה�להחמיר�על�עצמו�וליהרג�רשאי�אם�העובד�כוכבים�מכוין�להעבירו�על�דת.�...�

�אם� �יעבור �ולא �ליהרג �חייב �מישראל, �עשרה �בפני �דהיינו �בפרהסיא, �הוא ואם

העובד�כוכבים�מכוין�להעבירו�על�דת�אפילו�על�ערקתא�דמסאנא�(ב"י).�אבל�אם�

��.�אינו�מכוין�אלא�להנאתו,�יעבור�ולא�יהרג

ואם�הוא�שעת�הגזירה�על�ישראל�לבדם�(ב"י�בשם�נ"י)�אפילו�אערקתא�דמסאנא�

��(פירוש�רצועת�המנעל)�יהרג�ואל�יעבור.

הגה�ודוקא�אם�רוצים�להעבירו�במצות�לא�תעשה,�אבל�אם�גזרו�גזרה�שלא�לקיים�

מצות�עשה,�אין�צריך�לקיימו�ושיהרג�(ר"ן�פרק�במה�טומנין�ונ"י�פרק�סורר�ומורה).�

�א �שורש�מיהו �(מהרי"ק �בידו �הרשות �ולקיימו �ליהרג �ורוצה �לכך �צריכה ם�השעה

��(פ"ח)�[קל"ז]�בשם�הר"ן)."

�מיוחד� �זה �חוק �שאין �כיון �הגזירה, �שעת �זו �שאין �את"ל �אף �דידן �בנדון וממילא

�יהודים� �המה �הגוזרים �שכאשר �שיתכן �כיון �הרבה, �בכך �[ויל"ע �יהודים �על דווקא

הקדושה�אזי�נחשב�זה�בכל�מקרה�לשעת�השמד,�שקובעים�חוקים�הפכיים�לתורה�

�הגזירה� �כשאין �שגם �וסוברים �הנ"ל �הקולא �עיקר �על �חולקים �ישנם �וגם ודו"ק,

�היא� �וכוונתם �בפרהסיא �שזה �כיון �מ"מ �השמד], �לשעת �נחשב �לישראל מיוחדת

�על� �אפילו �יעבור" �ואל �"יהרג �דין �שיש �וודאי �ממילא �לתורה �שמנוגד �חוק לקיים

��"ערקתא�דמסאנא".

�מצות�לא�תעשה�למצות�א �הרמ"א�הנ"ל�שמחלק�בין �מחמת�דברי לא�שיש�לדון

��עשה,�האם�נדון�דידן�דומה�למצות�עשה�או�שמא�למצות�לא�תעשה.

ומקור�דברי�הרמ"א�נפתח�בחידושי�הרמב"ן�עמ"ס�שבת�(מט.)�שהביא�את�קושיית�

התוספות�(שם)�על�המעשה�באלישע�בעל�כנפיים�"שפעם�אחת�גזרה�מלכות�רומי�

ה�גזירה�על�ישראל,�שכל�המניח�תפילין�ינקרו�את�מוחו,�והיה�אלישע�מניחם�הרשע

�נטלן� �אצלו �שהגיע �וכיון �אחריו, �ורץ �מפניו �רץ �אחד, �קסדור �ראהו �לשוק, ויוצא
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מראשו�ואחזן�בידו,�אמר�לו:�מה�זה�בידך?�אמר�לו:�כנפי�יונה,�פשט�את�ידו�ונמצאו�

�והקשו�התוספות�איך�אלישע�הוריד�את �יונה", התפילין�הלא�היתה�זו�שעת��כנפי

הגזירה,�ותירצו�דשאני�ערקתא�דמסאנא�דבזה�שמתדמה�לגוי�נראה�שמוציא�עצמו�

מכלל�ישראל,�אבל�כאן�הרבה�מישראל�יש�שאין�בראשם�תפילין�כל�היום,�ונראה�

�וכמו� �היום, �כל �תפילין �עם �להיות �מהתורה �חיוב �שאין �ע"כ �מבוסס שתירוצם

�הריטב"א �בחידושי �לתרץ �כתב �שגם��שבאמת �לתוספות �שס"ל �אלא (החדשים),

�הוא� �עכ"פ �דשם �מחלקים �וע"כ �תורה, �איסור �אין �לאדום �המנעל �שרוך בהחלפת

��מתדמה�לגוי�וכאן�לא,�ודו"ק.

�לא� �במצות �שרק �א) �אופנים, �בב' �התוספות �קושיית �את �לתרץ �כתב והרמב"ן

ן�תעשה�יש�דין�יהרג�ואל�יעבור,�אך�במצות�עשה�לא�דשב�ואל�תעשה�שאני,�ב)�כעי

�את�המצוה� �ממנו �ליטול �הגוזרים �יכולים �מטעם�שבמצות�עשה �אך �הנ"ל החילוק

�הגהת� �של �המקור �וזהו �לקיימה, �יוכל �שלא �האסורים �בבית �ולהניחו �כורחו בעל

�עפ"י� �הרמ"א �דברי �את �לבאר �י) �(ס"ק �והגר"א �ד) �(ס"ק �הט"ז �וכתבו �כאן. הרמ"א

�ולכ �והשמיטו�את�החילוק�הראשון, �ולקמן�חילוקו�השני�של�הרמב"ן, �זהו�צ"ע, או'

��יתבאר�בסיד"ש.

�מצות� �כל �בין �לחלק �כוונתו �אם �יש�לחקור �הרמב"ן �של �הראשון �חילוקו ובעיקר

�ומטעם�שעבירה�על�לא�תעשה�חמורה�יותר�מביטול� עשה�לכל�מצות�לא�תעשה,

עשה,�או"ד�שכוונתו�לחלק�בין�כל�קום�ועשה�לכל�שב�ואל�תעשה,�ומטעם�שעבירה�

��ירה�שאין�בה�מעש.ע"י�מעשה�חמורה�יותר�מעב

�יתכן� �לא �הראשון �ההסבר �הרמב"ן, �בדעת �יתכנו �לא �ההסברים �ששני והאמת

�סובר� �ח) �פסוק �כ �(פרק �יתרו �בפרשת �לתורה �בפירושו �עצמו �שהרמב"ן מאחר

�כי� �מהיראה, �גדולה �שהאהבה �כמו �תעשה, �לא �ממצות �גדולה �עשה ש"מצות

מעשות�הרע�בעיניו",��המקיים�ועושה�בגופו�ובממונו�רצון�אדוניו�הוא�גדול�מהנשמר

�תעשה� �לא �מצות �לגבי �ישראל" �בני �בתוך �"ונקדשתי �מצות �נאמרה �אם וממילא

כאשר�באים�להעבירו�על�הדת�בפרהסיא�(או�אף�בצינעא�בשעת�הגזירה),�עאכו"כ�
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�לעשה� �שאיכא �עשה �מצות �בביטול �כנ"ל �הדת �על �להעבירו �באים לכאשר

��דונקדשתי.

�בחידו �שמובא �מאחר �יתכן �לא �השני �(יז.)�וההסבר �שבועות �עמ"ס �הריטב"א שי

�התוצאה� �גם �נחשבת �מעשה �ע"י �שנעשתה �תוצאת�פעולה �שבכל שדעת�הרמב"ן

�וממילא�במקרה�של� �יעו"ש�וכן�בספרי�שו"ת�בריתי�שלום�ח"ב�(סו"ס�ח), כמעשה,

�מאחר� �מעשה �ע"י �תפילין �הנחת �לביטול �לכאו' �זה �נחשב �כנפים �בעל אלישע

��שתחילתו�במעשה�ההורדה�שהוא�במעשה.

�והוא�ו �שלישי, �ביאור �הרמב"ן �של �הראשון �חילוקו �בדברי �לבאר �צריך ע"כ

�דבר�הניכר�שעובר� �זהו �מצות�עשה�למצות�ל"ת�הוא�מטעם�שבלאו שהחילוק�בין

�משא"כ� �דתו, �על �להעבירו �שרוצה �הגוי �או �המלכות �לגזירת �כניעה �בשל עליו

�לפרש� �שאפשר �כנפיים �בעל �באלישע �וכמו �כ"כ, �ניכר �זה �שאין �עשה בביטול

�במה� �גם �וממילא �בו, �חשד �רק �אלא �תפילין �שמניח �בבירור �ראה �לא שהקסדור

שהוריד�את�התפילין�לא�היה�חילול�השם�כ"כ�כיון�שהרואה�יכול�לפרש�שעשה�כן�

��כדי�להפיח�או�משום�היסח�הדעת�וכדו'.

�מט.),� �(בשבת �שם �הרשב"א �ה"ה �הרמב"ן, �תלמיד �בדברי �מבואר �שכך ובאמת

תעשה�שאני�דלא�מוכחא�מילתא",�והן�הן�הדברים�שהחילוק�הוא�משום�"דשב�ואל�

��ממש.

ויצויין,�שהרשב"א�הנ"ל�נקט�רק�את�החילוק�הראשון�של�הרמב"ן,�אך�תלמידים�

אחרים�של�הרמב"ן�(הריטב"א�שם�בשבת�בשם�הרא"ה�משם�הרמב"ן,�וכן�בעל�ספר�

�רק�את�החילוק�השני� �להיפך�דהיינו �נקטו �בשם�"הראשונים") החינוך�במצוה�רצו

רי�הט"ז�והגר"א�הנ"ל).�ובחידושי�הר"ן�(ריטב"א�ישן)�וכן�בפירושו�לרי"ף�נקט�(וכדב

לתרווייהו.�ולדינא�צ"ע�אם�ניתן�להקל�כחילוק�הראשון�לחוד,�דהיינו�במקרה�שלא�

יכולים�ליטלו�ממנו�ולמונעו�בעל�כורחו�(בגלל�מחסום�חוקי�או�בירוקרטי�כלשהו),�

לוק�הראשון�שלא�מוכחא�מילתא,�שאז�לא�שייך�החילוק�השני,�אך�מ"מ�שייך�החי

ונראה�שבזה�יש�להחמיר�כיון�שבלא"ה�דעת�התוספות�(הן�בשבת�שם�והן�במובא�

�וכ"כ� �אלו, �לחילוקים �ס"ל �שלא �מבואר �קא:) �בחולין �הריטב"א �בחידושי בשמם
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הגדול�ממינסק�בקונטרס�קידוש�השם�שלו�בדעת�הרמב"ם,�וע"כ�כיון�שגם�הרמב"ם�

�והריטב �החינוך �וגם �דברי�והתוספות �וצדקו �להקל, �שאין �וודאי �בזה �מחמירים "א

��הט"ז�והגר"א.

�גם� �זה �דהא �הרמב"ן, �של �מחילוקיו �אחד �אף �שייכי �דלא �נראה �בנדו"ד ועכ"פ

�וגם�שנראה�שמבחינה�בירוקרטית�וחוקית�יקשה�על� מוכחא�מילתא�לגמרי�כמובן,

�יש� �וע"כ �העירייה. �של �והשתתפות �סיוע �בלא �ההורדה �את �לבצע �מאוד השלטון

סור�לעירייה�להוריד�את�השלטים,�אלא�עליהם�למסור�ע"כ�את�הנפש�הן�מחמת�לא

"ונשמרת�מכל�דבר�רע"�והן�מחמת�חיוב�"הוכח�תוכיח",�ואין�לזה�שום�שייכות�עם�

�חיוב� �שאין �הכותב �וייל �מהר"י �בשם �א) �סעיף �קנז �סימן �ביו"ד �(שם �הרמ"א דברי

�נפש �על �שיעמדו �לחוש �שיש �היכא �עבירה �עוברי �בידי �וכמה�למחות �ומאודנו, נו

�של� �מעשה �ע"י �הוא �המחאה �ביטול �שכאן �מחמת �הן �בדבר, �יש �חילוקים וכמה

�אלו� �מפני �רק �היא �שהסכנה �היכא �בין �לחלק �שיש �מחמת �הן �השלטים, הורדת

�מפני� �היא �שהסכנה �היכא �לבין �גרידא �הנאתם �מפני �שיתנקמו �בהם שמוחים

��רת�מכל�דבר�רע".המלכות�העושה�להעביר�על�דת,�והן�מחמת�הציווי�של�"ונשמ

אכן,�אם�יתברר�שהמציאות�היא�כזו�שברור�הוא�שגם�בלא�סיוע�והשתתפות�של�

�אז�שייך�בזה�חילוקו�השני�של�הרמב"ן� �כי העירייה�תוריד�המלכות�את�השלטים,

(שהעתיקוהו�החינוך�והריטב"א�והר"ן,�וכן�הט"ז�והגר"א),�וממילא�בציור�כזה�יהיה�

ריד�את�השלטים�מפני�אימת�המלכות�[ועדיין�מקום�רב�להקל�ולהתיר�לעירייה�להו

�מחמת� �בזה �להחמיר �רצונם �אם �בעיר �הקהלות �רבני �בהחלטת �הדבר �תלוי יהיה

��ש"השעה�צריכה�לכך",�וכסיום�דברי�הרמ"א�הנ"ל].

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

��ושא"ס�

��במצריםשעבוד�בני�יוסף�
 )ַוַּיֲעִבדּו�ִמְצַרִים�ֶאת�ְּבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ְּבָפֶרְך�(א,�יג

�שני� �משקל �שבשביל �הבנים �בין �בנו �אדם �ישנה �אל �לעולם �ב': �י' �בשבת איתא

�ונתגלגל�הדבר� �אחיו �בו �נתקנאו �יעקב�ליוסף�יותר�משאר�בניו סלעים�מילת�שנתן

כ�אמאי�השתעבדו�זרע�וירדו�אבותינו�למצרים.�והעקידה�בריש�שער�ל"ו�הקשה�דא"

��יוסף�במצרים�והרי�לא�היו�אשמים�במכירת�אביהם.�

'ועבדום�וענו�אותם',�שמא��והנה�התוס'�שם�כתבו:�ואע"ג�דבלאו�הכי�נגזר�דכתיב

לא�היה�נגזר�עליהם�עינוי�כ"כ�אלא�ע"י�זה�שהרי�ארבע�מאות�שנה�התחילו�קודם�

לא�משקל�ב'�סלעים��שנולד�יצחק�ל'�שנים.�והמהרש"א�שם�כתב�דעוי"ל�דה"ק�דאי

�שלא� �אחר �בדרך �אלא �אחיהם �במכירת �זו �בעבירה �ירידתם �נתגלגל �היה �לא כו'

��בעבירה,�עכ"ל.�ולדבריו�מתורצת�קושיית�העקידה�כמובן.

�כיון� �למצריים, �להשתעבד �ולא �ממצרים �לצאת �אפרים �בני �רצו �דלהכי ונראה

והם,�כזרע��דסברו�כפשטות�ד'�הש"ס�דמכירת�יוסף�גרמה�לירידת�ישראל�מצריימה,

���יוסף,�לא�אמורים�להיענש�על�מכירתו�של�יוסף.

*��

��וקראתי�לך�אשה�מינקת�מן�העבריות
�ֶאל�ַּבת�ַּפְרֹעה�ַהֵאֵלְך�ְוָקָראִתי�ָלְך�ִאָּׁשה�ֵמיֶנֶקת�ִמן�ָהִעְבִרֹּית�וְ� ֵתיִנק�ָלְך�ַוֹּתאֶמר�ֲאֹחתֹו

��ֶאת�ַהָּיֶלד�(ב,�ז)

�לי �הרבה �מצריות �על �שהחזירתו �"מלמד �עתיד�וברש"י: �שהיה �לפי �ינק, �ולא נק

�לינק,� �מוכן �שאינו �זה, �מדוע�סברה�בתיה�שתינוק �ויש�להבין �עם�השכינה". לדבר

�ידעה�שהסיבה�האמיתית�לכך� �לא �ודאי �בתיה �והרי �מהעבריות? �לינק �מוכן יהיה
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�יינק� �שהתינוק �ומדוע �השכינה, �עם �לדבר �שעתיד �משום �הוא �ינק, �לא שמשה

��מעבריה�דוקא?

�נ �זצ"ל�שאשה�אחת�ונראה�בזה�באופן �שהנה�מסופר�על�בעל�ה'אור�שמח' פלא,

תינתה�בפניו�שעוללה�הרך�יונק�ממנה�היטב�בימות�החול,�אך�לא�בשבתות.�ה'אור�

�את� �שביארו �הרי), �ד"ה �א �(לז, �קמא �בבא �התוספות �דברי �את �הראה�להם שמח'

�"מפרש� �כך: �לשבתות, �מועד �אינו �החול, �לימות �המועד �ששור �הגמרא דברי

י�שראה�אותם�במלבושים�נאים�אחרים�וחשובים�בעיניו�נכרים�ואינו�בירושלמי�לפ

מכירם".�ואמר�ה'אור�שמח'�שאף�תינוקה�מכיר�אותה�לבושה�בבגדי�יום�חול,�ואינו�

מכירה�בבגדי�שבת,�ולכן�שתלבש�בשעת�ההנקה�בגדי�יום�חול�וכך�התינוק�יכירנה.�

��וכך�היה.�

� �אינו �זה �שתינוק �סברה �שבתיה �לומר �יש �זה �משום�ולפי �נכריות, �ממניקות יונק

שרגיל�הוא�לינוק�ממינקת�הלבושה�בבגדי�העבריות,�שהרי�העבריות�לא�שינו�את�

�העבריות,� �בבגדי �הלבושה �עבריה, �מינקת �חיפשה �ולכן �בחז"ל, �כמובא מלבושן

��המוכרים�לתינוק�זה.

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

��הזכרת�שם�אלקים�על�האבות�בפרשה�ובתפילה
�ֵאלַ� �ִנְרָאה �ֲאֹבֵֽתיֶכם �ֱאֹלֵקי �ה' �ֲאֵלֶהם �ְוָאַֽמְרָּת �ִיְׂשָרֵאל �ִזְקֵני �ֶאת �ְוָאַֽסְפָּת �ֱאֹלֵקי�ֵלְך י

��(ג,�טז)ַאְבָרָהם�ִיְצָחק�ְוַיֲֽעֹקב�ֵלאֹמר�ָּפֹקד�ָּפַקְדִּתי�ֶאְתֶכם�ְוֶאת�ֶהָֽעׂשּוי�ָלֶכם�ְּבִמְצָרִֽים�

�אלקי� �אבותינו, �ואלקי �"אלקינו �להזכיר: �תקנו �עשרה, �שמונה �תפילת בפתיחת

��אברהם�אלקי�יצחק�ואלקי�יעקב".

"אלקי"�אצל�כל�אחד�מהאבות,�ואילו��ויש�לבאר,�מה�טעם�מזכירים�בתפילה�לשון

��כאן�בפרשתינו�נזכרים�כולם�יחד�כלשון�קרא�דהכא:�"אלקי�אברהם�יצחק�ויעקב"?�

�הנצי �רבינו �שכאשר�ת. �בתחילה �מצינו �מדוע �בפרשתינו �מבאר �דבר, �בהעמק "ב

�אחד� �כל �על �אלקים �שם �מתחילה �הזכיר �האבות, �גאולת �על �משה �עם �ה' דיבר

�לא�פירט�לו�שם�אלקים�על�כל� �ללכת�אל�הזקנים, �ואח"כ�כשדיבר�עמו מהאבות,

��אחד�מהאבות.�

�והוא �פירושו�בעל�הכוחות�כולם, �כי�לעולם�השם�"אלקים", מצטרף��וביאר�הרב,

האבות�בפסוקים,�כאשר�יש�ענין�מיוחד�להשמיע�את�התגלותו�המיוחדת��אל�שמות

�התגלה� �שלאברהם �לו, �המיוחד �בעניינו �מהאבות �ואחד �אחד �כל �על שנגלית

�בהיותו� �וליעקב �הפרנסה�וחפירת�הבארות, �בענין �ליצחק �עם�המלכים, במלחמתו

�זה�בפרט�ע �שם �נזכר �ולכן �שלא�רימהו. �במידת�האמת, �ואחד�עם�לבן �אחד �כל ל

מהאבות,�כאשר�דיבר�ופירט�מתחילה�בעת�התגלותו�למשה�על�מידותיו�והנהגתו,�

�במידתו� �מהאבות �אחד �לכל �וההתגלה �כולם �הכוחות �בעל �שהוא �לו �ביאר ואז

�יגאלם,�פיט�לו�שיאמר� �וכן�כאש�דיבר�לו�שילך�ויאמר�לישראל�שה' המיוחדת�לו,

�ג �שהושיע �כולם, �הכוחות �בעל �גם �הוא �שהק' �וגם�להם �ליצחק �וגם �לאברהם ם

�אתכם� �לגאול �יוכל �שגם �וודאי �בו, �צריך �שהיה �ועניינו �במידתו �כ"א ליעקב,

���ממצבכם.
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וזה�לשון�הנצי"ב:�"כבר�נתבאר�בספר�בראשית�כמה�פעמים,�שהקב"ה�מתנהג�עם�

האבות�למעלה�מן�הטבע�בפרט�אחד.�היינו�עם�אברהם�אבינו�במלחמה�ומגן�לפניו�

ורה�שלמד�אברהם�אבינו�בכח�למעלה�מהטבע,�באשר�לא�קמיו,�וזה�היה�בזכות�הת

�יצחק� �ועם �התורה. �חכמת �כליותיו �ונבעו �כימים �לילות �שם �והוא �רב, �לו היה

בפרנסה,�ובזכות�עבודה�שהיה�עולה�תמימה,�וגם�עסק�בתפילה�כל�ימיו.�ועם�יעקב�

�בזה� �עושה �יעקב �שהיה �גמילות�חסדים �בזכות �הטבע, �מן �למעלה במידת�השלום

הטבע,�ושמירת�מידת�השלום�בהפלגה,�על�כן�היה�עליו�ההשגחה�בזה��למעלה�מן

�הנהגה� �לכל�אחד �יעקב, �ואלקי �יצחק �אברהם�אלקי �וזה�משמעות�אלקי בהפלגה,

���בפני�עצמה"�עכ"ל.

�בהשגחה� �רק �הטבע, �בדרך �אבותיכם, �"אלקי �פט"ו): �(בפ"ג �שם�הפסוק �ביאר וכן

� �אברהם, �אלקי �דבר�שנדרש�לשלושת�האבות. �נעלה�המיוחדת�פרטית�בכל בדרך

לאברהם,�והוא�מה�שנוגע�למלחמה�עם�רודפיו.�אלקי�יצחק,�בדרך�מעלה�המיוחדת�

ליצחק,�היינו�בפרנסה.�ואלקי�יעקב,�בדרך�נעלה�המיוחדת�ליעקב,�היינו�בשלום,�וזה�

�הכוחות�תהיה� �מאחו �אופן �ובאיזה �הכוחות�כולם�הוא�שלחני, �כל השם�שיש�בו

��הגאולה"�עכ"ל.�

�לא�נתבאר�שם��אבל�אח"כ�כאשר דיבר�רק�לחמשה�שילך�אל�הזקנים�בשם�ה',

�אלא� �הכוחות�כולם", �הקב"ה�"בעל �של �לפניהם�את�היותו �לפרט �המיוחד הצורך

היתה�זו�שליחות�כללית�להודיע�להם�שמגיע�הוא�לגואלם�בשליחות�ה',�ולכן�שם�

�אלקי� �ה' �זה �כי �ללמדינו �ויעקב", �יצחק �אברהם �"אלקי �כללית: �בלשון �רק אמר

��זה�ששלחני�אליכם,�להיות�גואל�לישראל�ממצרים. יכם,�הואאבות

�אנו� �מדוע �להבין �עתה �נוכל �התורה, �בפסוקי �הנצי"ב �של �הנפלא �ביאורו לפי

מזכירים�בכל�יום�ג'�פעמים,�בתחילת�תפילת�שמונה�עשרה,�כי�הקב"ה�הוא�"אלקי�

�ולא� �ואחד �כח�אחד �על �בשם�אלקים �בפרטות, �יעקב" �ואלקי �יצחק אברהם�אלקי

�הוא�מסתפ �שפירושו �"אלקים", �שם �בהזכרת �שכן �שלושתם, �על �כללי �בשבח קים

�מודים�אנו�ומשבחים�להקב"ה� �על�כל�אחד�ואחד�מהאבות, "בעל�הכוחות�כולם",

על�כל�האופנים�בהם�התגלתה�הצלתו�לאבותינו�הקד',�גם�לאברהם�בעת�מלחמתו�
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�הז �ידי �ועל �צרתו. �בעת �ליעקב �וגם �פרנסתו, �בעת �ליצחק �גם �המלכים, כרה�עם

��פרטית�זו,�משתבח�שמו�של�הקב"ה�בעוד�אופנים�מדרכי�התגלותו.�

ועוד�יש�להוסיף�בזה,�כי�מכיון�שבתפילה�של�כל�אדם�ואדם�איירי,�הרי�שיש�טעם�

וענין�גדול�להזכיר�את�שבחי�הקב"ה�והתגלות�הצלתו�בכל�האופנים�הידועים,�שע"י�

�ולהושיע �להצילו �יוכל �הקב"ה �כי �האדם �בלב �ההכרה �תתחזק �בו�כך �מצב �מכל ו

�וליצחק� �במלחמתו �לאברהם �שהושיע �וכמו �כולם", �הכוחות �"על �הוא �שכן יהיה,

�לפרט� �גדול �ענין �יש �ולכן �כעת, �נתון �אתה �בו �ממצבך �גם �יושיעך �וכו', בפרנסתו

���ולבאר�בתחילת�התפילה,�כי�הקב"ה�הוא:�"אלקי�אברהם�אלקי�יצחק�ואלקי�יעקב".

  �
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� �ימצאונני ��–ומשחרי �עשרה הראשונים�מעלת
�מח"ס� �חבשוש, �איתמר �הרב /� �השבוע בפרשת

 'ומשחרי�ימצאונני'�ב"כ,�ומרביץ�תורה�באלעד

��רמז�למעלת�המשכים�לבית�הכנסת�מעשרה�הראשונים
��(א,�א)�ת�ַיֲעֹקב�ִאיׁש�ּוֵביתֹו�ָּבאּוְוֵאֶּלה�ְׁשמֹות�ְּבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ַהָּבִאים�ִמְצָרְיָמה�אֵ�

,�רבי�דוד�קצין�זצ"ל�,�ירושלים�תרנ"ט),�כותב�הגאוןבספר�'ויאסוף�דוד'�(דף�קז�ע''א

��וז"ל:��.לרמוז�בפסוק�זה�מעלת�עשרה�הראשונים

�ה'השכים�ל'דם�א'חייב�ו'�-�ה״ואל �מ'יהיה�ש'�-�ת״שמוכנסת. ראש.�ו'חילה�ת'צוי

�ב'�-�י״בנ �״וי'פשות�נ'מנין �א'ב�ר'לום�ש'מצא�י'�-�ל״ישראד. �ל'ליו �-�ם״הבאיעוזרו.

קודם�מ'ותר�י'בה�ר'דקה�צ'צות�מ'�-�מצרימ"הנוח.�מ'מצא�י'ור,�א'בוקר�ב'משכים�ה'

מיד�ת'ם�א'-�ב״ת�יעק״אתפילה,�כדכתיב�(תהילים�יז,�טו)�"אני�בצדק�אחזה�פניך".�ה'

�י' �ק'עשה �ב'בע �ובית״איתפילתו. �א'�-�ו״ש �י'להים �ש'שמרהו �ו'מור רכתו�ב'יריק

��עכ"ל.אדם,�ו'להים�א'עיני�ב'�-�ו״באיברכהו.�ו'מיד�ת'תברך�י'

�בתיבות �להוסיף �מצרימה"�ויש �הבאי"ם"הבאים :�� �הנוטריקון �ב' �[או שכינה�הא

��'שכינה'.��בגימטריא�יהו�שכימים,�ו'מצרימה'מ'�יצל�אאה]�ב

�תיבות�,וכן �המצרימ�םהבאי�לישרא�י"בנ�סופי �הו" �י �העיר�מילה �שכבר (כפי

�לרמז�למש"כ�בסה"ק שהמשכים�לבית�הכנסת�מעשרה�הראשונים�הוא��זהחיד"א),

 �תיקון�לפגם�הברית.

� � 

                                                 
עי'�ספר�'תוכחת�חיים'�להגר"ח�פלאג'י�פרשת�שמות,�בשם�ספר�'חמדת�ימים',�ועי'�'פלא�יועץ'�ערך�בית�הכנסת,��ז

��על�שו"ע�או"ח�סי'�א',�ועוד.�ובספר�'מזמור�לאסף'�לרבי�ששון�מרדכי�מבגדד�(דף�כא�ע"א),�ובעטרת�זקנים
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�רבינוביץ,� �שרגא �יהושפט �הרב /� �בפרשה חקירה
 מג"ש�בישיבת�מיר�וראש�מכון�דעת�סופרים

�בא �הושיבה �ליקוחין, �מעשה �לו �ומרים�שעשה �ואהרן פריון
��מרקדין�לפניה

��כ)�,ַוִּיַּקח�ַעְמָרם�ֶאת�יֹוֶכֶבד�ֹּדָדתֹו�לֹו�ְלִאָּׁשה�(ו

�כיון �תנא,�עמרם�גדול�הדור�היה, �הילוד��סוטה�יב�א: שגזר�פרעה�הרשע�כל�הבן

�עמד�וגירש�את�אשתו, �עמלין �לשוא�אנו �אמר: ובגמרא�נאמר��היאורה�תשליכוהו,

�ליקוחין,� �מעשה �לו �שעשה �בגמרא, �ושם �לאשה. �החזירה �בתו �מרים שבזכות

��הושיבה�באפריון�ואהרן�ומרים�מרקדין�לפניה.�

יש�להבין�מדוע�עשה�כן,�ואף�אם�קיימו�האבות�את�התורה,�מדוע��בלקוחים�אלו

,�שלפי�שלקח�עמרם�את�חהיה�צורך�להדגיש�זאת�דווקא�בעמרם.�ובמהרש"א�כתב

�ועל�זה�בא�להשמיעינו� �כריתות, �בחייבי �תופסין �קידושין �ואין יוכבד�שהיא�דודתו,

��ן.�שלפי�שהיה�הדבר�קודם�מתן�תורה�ומותר�היה�הדבר,�ולכך�עשה�קידושי

�הוא� �אם �בעריות, �קידושין �המניעה�שאין �מה �האחרונים �מה�שחקרו �ידוע והנה

המונע�את��מחמת�"איסור�כרת"�שיש�בהם,�או�מחמת�"שם�ערוה"�שיש�בערוה�הוא

��.�טתפיסת�הקידושין

לפי�זה�אם�נאמר�שהאיסור�כרת�הוא�המונע,�מובן�מדוע�קידש�עמרם�את�יוכבד�

תורה.�אכן,�אם�נאמר�שכל�שהיא�ערוה��שעדין�לא�נאסר�"איסור�כרת"�קודם�מתן

היא�סיבת�מניעת�תפיסת�הקידושין�א"כ�שם�"ערות�דודתו"�מסתבר�היה�גם�קודם�

�דברי� �וידועים �דסתרי. �תרתי �הוא �ולכאורה �ערוה �שקידש �שייך �ומה �תורה, מתן

�מיד�יהרמב"ן �רחל �מתה �כך �מפני �וכתב �ישראל �בארץ �התורה �את �יעקב �ששמר ,

�שהיא�ה �שסבר�שעצם�המציאות�בכניסתה�לארץ�לפי �הרי נשאת�"באיסור�ערוה".

��ערוה�היא�זו�הגורמת�את�האיסור�ולא�האיסור�בפועל.�

                                                 
 ב"ב�קכ�ע"א�ח

 והנ"מ�אם�יתכן�ערוה�שאינה�באיסור�כרת�ט

��ויקרא�יח'�יז�י
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�פרשת� �התוספות �מבעלי �זקנים �שבדעת �המהרש"א, �דברי �אחר �להעיר �יש עוד

�שגם��יאבהעלותך �כלם�וכתב �פרשו �העריות, �נאסרו �שנתנה�תורה �שלאחר שכתב,

א�אשה�אחרת�והוליד�ממנה�את�עמרם�אבי�משה�"פירש�מיוכבד�שהיתה�אשתו�ונש

ולפי�זה�הרי�ודאי�שידע�עמרם�שעתיד�הקב"ה�ליתן�תורה�לישראל��.יבאלדד�ומידד"

�כדי� �זה �וכל �הימנה �לפרוש �יצטרך �שלבסוף �וידע �נשאה �ומ"מ �העריות, ויאסרו

להוליד�מושיען�של�ישראל.�ומלשון�דעת�זקנים�"שפירש�מאשתו"�ולא�כתב�שגירש�

נעשית�אשתו�ערוה�ממילא�פקעו�קידושיה�ושוב�רק�את�אשתו.�יבואר�עוד�שאחר�ש

��היה�צריך�לפרוש�ממנה�ולא�לגרש�אותה.

��"מקדש�עמו�ישראל�על�ידי�חופה�וקידושין",�מדוע�קדמה�חופה�לקידושין

והנה�ידוע�מה�שהקשו�על�נוסח�ברכת�אירוסין�"מקדש�עמו�ישראל�על�ידי�חופה�

דושין�ואחר�כן�חופה,�ואלו�וקידושין".�והקשו�שסדר�הדברים�צריך�להיות�קודם�קי

�הגריז� �בחידושי �(הובא �הגר"ח �בשם �ומפורסם �וקידושין". �"חופה �אומרים אנחנו

�בישראל. �וקיומה �המצוה �סדר �לפי �הוא �הברכה �שנוסח �ע"א), �יב שהנה��סוטה

�תורה� �קודם�מתן �אבותינו �המצוות�שנהגו �סדר �כתב �ה"א), �(מלכים�פ"ט הרמב"ם

�וז" �במוכתב �עמרם �נצטוה �"ובמצרים �ל �יתירות. �מצוות�צות �איזה �הגר"ח והקשה

יתירות�נצטוה�עמרם.�וכתב�אחר�המתבאר�בגמרא�זו�שעשה�עמרם�ביוכבד�חופה�

�תורה �חופה�קודם�מתן �נהגו �שכבר �"שהושיבה�באפריון", �הרמב"ם��ומאידך. כתב

�ישראל�שאם�ירצה�האיש�לישא��(אישות�פ"א�ה"א) �שנתנה�תורה�נצטוו וז"ל�כיון

הרי�מבואר�שמצות�פני�עדים�ואחר�כך�תהיה�לו�לאשה.�אשה�יקנה�אותה�תחלה�ב

קידושין�נאמרה�במתן�תורה.�וא"כ�נמצא�שמצות�חופה�קדמה�למצות�קדושין.�ולכך�

���.אנו�אומרים�מקדש�עמו�ישראל�על�ידי�חופה�וקידושין

�ומהי� �קידושין �למצות �חופה �מצות �קדמה �מדוע �לפ"ז �ביאור �צריך �הדבר אמנם

ונראה�בזה�שבידוע�שהמצרים�שטופים�בזמה�בכל�העריות�ובזכור��משמעות�הדבר.

�ונמצא�שקדושת�חיי�המשפחה�לא�רק�שלא�היתה�קיימת�במצרים�אלא� ובבהמה.

                                                 
��יד�כז�יא
�זה�ודאי�שידע�עמרם�שעתיד�הקב"ה�ליתן�תורה�לישראל�ויאסרו�העריות�ומ"מ�נשאה�וידע��יב ויש�להעיר�שאם�כן

��שלבסוף�יצתרך�לפרוש�הימנה.
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�חופה� �על �במצרים �ישראל �נצטוו �שלפיכך �יבואר �יזה �לפי �ביסודה. �הרוסה היה

�מן� �נבדלו �ובכך �היהודיים �והאשה �האיש �של �האישות �ויחוד �קדוש �היא שענינה

��הם�המצרים.�שכיני

��שמחת�גאולת�ישראל�שמונים�שנה�קודם�על�הילדים�מרים�ואהרן

הושיבה�באפריון�ומרים�ואהרן�מרקדים�לפניהם,�בשמחתם�כי��וכתב�הרמב"ן�וז"ל:

ואע"פ�שהיה�אהרן�קטן,�נתן�השם�שמחה�.�ושואל�הרמב"ן�"על�ידי�זה�יגאלו�ישראל

�מלמדתו �אחותו �מרים �או �הזה, �בענין �דבריבלבו �וביאור �אהרן��ו,. �שהיה "ואע"פ

� �בן�שנתים�וחצי,�שהרי�שנולד�משה�היה�בן�שלש�ומבואר,�קטן", והיינו�שהיה�אז

�היתה�נביאה� �שאף�שהיתה�בת�חמש, �מדוע�שמחה, שעל�מרים�לא�קשה�לרמב"ן

�בסוטה�וכפי �בגמרא �את��יגשאמרו �שמושיע �בן �שתלד �אמי �עתידה "שהתנבאה

וש�על�מה�שמח.�ועל�זה�כתב�ישראל".�אמנם�אהרן�שלפי�החשבון�היה�פחות�משל

�ה'� �ומדקדוק�לשונו�משמע�שנתן �"שאחותו�מלמדתו". �או �שמחה�בלבו", �ה' "שנתן

 .�ידשמחה�בלבו�בפשטות�"שמחה�בלבו",�הוא�סוג�של�נבואה.

ומ"מ�מבואר�שהיה�ענין�שאהרן�ישמח�בלקוחין�של�הוריו�עמרם�ויוכבד.�והשאלה,�

מעתי�לבאר�שבשעת�שמחה�יש�מה�הענין�בזה�שהקב"ה�יודיעו�לאהרן�על�כך.�וש

�אהרן� �שהיה �לולי �ולכך �לשמחה �כולם �שותפין �יהיו �לשמחה �השייכים �שכל ענין

�היה�חסר�שלא�תהא�השמחה�שלימה�ולכך�דאגו�משמים�שאף� שותף�לשמחה�זו

��הוא�ישמח.�

�לידת�משה� �על �ומרים�היתה �אהרן �של �זו �הנה�שמחה �גדול, �לקח �עוד ויש�כאן

ד�שמונים�שנה�אחר�כן.�ושמונים�שנה�ויותר�קודם�רבינו�שהוא�יגאל�את�ישראל�בעו

�ילדים �יושבים�שתי ושמחים�על�שמחת�הגאולה�שתיהיה�בעוד�שמונים��הגאולה.

��שנה�וסופקים�כף�על�כך.�כמה�אמונה�חושית�יש�כאן.

� � 

                                                 
��שם�יב�ב�יג
רים�אחותו�מלמדתו".��שמרים�הסבירה�לו�משמעות�שעתיד�להולד�משה�ולהושיע�וכפי�ובפשט�השני�כתב�"או�שמ�יד

 דברי�הגמרא�בסוטה��וכן�ביאר�גם�המהרש"א�בב"ב�שם
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�מח"ס�'וטהר��לב�טהור�ברא�לי �ריינר, /�הרב�יוחנן
��לבנו'�עה"ת�ומועדים

��כן�ירבה�וכן�יפרוץ
��ְיַעּנּו�ֹאתֹו�ֵּכן�ִיְרֶּבה�ְוֵכן�ִיְפֹרץ�(א,�יב)ְוַכֲאֶׁשר�

פלא�עצום�ותמיהה�גדולה�יש�כאן�לכאורה,�שהרי�כידוע�שבט�לוי�כולו�למד�תורה�

ולא�השתעבד�לפרעה,�והנה�כשעם�ישראל�יצאו�ממצרים,�יש�גרסה�במדרש�שרק�

אחד�מחמש�יצא�ויש�גרסה�שרק�אחד�מחמישים�יצאו�ממצרים,�כי�רוב�מוחץ�של�

�י �השם�עם �לעבודת �להשתעבד �ולא �לפרעה �פרך �עבודת �לעבוד �העדיפו שראל

��במדבר.

�ולפי�זה�שבט�לוי�היה�צריך�להיות��10-והנה�שבט�לוי�הוא�כ אחוז�מעם�ישראל,

השבט�הגדול�מכולם�בכמה�מאות�אחוזים�מכל�שבט�אחר�שהשתעבדו�לפרעה,�כי�

בשמחה�ממצרים�שבט�לוי�היו�צדיקים�ומתמידים�בתורה�שבוודאי�כל�השבט�יצאו�

כי�בוודאי�הם�כבני�תורה�ומתמידים�השתעבדו�מרצונם�באהבה�לעבודת�ה'�יתברך,�

מתוך��49,�או�5מתוך��4ואילו�בשאר�השבטים�שלא�רצו�לצאת�ממצרים�בהם�מתו�

.�ואם�כן�קשה�איך�יתכן�ששבט�לוי�לא�היה�השבט�הגדול�ביותר�במספר�שיצא�50

��ממצרים?

כן�ירבה�וכן�יפרוץ",��–וב�ש"כאשר�יענו�אותו�והתשובה�על�פי�יסוד�הרמב"ן,�שכת

ולכן�רק�שאר�השבטים�שסבלו�ועונו�בעבודת�פרך�של�פרעה�הם�התרבו�פרו�ושרצו,�

אבל�שבט�לוי�שלא�עונה�ולא�סבל�לכן�לא�התברך�בכן�ירבה�וכן�יפרוץ,�ואכן�עמרם�

הוליד�אחד�בכל�לידה,�אבל�שאר�נשות�השבטים�היו�יולדות�ששה�בכרס�אחד�לכן�

��נין�שאר�השבטים�גדל�יותר�משבט�לוי.רק�מ

מי�שסובל�וקשה�לו,�יקח�מכאן�עוז�ותעצומות�שדווקא�הוא�גודל�וצומח�יותר!!�אם�

�לי �אוי �לי!! �קשה �'אוי �ליבך �מעומק �וצועק �סובל �ואתה �לך �קשה��!קשה �ניסיון זה

��צומחים!��כךגדלים�ו�כךועצום�ממני!'�אל�תיבהל!�תתגבר�על�הקושי�ותשמח!�כי�

*��
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��מרדה�מצרימה�כי�לגוי�גדול�אשימך�שםאל�תירא�

הנה,�מצד�אחד�נולדו�הרבה�יהודים�בבת�אחת,�ששה�בכרס�אחד�או�שישים�בכרס�

אחד,�וכאמור�על�פי�הרמב"ן�הריבוי�היה�רק�לשבטים�שלא�למדו�תורה�אלא�עבדו�

��ועונו�בעבודת�פרך�לפרעה,�ולהם�הייתה�הברכה�שיפרו�וירבו�מעל�דרך�הטבע.

בשלשת�ימי�האפילה,�כתב�רש"י�שמת�רוב�רובו�של�עם��ומצד�שני�במכת�חושך,

�בבת� �שמתו �מיליונים �עשרות �או �מיליונים �יהודים �של �עצומות �כמויות ישראל,

�א'� �שרק �שיטות �ויש �ממצרים �יצא �מחמשה �שאחד �שיטות �שיש �וכאמור אחת,

��מחמישים�יצאו�ממצרים.

�וראית �במכת�חושך, �גם�לא�מתו �מצד �כמויות, �לא�נולדו �כתוב�אבל�בשבט�לוי י

ששבט�לוי�זכה�לצאת�בשלימות�ממצרים,�כי�כל�השבט�למדו�תורה�וכל�בני�השבט�

וצדיקים.�ללמדך�שבלי�תורה�אפשר�ליפול�בכמויות�ביראת�שמים,��היו�יראי�שמים

��כי�בקושי�אפשר�לשרוד�ביראת�שמים�בלי�לימוד�תורה.

מרגיע�ולפי�זה�יבואר�פשר�הדבר�שבזמן�שיעקב�חושש�מהירידה�למצרים�השי"ת�

�הכוונה�שיעקב� �אולי �שם", �אשימך �גדול �לגוי �תירא�מרדה�מצרימה�כי �"אל אותו

חשש�שכשעם�ישראל�ישקע�במ"ט�שערי�טומאה�הם�לא�ירצו�לצאת�ממצרים,�ואז�

כפי�שאכן�קרה�רוב�רובו�של�עם�ישראל�נמחק�במכת�חושך�כי�היו�רשעים�וכאמור,�

וכי�ימחקו�שבטי�ישראל��וחשש�יעקב�שאם�כן�מי�ישרוד�מהשבטים�מלבד�שבט�לוי,

��מכלל�עם�ישראל,�חלילה?!

�גדול� �"לגוי �אלא �ימחקו �לא �השבטים �יעקב', �תירא �'אל �השי"ת �לו �ענה �כך ועל

�שיצאו� �לפני �במכת�חושך �ימותו �ישראל �עם �של �מוחץ �רוב �גם�אם �שם". אשימך

�שווה� �יהיה �ממצרים �לצאת �שיסכימו �שבשבטים �הצדיקים �כמות �עדיין ממצרים,

לוי�הצדיקים�שלא�מת�מהם�אחד�במכת�חושך,�וגם�יותר�מהם,��בכמות�לבני�שבט

� �המונים �נולדו �גם �אבל �לשבטים �המונים �מתו �אכן �תירא��–כי �אל �ולכן �גדול, גוי

��מרדה�מצרימה.

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

��מקדשין�אותו�הרבה!
��)'מֹות...�(א,�אְוֵאֶּלה�ְׁש�

י"ם!�שובבי"ם!!�אם�היינו�יכולים�רק�לראות�גודל�הנקיון�שזוכים�בימים�אלו,�שובב

אם�היינו�יכולים�להבין�ולראות�מעין�דמעין�מגודל�הפגם�וגודל�הקלקול�של�החטא,�

�הון� �כל �אלו �בימים �משקיעים �היינו �אותה, �לנקות �תשובה �של �הכוחות ונפלאות

ו�הכלים�לשער�פגם�החטא,�דעלמא..�אלא�שכל�זה�מחשכות�העולם�הזה!�אין�בידינ

ואין�אנו�מכירים�גודל�החשיבות�של�כל�הרהור�תשובה.�כל�קרעכטץ,�כל�אנחה�על�

��המעשה�לא�טוב,�מנקה�הרבה�יותר�ממה�שמשערים.

��גודל�מעלת�עבודת�דורינו

� �תתקמ"ה �סי' �חסידים �לספר �(הג' �עולם �ברית �בספרו �החיד"א משער��-והנה

�ז"ל�דעין� �חיים�וויטאל�שאל�פעם�להאר"י �כותב�אשר�רבי הגלגולים�הקדמה�ל"ח)

רואה�בתלמוד�ובמדרשים�שהמעשים�טובים�ושקדושת�התנאים�הוא�דבר�מבהיל�

�ז"ל�אומר �ואיך�היה�האר"י לו�שנפשו��ולא�יוכל�אדם�בדורינו�לעשות�אחד�מאלף,

�אני� �וחסיד�שאין �שבדורות�הראשונים�היה�צדיק �קטן �והרי �מעולה, �כך היתה�כל

מגיע�לעקבו?�והשיב�לו�האר"י�ז"ל�כי�אין�גדלות�הנפש�תלויה�כפי�מעשה�האדם�רק�

�והדור �הזמן �ההוא�כפי �הסט"א, �מאד �גברה �שעתה �חשוב�, �עתה �שעושים והמעט

�יתברך�כהרבה�שהיו�עושים�הראשונים �ק"ו��(!!).לפניו ואם�הדברים�נאמרים�בדורו,

��בן�בנו�של�ק"ו�פי�אלף�בדורינו�אשר�הנסיונות�גברו�מאד�מאד.

��הלימוד�ממקלחת

�כמה� �עד �להראות �דעלמא �במילי �במשל �להתשמש �אוכל �אלו �בשורות ואולי

�אודות� �חיים �החפץ �שאמר �מה �ידוע �הנה �הזה. �בזמן �בתשובה �עבודתינו חשובה

�שמחמת�ירידת�הדורות� �שיכולים�לדבר�הטכנולוגיה, �להבין �בכדי צריכים�הטלפון

עם�השי"ת�אע"פ�שאין�רואים�אותו,�וכהיום�גם�הטלפון�הסלולארי�בלי�חוטים�וכו'�
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�משינוי� �ללמוד �יכולים �כן �וכמו �שמים. �היראת �עבור �ולסיוע �לעזר �להיות והכל

��הדורות�אודות�האיך�שרוחצים�הגוף�לעזור�אותנו�לענין�התשובה.

גם�פחות�מזה)�כאשר�רצו�להתרחץ�עצמם,�היו�צריכים�הנה�לפני�כמאה�שנים�(ו

�וחלק�מהמים�היו�יכולים�להשתמש� לשאוב�מים�מהבאר�ולבשל�אותה�ע"ג�האש,

לרחוץ�עצמם.�ההכנה�והטירחה�היה�לוקח�זמן�וכח�כמובן.�לא�כן�כהיום�הזה,�דומה�

�במים� �להתרחץ �כפתור �בדחיקת �ואפשר �ואמבטיה.. �מקלחת �בו �שאין �בית שאין

��ת.�חמים�בקלו

�צריכים�להתענות�ולהתעסק�בגלגול�שלג� �בדורות�הראשונים�היו והנמשל�נפלא!

בכדי�לנקות�נשמתם,�וכהיום�"מיט�איין�קוועטש!"�בדחיקה�אחת,�בהרהור�תשובה�

�בשמירת�עינים�אחת�יכולים�שיבוא�מלמעלה�שפע�של� �בעצירת�התאוה, עמוקה,

�שגילה�לנו�חז"ל�( �וכמו �אדם�מקדש�"וזרקתי�עליכם�מים�טהורים...!" �יומא�לט.) ע'

��וטהרתם".�–"וזרקתי�עליכם�מים�טהורים��מקדשין�אותו�הרבה!�-עצמו�מעט�

ודבר�זה�הוא�חיזוק�גדול�עבורינו.�הרי�בשנים�קדמוניות,�רבים�היו�מתענים�בימי�

ע'�ביסוד�ושורש�העבודה.�ורבותינו�מזהירים�אותנו�אשר�כהיום�הזה��-השובבי"ם�

ילך�עוד�בדרכים�אלו,�כי�כפי�חולשת�הדור,�וכפי�לפעמים�הוא�ממש�עצת�היצר�ל

�של� �ד' �מהעבודת �שיגרע �בלי �בזה �לעמוד �יכולים �אין �ככולו �רובו �יוכיח, שהנסיון

מצד��-ומלמדי�דרדקי�בכלל��-תורה�ותפלה.�ובפרט�ובמיוחד�אלו�שתורתם�אומנתם�

הלכה�יתכן�שממש�אסור�(ע'�שו"ח�או"ח�סי'�תקע"א�ס"ב).�וא"כ�האיך�יכולים�בכל�

�תרפ"ה� �בלבוש�סי' �(ע' �הימים �קדושת �בגודל �אנו �מאמינים �הרי �להתענות... זאת

��ס"א)�שמיוחדים�לתשובה�ולתענית..

�לחטוא� �הקלות �גודל �וכפי �דנים. �אנו �הדור �שכפי �לידע �צריכים �המבואר ולאור

�בלתי� �לקדושה �לזכות �יכולים �היו, �לא �מעולם �אשר �הנסיונות �גודל �וכפי רח"ל,

ים.�בהאמונה�פשוטה�בדברי�חז"ל�"אדם�מקדש�עצמו�משוער�בכל�משהו�שמתגבר

"איין�קוועטש!"�זוכים�על�ידה�להבטחת�חז"ל��-הרי�"מעט"�יכולים�לעשות��-מעט"�

��"מקדשין�אותו�הרבה!".
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�שעושים.� �"מעט" �כל �מכבד �להיות �הפשטות. �בכל �חז"ל �בדברי �להאמין צריכים

� �ועל �החילוק? �כל �ומה �"מעט" �רק �באמת �שהוא �חושבים �אם �התשובה�ואפי' זה

הרי�זה�השקעה�בלתי�משוער,�שהרי�ע"י�אותה�המעט�שמתחזקים�זוכים��-פשוטה�

��לקבל�תמורתה�"הרבה�קדושה�מלמעלה"�כמפורש�בגמרא!

�מבאר� �ששואב �מים �ולחמם �אבותיו, �בדרכי �לילך �וירצה �שיתעקש �מי �יצוייר לו

� �כי �למעלה�על�הביטול�תורה... �אותו �יתבעו �הרי �להתרחץ�לכבוד�שבת, אין�בכדי

� �להתענות �המתעקש �השובבי"ם �בימי �כן �וכמו �ממך! �זה �הדרכת��-מבקשים כנגד

� �הרי��-רבותינו �חולשת�התענית.. �מחמת �כדבעי �התוס' �בדברי �להעמיק �יכול ולא

�עדיף�ללמוד� �הרי �לו, �ויאמרו �אותו, �יתבעו �על�תעניתו יתכן�שבמקום�לשלם�אותו

בכוונה�יתירה�וכו'�ולב�יודע�תורה"ק�בעיון,�לשמור�על�העינים,�ולברך�ברכת�הנהנין�

�קדושה� �"מעט" �חז"ל �לדברי �תאמין �להתחזק... �צריך �שבאמת �איפה �נפשו מרת

��באמת�שוה�הרבה!!

��מקדש�עצמו�מעט

והנה�כאשר�מעיינים�איזה�נושאים�שייכים�לענין�השובבי"ם�שיכולים�בס"ד�להיות�

�הדרכה� �דבריו �בסוף �העבודה �ושורש �ביסוד �רואים �מעט" �עצמו �ה"מקדש הכלל

�מהקפדה,� �מאד �האדם �שיזהר �גדולה, �באזהרה �האריז"ל �הזהיר �"גם �וז"ל, ברורה

��".יר�מאד�בכונת�ברכת�הנהניןאפי'�לדבר�מצוה..�גם�יהא�זה�ויתרחק�מן�הכעס

�שער� �א' �(חלק �בנימין �עבודת �בספר �שמצינו �נפלאה �לעצה �לציין �יכולים ואולי

�רק�לאכול�לאט�לאט-האכילה�עמוד�קי"א היטב�המאכל��קי"ב)�שלא�לאכול�מהר,

עד�שיהא�כתוש�לגמרי.�וכאשר�לועס�המאכל�הדק�היטב�לא�רק�שהוא�מצוה�מצד�

ונשמרתם�כי�הוא�רפואה�גדולה�עבור�האדם,�אלא�הוא�ג"כ�בכלל�קדושת�אכילה,�

�אמנם� �הטעם. �כבר �שירגיש �במהירות �האוכל �לבלוע �האדם �מעורר �התאוה כי

מצות�"קדושים�תהיו"�כי��המתעקש�ולועס�היטב�הרי�אינו�מתענה,�ובכל�זאת�מקיים

 במה�שמותר�לו!�-אע"פ�שהוא�רק�בבחינת�"מקדש�עצמו�מעט"��-הוא�מקדש�עצמו�

אשר��-ומוסיף�שם�דבר�נפלא�כי�פעמים�באו�אנשים�לבקש�עצה�על�מדת�הכעס�

� �השובבי"ם �ימי �לעבודת �השייך �עבודה �הוא �אשר �מהאריז"ל �להם��-כנ"ל ומורה
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�היט �"שילעסו �וז"ל, �ומבטיח �הזאת �שבוע�הדרך �במשך �שאוכלים �המאכלים �כל ב

ואם�אחד,�ומיד�לאחר�הסעודה�הראשונה�שינהגו�כן�כבר�יהא�ניכר�שיפור�לטובה,�

�אחוז� �חמשים �הימנו �יסור �ימים �שבוע �לאחר �אזי �כך, �להמשיך �סבלנות �לו יהיה

�שבעים� �בין �אזי �נוספות �שבועות �ב' �עוד �כך �ליזהר �ימשיך �ואם �בו, �שקינן מהכעס

וע"ש��-וכל�הנני�לוקח�על�אחריות�שלי"�מדת�הכעס�יעבור,�לשבעים�וחמש�אחוז�מ

��עוד�דברים�נפלאים�בזה.

��הגישה�לאכול

�אודות� �בשלח) �(פרשת �יוסף �להבית �מישרים �המגיד �למש"כ �לציין �יש עוד

�-וליקח�מדבריו�נקודה�בבחינת�"מקדש�עצמו�מעט"��-התעניתים�בימי�השובבי"ם�

והוא,�כי�כאשר�האדם�זוכר�אשר�לא�להתענות�בפועל,�אלא�לשנות�הגישה�בכלל.�

�הסיבה� �וכל �אלו, �בימים �להתענות �הראוי �מן �היה �שלימה, �לתשובה �לזכות בכדי

�גופו� �וחולשת �נפשו �מרת �יודע �שלב �מכיון �הוא �יאכל, �אוכל �זאת �בכל אשר

�בעצם� �הוא�מוכן �מצדו �ולכן �ותפלתו, �בתורתו �מעבודת�ה' שהתענית�יגרום�רפיון

��לאכול�בלי�שירגיש�טעם�במאכלו.

�אשר�הוא�אמנם�נהנה�ממאכלו,� �ודובר�אמת�בלבבו �יודע�בנפשו �אף�כאשר אכן

�מועיל� �המאכל �עריבות �אשר �תרע"ד) �(וארא �משמואל �בשם �מש"כ �נאמנה ידע

אבל�האדם�יכול�להתיישב��-שיעתכל�המאכל�היטב�במעיו,�ומביא�כן�מזוה"ק,�ע"ש�

ם�רצונו�יתברך�אותו�לקיי�עוזרשאוכל,�רק�הוא��הסיבההדעתו�בבירור,�אשר�אין�זה�

��להיות�זן�ובריא�לעבדו�בלבב�שלם.

��ברכת�הנהנין

�הכל� �יתהפך �הרי �שאוכל, �הסיבה �בבירור �מקודם �באדם �מתיישב �כאשר ואז

�כי�הרי�כל�הענין�שאוכל� �-לסעודת�מצוה�ויעזור�אותו�מאד�לכוון�בברכת�הנהנין,

ות�הוא�רק�לקיים�מקרא�שכתוב�"לעש�-�בפרט�בימים�אלו,�והלואי�במשך�כל�השנה�

�וממילא�לא�יהיה�להוט�באכילתו�אחר�העריבות�והטעם�רק� רצונך�אלקי�חפצתי",

�הוא�מעבודת�השעה� �ברכת�הנהנין �אשר �וכנ"ל �בסעודתו. �הרוחניות�שמונח אחר

��והזמן�דרמא�לקדש�באכילתו�לברך�בכוונה,�אכי"ר.
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��מאכל�אחת�או�סעודה�אחת...

�יש�לציין �מעט" �של�"מקדש�עצמו �להגדיש�שוב�הענין �צדוק��ובכדי למש"כ�מרבי

הכהן�זי"ע�בקונטרסו�"עת�האוכל"�(הנדפס�בפרי�צדיק�בסוף�שפר�בראשית�ס"ק�ח')�

�כל� �מתעלים �הראויה.. �בכוונה �שאוכל �אחת�בשבוע �וסעודה �אחד �מאכל �ידי שעל

".�ולכן�הבוחר�יבחר�יום�מן�הימים�מתוך�השבוע�או�מאכל�המאכלים�והסעודות�שלו

רה,�או�ילעוס�הדק�היטב,�אין�בידינו�הכלים�אחת�מתוך�הצלחת�שיברך�בכוונה�יתי

��אכי"ר.�-!"�הרבהלשער�מה�שהבטיחנו�חז"ל�אשר�"מקדשין�אותו�

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

��שאלות�בענייני�כשרות�המאכלים�והכלים�במטבח

��דם�שיוצא�מהפה�בטיפול�שיניים
� �אסור �מהפה �שיצא �שיניים�דם �רופא �אצל �להיזהר �אפשר �איך �כן, �אם באכילה.

��שלא�לבלוע�דם�מהדם�שנמצא�על�המכשירים?

�איןתשובה :�� �שיצא�מהפה�לדם�שיניים�רופא�אצל�שיניים�בטיפול�לחשושצורך

המכשירים,�אמנם�בסיום�הטיפול�יקפיד�להריק�ולהסיר�את�כל�הנוזלים��על�ונמצא

 .טושבפיו�ולא�לבלוע,�וישטוף�את�פיו

*��

��שאלות�בענייני�שבת

��כפרה�על�חילול�שבת
��מי�שחטא�בחילול�שבת�ח"ו,�מה�כפרתו?

��יש�בזה�שני�חלקים,�וכמו�שיבואר.תשובה:�

��כפרה�למחלל�שבת�בדאורייתא

�והיום� �חטאת, �צריך�להביא�קרבן �דאורייתא�רח"ל, �באיסורי המחלל�שבת�בשוגג

שבעוונותינו�הרבים�עדין�לא�נבנה�ביהמ"ק,�כתב�הרמ"א�שיתן�לצדקה�י"ח�פשוטים�

                                                 
דם�שנפרש�מהשיניים�אסור�משום�מראית�העין,�ומצוי�מאוד�שהרופא�מוציא�מכשיר�עם�דם�ומחזירו�לפיו,�ואעפ"כ��טו

אין�זה�פס"ר�שיהיה�דם�כזה�ואינו�מתכוין�לזה,�ואפי'�במקרים�שאכן�מותר�בצירוף�כמה�היתרים.�בחלק�מהטיפולים�
פס"ר�שיצא�דם�על�המכשירים,�מ"מ�הוי�פס"ר�דלא�ניחא�ליה�שהרי�דם�הוא�מאוס�שהוא�שקץ�(עי'�יד�יהודה�סי'�ס"ו�

�ו',�ואף�שהמתעסק�בחלבים�ועריות�חייב�שכן�נה נה,�יש�בארוך�סקי"א�ודרכ"ת�סי'�ס"ז�סקל"ג)�ועי'�רעק"א�סי'�פ"ד,
והביאו�הבאה"ל�בסי'�תע"ה,�ד'�ד"ה��-להסתפק�אם�דין�זה�שייך�גם�בדבר�מאוס�[עי'�פמ"ג�בפתיחה�כוללת�ח"ג�אות�ה

�שיש�להקל� �סק"ז] �פ"ז �[סי' �וגם�שיטת�הש"ך �לו], �ומנחת�שלמה�ח"א�עמ' �אות�ד �בו"ח�סוף �בינה�הל' �ואמרי כגון,
 ת�הטיפול�יריק�ויסיר�כל�מה�שבפיו�וישטוף�את�הפה.באיסורי�מראית�העין�משום�רפואה.����אבל�מיד�שמסיים�א
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�בזול �כבש �מחיר �שבמקום�טזשהוא �יאמר �אלא �חטאת �עבור �שהכסף �יאמר �ולא ,

��.יזחטאת�הוא�נותן�את�הכסף�לצדקה

��.יט.�וראה�בהערה�מהי�פרשת�חטאתיחאופן�הקרבתהוכן�יקרא�פרשת�חטאת�ויבין�

��כפרה�למחלל�שבת

�צריך� �רח"ל, �דרבנן �באיסורי �ובין �דאורייתא �באיסורי �בין �בשוגג �שבת המחלל

להתענות�מ'�יום�שני�וחמישי,�ולא�יאכל�בשר�ולא�ישתה�יין�בלילה�שאחר�התענית,�

��.כויכול�לפדות�את�התענית�בממון,�והעשיר�ירבה�הממון�לפי�עשרו

��.כאילמד�הלכות�שבת�וגם�זה�כפרה�בעבורו�וכן

� � 

                                                 
בליקוטי�אמרים�להח"ח�פרק�ה'�כתב�'מי�שמחלל�שבת�בשוגג�ירשום�בפנקסו�שכשיבנה�ביהמ"ק�יביא�חטאת�וגם��טז

יקרא�פרשת�חטאת'�עיי"ש.�ושמעתי�מהגראי"ל�שטיינמן�זצ"ל�שגם�בחורי�ישיבה�שאין�להם�כסף�ירשמו�בפנקסיהם�
��סף.ויתנו�כשיהיה�להם�כ

 סי'�של"ד,�כ"ו.�יז

��שם�סק"פ.�יח
בביאור�הלכה�סי'�א'�ד"ה�ופרשת�ביאר�שהוא�בויקרא�[ד,�כז]�מנפש�אחת�תחטא�עד�ונסלח�לו,�ואם�יש�לו�פנאי��יט

��יקרא�גם�כן�בפ'�צו�[ויקרא�ו,�יז]�מוזאת�תורת�החטאת�עד�באש�תשרף.
סי'�של"ד,�כ"ו�וסק"פ�וסקפ"א.�וכיום�מורים�הפוסקים�שהעוסקים�בתורה�כל�היום�ממעטים�מלהתענות�שלא�לבטל��כ

 מאיכות�לימודו�מפני�התענית.

�זצ"ל�ליתן�דמי�חטאת�לצדקה�ופעמים�היה�אומר��כא עי'�ארחות�רבינו�[ח"א�עמ'�קסה]�שפעמים�היה�אומר�הקה"י
��ישיב�זצ"ל�והגר"ח�קניבסקי�שליט"א.ללמוד�הלכות�שבת.�וכן�אומרים�הגרי"ש�אל
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ֵמאֹור�שעשועי�/�הרב�מנחם�צבי�גולדבאום,�מח"ס�
��''מֹוסר�דרך',�'מאיר�דרך',�ו'אפיקי�חיים

�"בלעדי"�או�"אנוכי"
��ְויֹוֵסף�ָהָיה�ְבִמְצָרִים�(א,�ה)

"� והלא�הוא�ובניו�היו�בכלל�שבעים,�ומה�בא�ללמדנו,�וכי�לא�היינו�הקשה�רש"י:

�שהוא�היה�במצרים?"יודעים� �והוא�מתרץ: �הוא�, �של�יוסף, "אלא�להודיעך�צדקתו

��.יוסף�הרועה�את�צאן�אביו,�הוא�יוסף�שהיה�במצרים�ונעשה�מלך�ועומד�בצדקו"

� �הצדיק �יוסף �אודות �נפלאה �הערה �על �לעמוד �זו �דחוקה �פרצה "מחשבה��-ננצל

��ושייכת�בעיקרו�לפרשות�שבסוף�ספר�בראשית.�-אחת�של�מוסר"�

��"התחת�אלקים�אני"�-�"�"בלעדי

� �טו) �מא, �פרק �(בראשית �ליוסף �אומר �פרעה �ִּתְׁשַמעכאשר �ֵלאֹמר �ָעֶליָך �"ָׁשַמְעִּתי

,�ה""ִּבְלָעָדי!�ֱאֹלִקים�ַיֲעֶנה�ֶאת�ְׁשלֹום�ַּפְרעֹ�,�יוסף�משיב�לו�(שם�טז):�ֲחלֹום�ִלְפֹּתר�ֹאתֹו"

��(רש"י�שם).�"אין�החכמה�משלי�אלא�אלקים�יענה..."כלומר�

השבטים�פונים�אל�יוסף�מתוך�חשש�שהוא�ישטום�אותם�וישיב�להם�את�כאשר�

ם�"ַאל�ִּתיָראּו�ִּכי�ֲהַתַחת�ֱאֹלִקים�ָאִני...�ֱאֹלִקיכל�הרעה�את�גמלוהו,�יוסף�אומר�להם�

"שמא�במקומו�אני?�בתמיה!�אם�הייתי�רוצה�כ),�כלומר�-(שם�נ,�יט�ֲחָׁשָבּה�ְלֹטָבה..."

��רש"י�שם).(�להרע�לכם,�כלום�אני�יכול..."

�"התחת�אלקים�אני?"הכל�מהשם�יתברך!��-�"בלעדי!"זוהי�מידתו�של�יוסף�הצדיק:�

��הכל�מהשם�יתברך!�-

��"אנוכי�אכלכל"

� �ואומר: �ממשיך �הצדיק �יוסף �ְוֶאת�אולם �ֶאְתֶכם �ֲאַכְלֵּכל �ָאֹנִכי �ִּתיָראּו �ַאל "ְוַעָּתה

��(שם�כא).�ַטְּפֶכם"

���"אנוכי"???
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"אנוכי!...�.�וכאן�פתאום,�"התחת�אלקים�אני?"א�תמה�.�הו"בלעדי!"הרי�יוסף�סבור�

�אכלכל�אתכם�ואת�טפכם" �עצמו �ומדוע�יוסף�הצדיק�תולה�את�הדבר�בו �כיצד .-�

לוקח�לעצמו�את�הקרדיט?�[ובאמת�שבשכל�טוב�כתב�כאן:�"ולא�היה�ראוי�לומר�כך�

�לכל��- �קודם �מת �ולכך �העולם, �ובאי �חיים �כל �מכלכל �הוא �ברוך �הקדוש שהרי

��.אחיו"]

��כמדומה�שזו�פליאה�עצומה!

��אבל�פישרו�וביאורו�בהמשך�הפסוק:

��"ַוְיַנֵחם�אֹוָתם�ַוְיַדֵּבר�ַעל�ִלָּבם".

��."בלעדי"כאשר�פרעה�אומר�ליוסף�שהוא�יודע�לפתור�חלום,�יוסף�יכול�לטעון�

�את� �הרעה �כל �את �להם �וישיב �אותם �ישטום �שיוסף �חוששים �האחים כאשר

"התחת�אלקים�אני...�אלקים�חשבה��-גמלוהו,�הוא�אומר�להם�שאין�להם�לחשוש�

��,�לא�יצא�מזה�כל�רע.לטובה"

�"אל�תפחדו� �מקום�לומר �אין אבל�כאשר�האחים�חוששים�ומפחדים�על�העתיד,

הוא�בא�לנחם�אותם�ולדבר�על�לבם��כאשר�-הקדוש�ברוך�ידאג�לכם".�כאן��-ממנו�

-�� �בעצמו �שהוא �לומר �מוכרח ��-הוא �לכלכל��-"אנוכי" �ידו �לאל �אשר �כל יעשה

��אותם.

��."בלעדי"כאן�אסור�לו�לומר�

��."אנוכי"הוא�מוכרח�לומר�

��דוק�היטב.

 goldm@enativ.comלתגובות:�

� ���
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�השבת ��מהלכות �אליהו �הרב �מח"ס�/ הורביץ,
��'הרחב�דעת'�י"ג�חלקים

��גדר�מלאכת�מבעיר
�ָּבֵאׁש �ֹּבֵער �ַהְּסֶנה �ְוִהֵּנה �ַוַּיְרא �ַהְּסֶנה �ֵאׁש�ִמּתֹוְך �ְּבַלַּבת �ֵאָליו �ה' �ַמְלַאְך �ְוַהְּסֶנה�ַוֵּיָרא

��(ג,�ב)�ֵאיֶנּנּו�ֻאָּכל

בפסוק�מבואר�ששייך�לומר�שהסנה�בוער�למרות�שהעץ�לא�נאכל,�ומחמת�שעצם�

� �בשבת�זה �מבעיר �מלאכת �לגבי �אמנם, �בוער, �שהסנה �נחשב �זה �בסנה �אש שיש

��נחלקו�הראשונים�באם�שייך�מציאות�מבעיר�ללא�שהעץ�נאכל.

��מחלוקת�הרש"י�והרמב"ן�בגדר�מלאכת�מבעיר

הרש"י�בשבת�דף�קו.�בד"ה�מתני',�מבאר�שאין�מציאות�של�מלאכת�מבעיר�שהיא�

תחת�קדירתו�נחשב�כמקלקל�את�לא�קלקול,�שאפילו�במקרה�שאדם�מבעיר�עצים�

�מעשה� �לעצם �חיצונית �הנאה �זו �מתבשלת, �שהקדירה �מזה �שנהנה �ומה העצים,

��הבערה,�אך�ההבערה�כשלעצמה�היא�לעולם�קלקול�במה�שהיא�מכלה�את�העצים.

�הוא� �הקדירה �של �שהבישול �נאמר �אם �שגם �הרש"י, �על �מתקשה �שם והרמב"ן

עצם�זה�שמקבל�אש,�שרצון�האדם�חיצוני�לעצם�ההבערה,�אך�עדיין�יש�לו�הנאה�מ

�ומדוע�הרש"י� �גמור, �וקבלת�האש�היא�מעשה�תיקון �כילוי�העצים�יוצר�אש, שע"י

��החשיבו�כמקלקל.

ובדעת�הרש"י�בהכרח�צריך�לומר�שסבר�שגדר�מלאכת�המבעיר�הוא�עצם�כילוי�

העצים�ע"י�האש,�וממילא�גם�האש�עצמה�היא�חיצונית�לעצם�המלאכה,�ולכך�סבר�

�הבער �והרמב"ן,�שלעולם �הרש"י �נחלקו �גופא �ובזה �קלקול, �של �מלאכה �היא ה

�סבר�שגדר�מלאכת� �אך�הרמב"ן �העצים, �סבר�שגדר�המלאכה�היא�כילוי שהרש"י

��מקלקל�הוא�יצירת�האש.

��דין�הבערת�מתכת

�שמתאדמת,� �מתכת �בחימום �הבערה �יש �באם �שנחלקו �בראשונים �מצאנו והנה

�מבעיר,� �משום �בה �שאין �כתבו �מב. �דף �בשבת �רי"ד �והפסקי �רע"ד �בסי' היראים
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ומשום�שאינה�בת�כיבוי�והבערה,�ולכאורה�נראה�שסברו�כרש"י�שעיקר�המלאכה�

��היא�כילוי�העצים,�ולכך�במתכת�שאינה�מתכלה�לא�שייך�מבעיר.

"ם�בפרק�י"ב�מהלכות�שבת�הלכה�א'�פסק,�שהמחמם�מתכת�כדי�לצרפו�אך�הרמב

�וזה�היה�-[ לחזקו,�שדרכם�היה�לחמם�את�המתכת�ואח"כ�מיד�לזרקו�למים�קרים,

�שלמרות� �שסבר �מבואר �עכ"ל, �וחייב, �זה�תולדת�מבעיר �הרי �את�המתכת], מחזק

אחרון��שאין�כילוי�למתכת�בכל�אופן�שייך�בזה�מבעיר,�וכתב�השו"ע�הרב�בקונטרס

�תצ"ה�סק"ב�שמוכח�ברמב"ם�שסבר�שעיקר�מלאכת�מבעיר�היא�יצירת�האש� סי'

��ולא�כילוי�העצים.

אך�גם�הרמב"ם�צריך�ביאור�מדוע�חייב�על�חימום�המתכת�רק�כשהוא�עושה�כן�

�אופן� �בכל �לחייב �שיש �הרי �האש, �יצירת �מצד �הוא �האיסור �אם �הרי �לצרפו, כדי

בהלכה�ב'�כתב�שגם�אין�איסור�כיבוי�שמחמם�את�המתכת,�ובאמת�שהרמב"ם�שם�

��בגחלת�של�מתכת�אלא�אם�כן�התכוון�לצרף,�וצ"ב�מדוע.

�כתב��והנה�האחרונים�מתקשים�שהרמב"ם�סותר�את �הלכה�ו' �שבפרק�ט' עצמו,

שהמחמם�מתכת�חייב�משום�מבשל,�ובלחם�משנה�שם�תירץ,�שהדבר�תלוי�ברמת�

� �חייב �מתרככת �והיא �המתכת �את �כשמחמם �שבתחילה �אך�החום, �מבשל, משום

��אח"כ�כשממשיך�לחממה�ונעשית�אדומה,�חייב�משום�מבעיר.

�רק�כשהוא�עושה�כן� �לומר�שהרמב"ם�שכתב�שחייב�משום�מבעיר �אפשר ולפ"ז

�ואין� �ולא�כמבשל, �חום�כזה�זה�נחשב�כמבעיר �לומר�שבשיעור �כוונתו �לצרף, כדי

בעיר�ולא�צריך�דווקא�לצרף,�אלא�הרמב"ם�רק�רצה�לומר�שזהו�השיעור�שנחשב�כמ

כמבשל,�אך�באמת�בכל�מקרה�שהמתכת�בוערת�כמו�שעושים�לצירוף,�חייב�משום�

��מבעיר.

�אדומה� �מתכת�שנעשת �מבעיר �שכל �כ"ב, �ס"ק �רע"ז �בסי' �המשנ"ב �פסק �גם וכך

��ובוערת�נחשב�כמבעיר,�ובשעה"צ�שם�מביא�את�דברי�הלח"מ�הנ"ל.

��

��
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��ביאור�הרמב"ם�בהבערת�מתכת

� �לתלמוד �הרמב"ם �בחידושי �כיבוי�אמנם �אין �מדוע �אחר �טעם �מבואר �מב. דף

במתכת,�שכתב�שם�שזה�מפני�שהאש�אינו�נאחז�בגוף�המתכת�אלא�הוא�חיצוני�לו,�

�צ"ב� �אלא�שלפ"ז �עכ"ד, �העץ, �עץ�שהאש�נתפסת�בגוף וזה�לא�דומה�לגחלת�של

��מדוע�כשעושה�כן�לצרף�חייב�משום�מכבה,�הרי�גם�בזה�האש�אינה�בגוף�המתכת.

ה�בסי'�י"ב,�וכתב�שעיקר�סברת�הרמב"ם�שאין�איסור�אלא�ועמד�בזה�המנחת�שלמ

אם�כן�נעשה�שינוי�בגוף�החפץ,�ולכך�במתכת�שלא�נעשה�שינוי�בגוף�המתכת�ע"י�

האש�אין�איסור,�אך�המצרף�את�המתכת,�שמחממו�ואח"כ�שופך�עליו�מים�קרים�

�משום�מבעיר� �חייב �דווקא�המצרף �המתכת�ולכך �בזה�הוא�משנה�את�גוף לחזקו,

��"ש�שדן�בזה�באורך].[ועיי

�וכתב�שלמרות� �שיש�בתוכה�חוט�להט, �נורת�ליבון �המנחת�שלמה�לגבי ומזה�דן

שלפי�הסברא�הנ"ל�אין�בזה�מבעיר,�שהרי�לא�נעשה�שינוי�בגוף�המתכת,�בכל�אופן�

�חשוב�בגוף� �נחשב�כשינוי �זה�עצמו �לומר�שעצם�זה�שיוצר�מהמתכת�אור, אפשר

ם�מבעיר,�אך�זה�יהיה�שייך�רק�בנורת�ליבון�הדבר,�וזה�דומה�לצירוף�שחייב�בו�משו

החוט�להט�עצמו��PL[אגס],�שהחוט�להט�עצמו�נעשה�לאור,�אך�נורת�פלורסנט�או�

לא�נעשה�לאור�אלא�הוא�רק�מדליק�את�הגז�שבתוכו,�ולפי�הנ"ל�לא�שייך�לחייב�

��בזה�משום�מבעיר.

�אופן� �שבכל �לומר �הרמב"ם �שכוונת �נקט �המשנ"ב �שלמעשה �הובא �שכבר אלא

המתכת�מתאדמת�שייך�בזה�מבעיר,�ולפ"ז�בכל�מקרה�שהחוט�להט�מתאדם�יש�ש

��בזה�משום�מבעיר,�וכך�גם�כתב�להלכה�החזו"א�בסי'�נ'�ס"ק�ט'.

� ���
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��מנחת�אברהם�/�הרב�אברהם�הבר,�ירושלים

 ?מדוע�נשבע�משה�רבינו�לחותנו�והרי�כשרים�אין�נשבעים

� �ֶאל�ַוּיֹוֶאל�מֶׁשה�ָלֶׁשֶבת�ֶאת�ָהִאיׁש�ַוִּיֵּתן �ַוֹּיאֶמר�ה' �כא). �ְלמֶׁשה�(ב, ֶאת�ִצֹּפָרה�ִבּתֹו

 ך�(ד,�יט)מֶׁשה�ְּבִמְדָין�ֵלְך�ֻׁשב�ִמְצָרִים�ִּכי�ֵמתּו�ָּכל�ָהֲאָנִׁשים�ַהְמַבְקִׁשים�ֶאת�ַנְפֶׁש�

�אלה�אלא�לשון� �אין �השביע�את�משה�לישב�עמו. �שיתרו חז"ל�אומרים�במדרש,

לוקת�אם�פותחין�בנולד�או�לא.�ונחלקו�שבועה.�והנה�בגמרא�נדרים�(סד.)�איכא�מח

�כל�האנשים� �מתו �למשה�כי �אמר �ה' �בנולד, �פותחין �דלמ"ד בפירוש�פסוקים�אלו,

המבקשים�את�נפשך,�שהם�דתן�ואבירם,�ולפיכך�מותר�לך�לחזור,�כי�אדעתא�דהכי�

�ועניות�כמיתה.� �מנכסיהם, �ואבירם�ירדו �י"ל�דדתן �פותחין, �ולמ"ד�דאין לא�נדרת.

 ולד�הוא�דשכיח.�ועניות�לאו�נ

�ואמר�לו� �דהקב"ה�התיר�במדין. �אלא�בפניו, �פותחין עוד�נלמד�מסוגיא�שם�דאין

� �על��נדרתבמדין �נדר �לשון �דמביא �מהא �מהגמ' �ומדויק �במדין. �נדרך �והתר לך

�וע'� �זה�תוכן�הסוגיא�שם. �נדרים�עט:�שבועה�קרי�נדר�וכו'. �וע' �דלא�שנא. שבועה,

 רשע�אם�נודר.נדרים�כב.�דמביא�כמה�דרשות�דנקרא�

ויעוי'�גם�בערוך�לנר�יבמות�קט:�דלא�חילק�בין�נדר�לשבועה,�וכ"כ�באילת�השחר.�

�הא�אמרינן� �צ"ב, �כן �ואם �הי"ב. �פי"ב �שבועות �הל' �הרמב"ם �דברי �הם �כן ובאמת

 בנדרים�ט.�דכשרים�אין�נשבעין�כלל.�וא"כ,�קשה�איך�משה�נשבע.

וכן�לא�קשיא�מיעקב�אבינו�[ואין�להקשות�מיוסף�דנשבע�שאני�התם�דהוי�למצוה,�

�קט:� �יבמות �מהרש"א �וע' �ובמדרש. �חולין �בריש �בתוס' �כמש"כ �שאני �צרה דעת

שמחלק�בין�נדר�ושבועה.�וצריך�עיון�מהגמרא�הנ"ל�דכשרים�אין�נשבעין�כלל.�וע"ע�

 הרא"ש�ט.].

�קיים� �לא �ע"ה �רבינו �דמשה �את"ל �דאפי' �ודוחק, �שאני. �תורה �מתן �דקודם וי"ל,

ה�מצווה�על�שבועה,�הלא�המשל"מ�בהל'�מלכים�י'�ז'�(ד"ה�שוב�כהת"כ,�או�לא�הי

ראיתי�בירושלמי)�כתב�דבן�נח�מוזהר�על�שבועה�משום�ברכת�השם.�[וראיתי�בנדרי�

�דבן�נח�מצווה�על�שבועה�ונדר�משום�כל�הנודר�כאלו�בנה�במה�וכל� זרוזין�דף�ח.
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�ופלא�לכמה�טעמים�ואכ"מ �על�ע"ז. �וקאי �מקריב�עליו, �כאלו �ב"נ�המקיימו �ובענין .

 בנדר�ושבועה�ע"ע�בתוס'�ע"ז�ה:�ורע"א�שם�וגם�בצל"ח�חולין�דף�כב:]�

ובדוחק�י"ל�דגם�אצלו�השבועה�היה�בעת�צרה,�ומשום�שיש�שמבקשים�להמיתו.�

אכן�זהו�דוחק�דהלא�עצם�השבועה�לא�היה�משום�חשש�זה.�ועוד�אינו�נראה,�לפי�

ושבח�להקב"ה.�וכן�משמע��מש"כ�הרשב"א�בפ"ק�דנדרים,�דיש�היתר�רק�ע"י�נדבה

מהמפרש�סה.�שם.�וע'�נמוק"י�שם�שפירש�שנשבע�ממצרים,�וגם�ליתרו.�וע'�שלט"ג�

 ריש�פ'�ג'�דשבועות�דדן�בזה.�וע"ע�שו"ת�רמב"ן�ס'�רנה'�בתשובות�המיוחסות.

וי"ל�ע"פ�התנחומא�שהק'�למה�נשבע�לו,�ותי'�שלא�יעשה�לו�כמו�שאמר�לבן�אם�

תענה�את�בנותי.�ופירש�הע"י�שם�בה"א�שלו,�שלא�ימנע�מעונת�תשמה"מ.�ולפי"ז�

�י.� �חגיגה �רש"י �[וע' �המצוות �את �לקיים �לישבע �דמצוה �לישבע, �מצוה �שהיה י"ל

�יש�להקשות�דמצוה �אבל�עדיין �בזה]. �רק�ל"ת�דלא��ורמב"ם�סה"מ�מצוה�ז' �הוי זו

יגרע�(שמות�כא,�י),�ויש�לעיין�אם�יש�גם�ענין�לישבע�להרחיק�עצמו�מאיסור�ל"ת.�

�דכתב�דשבועה�על�ל"ת�אינה�דומה�לשבועה�על� �אות�ב') �ל"ו �ים�(סי' �באפיקי וע'

�ורמב"ן� �ז' �מצוה �קנאת�סופרים�על �וע' �והדרא�קושיא�לדוכתה. קיום�מצות�עשה.

 שם.�

הע"י,�אלא�הפשט�בתנחומא�הוא�משום�פרו�ורבו�או�משום�עוד�י"ל,�דלא�כפירוש�

לבעול�בקידושין,�והוא�באמת�מצוות�עשה�ושפיר�שייך�נשבע�על�המצוות�[ע'�סה"מ�

מצוה�ריב'�וריג']�.�אלא�דתירוץ�דפו"ר�לא�ניחא�דלא�קיים�לפי�ב"ה�דצריך�בן�ובת.�

רע�דהוה�וכי�תימא�דהיה�ראוי�לקיים,�מ"מ�הלא�הוא�פירש�מצפורה,�והתברר�למפ

 שבועת�שוא�למקצת�דעות.

ויש�לעיין�לפי�הילקוט�שמעוני�[מכילתא�ריש�יתרו],�דנשבע�משה�שלא�ימול�בנו,�

�וי"ל�דהשבועה�לא�היה�חל�דאין�נשבעין�לבטל�את� איזה�היתר�או�מצוה�יש�בזה.

�[ובענין�הילק"ש�ע'�פשט�בזה�בבעה"ט� המצוה.�אבל�קשה�דא"כ�הוי�שבועת�שוא.

 המדרש].�ופירוש�ידי�משה�על�

ושאלתי�בזה�את�הגראי"ל�שטיינמן�זצ"ל,�היאך�משה�רבינו�נשבע,�וענה�לי�דא"א�

ללמוד�ממרע"ה,�דהיה�לפני�מ"ת.�ושוב�שאלתי�את�הגרח"ק�שליט"א,�וגם�הוא�ענה�
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�אבינו� �מיעקב �הראשונים �הק' �הלא �אותו �שאלתי �שוב �שאני. �מ"ת �דקודם ואמר

�מ �לפני �דאיסור�שבועה�הוא�אף �חזינן �נדר, �שיש�היאך �כתבו �שתוס' �לי �ואמר "ת.

ללמוד�מיעקב�אבינו�משום�שהתורה�משבחת�אותו�על�כך�שנדר�בשעת�צרה�(חולין�

�הגרח"ק� �דברי �לפי �ויוצא �איסור. �או �מצוה �הוי �לא �משה �שבועת �משא"כ ב.),

�שאין� �רק �דלא �ותי' �יעקב, �של �בנדר �איסור �הוי �לא �אמאי �הק' �דהתוס' שליט"א,

'�בשלטי�גבורים�הנ"ל�דמדמה�שבועת�משה�לשבועת�איסור,�אלא�הוי�מצוה�ג"כ.�(וע

 יפתח).

� � 
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�הראשי� �הרב �מלכא, �מרדכי �הרב /� �מלך מעדני
�המלך",� �"אור �מוסדות �וראש �נשיא �אלעד, לעיר

 מחבר�ספרי�שו"ת�דרך�המלך,�אמרי�מרדכי�ועוד

�"מבחן�האדם�בעבודת�ה'"
ת�ִּדֶּבר�ֲאֵליֶהן�ֶמֶלְך�ִמְצָרִים�ַוְּתַחֶּיין�אֶ�ים�ְוֹלא�ָעׂשּו�ַּכֲאֶׁשר�קִ�ַוִּתיֶראן�ַהְמַיְּלֹדת�ֶאת�ָהֱאלֹ�

ַוְיַצו�ַּפְרֹעה�ְלָכל�ַעּמֹו��.ים�ַוַּיַעׂש�ָלֶהם�ָּבִּתיםקִ�ַוְיִהי�ִּכי�ָיְראּו�ַהְמַיְּלֹדת�ֶאת�ָהֱאלֹ��.ַהְיָלִדים

��)כא-ל�ַהַּבת�ְּתַחּיּון�(א,�יזֵלאֹמר�ָּכל�ַהֵּבן�ַהִּיּלֹוד�ַהְיֹאָרה�ַּתְׁשִליֻכהּו�ְוכָ�

קים",�מהו�הטובה?�"ויעש�להם�בתים",�בתי�כהונה�ולויה�ומלכות�פרש"י�"וייטב�אל

�כהונה�ולויה� �א). �(מלכים�א�ט, �ואת�בית�המלך" �את�בית�ה' �"ויבן �בתים. שקרויין

 מיוכבד,�ומלכות�ממרים,�כדאיתא�במסכת�סוטה�(סוטה�יא,�ב).

�בסוטה: �איתא�בגמ' �שלא�וכך �תנא�לא�דיין �את�הילדים", �אותן,��"ותחיין המיתו

�לא�כנשים� �פרעה�כי �המילדות�אל �ותאמרן �מספיקות�להם�מים�ומזון. אלא�שהיו

�אחריתי� �חיה �צריכה �לא �מי �חיה �אטו �ממש, �חיות �אילימא �חיות? �מאי וגו',

לאולודה?�אלא,�אמרו�לו�אומה�זו�כחיה�נמשלה,�יהודה�גור�אריה,�דן�יהי�דן�נחש,�

בכור�שור,�בנימין�זאב�יטרף,�דכתיב�נפתלי�אילה�שלוחה,�יששכר�חמור�גרם,�יוסף�

ביה�כתיב�ביה,�ודלא�כתיב�ביה�כתיב�(ביה)�מה�אמך�לביא�בין�אריות�רבצה�וגו'.�

�המילדות�את�ה �יראו �כי �חד�אמר�בתי�אלקיויהי ם�ויעש�להם�בתים�רב�ושמואל,

כהונה�ולויה,�וחד�אמר�בתי�מלכות.�מ"ד�בתי�כהונה�ולויה,�אהרן�ומשה;�ומ"ד�בתי�

�דוד� �ויקח�לו�כלב�את�מלכות, נמי�ממרים�קאתי,�דכתיב�ותמת�עזובה�(אשת�כלב)

��אפרת�ותלד�לו�את�חור,�וכתיב�ודוד�בן�איש�אפרתי�וגו'.

�שאמנם� �בפשטות�מתבאר�אחרת�מרש"י, �הגמרא, �בדברי �והנה�כאשר�נתבונן א]

�בדברי� �ואילו �כ"א, �ובפסוק �י"ז �בפסוק �המילדות, �יראת �על �בפסוק �פעמיים כתוב

�מבוא �אין �יראת�הגמרא �על �אלא �הראשונה, �האלוקים �יראת �על �שכר �שקיבלו ר

��האלוקים�השניה�כתוב�ויעש�להן�בתים�ובזה�נחלקו�חז"ל�איזה�בתים�נתן�להם.
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�יראת� �על �נאמר �שזה �למילדות" �אלוקים �"ויטב �י"ט �פסוק �את �ביאר �רש"י אולם

�יראת� �אחרי �שנאמר �במה �עימם �עשה �הטבה �שאיזה �וביאר �הראשונה, האלוקים

שניה�בפסוק�כ"א�שעשה�להם�בתים.�ולביאורו�יש�לשאול,�אם�כן�מדוע�האלוקים�ה

היות�ועל�שני�היראת�אלוקים�יש�הטבה�אחת�ויעש�בתים,�מדוע�הפסיק�הפסוק�בין�

המילה�וייטב�אלוקים�למילדות�בפסוק�כ'�לבין�ויעש�להם�בתים�בפסוק�כ"א,�וכתב�

��וירב�העם�וכו'�דבר�שאינו�קשור�כלל�לשכרן?

ל,�מדוע�נכתב�פעמיים�יראת�המילדות�פעם�א'�בפסוק�י"ז,�ושוב�ב]�ועוד�יש�לשאו

��חזר�פעם�ב'�בפסוק�כ"א,�הדבר�נראה�מיותר?

�היאורה� �הילוד �הבן �"כל �מפרעה �ציווי �להם �יש �בעצם �הנה �בזה, �שנראה ומה

�דבר� �על �שעוברים �חיים �בסכנה �הם �המלך �ציוי �את �יקיימו �לא �ואם תשליכהו",

�ציו �את �יקיימו �אם �שני �ומצד �ישראל�המלך, �בני �מצד �חיים �בסכנה �יהיו �פרעה, י

כאשר�יגלו�שהן�הורגות�התינוקות�ברור�שיהרגו�אותן,�ונמצא�מצבן�קשה�מאוד�אוי�

��לי�מיצרי�ואוי�לי�מיוצרי�שבכל�אופן�מה�שיעשו�הן�בסכנה.

�לא�לקיים�את�ציוי� �כדאי �שיותר �אומר �הם�בסכנה�ההיגיון, �הכי ומאחר�שבלאו

אחרי�הכל�הם�חלק�מהעם,�ואם�כן�במצב�כזה�אין�פרעה�ולא�להרוג�בבני�ישראל�

ראיה�שהן�יראי�השם�ובגלל�יראת�האלוקים�נמנעו�מלרצוח,�אולי�רק�מחוסר�ברירה�

��העדיפו�לעשות�כך.

אולם�בכל�זאת�כותבת�לנו�התורה�"ותיראן�המילדות�את�האלוקים",�הכוונה�בזה�

�בני �מסכנת �יותר �היא �שסכנת�המלך �ויתכן �היות �יראת�השם ישראל,��שיש�קצת

�לפחד� �העדיפו �זאת �ולמרות �ושכר, �וכבוד �שמירה �להם �לתת �יכול �והמלך בהיות

��מהשם�ולא�מפרעה.

ולכן�על�יראה�זו�מדברת�התורה�בפסוק�יז�כאשר�היו�בתחילת�דרכן,�והשכר�אשר�

קיבלו�על�יראה�זו�מבואר�בפסוק�כ�וייטב�וכו'�וירב�העם�ויעצמו�מאד,�ומה�טובה�יש�

�ישר �בני �שהתרבו �חשודות�למילדות �המילדות �שהיו �ספק �אין �הכל �אחרי �כי אל,

�וכדי�לטהר�את� �ישראל�שאולי�הם�הורגים�חלק�מהילדים�מפחד�המלך, בעיני�בני

�כי� �כולם �וראו �אחת �בכרס �שישים �או �ששה �שילדו �נס �הקב"ה �להם �עשה שמם
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�הלכו� �בן �כל �להרוג �המילדות �את �שמינה �למרות �פרעה �של �הגזרה �מאז אדרבא

� �התמעטו �ולא �לא�והתרבו �שהם �הבינו �כי �ישראל, �מבני �גדולה �להערכה וזכו

משתפים�פעולה�עם�פרעה,�וזו�הטובה�שנעשתה�להם�מריבוי�בני�ישראל�לטהר�את�

��שמם�הטוב.�

��עושה�רצון�השם�גם�כשיש�תירוץ�להימנע

�יש�יראה�שנעשית�מכח� �ויש�יראה, �בעבודת�השם�שיש�יראה �גדול �יסוד ומכאן

�ל �ויש�יראה�שלמרות�שאפשר �זאת�המציאות �ובכל �תירוצים �ידי �על �ממנה חמוק

מקיימה,�וכן�בכל�מצוה�ומצוה�או�לימוד�תורה�או�תפילה,�יש�את�החלק�שמוכרח�

�ועיקר� �מוכרח�לעשות�מאיזה�סיבה�שתהיה, האדם�לעשות�ויש�את�החלק�שאינו

��גדלות�האדם�נמדדת�בחלק�השני�ושכרו�גם�לאין�ערוך.�

� ���
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ת�ה'�מעמקי�הלכה�/�הרב�יצחק�אברהם,�כולל�'תור
��חפצו'�(בית�שמש)

�עיכוב�ברית�מילה�כדי�להתכונן�כראוי
��ַוְיִהי�ַבֶּדֶרְך�ַּבָּמלֹון�ַוִּיְפְּגֵׁשהּו�ה'�ַוְיַבֵּקׁש�ֲהִמיתֹו�(ד,�כד)

בפרשת�השבוע�אנו�למדים�על�חומרת�השהייה�במצות�'ברית�מילה',�עד�שגדול�

הנביאים,�נידון�כמעט�למוות,�ע"י�המלאך,�מחמת�שהשהה�את�מילת�בנו.�וכמבואר�

(לא:)�"תניא,�ר'�יהושע�בן�קרחה�אומר,�גדולה�מילה,�שכל�זכיות�שעשה��נדריםבגמ'�

ויפגשהו�ה'�ויבקש�המיתו".��משה�רבינו,�לא�עמדו�לו�כשנתרשל�מן�המילה.�שנאמר,

וע"ש�בהמשך�הגמ',�בדברי�רבי,�שמרע"ה�ח"ו�לא�נתרשל,�אלא�שחשש�לפיקו"נ�של�

��בנו,�ורק�שנתבע�על�מה�שהתעסק�במלון�תחילה.

� �בגמ' �מבואר �יהיה, �שלא �איך �ו�יומאעכ"פ �(כח:) �מקדימין�פסחים �"זריזין �כי (ד.)

�מ"מ�יש� �למרות�ש"כל�היום�כשר�למילה", �ולכן מעלה�להקדים�ולהזדרז�למצות".

בקיומה�ככל�האפשר.�ואכן�כך�נהוג�בזמנינו�ברוב�הקהילות,�שמקדימין�את�מצות�

�שבכך� �למרות �וזאת �אחה"צ, �שעות �אל �מתעכבים �ולא �הבוקר, �לשעות הברי"מ

�ה'זריזות'� �משום�המעלה�של �כך �וכל �ראשון, �סדר מתבטלים�משעות�הלימוד�של

��במצוה�זו.

�ב �עולמות �בזה �הרעיש �ערוהוכבר �"שבשארי�"ש �וז"ל, �ח') �סעי' �רס"ב �סי' (יו"ד

מצות,�אין�קפידא�כל�כך�אם�נאחר�מעט,�אף�שבוודאי�מצוה�להקדים.�אבל�במילה,�

שהוא�חותם�ברית�קודש,�ובזה�נכנס�לקדושה,�יש�קפידא�גדולה�שלא�לאחרה.�ולכן�

�מנהג� �על �לצווח �לנו �ויש �למילה. �רק �מקדימין, �דזריזין �הך �תני �לא �בברייתא גם

�כל�הקרואים�זמנינ �מפני�שטותים�שלא�באו �המילה�כמה�שעות�ביום, �שמאחרין ו,

�עון� �והוא �היום, �חצות �אחר �עד �שמאחרין �מקומות �ויש �כאלה. �שטותים וכדומה,

��פלילי!".

��והערעור�עליו�-א]�בענין�מנהגו�של�ר'�לייב�איגר�זצ"ל�
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כתב�(יו"ד�סי'�כ"ז),�בו�נדפסה�מ�שו"ת�מכתב�סופרשאלה�מעניינית�הובאה�בזה�ב

� �של �איגרשאלתו �לייב �ר' �למרן��הגה"צ �ונכד �איגר, �שלמה �ר' �הרה"ג �של [בנו

[בנו�של�מרן�החת"ס].�בו�הוא�מגלה��הרה"ג�ר'�שמעון�סופרהגרעק"א],�אל�בן�דודו�

�בפרט�במצות�ברית� �והנהגותיו, את�דעותיהם�של�מתנגדיו,�אשר�ערערו�על�דרכיו

��מילה.

� �איגרשהנה �לייב �החסידות�ר' �דרכי �אל �בקהילת�נמשך �ואדמו"ר �כרב �ושימש ,

�הנולדים.� �בניהם �את �שימול �כמוהל, �אותו �ממנים �היו �וחסידיו �ותלמידיו לובלין,

�וכך� �קיום�מצוה�יקרה�וחשובה�זו, �הכנה�רבתית�עבור �להתכונן �היה, והנה�מנהגו

�מוכן� �היה �חצות, �לאחר �ורק �רבות, �שעות �במשך �ההכנה, �עבודת �נמשכת היתה

ו�עליו�המערערים�בטענה,�כי�עובר�הוא�בכך,�על�דברי�לבצע�את�הברית�מילה.�ויצא

��חז"ל�שאמרו,�"זריזין�מקדימין�למצות",�ואין�להשהות�את�המצוה�בשופו"א.

��ב]�ה'הכנה'�למצוה,�היא�חלק�מ'גוף�המצוה'

� �לייבאולם �את�שיטתו��ר' �לבאר �והאריך �אותם�המערערים, �לכל �חייב �נותר לא

�מפשטה �כי �עמו. �ונימוקו �וטענתו �למצות".��בטוטו"ד, �מקדימין �"זריזין �שמועה, של

�המצוה.� �לקיום �ה'הכנה' �על �קאי �שה"מקדימין" �משמע �הרי �"המצות", �אמר ולא

�התפלה� �קודם �שוהין �שהיו �הראשונים, �וחסידים �הזריזים. �של �זריזותן �עיקר דזהו

�קודם�שהגיע� �לא�נזכר�שהי' �לב:), �לבם�למקום�(ברכות�ל:, �לכוון �כדי שעה�אחת,

� �בטלו �ולא �משום,�זמנה, �וזאת �בתפלה. �גם �דאיתיה �מקדימין, �זריזין �מצות בזה

��שהזריזות�להקדים�להכנת�והכשר�מצוה,�היא�כהקדמה�לגוף�המצוה.

והביא�שם�מכמה�מקומות,�בהם�חזינן�על�גודל�חשיבות�ההכנה�עבור�קיום�המצוה�

� �בגמ' �איתא �כן �כוונותיה. �עם �בענין�נדרים �וגם �פעלם", �לשם �דברים �"עשה (סב:)

�ומאחר�שכך,��אבותתורה�איתא�בלימוד�ה �עצמך�ללמוד�תורה". �"והתקן �יב), ,� (ב

�את�כוונת�הלב� �להתקין �שיוכל �בכדי �להשהות�את�המצוה, �הראוי �מן �בודאי הרי

��בקיום�המצוה,�עכת"ד.

��
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��ג]�אין�'לדקדק'�אחר�הכוונה�כאשר�עי"ז�'יפסיד'�את�גוף�המצוה

הכוונה�כאשר�עי"ז�'יפסיד'�ומאידך,�מקובלנו�מרבותינו�ז"ל,�כי�אין�'לדקדק'�אחר�

�ואל�מול�שיטת� �הלימוד�לשמה, �וידועה�המחלוקת�הגדולה�בענין את�גוף�המצוה.

החסידים�שהגדילו�בענין�ההכנה�למצוה,�הרי�שמנגד�עמדו�מתנגדיהם�שהזהירו�פן�

��יפסיד�את�עצם�המצוה�על�ידי�כך.

יך�בגודל�(אבות�פ"ב�מ"ב)�שמאר�רוח�חייםזצ"ל�בספרו��הגר"ח�מוולאז'יןזה�לשון�

חשיבות�לימוד�התורה�ב'קביעות'�גם�כאשר�הלימוד�ברמת�שלא�לשמה,�שאין�זה�

�במעשה� �"וכן �וז"ל, �המצוה. �מקיום �לגמרי �להסירו �שרוצה �היצה"ר �מעצת אלא

�ואם�לא�יהיה� �את�מקומו�בל�יניח! �וכסיל�יעלה�עליו, �אם�רוח�היצר�הזקן המצות,

שתתחולל�דעתו�עליו�לכוון�לשמה,�עכ"פ�הוא�עושה�המצוה.�אבל�אם�ימתין,�עד�

�להכניע�כל� �ידוע�עניינם, �תפילין �ומשל, �יודע�אם�יגיע�לעשות�המצוה. �מי הכוונה,

�זה� �דבר �שיתקין �עד �ימתין �ואם �ית"ש. �לעבודתו �המח �ומחשבות החושים,

במחשבתו,�ואז�ילבשם,�היה�הולך�כל�השנה�בלא�תפילין.�אך�אם�מניחן,�אז�בנקל�

בספה"ק�יסוד�העבודה�הרחיב�לעומתו�כי�מתוך�שלא�יבוא�לידי�מחשבה�זו".�עכ"ל.�ו

לשמה�בא�לשמה�היינו�דוקא�כאשר�מכוון�לבוא�לשמה,�ושהכל�תלוי�בכוונת�הלב,�

עי"ש,�ויסוד�זה�בגדרי�הלימוד�שלא�לשמה�כן�איתא�ב'אמרי�שפר'�למהרי"ש�פרימו�

��(דף�ב�ט"ג�וט"ד,�ודף�ד�ט"ד),�הובא�ב"פני�דוד"�להחיד"א�(פרשת�בשלח�טו,�כו).

� �השיב �האלו �מוולוז'ין �הגר"ח �זצ"לוכדברי �סופר ��הגר"ע �דודו �איגר�לבן �לייב ר'

ראוי�לגדור�גדר�בדור�"(יו"ד�סי'�כ"ח�ד"ה�אחרי)�בחריפות:�שו"ת�מכתב�סופר�ב�זצ"ל

�הולמתם.� �שאינה �אע"פ �לעצמם, �זו �עטרה �לטול �הקופצים �ההדיוטים �מפני הזה,

� �שבק"ק �שמעתי �וכבר �מגן. �על �המצוה �להשהות �אתהי�ובאים �אשתוהי ווארשא,

�שקם� �עד �השמיני, �ביום �מצות �שנתבטלה �וכמעט �לחשכה, �סמוך �עד �זו מצוה

ונתעורר�הרה"ג�האב"ד�דק"ק�ווארשא,�וגדרו�גדר�שלא�יזדקק�שום�מוהל�למול�אחר�

�קודם� �ולע"ד�מה�שאמרו�חז"ל�חסידים�היו�שוהין�שעה�א' �ויפה�עשו. חצות�היום,

�אחרוני �דאיכא �מכלל �ראשונים �טעמא,�התפילה, �דהיינו �נראה �שוהין. �שאינם ם,

משום�שנתקלקלו�הדורות,�ורבו�המתחסדים�עושים�שקר�בנפשם,�ונמצא�מלאכתם�
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לא�נעשית,�ותורתם�אינה�משמרת.�ע"כ�ראו�חסידים�האחרונים,�מפני�תקנת�הכלל,�

��לעזוב�מנהג�חסידים�הראשונים".

"פ�יקחו�אלו�כללא�דמילתא,�אל�ישנה�אדם�ממנהג�אבותיו�וממצוות�רבותיו,�ועכ

ואלו�ממאמר�זה�להתחזק,�הן�בשמירת�המצוה�שלא�יפסיד�לגמרי�ח"ו,�והן�בהכנת�

��הלב�והמח�כראוי�וכנכון�כמידת�האפשר.

�� yitzi174@gmail.comלתגובות:�
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�רבינוביץ,� �הכהן �גמליאל �הרב /� �הכהונה מפרדס
'� �אודך', �אני �'גם �ספרי �החדש'�מחבר �יוסף פרדס

 ג"כ,�ועוד

��טעם�ש'אתה�חונן'�מתחיל�בשבח
�עִ� �ִפֵּקַח�אֹו �ֵחֵרׁש�אֹו �ִמֽי�ָיׂשּום�ִאֵּלם�אֹו ֵּור�ֲהֹלא�ַוֹּיאֶמר�ה'�ֵאָליו�ִמי�ָׂשם�ֶּפה�ָלָֽאָדם�אֹו

-ַּתֲעׂשּון�(ד,�יאָאֹֽנִכי�ה'.�וגו'.�ְוָאֹנִכי�ֶאְהֶיה�ִעם�ִּפיָך�ְוִעם�ִּפיהּו�ְוהֹוֵריִתי�ֶאְתֶכם�ֵאת�ֲאֶׁשר�

 טו)

מקשים�העולם�מה�נשתנה�ברכת�"אתה�חונן"�משארי�הברכות�שבשמונה�עשרה,�

�סלח�לנו,� �אבינו, �השיבנו �כגון �הברכות�מתחילים�תיכף�התפילה�והבקשה, דשארי

�והודאה,� �בשבח �מתחיל �חונן, �ברכת�אתה �משא"כ �הברכות, �כל �להלן �וכן רפאנו,

� �לאנוש �ומלמד �דעת �לאדם �חונן �ומבקשים�"אתה �מתפללים �כך �אחר �ורק בינה",

��"חננו�מאתך�וכו'"�?

��ובס"ד�מצאתי�כמה�תירוצים�וכדלהלן:

בספר�"עבודה�שבלב"�על�ברכה�זו�(ד"ה�אתה)�כתב�בשם�המפרשים,�דהטעם,��א.

משום�דבמוצאי�שבת�תיקנו�הבדלה�בתוך�ברכה�זו,�ואין�לבקש�צרכיו�לפני�הבדלה,�

��ולכן�פתחו�בשבח.�ע"כ.

נוטה",�תשובות�ממרן�הגר"ח�קניבסקי�שליט"א,�(עמוד�שט"ו,�סימן��בספר�"דעת�ב.

��קפ"ד),�השיב�הגרח"ק�שליט"א,�וז"ל,�בברכה�ראשונה�פתחו�בשבח.�עכ"ל.

)�תירץ�הרה"ג�רבי�מרדכי�אפשטיין�שליט"א,�35בקובץ�"אסופות"�(גליון�א'�עמוד�ג.�

בר�יכול�אדם�וז"ל,�ונראה�כי�שונה�ברכת�הדעת�משאר�ברכות,�כי�אם�על�כל�דבר�וד

להרגיש�כי�משמים�הוא,�הרי�שכלפי�'דעת',�תמיד�בטוח�אדם�כי�משלו�הכל,�הוא�

�כן, �על �אשר �מפרק. �והוא �מותיב �הוא �המבין, �הוא ��המוכשר, �זו �בבקשה �–דווקא

�יש�לנו� �דווקא�בברכה�זו�בה�מבקשים�אנו�על�החכמה, �בינה�והשכל, אודות�דעת,

 ולא�כפי�שרגילים�אנו�לחוש.�עכ"ל.�'אתה�חונן'�אתה�לבדך.�–לבוא�ולהדגיש�כי�
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ולענ"ד�י"ל�בס"ד�בדרך�דרוש,�ע"פ�מש"כ�בשו"ע�או"ח�(סימן�רס"ח�סעיף�ג')�אם��ד.

�נזכר,� �"אתה' �תיבת �כשאמר �ומיד �דחול, �אדעתא �והתחיל �חול �שהוא �סבור היה

קודם�שאמר�"חונן",�הוה�ליה�התחיל�בשל�חול,�וגומר�אותה�ברכה,�אבל�אם�היה�

�ו �שבת, �שהוא �בתפילת�יודע �הוא �אם �אפילו �"אתה", �תיבת �התחיל �בכוונה שלא

שחרית�שאינה�פותחת�ב"אתה",�אינו�גומר�ברכת�"אתה�חונן",�דחשבינן�ליה�כטעה�

�"אתה�אחד".� �או �"אתה�קדשת", �לומר �יכול �דהרי �הגה, �לזו, �זו בתפילת�שבת�בין

��ע"כ.

טעה�ומעתה�י"ל�שאם�היו�מתחילים�הברכה,�חננו�מאתך�וכו',�נמצא�שתמיד�אם�

�להתחיל�בשבח� �תיקנו �לכן �לסיים�הברכה, �צריך �"חננו", "אתה��–והתחיל�בשבת,

חונן"�וכו',�שאם�יטעה�בשבת�ויתחיל�שלא�בכוונה�"אתה".�ויודע�שהוא�שבת,�לא�

��יצטרך�לסיים�הברכה,�וינצל�מברכה�שדומה�לבטלה,�ודו"ק�היטב,�ואתי�שפיר.

אם�יטעה�בשבת�ויתחיל�[ומה�שכתבתי�שתיקנו�להתחיל�בשבח�אתה�חונן�וכו',�ש

�וינצל�מברכה� �לא�יצטרך�לסיים�הברכה, �ויודע�שהוא�שבת, שלא�בכוונה�"אתה",

�רבי�שמואל�זנוויל�מרדכי�שווארץ�שליט"א,�שגם� �הוסיף�לי�הגאון שדומה�לבטלה,

ינצל�מסימן�רע�לו,�דהרי�כתב�השל"ה�הקדוש�(מסכת�שבת�פרק�נר�מצוה)�והובא�

ס"ח�ס"ק�א')�דמי�שאירע�לו�שאמר�ברכת�אתה�בבאר�היטב�על�שו"ע�או"ח�(סימן�ר

�ויהרהר� �במעשיו, �ויפשפש �לו, �רע �סימן �דהוא �השבוע, �כל �ידאג �בשבת, חונן

���בתשובה.�עכ"ד].

� ���
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משפטי�צדקך�/�הרב�יהודה�טננהויז,�מח"ס�'משפטי�
��צדקך'�על�חו"מ

��לשאול�מגוי�על�מנת�לא�להחזיר
ָּׁשה�ִים�ְוָהָיה�ִּכי�ֵתֵלכּון�ֹלא�ֵתְלכּו�ֵריָקם.�ְוָׁשֲאָלה�ִא�ְוָנַתִּתי�ֶאת�ֵחן�ָהָעם�ַהֶּזה�ְּבֵעיֵני�ִמְצרָ�

�ָזָהב�ּוְׂשָמֹלת�ְוַׂשְמֶּתם�ַעל�ְּבֵניֶכם �ֶכֶסף�ּוְכֵלי ְוַעל�ְּבֹנֵתיֶכם��ִמְּׁשֶכְנָּתּה�ּוִמָּגַרת�ֵּביָתּה�ְּכֵלי

��כב)-ְוִנַּצְלֶּתם�ֶאת�ִמְצָרִים�(ג�כא

��בדרך�שאלה�או�מתנה�

�בדרך� �כפשוטו �להם�במתנה�או האם�ההוראה�היתה�לבקש�בדרך�שאלה�שיתנו

� �השאלה �להם�הרשב"ם �שיתנו �ותביעה �בקשה �הוא �שאלה �לשון �שכאן מפרש

גוים��ואתנהאת�חן�העם,�כמו�שאל�ממני��ונתתיבמתנה�גמורה�וחלוטה,�שהרי�כתוב�

וכתב��יירבינו�בחנחלתך.�זהו�עיקר�פשוטו�ותשובה�למינים,�וכפי�שהאריך�בזה�גם�

�כסף� �מהם�כלי �הוא�לגנוב�דעת�הבריות�שישאלו חס�ושלום�שיתיר�הקדוש�ברוך

�מצינו� �שכן �לה�במתנה, �ושאלה�הוא�שתתן �אבל�לשון �להם, �זהב�ולא�ישיבו וכלי

לי�איש�נזם�שללו�כי�נזמי��-בגדעון:�"ויאמר�אליהם�גדעון�אשאלה�מכם�שאלה�ותנו�

כן�מצינו�בבת�שבע�"שאלה�אחת�זהב�להם�כי�ישמעאלים�הם"�(שופטים�ח,�כד),�ו

כא),��-א�ב,�כ��-אבישג�השונמית"�(מלכים��-קטנה�אנכי�שואלת�מאתך",�"יותן�את�

שיתנו�להם�שאלו�להם�הרי�מתנה�הנקראת�בלשון�שאלה.�וכן�פירשו�בעלי�התוס'�

��כלי�כסף�וכלי�זהב�קודם�שילכו�והם�יתנו�ברצון�מפני�שיתייראו�מן�המכות.

�שוב�פעם�אחת�הקשה�ע�צידה�לדרךאולם�ה �צא.) �(סנהדרין �בגמ' �שהרי ל�דבריו

באו�בני�מצרים�לדון�עם�ישראל�לפני�אלכסנדרוס�מוקדון�אמרו�לו�הרי�הוא�אומר�

וה'�נתן�את�חן�העם�בעיני�מצרים�וישאלום�תנו�לנו�כסף�וזהב�שנטלתם�ממנו,�אמר�

�במצרים� �ששיעבדתם �ריבוא �ששים �של �עבודה �שכר �לנו �תנו �פסיסא �בן גביהא

�תשובה�שלשים� �לו �החזירו �אלכסנדרוס�מוקדון שנה�וארבע�מאות�שנה�אמר�להן

��אמרו�לו�תנו�לנו�זמן�שלשה�ימים�נתן�להם�זמן�בדקו�ולא�מצאו�תשובה.
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�י"ל� �ושמא �ולתבוע, �לבקש �באו �מה �במתנה �להם �שנתנו �הראשונים �כדברי ואם

�ימים� �ג' �בעוד �על�דעת�שיחזרו �נתנו �שהנתינה�היתה�בטעות�כי שהמצריים�אמרו

ימשיכו�לעובדם.�ועוד�נראה�לומר�שהם�אכן�שאלו�ממצריים�אך�כיון�שהותר�גופם�ו

�שכמו� �או �להחזיר. �מחוייבים �ולא �אבד �שממונם �ק"ו �להריגה �המצריים של

שהמצריים�עשו�שלא�כהוגן�ושעבדום�יותר�ממה�שהיו�רשאים�כן�הותר�לרמותם�

��ולקחת�בדרך�שאלה�שלא�על�מנת�להחזיר.�

�גם�ה �מדובר�בדרך�מפרש�שא�ספורנואכן �שתקבלו��השאלהכן �ואף�על�פי ומעיר

הכל�מהם�דרך�השאלה,�ותהיו�חייבים�להחזיר,�הנה�תקנו�אחר�כך�את�הכל�בדין,�

�באותה� �אמנם�כאשר�מתו �כי ברדפם�אחריכם�להלחם�בכם�ולשלול�את�שללכם.

�לנרדפים,� �הרודפים �שלל �כל �מדה �כנגד �מדה �בדין �היה �נלחם, �ה' �כי המלחמה,

��.כמנהג�בכל�מלחמה

הק'�הבין�שמדובר�בהשאלה�כפשוטו�והעיר�על�כך�שצריך�לתת��אור�החייםוכן�ה

לב�סוף�כל�סוף�למה�יצו�ה'�דברים�שאינם�מהמוסר�לגנוב�דעתם�בין�בהליכה�בין�

�ששעבדו� �לצד �כי �צדק �משפט �הוא �המעשה �כל �כי �והאמת �חפציהם, בהשאלת

��בישראל�צריכין�להעלות�שכר�שכיר.�

���למה�יעשה�ה'�הדבר�דרך�ערמה

למה�יעשה�ה'�הדבר�בדרך�ערמה�הרי�ח"ו�לא�קצור�קצרה�ידו��האוה"חאך�מעיר�

מפדות�ישראל�בעל�כרחם�ולהוציא�ממונם�ועיניהם�רואות�וכלות,�ונראה�לומר�כי�

נתכוין�ה'�בזה�להטעותם�כדי�שירדפו�אחריהם�להכבד�בפרעה�וגו',�וזולת�ההשאלה�

��ריים�רודפים�אחריהם.�גם�זולת�הליכתם�בדרך�זה�על�דעת�לחזור�לא�היו�המצ

��האם�מותר�להפקיע�שאלת�גוי�

מעתה�לאחר�שנתברר�שיש�מפרשים�כפשוטו�ששאלו�מהמצרים�יש�לעורר�שאלה�

פנים�וב�האם�מותר�שלא�להחזיר�לגוי�שאלה�כמו�ששנינו�הפקעת�הלוואתו�מותרת,

(כאן)�כתב�שמכיון�ששאלה�חוזרת�בעיניה�אין�לה�דין�הלוואה�והוי�גזל�עכו"ם��יפות

�ברשות�שאס �הוא �בעין �שהחפץ �זמן �כל �אך �לגוי �שמירה �דין �שאין �ולמרות ור
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�וכתיב� �העם, �שברח �כששמעו �המצרים �נתייאשו �ומסתמא �היות �אלא הבעלים,

�ששאלו� �שאותן �אף �רשות, �ושינוי �יאוש �דה"ל �בנותיכם �ועל �בניכם �על ושמתם

חייבים�לשלם�דמיהן�אפ"ה�לא�עדיף�מהפקעת�הלואתו�דפטורים,�לכך�אמר�ושמתם�

��על�בניכם�ועל�בנותיכם�שבזה�יותר�תועלת�שיהיה�גם�שינוי�רשות.

� � 
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נגוהות�בפרשה�/�הרב�ישראל�מאיר�אסטריק,�כולל�
��לב�לאחים�(רחובות)

��מפקד�הלויים�ומספר�הבכורות
��ז)�(א,�ּוְבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ָּפרּו�ַוִּיְׁשְרצּו�ַוִּיְרּבּו�ַוַּיַעְצמּו�ִּבְמֹאד�ְמֹאד�ַוִּתָּמֵלא�ָהָאֶרץ�ֹאָתם

�יולדת� �הייתה �ישראל �מבנות �ואחת �אחת �שכל �ה), �שמות �(תנחומא �חז"ל דרשו

ששה�בכרס�אחת.�וידוע�החשבון�(אזנים�לתורה�בשם�חותנו�ר'�אליעזר�מטלז�זצ"ל)�

�העגל,� �חטא �בעקבות �ה' �מעבודת �נדחו �הבכורים �המקראות. �מן �זה �דבר להוכיח

י�כל�בכור�זכר�במספר�והלוים�נבחרו�במקומם.�ובפרשת�במדבר�נמנו�הבכורים�"ויה

שמות�מבן�חודש�ומעלה�לפקודיהם�שנים�ועשרים�אלף,�שלשה�ושבעים�ומאתים"�

(ג�מג),�אם�בשש�מאות�אלף�איש�היו�עשרים�ושנים�אלף�בכורים,�הרי�זה�כעשרים�

ושבעה�ילדים�במשפחה.�אבל�למעשה�יש�להכפיל�את�מנין�הילדים.�כי�שש�מאות�

�(בבא �מגיל�עשרים�ועד�ששים �היו �היה��האלף �האוכלוסין �ומספר �ב), בתרא�קכא

�ודבר�זה�איננו� �למעלה�מחמשים�ילדים�במשפחה, �הוה�אומר, אפוא�יותר�מכפול,

��אפשרי�אלא�בלדת�ששה�בכרס�אחת.

��תמיהה�בדבר�ריבוי�הבכורות

ובודאי�שצדקו�דברי�חז"ל,�ואין�הם�צריכים�חיזוק.�אך�מכל�מקום,�חשבון�זה�קשה�

שש�מאות�אלף�הגברים�מבן�עשרים�ועד�ששים,��להולמו,�שהרי�יש�להניח�שלאותם

�מן� �בהרבה �מרובות �היו �הבנות �בכורותיהם �אם �וגם �ילדים. �היו �לרובם לפחות

� �הזכרים �ממה��–הבכורות �עשר �פי �לפחות �להיות �צריכים �הזכרים �הבכורות היו

�אלף� �מאות �שש �אותם �שבין �הבכורות �את �להוסיף �לך �יש �ועוד �בתורה. שנמנו

צריך�ביאור,�היאך�בשש�מאות�אלף�משפחות�אין�לנו�אלא�הגברים.�ובאמת�הדבר�מ

��עשרים�ושתים�אלף�בכורים�בלבד.

��ביאורים�שונים�בריבוי�הבכורות

ויש�המבארים,�ע"פ�דברי�תרגום�יונתן�(ב�כג)�שפרעה�היה�רוחץ�בדמם�של�בכורים�

�על� �שהבכורים�נתמעטו �עוד�יש�שביארו �הבכורים�כל�כך. �ולפיכך�נתמעטו דווקא,
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�ישראל��ידי�מצרים �עיקר�מטרתו�של�השעבוד�בבני �"שמד�גשמי"�שהרי �על�ידי או

לא�היה�בשביל�כלכלת�מצריים�אלא�כדי�להחליש�את�כוחו�של�העם.�ומקובל�היה�

שהבכור�הוא�בעל�הסמכות�במשפחה,�ואפשר,�שהמצרים�התנכלו�אל�הבכורות�כי�

� �רוחני" �"שמד �ידי �על �או �ישראל. �בעם �מרד �לפריצת �החשש �את �בהם �-ראו

�"אחד�מחמישה"�" �וברש"י �יח) �(שמות�יג �ישראל�מארץ�מצרים" �בני וחמושים�עלו

�והטעם� �לצאת. �רצו �שלא �כיוון �חושך �במכת �מתו �ישראל �מעם �חמישיות וארבע

�בעלי� �מהם �והיו �השתעבדו �היהודים �כל �שלא �משום �במצרים �להישאר שחפצו

אפשר,�מעמד�גבוה�אשר�חיו�בשפע�גשמי,�והם�לא�רצו�לצאת,�ומתו�במכת�חושך.�ו

שהבכורות�מחמת�מעלתם�שהם�ראשי�המשפחה�זכו�להתקרבות�מרובה�יותר�אצל�

המצרים�וקירבו�אותם�ונתנו�להם�זכויות�רבות�יותר,�וממילא�רוב�הבכורות�לא�רצו�

��לצאת�מארץ�מצרים.

אך�אין�בכך�די,�שהרי�גם�אצל�הלויים�שלא�היו�בשעבוד�מצרים�ובגזרות�פרעה,�

��ים�ישנם�שלוש�מאות�בכורות�בלבד.לוי�22,300אנו�מוצאים�שכנגד�

��לא�נמנו�אלא�הבכורות�שנולדו�אחר�המכה

�בלבד,� �האחרונה �בשנה �שנולדו �הבכורות �אלא �נמנו �שלא �ללומר, �נראה �כן על

יג)�"ואני�הנה�לקחתי�את�-והביאור�בזה,�שיסוד�קדושת�הבכורות�הוא�מהכתוב�(ג�יב

יום�הכותי�כל�בכור�בארץ�הלוים�וגו'�תחת�כל�בכור�פטר�רחם�וגו'�כי�לי�כל�בכור�ב

�ידי� �היא�על �שקדושת�הבכור �האחד, �למדים�מכך, �יסודות�אנו �ושני �וגו"'. מצרים

שפוטר�רחם�אמו.�והשני,�שקדושת�הבכור�היא�מחמת�הצלתם�של�הבכורות�במכת�

�מכת�בכורות�ופטר�את� �שדווקא�בכור�שנולד�אחרי �יש�לומר, �ומשום�כך בכורות.

�בקדושת �נתקדש �אשר �הוא �אמו, �מכת��רחם �קודם �שנולדו �אותם �אך הבכורה,

�סיבה� �כל �להם �הייתה �לא �אמם, �רחם �שבשעת�פטירת �לפי �נתקדשו, �לא בכורות

��להתקדש.

��הוכחה�אחרת�לשישה�בכרס�אחת

�האוכלוסין� �ריבוי �לגבי �המועט �הבכורות �ממנין �להוכיח �שאין �מהדברים, העולה

� �אחר. �ממקום �כן �להוכיח �יש �מקום �ומכל �שנתבאר, �כפי �משפחה דהובא�שבכל
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� בכורים.�ואילו�אצל�כל�שנים�עשר��300ברש"י�(במדבר�ג�לט)�שאצל�שבט�לוי�היו

� �היו �יחדיו ��22,273השבטים �היו �שבט �לכל �ובממוצע �קרוב��1856בכורים, בכורים,

מאצל�שבט�לוי,�לפי�ששבט�לוי�לא�היה�בגזירת�השעבוד�וממילא�לא��6מאוד�לפי�

�כלוסיו�שישית�ממנין�בני�ישראל.היה�בברכה�של�הששה�בכרס�אחת,�ועל�כן�מנו�או

� ���
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נחשבה�/�הרב�יחיאל�הלוי�נוביק,�ראש�כולל�דעת�
� �רוזובסקי��–יוסף �הגר"ש �מרן �ספרי �עורך אשדוד,
��זצ"ל

��נהפוך�את�מקומנו�לאדמת�קודש
�עֹומֵ� �ַאָּתה �ֲאֶׁשר �ַהָּמקֹום �ִּכי �ַרְגֶליָך �ֵמַעל �ְנָעֶליָך �ַׁשל �ֲהֹלם �ִּתְקַרב �ַאל �ָעָליו�ַוֹּיאֶמר ד

 ַמת�ֹקֶדׁש�הּוא�(ג,�ה)ַאדְ�

�קדוש,� �במקום �פתאום �עצמו �את �מצא �ע"ה �רבינו �שמשה �אנו �מבינים בפשטות

כלומר,�שבדיוק�בלא�כונה�הוא�נקלע�למקום�קדוש,�על�אדמת�הקודש,�עד�שגילה�

��למקום�קדוש.�הגיעלו�הקב"ה�שהוא�

�שמשה� �מחמת �היא �המקום �קדושת �שכל �אחרת. �להבין �שיש �מאד �יתכן אמנם

ומתיחד�עם�קונו.�ורק�בגלל�דרגתו�של�משה�רבינו�הוא�זכה�לגילוי��עליו�עומדרבינו�

הסנה,�ואמר�אסורה�נא�ואראה,�והקב"ה�אמר�לו�של�נעליך�מעל�רגליך�כי�המקום�

��אדמת�קודש�הוא.�-שאתה�עומד�עליו�והיינו�בגלל��,אשר�אתה�עומד�עליו

�ו �המקום �את �מקדש �אשר �והוא �עצמו, �בהאדם �תלוי �הכל �כי �הוא לא�והיסוד

�שום�מפריעים�כמו� �לו �שכאשר�האדם�מתאמץ�להתדבק�עם�הקב"ה�ואין להיפך.

�הוא�יכול�להגיע� �אזי �שום�דבר�שהוא�היפך�מהדביקות, �ואין �במדבר, משה�רבינו

� �התורה�לארץ... �להוריד �לגילויים�נוראים�שיוכלו �עליו �אתה�עומד �-�המקום�אשר

��אדמת�קודש�הוא.��-�היינו�בגלל�שאתה�עומד�עליו

� �עד�ובאמת �הפשטות, �בתכלית �ופשוטים �ברורים �שהדברים �רואים כשמתבוננים

�וכלל. �כלל �בהם�ספק ��שאין �את �מה�הפך �וכי �לווילנא ��אתווילנא �למיר �ואתמיר

� �לבריסק, ��אתבריסק �לראדין, �וקובנא.��ואתראדין �לסלבודקא �וקובנא, סלבודקא

קדוש�ברוך�ואטו�כי�רוכלא�ניחשוב�וניזיל�כל�מקומות�התורה�והיראה�בעולמו�של�ה

למה�שהוא...�כי�גר�שם��-�חזון�איש�מס'�חמש�-הוא.�ומה�הפך�את�הבית�שברחוב�

�זצוקללה"ה �רשכבה"ג ��מרן �פרק �את ��חכמים�שנושקיים �וזכה לדברים�כפשוטו.

���הרבה.
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...ואם�תעמיק�עוד�בענין�תראה�כי�העולם�נברא�לשימוש�האדם.�אמנם�הנה�הוא�

�כי�אם�האדם�נמשך�אח �הנה�הוא�עומד�בשיקול�גדול. ר�העולם�ומתרחק�מבוראו,

ואם�הוא�שולט�בעצמו�ונדבק�בבוראו�ומשתמש�מן�מתקלקל,�ומקלקל�העולם�עמו.�

�העולם�רק�להיות�לו�לסיוע�לעבודת�בוראו,�הוא�מתעלה�והעולם�עצמו�מתעלה�עמו.

��אדמת�קודש.העולם�עצמו�מתעלה�והופך�ל(מסילת�ישרים�פרק�א)�

האדם�לגדול�בבית�פרעה�מלך�טומאת�מצרים,�והנה�רואים�אנו�יותר�מזה.�שיכול�

�אור� �של �נשמה �שורש �עם �נולד �רבינו �משה �שבודאי �אף �לארץ, �התורה ולהוריד

שבעת�הימים,�שנתמלא�כל�הבית�כולו�אורה,�אמנם�היו�לו�גם�נסיונות�גדולים�כל�

 ימיו�עד�שהגיע�לגילוי�הסנה.

ת�ר'�יהושע�בן�ובמדרש�רבה�שמות,�וכן�במדרש�רבה�שיר�השירים,�שאל�גוי�א'�א

קרחה,�מה�ראה�הקב"ה�לדבר�עם�משה�מתוך�הסנה,�אמר�לו�אילו�מתוך�חרוב�או�

שקמה�היה�נראה�לו,�כך�היית�שואלני,�אלא�להוציאך�חלק�אי�אפשר,�למה�מתוך�

� �המדרש. �ע"כ�לשון �סנה, �אפילו �בלא�שכינה, �מקום�פנוי �ללמדך�שאין וזהו�הסנה,

�ש �בלא �פנוי �מקום �שאין �ונורא, �גדול �יש�אפשרות�יסוד �מקום �שבכל �והיינו כינה.

��לזכות�לסיעתא�דשמיא�ולהגיע�לדרגות�גבוהות�של�גדלות.

�ַהְּסֶנה�ַוַּיְרא�עוד�במדרש�על�הפסוק, ְוִהֵּנה��ַוֵּיָרא�ַמְלַאְך�ְיֹדָוד�ֵאָליו�ְּבַלַּבת�ֵאׁש�ִמּתֹוְך

שהיו�אנשים�עמו�ולא�ראו,��מהו�אליו,�מלמד�-ַהְּסֶנה�ֹּבֵער�ָּבֵאׁש�ְוַהְּסֶנה�ֵאיֶנּנּו�ֻאָּכל.�

�ע"כ. �אם�הנהגתו��אלא�משה�בלבד. �בהאדם�עצמו, �תלוי �דבאמת�הכל ויש�לומר

כמשה�רבינו�הוא�רואה�הסנה,�ואם�כהאנשים�שעמו�אינו�רואה,�ומי�יודע�אם�הי'�

� �יושבים�בהם�יום�יום, �בבתי�המדרש�שאנו �כאן היה�הוא�רואה�את��-�משה�רבינו

��לום�.הסנה,�למרות�שאנו�אין�רואים�כ

�סנה� �ימצא�אותו �מיוחד�בהסנה�וחשב�אולי �יש�ענין �חשב�שאולי �גוי והנה�אותו

ויגיע�לגילוי�שכינה�כל�שהוא,�ואמר�לו�ר'�יהושע�בן�קרחה�להיפך�מכאן�ראי'�שלא�

�וזה� �בהקב"ה, �דביקות �ד', �יראת �וכמטמונים, �ככסף �לחפש �רק �סנה, �לחפש צריך

��.נמצא�בכל�מקום,�ורק�דורש�יגיעה�והקרבה�עצמית
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ומכאן�לענינינו�לדורינו�ולדרגתינו,�הבה�בל�נחפש�את�הסנה,�נחפש�בעמל�ויגיעה�

��את�הדביקות�בהקב"ה�שמלא�כל�הארץ�כבודו,�ואת�קרבת�אלקים,�לטוב�לנו.

�וזריזות,� �בזהירות �וממשיך �בתורה �מתחיל �האדם �שאם �יסד, �ישרים, ובמסילת

הל�שיכן�באדם,�אין�נקיות�וחסידות,�יראת�שמים�וענוה,�הוא�מגיע�לרוח�הקדש,�א

נמצא,��אתה,�היכן�שעליו�עומד�אתהצריך�לחפש�מקומות,�לחפש�את�המקום�אשר�

��לאדמת�קודש.על�ידינו�ולהיות�ראוי�שיהפוך�

��בשמי�מרום.�אמן�ואמן.�-כשם�שמקדישים�אותו��-את�שמך�בעולם��-�אנו�-נקדש�

� ���



 
 

  

 עד 'עמ -אספקלריא 
 

�'חזון� �מח"ס �אנגלנדר, �יהודה �הרב /� �חפיצה נפש
��'והערותאיש�עם�ביאורים�

��התבוננות�ועיון�בגדר�"כבד�פה"�
ם�ֵמָאז�ָני�ֹלא�ִאיׁש�ְּדָבִרים�ָאֹנִכי�ַּגם�ִמְּתמֹול�ַּגם�ִמִּׁשְלֹׁשם�ּגַ�-ַוֹּיאֶמר�ֹמֶׁשה�ֶאל�ה'�ִּבי�ֲאדֹ�

��ַּדֶּבְרָך�ֶאל�ַעְבֶּדָך�ִּכי�ְכַבד�ֶּפה�ּוְכַבד�ָלׁשֹון�ָאֹנִכי�(ד,�י)

עצמו�שהיה�כבד�עליו�הדיבור�ולא��פשוטו�של�מקרא�הוא�שמשה�רבינו�העיד�על

�בחינות�רבות� �שלמדו �אלא�שיש�מרבותינו �ומובנת�לאחרים. �נוחה הייתה�שיחתו

בכבדות�זו,�ודרשו�כמה�וכמה�נקודות�בעבודת�ה'�שבבחינה�זו�של�כבד�פה,�וראוי�

��להביא�משהו�מהדברים�בקצרה�וכפי�קוצר�השגתנו:

��גשה�וההשגהקוצר�היכולת�להביע�במלים�את�עומק�ההר�-כבד�פה�

ר"ל�כי�משה�רבנו��-(עה"ת�בפרשה):�"כבד�פה��בצפנת�פענחז"ל�הגאון�הרוגצ'ובי�

עצם�התורה�לית�בו�גדר�דיבור�של�לשון�אחר�(ש)לא�לשון�הקודש,�וא"כ�יהיה�נצרך�

מתורגמן�ומבואר�בספרי�פ'�שופטים�דנבואה�דוקא�מפי�הנביא�ולא�ע"י�מתורגמן",�

משה�אלא�טיבותא�ושבח�מיוחד,�שאין�למשה��היינו,�שכבד�פה�אינו�גריעותא�אצל

�יוכל� �לא �וממילא �תורה, �של �דיבור �הקודש, �בלשון �שאינו �בדיבור �שייכות רבינו

���להביא�את�דברי�נבואתו�לפרעה�שאינו�בר�השגה�בלשון�זו.

�הרי"מו �להוציא�תעלומות��בחידושי �יכול �לא�היה �כי �"פי' �באופ"א: �כתב (עה"פ)

ופנימיות�רצונו�מכח�אל�הפועל".�וכאן�המשמעות�שונה�מעט,�היינו�שלגודל�מעלתו�

�ומכאן� �במלים �רעיונותיו �עומק �את �להביע �יכול �היה �לא �ע"ה �רבינו �משה של

��שתיקתו.�

שתיקה�שנובעת�ממה�(במדבר�אות�ג')�מבחין�בין�שני�סוגי�שתיקה,��ליקוטי�תורהוב

�רבינו� �הא�שמשה �וכגון �מהפה �להוציאו �ניתן �עליונה�שלא �במעלה�כ"כ שהדיבור

הוא�כבד�פה�וכבד�לשון,�לבין�שתיקה�שנובעת�מהסתר�הפנים�עד�שלא�ניתן�לדבר�

�עוד� �לומר. �מה �יותר �ואין �הדיבור �שנעתק �גוזזיה�נאלמה" �לפני �"כרחל �וכגון יותר

�והוא�דיבור�שנראה�נתבאר�שם�שגם�במעלת�השתיקה�העליו נה�קיים�כח�דיבור,
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פירש�את�הפסוק�"אז�נדברו�יראי�ה'"�היינו�שהדיבור�בא�עצמו,��שבא�מעצמו,�ובזה

�שהקב"ה�שם�את� �היינו �בפיך", �שמתי �אשר �"ודברי �הוא �וכן �"דברו" �ולא "נדברו"

הדיבור�בפה�וממילא�הוא�נאמר,�ובאמת�נקדק�שזוהי�תשובת�השי"ת�למשה�רבינו�

��.�ָאֹנִכי�ֶאְהֶיה�ִעם�ִּפיךָ�...�ֲהֹלא�ָאֹנִכי�ה'.�ְוַעָּתה�ֵלְך�וְ��ִמי�ָׂשם�ֶּפה�ָלָאָדם'�ֵאָליו�"ַוֹּיאֶמר�ה

��תפילה��–כבד�פה�

�דמבואר�בזוה"ק�(חב�כה:)�שכבד�פה�הוא�בתורה�אמרי�אמתעוד�ראיתי�בשם�ה ,

שבע"פ,�וכבד�לשון�הוא�בתורה�שבכתב,�והוסיף�האמרי�אמת�שערל�שפתיים�הוא�

�ו �החידושי�בתפילה, �בשם �אמת �בשפת �דאיתא �והביא �תפתח". �שפתי �"ה' היינו

הרי"מ�שהלשונות�שכתובות�במכות�מצרים�"ויצעק",�"ויעתר"�וכד'�היינו�שע"י�עשר�

�מכה�פתחה�שער� �שכל �בלשונות, �הוא�השינוי �ולכן �תפילה, �שערי המכות�נפתחו

��תפילה�אחר�ולכן�יש�בה�שינוי�לשון�התפילה.

� �להעמיק�בזה�יותר: �תפילותוראוי �מבאר�שהמילה��הרמח"ל�בתקט"ו (תפילה�רז)

"כבד"�היא�הסתרת�המילה�"כבוד",�והיינו�שהדבר�שהנו�כבד�בגלות,�לע"ל�יתגלה�

בו�הכבוד:�"...�מה�שעתה�כבד�בגלות�כגון�כי�כבד�פה�וכבד�לשון�אנכי,�הרי�לעתיד�

� �כבוד �נעשה �וכבד �בו, �שייכנס �ב"ו"ו �כד,כג), �(ישעיה �כבוד �זקניו �ונגד מצד�לבוא

המלך".�נמצא�שאכן�במצב�היום�בגלות�אכן�יש�בחינה�של�"כבד�פה",�אבל�כבדות�

�פה"� �"כבוד �שהיא �הראוי �בדיבור �האמת �התנוצצות �את �מסתירה �הפה �של זו

��ולעת"ל�ייהפך�הפה�הכבד�לפה�מכובד,�לדיבור�המאיר�בכבוד�וכמבואר.�

��אמונה�שאינה�נזקקת�לפה�–כבד�פה�

ורה�ס"ד)�שפירש�שיש�שני�מיני�אמונה,�יש�אמונה�(ת�ליקוטי�מוהר"ןעוד�יעויין�ב

�שהיא� �אמונה �יש �אבל �מעמיקה, �ובהבנה �ישרה �בסברא �בדיבור, �במלים, שכוחה

�כלל,� �למלים �נצרכת �שאינה �אמונה �היינו �שבשתיקה, �אמונה �והיא �ממנה גבוהה

ואמונה�כזו�אין�בה�שום�קלקול�ושום�פגם,�שהיא�למעלה�מהשכל�וכולה�ממעמקי�

�ופירש�מו �הוא�"כבד�פה"�הלב. �עמוד�האמונה, �שזהו�מה�שמשה�רבינו, �לפ"ז הר"ן

��כלומר�אמונתו�אינה�נצרכת�לפה�ואינה�נזקקת�לשפתיים,�יעו"ש.
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ענין�בהלכה�/�הרב�ראובן�אליאך,�מג"ש�בביהמ"ד�
 ברית�יצחק�(מודיעין�עילית)

�א �של �בבריתו �"להכניסו �אבינוברכת �ברהם ביאורה��–"
�והלכותיה

��(א,�א)ִיְׂשָרֵאל�ַהָּבִאים�ִמְצָרְיָמה�ֵאת�ַיֲעֹקב�ִאיׁש�ּוֵביתֹו�

'ישראל�הבאים'�ר"ת�וס"ת�מילה,�'את�יעקב�איש'�ס"ת�שבת.��-הבעל�הטורים�כתב�

��לומר�לך�בשביל�שבת�ומילה�ששמרו�במצרים�נגאלו.

שבת�קלז:�"ת"ר�המל�אומר:�אקב"ו�'על�המילה'.�אבי�הבן�אומר:�'להכניסו�בבריתו�

אברהם�אבינו'.�העומדים�אומרים:�'כשם�שנכנס�לברית�כך�יכנס�לתורה�לחופה�של�

ולמעשים�טובים'.�והמברך�אומר:�'אשר�קידש�ידיד�מבטן�וכו'�",�ואנו�מברכים�היום�

וע"כ�נהוג�כיום�שמברכים�בברית��-ברפה"ג,�וכן�יש�שמברכים�שהחיינו��-על�הכוס�

ת�בראשונים�בביאורה�וכיצד�ברכות.�וברכת�להכניסו�שמברך�האב�יש�כמה�דעו�5

��מברכה:

��ביאור�ברכת�להכניסו

�מדוע�צריך�לברכה�זו� �ועוד] �ג' �ה' �פ"ג �הראשונים�[הביאם�הגהות�מיימוני הקשו

�ברכות�למצווה� �ב' �ועוד�הקשו�היכן�מצינו אחר�שהמוהל�כבר�מברך�'על�המילה',

��אחת.

��וכמה�ביאורים�נאמרו�בדבר:

אלא�משבח�זאת�הנעשה�עכשיו�מברך,�[בתוס'�פסחים�ז.]�כתב�"דלא�על��ר"ת�א.

� �המילה �על �שצונו �להקב"ה �[(חלק�ומודה �הישר �בספר �כתב �ועוד �לידו" כשתבא

שאינה�אלא�להעיד�על�המילה�שהיא�הברית�שבינינו�לבין�החידושים)�סימן�רפה]�"

��לאפוקי�לשם�מורנא"�המקום�ברוך�הוא

על�בנו�למולו�מפני�שהאב�מצווה�כתבו�דברכה�זו�נתקנה�"�האבודרהם�והעיטור�ב.

� �וללמדו ��תורהולפדותו �ולרמוז �אשה �עליוולהשיאו �מוטלות �הם �ואילך �שמהיום

��מצות�אלו".
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כתב�[מילה�פרק�ג�הלכה�א]�"ואבי�הבן�מברך�ברכה�אחרת,�ברוך....��הרמב"ם�ג.

כל��מצווה�על�האב�למול�את�בנו�יתר�על�מצוה�שמצווין�ישראל�שימולולהכניסו�...,�

��ערל�שביניהן,�לפיכך�אם�אין�שם�אביו�אין�מברכין�אחריה�ברכה�זו".

��הרוקח�ד. �ד"משום �כתב �שסו] �סימן �ברכות �המילה[הלכות �אחת��חיבת תיקנו

�כתב�[שם�אות�שסג]��ובביאור�הנוסח�'ל'הכניסו�לפניה�ואחת�לאחריה". ולא�'על'

�בבריתו�להכני�-שיש�משך�למצותה�וצריך�עוד�לקיימה�מטבע�שלה�בלמד�"כל� סו

�במצות �לחנכו �חייב �שעה �שכל �אבינו �אברהם �והיא�הודאה�להקב"ה�שזיכהו�של .

 לבן".

�"�והגר"ע�איגר�ה. �[נדרים�דף�לא.] ויש�מתמיהים�כתב�דברים�נפלאים�בקושיא�זו

�להכניסו �האב �יברך �וכיון�למה �כמותו, �אדם �של �ושלוחו �שלוחו, �המוהל �הא ,

הכניסו,�הרי�המילה�היא�בריתו�שהמוהל�מברך�על�המילה�מה�צורך�לאב�לברך�ל

�ומיישב�שם�" �ללמוד�תורהשל�א"א..." �על�הגרירה�ממצוה�זו �היינו דזה��דלהכניסו

��נגרר�מתוך�המילה�..".

��ויש�שכתבו�ו. �היא�על��היא�על�הפריעה,שברכת�'להכניסו' וברכת�'על�המילה'

מילה�[שמות�פרק�יז]�וז"ל�"דבבני�קטורה�ה�הבית�הלויהחיתוך,�[וזה�ע"פ�מה�שכתב�

�בקדושת�ישראל�שיהיה� הוא�רק�להבדילם�שהם�מזרע�אברהם�אבל�לא�נתקדשו

� �אבינו �לאברהם �פריעה �מצות �ניתנה �לא �דהרי �עליהם �קדשו �שכינת אבל�שורה

�שורה� �קדושתו �ולהיות �קדושה �להוספת �והוא �בפריעה �גם �ונצטוו �נתקדשו ישראל

��."]ביניהם

מה,�וברכת�להכניסו�היא�יש�שכתבו�דברכת�להכניסו�היא�על�מצוות�המילה�עצז.�

"� �כתוצאהעל �הנימול �וכריתת�ברית��קדושת�הברית�ששורה�על ממעשה�המילה..

�להם� �שהבטיח �הברית �בכלל �נכנסו �נמולים �שהם �דע"י �לאברהם �ה' �שנתן קודש

שבט�הלוי�השי"ת�ע"י�הקדושה�הנמשכת�ע"י�המילה�שזה�המבדילנו�מן�האומות",�

��[חלק�י�סימן�קסט].

��



 
 

  

 עח 'עמ -אספקלריא 
 

��מתי�מברכים

��הראשונים�האם�מברך�ברכה�זו�קודם�המילה�או�אחר�המילה:נח'�

� �הרשב"ם �'אבי']דעת �ד"ה �קלז: �שבת �'להכניסו'��[בתוס' �הבן �אבי �מברך שקודם

[רסה�ואח"כ�מל�ודעת�ר"ת�[שם]�שמברך�אותה�לאחר�המילה�ולהלכה�פסק�בשו"ע�

�"ואבי�הבן�מברך�בין�חתיכת�הערלה�לפריעה:�אשר�קדשנו�במצותיו�וצונו�סעיף�א]:

�אבינו" �אברהם �של �בבריתו �מהספרדים��.להכניסו �וחלק �האשכנזים �מנהג וכן

��כהשו"ע,�ורוב�הספרדים�נוהגים�כהרשב"ם�והרי"ף.

��הערות�מעשיות

��א.�כשאבי�הבן�חותך�והמוהל�פורע

�ברכות�קודם�המילה�ולא�יפסיק�בין��הט"זאב�שמל�את�בנו�כתב� כאן�שמברך�ב'

� שיכול�לחתוך�ואח"כ�לברך�והמוהל��יש�לדון�אולם�אם�עושה�רק�החיתוךשניהם,

�י"ג� �ס"ק �רס"ה, �סימן �אחרונים�[ספר�הברית, �בזה�מח' יסיים�הפריעה�אולם�מצינו

ובאה"ט�כאן,�ובספר�אות�ברית,�ודרך�פיקודיך]�[ונראה�שהמנהג�היום�לברך�אחרי�

��בכ"א,�מטעם�דלא�פלוג].

��ב.�מוהלים�זריזים

� �החיתוך �ואחר �זריזים �מאוד �המוהלים �בזמנינו �הפריעה�הנה �את �מיד עושים

בזריזות�ויוצא�שברכת�להכניסו�פעמים�באה�תוך�כדי�הפריעה�ופעמים�אחריה,�ואם�

�ידי�הרשב"ם�ודעימיה�שהרי� �השיטות�א"כ�לא�יצאנו עושים�כהרא"ש�להרוויח�ב'

�החיתוך� �אחר �ימתין �שהמוהל �לומר �מקום �היה �לכאו' �והנה �לעשייתן, �עובר אי"ז

�ל �הבן �אבי �שיכול �לברכת�להכניסו �כבר �אולם �האגר"מברך, �כא"ס��כתב �א' (יו"ד

�צערא� �מחמת �לפריעה �המילה �בין �כלל �להפסיק �שאין �מהט"ז �שמדוייק קנ"ה)

� �ישפהדינוקא, �ברכת��ובאבני �אחר �הברכה �שיתחיל �הציע �ע"ח] �סימן �ב' [חלק

� �שם �כתב �אולם �טעמו �ועיי"ש �לחיתוך, �קודם �לזה��שהגרשז"אהמוהל �הסכים לא

�[ומצאתי� �בין��"סלהחתדאין�לשנות. פסחים�דף�ז.�שכתב�"�וטעם�המנהג�שמברכי'

חתוך�לפריעה�נלע"ד�דלא�משום�דחוששי'�לשי'�הרשב"ם�והרא"ש�שיהי'�ג"כ�עובר�
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לעשייתן�דזה�לא�מהני�לברכה�זו�כנ"ל�אלא�משום�דנהי�דא"א�לברך�עובר�לעשייתן�

וחייב�למהר�לברך�ולסומכה�אל�המצוה�ככל�משום�שמא�יניחנה�מ"מ�אין�לאחרה�

�אחר��ריהאפש �יברכנו �לא�על�הפריעה�א"כ �שהברכה�נתקנה�רק�על�החתוך וכיון

�היום� �אולם �החיתוך]. �על �רק �היא �להכניסו �שברכת �דעתו �ועיי"ש �מיד" החתוך

��המוהלים�אומרים�לאבי�הבן�לברך�בזריזות�אחר�שמסיים�'על�המילה'.

��ג.�ברכה�רק�אחר�החיתוך

� �ומיד �תיכף �לברך �הבן �לאבי �אומרים �שהמוהלים �'על�ומה �לברך �שמסיים אחר

�ואם�המוהל� �דווקא�אחר�שסיים�החיתוך �זהו �הרא"ש�והשו"ע �לפי �לכאו' המילה'

�לשעבר� �ר"ת�דלהכניסו �יוצא�ידי �ואין �יצא�שמברך�קודם, �לא�סיים�החיתוך עדיין

�ומסיימים� �מוכנים �הם �[ובד"כ �סיים�החיתוך �לראות�שבאמת �צריך �ולכאו' משמע

��מיד]�ועי'�עוד�באבני�ישפה�שם.

��כשם�שנכנס�/�כשם�שהכנסתוד.�

�האם� �ברכת�להכניסו �אחר �הבן �עונים�לאבי �הראשונים�במה�שהקהל וידוע�מח'

� �'כשם ��שהכנסתוהגירסא �כן �הגירסא�תכניסהולברית �או �והשו"ע �הרמב"ם �וכ"כ '

� ��שנכנס'כשם �כן �כשם�יכנסלברית �לומר �היום �והמנהג �בגמ', �שלפנינו �כנוסח '

סתו'�ולפי�ביאור�הראשונים�הנ"ל�י"ל�דאתי�'שנכנס'�והספרדים�נוקטים�כשם�'שהכנ

למילה�שהכניסו�אביו�שפיר�טפי�דלמנהג�שמברכים�לפני�המילה�הברכה�היא�על�זה�

דקאי�על�האב�והוא�הכניסו�והביא�מוהל�וכו'��דמסירתו�היא�הכנסתוכמש"כ�הג"מ�

והתינוק�עדיין�לא�נימול,�משא"כ�למברכים�אחר�המילה�אחר�שהתינוק�נכנס�לברית�

��את�התינוק�כשם�'שנכנס'.��מברכים

��ה.�לנוהגים�לברך�לפני�המילה,�מהו�לפני

� �קודם�ההכנסה �לברך �הספרדים וי"א�שההכנסה�היא�משעה�שנתאספו��-ומנהג

�כמו� �לברית. �לכך�נקראת�הכנסתו �שנתקבצו �"ואסיפה�היא�זו כמ"ש�במחזור�ויטרי

שמפורש�בשהכל�ברא�לכבודו.�שמשעת�אסיפה�היא�ראוייה�לברך",�וע"כ�מברכים�

�ההגהו �כמ"שכ �ברית, �לבעל �מסירתו �שהוא �וי"א �אליהו �של �כסא �מימוני�קודם ת
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"� �הכנסתו" �לבעל�הברית�הוי �ומנהג��ומברכים"דמסירתו �הסנדק, �ע"ג קודם�הנחתו

הספרדים�שלא�כהשו"ע�ע"פ�מהר"ם�אלשקר�שם,�ובכ"א�י"א�[הר"ש�ויטאל]�שיזהר�

��אבי�הבן�מלדבר�עד�המילה�כדי�לצאת�דעת�הסוברים�שזהו�ברכת�המצוות.
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 פרחים�לתורה�/�הרב�ישראל�חיים�בלומנטל

��נסיון�העושר�*�ון�גרמה�לגלות�מצרים�תאוות�הממ
��ַוַּיֲֽעִבדּו�ִמְצַרִים�ֶאת�ְּבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ְּבָפֶרְך.�(א,�יג)

��על�פסוק�זה�דרשו�חכמינו�(סוטה�יא:):�"בפרך",�בפה�רך.

בתחלה�אמר�להם�פרעה,�לכל�אחד�מכם�אני�אומר�דעת�זקנים�מבעלי�התוספות:�

�ודח �כלן �ובאו �לבנה�שיעשה, �מכל �[שכר] �נותן �עצמן �השכרקו �חימוד ועשו��מפני

�וכיון�שראה�פרעה�כך,�אמר�להם�השלימו�חקכם�ללבון�כאשר�בהיות� יותר�מדאי,

��.שכר�ניתן�לכם

אמר�שבט�לוי,�עתידין�אנו�דעת�זקנים�מבעלי�התוספות:��ובפרק�ה'�פסוק�ד'�מוסיף

לעבוד�עבודת�משא�של�הקדוש�ברוך�הוא,�חלילה�שלא�נעבוד�שום�עבודה�לרשע�

�בשום �לבנים,��זה �לעשות �יודעים �כלם�שאינם �ואמרו �הלוים �וענו �לנו, �שיתן שכר

��ומאותו�יום�והלאה�לא�היה�לו�פתחון�פה�לשאול�להם�שום�דבר�עבודה.

��הסתפקות�במועט

�לפי� �התחילה �במצרים �הנוראה �הגלות �שכל �זצ"ל �מקלויזנבורג �האדמו"ר מדייק

��י�שמאסו�בממון.שנתנו�עיניהם�בממון,�וכל�מה�ששבט�לוי�לא�השתעבדו�היה�לפ

�קטן� �בית �או �באוהל �להתגורר �ומסכימים �במועט �מסתפקים �ישראל �היו אם

בצמצום,�כדרך�שיהודי�צריך�לחיות�בגלות,�ממילא�לא�היו�זקוקים�לממון�רב�עבור�

�מתפתים� �היו �לא �ושוב �כך, �כל �נשגב �ערך �בממון �רואים �היו �ולא �הדירות שכר

��לפרעה�לעבוד�בחומר�ובלבנים�תמורת�שכר�ממון.

��ויאחזו�בה

ִים�אבל�כבר�בסוף�פרשת�ויגש�(בראשית�מז,�כז)�נאמר:�"ַוֵּיֶׁשב�ִיְׂשָרֵאל�ְּבֶאֶרץ�ִמְצרַ�

רים�ְּבֶאֶרץ�ּגֶׁשן�ַוֵּיָאֲחזּו�ָבּה",�ופירוש�הדברים�הוא�שקנו�לעצמם�אחוזות�ובתים�מפוא

�לשלם� �כדי �לממון �דחוקים �היו �וממילא �מלכים, �של �לשולחנם �והתאוו ומרווחים

�דיר �מבוהלים�שכר �ימיהם �כל �שיהיו �גרם �וזה �היקרות, �הדירות �עבור �גבוה ה
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�מסכנות� �ערי �שיבנו �פרעה �להם �הציע �שכאשר �ייפלא �שלא �עד �לממון, ודחופים

ויקבלו�שכר�עבור�כל�לבנה,�הסכימו�מיד,�ורצו�כולם�לעבודה�מן�הבוקר�עד�הערב�

��כדי�שיוכלו�לעשות�יותר�לבנים�ולקבל�יותר�שכר.

ִּתְצַעד�ָאֶרץ"�(חבקוק�ג,�יב),�אמרו�צדיקים�(מובא�במעשה�רוקח��על�הפסוק�"ְּבַזַעם

על�הרמב"ם�בהלכות�מתנות�עניים�פרק�י'�הלכה�א'�ובספר�החיים�חלק�ב'�פרק�ה')�

�ששת� �הם �העולם �ימות �מ'מון. �זרה, �ע'בודה �ז'נות, �תיבות: �בראשי �זע"ם שתיבת

לם�שלטה�ביותר�אלפים�שנה�(סנהדרין�צז.).�באלפיים�שנה�הראשונות�לבריאת�העו

טומאת�הזנות.�לאחר�מכן�במשך�אלפיים�שנה�היתה�התגברות�של�טומאת�עבודה�

��זרה.

לאחר�חורבן�הבית�ראו�כוחות�הטומאה�שאנשי�כנסת�הגדולה�בטלו�את�היצר�של�

�ואילך�באלפיים� �מכאן �אזי �את�היצר�של�עריות�(יומא�סט:), עבודה�זרה�והחלישו

התגברה�טומאת�הממון,�עד�שכל�מעייניו�של�השנים�האחרונות�בהן�אנו�נמצאים,�

�לקנות�ולמכור�ולסחור�ולהיות�להוט�אחר� �כל�היום�סביב�ציר�הממון, אדם�יסובו

�ולפשפש� �ולהרהר �בתשובה �להתעורר �פנאי �לו �יהיה �שלא �עד �הממון, תאוות

��במעשיו.

�יתברך�שבפסח�יאכלו�לחם�עוני�שאין�בו�מאומה�מלבד�קמח�ומים,� לכן�ציוה�ה'

אסור�ליתן�במצות�(שולחן�ערוך�סימן�תנה�סעיף�ה)�ואף�אין�מטבילין��ואפילו�מלח

�מצרים� �גלות �שכל �להורות �שם), �ובלבוש �ג �סעיף �תעה �(סימן �במלח �המצה את

��התחילה�בגלל�שמיאנו�בלחם�זה�והתאוו�לזלול�ולסבוא�מטוב�מצרים.

��הבה�נשכיל�להסתפק�במועט�ולשמוח�בחלקנו!

��שבת�שלום�ומבורך!�

��blu.israel@gmail.comלתגובות:�
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פתגמי�אורייתא�/�הרב�יוסף�חיים�אלבוים,�בעמ"ח�
 'אורייתא'�ו'דעת�חכמה'

��באר�מציל
ב�ְּפֵני�ַפְרֹעה�ַוֵּיֶׁש�ַוִּיְׁשַמע�ַּפְרֹעה�ֶאת�ַהָּדָבר�ַהֶּזה�ַוְיַבֵּקׁש�ַלֲהֹרג�ֶאת�ֹמֶׁשה�ַוִּיְבַרח�ֹמֶׁשה�ִמ�

��(ב,�טו):ֶאֶרץ�ִמְדָין�ַוֵּיֶׁשב�ַעל�ַהְּבֵאר�ּבְ�

יש�לעיין,�לשם�מה�מציינת�התורה�שישב�על�הבאר,�ודי�באמרו�וישב�בארץ�מדין.�

�לשם,� �בנותיו �שבאו �ביתרו, �נתחתן �כיצד �להודיענו �התורה �באה �בפשטות אכן

�חז"ל� �צפורה. �את �לישא �לחם �לאכול �לו �קראו �והצילם �ומאחר �הצאן, להשקות

� �"וישב�בארץ�מדין �וז"ל�המדרש�(שמו"ר�א,לב) �נקודה�זו, וישב�על�הבאר,�הרחיבו

קלט�דרך�אבות,�שלשה�נזדווגו�להם�זווגיהם�מן�הבאר,�יצחק�יעקב�ומשה,�ביצחק�

�לאליעזר� �רבקה �שנזדווגה �ועוד �וגו', �באר �מבוא �בא �ויצחק �כד) �(בראשית כתיב

�לכאורה� �הבאר". �על �וישב �משה �בשדה; �באר �והנה �וירא �כט) �(שם �יעקב למעין;

�כי�חזינן�ש זיווגם�הגיע�עד�למקום�המים,�שרחל�הדברים�מוכחים�שהמים�גורמים,

יצאה�אל�הבאר,�גם�רבקה�למעיין,�וצפורה�בכלל�בנות�יתרו�שבאו�להשקות�הצאן.�

נמצא�שמקום�המים�סימן�לזיווג,�ולכן�ביארו�שישב�על�הבאר�בשביל�זיווגו,�שקלט�

�בדעתו� �שגמר �היינו �מדין, �בארץ �וישב �ישיבה, �לשון �כפל �יובן �עפי"ז �האבות. דרך

ולכן�וישב�על�הבאר,�שעל�ידי�כך�יזדמן�לו�זיווגו,�כי�למצרים�לא�יכל��להתיישב�שם,

��לשוב.�

�המעיין,� �על �מלך �מושחים �שלכך �שאמרו �מה �כעין �לזיווג, �המים �שסימן אפשר,

שתמשך�מלכותו�(הוריות�יב.),�וגם�זיווגו�של�אדם�שימשכו�חייו�לעולם,�כי�מה�זרעו�

��ם�לדורות�עולם.�בחיים�אף�הוא�בחיים�(תענית�ה:),�וזה�קיום�האד

בדברי�הקהלת�יעקב�(להקדמון�רבי�יעקב�פארדו,�ביאור�והנה,�מצאתי�דבר�פלא,�

� �ַוָּיָנס�יֹוָתם�ַוִּיְבַרח�ַוֵּיֶלְך �על�הפסוק�(שופטים�ט,כא) ַוֵּיֶׁשב��ְּבֵאָרהלנביאים�ראשונים)
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�ָאִחיו �ֲאִביֶמֶלְך �ִמְּפֵני �'בארה'כבָׁשם �ברח �שלכך �לב: �מהאבות�שהבורח �למד �כי אר�,

�וזה�כגניצול,�שלכן�ברח�יעקב�מעשו�פגש�בבאר ,�ומשה�בברחו�מפרעה�פגש�בבאר,

��להם�סימן�הצלתם,�גם�הוא�ברח�לבאר,�שבכך�ינצל�מיד�אחיו�אבימלך.�

�רבנן,� �"תנו �לג.) �(ברכות �בגמרא �המסופר �על �נוסף, �במקום �מצאנו �לדבר דוגמא

�והודי �באו �הבריות, �את �מזיק �והיה �ערוד, �שהיה �אחד �במקום �לרבי�מעשה �לו עו

�נתן�עקבו�על�פי� חנינא�בן�דוסא,�אמר�להם�הראו�לי�את�חורו,�הראוהו�את�חורו,

החור�יצא�ונשכו,�ומת�אותו�ערוד,�נטלו�על�כתפו�והביאו�לבית�המדרש,�אמר�להם,�

ראו�בני,�אין�ערוד�ממית�אלא�החטא�ממית,�באותה�שעה�אמרו�אוי�לו�לאדם�שפגע�

�ר �בו �שפגע �לערוד �לו �ואוי �ערוד, �ומת�הערוד)�בו �(ד"ה �רש"י �דוסא". �בן �חנינא בי

�שכל�מי� �(ברכות�פ"ה�ה"א), �בשם�הירושלמי �א) �(ברכות�סי' �בה"ג מביא�את�דברי

�ערוד �מת�כדשנשכו �למים �קודם �הערוד �ואם �הערוד, �מת �למים, �האדם �קודם �אם ,

��האדם,�וכאן�נעשה�נס�ונברא�מעיין�לו�תחת�רגלי�רבי�חנינא,�ומת�הערוד.�

�מקור�לדבר �באר�ומצאתי �מדוע�יעקב�ומשה�פגשו �בזה"ק�(ויצא�קנא:)�שהקשו, יו

� �בזה �אבשלום, �מפני �בברחו �לא�מצא�באר �דוד �ואילו �ִרִּבי�בברחם, �"ְוָאַמר הלשון:

א�ְיהּוָדה,�ֻּכְּלהּו�(יעקב�ומשה�הנזכרים�למעלה�שם)�ִאָעְרעּו�ְּבַהאי�ְּבֵאר,�ְוָדִוד�ַאַּמאי�לָ�

ֲעַרע�י�ְדָבבּו,�ֲהָוה�ְלֳקְבֵליּה,�ְּבַההּוא�ִזְמָנא,�ּוְבִגין�ָּכְך,�ָלא�אַ�ַאֲעַרע�ֵּביּה?�ֶאָּלא,�ָּדִוד�ָמארֵ�

�ְּבֶחְדָוה�ַקִּביל�לֹון�ַהאי�ְּבֵאר,�ּוָבָעא�ְלִאְתָקְרָבא�ַּבֲהַדְייהּו �ְלַיֲעֹקב�ּומֶׁשה, �ְוַעל�ָּדא�ֵּביּה. ,

�ּכְ� �ַמָיא�ְלַגַּבְייהּו, �ְּבֵאר�ְסִליקּו �ַהאי �ְּדָחָמא�לֹון �ושוב�ֵּכיָון ִאְּתָתא�ְּדֲחִדיַאת�ִעם�ַּבֲעָלּה".

�שסימן �הרי �אחאב. �מפני �בברחו �לבאר �אליהו �פגש �לא �מדוע �שם, לבורח��הקשו

�שפע� �ומשם �באר, �ששמו �רוחני �דבר �שיש �יראה �שם, �המעיין �אכן �בבאר. בפגשו

                                                 
�ואבימלך�בן�הפלגש,�הרג�את�כל�אחיו��כב איירי�שם,�שלאחר�מות�ירובעל,�הוא�גדעון,�הותיר�אחריו�שבעים�בנים,

בשביל�למלוך�תחת�אביו,�ויותם�לבדו�נשאר�מכל�משפחתו,�ונשא�משל�הידוע�בשם�משל�יותם,�ואחר�שנשא�משלו�
יקו�יד�הרשע�להרוג�את�כל�אחיו,�ודברי�ביזוי�וגנאי�על�אבימלך�בהמשילו�המלא�בתוכחת�מוסר�לאנשי�שכם�שהחז

 לאטד,�נשא�רגליו�וברח,�שלא�יהרגנו�אבימלך�אחיו.�

הדיא�ויברח�ְׂשֵדה�ֲאָרם�ַוַּיֲעֹבד�ִיְׂשָרֵאל�ְּבִאָּׁשה�ּוְבִאָּׁשה�ָׁשָמר:�אולם�במשה�כתיב�ל�ַוִּיְבַרח�ַיֲעֹקבכדכתיב�(הושע�יב,יג)��כג
��משה.�

�ערוד,�ב�כד �הכונה�לנחש�ששמו �וכאן �בראשונים, �כמבואר �הבר' �'חמור �בסתם�הוא �וערוד �'חברבר', �קראו ירושלמי
ו'חברבר'�ידוע�שהוא�הבא�מ'צב'�ו'נחש'�(עיין�חולין�קכז.�ירושלמי�ברכות�סופ"ט�ה"ה),�ואולי�'ערוד'�הוא�כינוי�לממזר�

 בבעלי�חיים,�ויל"ע.�
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הקדושה,�וסודות�עמוקים�בהם,�אולם�מאחר�שגם�לפי�פשוטו�פגשו�בבאר,�למרות�

��שגבים,�הנה�עצם�הבאר�מסמל�ומודיע�שאדם�זה�ינצל.�הרמיזה�לדברים�נ

�,�שהנה,�(בראשית�לז,כב)�ַוֹּיאֶמר�ֲאֵלֶהם�ְראּוֵבן�ַאלאולי�ניתן�להרחיב�הדברים�עוד

ַהִּציל��ֲאֶׁשר�ַּבִּמְדָּבר�ְוָיד�ַאל�ִּתְׁשְלחּו�בֹו�ְלַמַען�ֶאל�ַהּבֹור�ַהֶּזהִּתְׁשְּפכּו�ָדם�ַהְׁשִליכּו�ֹאתֹו�

�ִמָּידָ� �ֹא�ֹאתֹו �ַוַּיְׁשִלכּו �ַוִּיָּקֻחהּו �(שם�כד) �ובשעת�מעשה�כתיב, �ֶאל�ָאִביו: תֹו�ם�ַלֲהִׁשיבֹו

�ָמִיםַהֹּבָרה�ְוַהּבֹור� �ּבֹו �וכברֵרק�ֵאין �שממה�שכתוב�אך�'ריק'��: �חז"ל�(שבת�כב.), דנו

�בו.� �יש �ועקרבים �שנחשים �אלא �מים, �בו �שאין �קמ"ל �ומאי �מים, �בו �שאין ידעינן

יה�כאן�הנידון�בין�האחים,�שראובן�ידע�הסוד�שהבורח�ופוגש�ונראה�שהא�גופא�ה

�מים,� �שראה�שיש�בו �דייקא, �'הזה' �לבור �רצה�שישליכוהו �ולכן �ניצול, �מים, בבור

אולם�האחים�קיבלו�דעתו�על�עצם�ההשלכה�לבור,�אולם�בדקו�שאין�בו�מים,�שלא�

אין�בו�מים�יוכל�להנצל,�וזה�גופא�צווח�הכתוב�על�האחים,�הנה�אם�יש�בו�מים�או�

בדקתם�היטב,�אבל�ענין�נחשים�ועקרבים�לא�נבדק,�ואדרבה�חפצו�שימיתוהו,�(ועיין�

רבינו�בחיי,�כיצד�דרשו�והוכיחו�שנחשים�ועקרבים�יש�בו,�למרות�שלדברינו�אין�בו�

��.�כהמים�בא�ללמד�שעשו�שלא�ינצל)

�ביהונתן�ואחימעץ�בני�אביתר�הכהן,�שברח ו�דוגמא�נוספת�מצאנו�לכך�(ש"ב�יז),

מפני�אבשלום,�ובברחם�נכנסו�לבאר,�וניצלו�חייהם.�והנה,�אם�לא�היה�בבאר�שם�

מים,�יתכן�לחדש�עוד,�שגם�בור�בלא�מים�יש�בכחו�להציל�את�הנכנס�לשם,�ובזה�

�כמו� �וגם�גורם�שישלוט�באויבו, �בו, �שהבאר�מציל�גם�בפגשו נבדל�הבאר�מהבור,

�בסוף. �להמיתם �וגרמו �ומשה�בפרעה, �בעשו, �בעי��יעקב�ששלט �לבור, �הנכנס אבל

�עוד�כמה�פסוקים� �בזה�נבין �רק�הצלת�הנפש�עצמה�ולא�יותר. �וגם�יש�בו הכנסה,

�ֶאל�ַהּבבמקרא,�הנה� �ַוַּיְׁשִלכּו�ֹאתֹו �ַוִּיְקחּו�ֶאת�ִיְרְמָיהּו ֹור�בירמיה�כתיב�(ירמיה�לח,ו)

�ּוַבּבֹור�ֵאין�ַמִיםת�ִיְרְמָיהּו�ַּבֲחָבִלים�ַמְלִּכָּיהּו�ֶבן�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁשר�ַּבֲחַצר�ַהַּמָּטָרה�ַוְיַׁשְּלחּו�אֶ�

�לא� �אכן �מדוע �להמיתו, �שרצו �מאחר �והנה �ַּבִּטיט: �ִיְרְמָיהּו �ַוִּיְטַּבע �ִטיט �ִאם ִּכי

                                                 
שליכוהו�לבור�שאמר�ראובן,�וזה�דיוק�ראובן�הזה,�והם�השליכוהו�לבור�ויש�ראשונים�רבים�הסוברים�שאכן�לא�ה�כה

אחר.�ועפי"ד�נוכל�להבין�דקדוק�נוסף,�שאמר�'להצילו'�וגם�'להשיבו�לאביו',�היינו,�שאם�יכניסוהו�לבור�שיש�בו�מים,�
ראו�מה�בין��ממילא�ינצל�וגם�ישוב�לאביו,�ובזה�ימשול�בהם,�כמו�שיעקב�שב�לבסוף�לאביו�אחר�שפגש�בבאר.�וזהו

�גרם� �אבל�עשו �וימשול�בהם, �וימלוך �יהיה�הבכור �למרות�שידע�שיוסף �לאביו �חפץ�להשיבו �שראובן �חמי, �לבן בני
�בנקודה� �נמצא�ששניהם�איירי �יעקב. �של �עול�מלכותו �עליו �לא�הסכים�לקבל �וגם�בשובו ליעקב�לברוח�לבית�לבן,

 דומה�ושוה,�וניתן�לראות�מה�בין�זה�לזה,�ודוק�והבן.�
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�כיו"ב� �ניצול. �ומים �בבור �שהפוגש �להם �ידוע �היה �כי �אלא �מים, �בבור השליכוהו

:�אבל�אם�ִמּבֹור�ֵאין�ַמִים�ּבוֹ�י�ֲאִסיַרִיְך�כתיב�(זכריה�ט,יא)�ַּגם�ַאְּת�ְּבַדם�ְּבִריֵתְך�ִׁשַּלְחִּת�

�וישתלחו� �שינצלו �פשיטא �בו, �מים �שיש �בור �כי �בהצלה, �חידוש �אין �בו, �מים יש

��האסירים.�

�ונקראים� �שכמו�שהמים�מעלים�את�האדם�מטומאה�לטהרה, ונראה�טעם�הדבר,

'מים�חיים',�הנה�בפגשו�במים,�מזלו�מראים�לו,�שיעלה�ממות�לחיים,�ותעלה�בידו�

�מעלה� �יעלה �גם �כך �מעלה, �כלפי �מהבור �מועלים �שהמים �כמו �כמו"כ, בריחתו.

�[ואולי,�שאמנם�אם�מושלך�לבור,�אינו�מ ועלה�על�אויביו,�מעלה�על�במות�אויביו,

��כי�אם�הצלה�בלבד,�ויל"ע],�וכמו�שנתקיים�באבותינו.�

אכן,�לפי�ביאור�זה,�טעם�יעקב�ומשה�על�הבאר,�משום�להראות�להם�הצלתם,�לא�

�המים� �שעלו �ענין �וזה �הוא, �נוסף �ענין �זיווגם �שם �שמצאו �ומה �זיווגם, בשביל

� �כי �ויעלה�במעלתו, �לזיווגו, �שיזכה �במים, �לו �שרמזו �עולה�לקראתו, הנושא�אשה

�המים� �שעלו �ידי �על �זיווגו �לו �נזדמן �יצחק �וגם �הבאר, �פגישת �בעצם �ולא במצבו,

��.�כולקראתה,�ובזה�נעשים�המדרשים�לאחדים�בידך.�וה'�יאיר�עינינו�במאור�תורה

  

                                                 
ויל"ע�עוד,�במה�שמצאנו�שברחו�ישראל�מפני�פרעה,�שפגשו�בים�סוף,�ואפשר�שאכן�היה�זה�לסימן�בידם�שינצלו,��כו

אולם�מאחר�שמצרים�נוסע�אחריהם�לכן�חששו�שגם�להם�יאיר�המזל.�או�שאכן�היו�ניצולים�באופן�אחר,�אלא�שרצה�
ר,�שכה"ג�שבורח�ורודפים�אחריו,�שמא�לעשות�להם�נס�בשביל�להטביע�המצריים,�בדבר�אשר�זדו�עליהם.�או�יבוא

��אין�זה�דבר�ברור�להצלה,�ויל"ע�עוד�בענין�פלאי�זה.�
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 תובנות�/�הרב�נחמן�דרקסלר

�יםמלך�חדש�על�מצר
וברש"י:�"רב�ושמואל�חד��).א,�ח(�יֹוֵסף�ַוָּיָקם�ֶמֶלְך�ָחָדׁש�ַעל�ִמְצָרִים�ֲאֶׁשר�ֹלא�ָיַדע�ֶאת

 אמר�חדש�ממש.�וחד�אמר,�שנתחדשו�גזרותיו".�

קצת�קשה�לקרב�אל�השכל�מדוע�לפי�האומר�'שנתחדשו�גזרותיו'�כתבה�התורה�

'מלך�חדש',�הרי�לפי�פשוטו�של�מקרא,�מלך�חדש,�הכוונה�בדרך�כלל�למלך�אחר�

��שהגיע�למלוך�במדינה�במקום�המלך�הקודם.

��התחדשות�כחדש�

הנה�התורה�הק'�תורת�חיים,�כל�מילה�וכל�אות�מהנכתב�בה�מלמדת�אותנו�אורח�

�לומר� �אפשר �אולי �זה �יסוד �פי �על �עולם. �לדורות �הוראה �הוא �הכתוב �וכל חיים,

פרעה�התנהג�עד�עתה�בצורה�הוגנת�ללא�כל�מעשי�רשעות��–בפירוש�הדברים�כך�

� �לאחר�פטירת�יוסף�וכל�הדור�ההוא, �בצורה�אכזרית�שאין�וכדומה, החל�להתנהג

לה�אח�ורע,�הוא�שינה�את�עורו�לאדם�עריץ�ורשע,�והתעלל�בנתיניו�היהודים�בכל�

��כוחו�ומרצו.

,�לא�משנה�איך�התנהג�עד�היום,�ואיך�העביר�חדשאדם�המשתנה�כך,�הוא�אדם�

�דרך�אחרת� �ובוחר�לעצמו �אדם�שמשנה�את�דרכו �את�שהשתנה, את�רוב�שנותיו

��חדש.הוא�אדם�

��עתיד�לבא�כולם�יתחדשול

וברש"י�"מזמור� בתהילים�נאמר�(צו.�א)�"ִׁשירּו�ַלה'�ִׁשיר�ָחָדׁש�ִׁשירּו�ַלה'�ָּכל�ָהָאֶרץ".

� ,� �את�הארץ �בא�לשפוט �כי �מוכיח �וסופו �העתיד �על �חדש�על�זה �שיר �מקום בכל

���העתיד".

� �ֹעֶׂשה �"ִהְנִני �העתידה �הגאולה �על �בישעי' �נאמר �ִתְצמָ��ֲחָדָׁשהוכן �ֲהלֹוא�ַעָּתה ח

�ויב �ישתנה �לבוא�הכל �לעתיד �ְנָהרֹות". �ִּביִׁשמֹון �ֶּדֶרְך �ַּבִּמְדָּבר �ָאִׂשים �ַאף ואו�ֵתָדעּוָה

�מחמת� �אנו�מצפים�נקרא�'חדש' �ההוא�אליו �והזמן �לך�כתר�מלוכה, רחוקים�ויתנו
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השינוי�הגדול�שיהיה,�'חדש'�הוא�לא�כהמשך�ישיר�לשנים�עד�הגאולה�רק�בשינוי�

��ש�ואחר�לחלוטין.כלשהו,�אלא�חד

�אם�אדם�משנה�דרכיו� �הלימוד�הגדול�הוא�שגם�עתה, אך�עד�הגאולה�העתידה,

�פרעה� �לכן. �קודם �כאן �שהיה �לאדם �קשר �שום �לו �ואין �לגמרי, �חדש �אדם הוא

�'מלך�חדש',� �כפי�שהתורה�מכנהו �ועשה�שינוי�לרעה, השתמש�עם�היסוד�הנלמד,

�לה �ונפנים�שאפשר �ונדע �נשתמש�בזה�לטובה, �אנו �שינוי�אך יקרא�אדם�חדש�ע"י

��המעשים.

�אלא� �מעשה, �ומדגיש�שלא�רק�בשינוי וההגדרה�המעולה�ביותר�אומר�הרמב"ם,

אף�בתשובה�כנה�ואמיתית�נעשה�האדם�לאחר,�ומשנאוי�נהפך�לקרוב�וידיד.�וז"ל:�

ך.�אלקי"גדולה�תשובה�שמקרבת�את�האדם�לשכינה�שנאמר�שובה�ישראל�עד�ה'�

.�ונאמר�אם�תשוב�ישראל�נאם�ה'�אלי�תשוב.�כלומר�ונאמר�ולא�שבתם�עדי�נאם�ה'

אם�תחזור�בתשובה�בי�תדבק.�התשובה�מקרבת�את�הרחוקים.�אמש�היה�זה�שנאוי�

��לפני�המקום�משוקץ�ומרוחק�ותועבה.�והיום�הוא�אהוב�ונחמד�קרוב�וידיד".
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

ן�רבי�יצחק�פינת�ההלכה�/�מרן�הראשון�לציון�הגאו
יוסף�שליט"א,�נשיא�בית�הדין�הרבני�הגדול�ובעל�

 ילקוט�יוסף

��עליית�קטן�לתורה
�בר �לגיל �הגיעו �טרם �ימים �מספר �תפילין �שמניח �נער �לא�-שאלה: �שעדיין מצוה,

מלאו�לו�שלש�עשרה�שנה�ויום�אחד,�והוריו�עורכים�לו�טקס�חגיגי�בבית�הכנסת�או�

�וכ �חמישי, �או �שני �בימי �המערבי, �האם�בכותל �לתורה, �כשעולה �עמו �שמחים ולם

��יכול�לעלות�ולקרוא�בספר�תורה?

�קורא�בתורה�ומתרגם",��תשובה: �"קטן במשנה�(מסכת�מגילה�דף�כד�ע"א)�שנינו:

�אשה,� �ואפילו �שבעה, �למנין �עולין �"הכל �ברייתא: �הובאה �ע"א) �כג �(דף ובגמרא

ור",�שאין�ואפילו�קטן,�אבל�אמרו�חכמים�אשה�לא�תקרא�בתורה�מפני�כבוד�הציב

�-�זה�כבוד�הציבור�שאף�אחד�מהציבור�אינו�יודע�לקרוא�בתורה�וצריך�להביא�אשה�

� �התורה �מלימוד �יכול��-הפטורה �קטן �אבל �תקרא. �לא �אשה �ולכן �להם, שתקרא

��לעלות.

��רק�לשבעה�או�גם�לשלושה?

ולכאורה�יש�לדייק�מלשון�הגמרא�"הכל�עולין�למנין�שבעה"�שדוקא�בשבת�שיש�

�יכ �עולים, �שני�שבעה �בימי �אבל �שבעה, �למנין �ומצטרף �הוא �אף �לעלות �קטן ול

�לא� �עוד �כל �שלשה, �למנין �יצטרף �שקטן �ראוי �שיש�רק�שלשה�עולים�אין וחמישי

�הברייתא�"הכל� �לבאר�בדברי �ניתן �ומאידך �שלש�עשרה�שנה�ויום�אחד. �לו מלאו

�עולין�למנין�שבעה",�דהיינו�אפילו�בשבת�שכל�העם�באים�לבית�הכנסת,�עם�כל�זה

�לבית� �גדול �ציבור �באים �שלא �וחמישי �בשני �שכן �וכל �תורה, �לספר �קטן מעלים

�שבאים� �בשבת �שאפילו �הוא �הברייתא �של �והחידוש �לעלות, �יכול �שקטן הכנסת

��ציבור�גדול,�מותר�להעלות�קטן.
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�ספר� �דעת �והאחרונים. �הראשונים �נחלקו �הברייתא �בדברי �אלו �פירושים בשני

מעלין�קטן�לספר�תורה,�אבל�לא�בימי�שני�וחמישי,�הרוקח�(סימן�שלד),�שרק�בשבת�

�יכול�קטן�לעלות,� �על�כן �מספר�גדול, �לפי�שבשבת�יש�שבעה�עולין, והסברא�היא,

��אבל�בשני�וחמישי�שיש�רק�שלשה�עולים,�אין�זה�כבוד�שיעלה�קטן�אחד�מהשלשה.

��סתירה�בדברי�הרמב"ם

�"כמה� �כתב: �י"ב�מהלכות�תפלה�הלכה�ט"ז) הם�הקוראים,�אולם�הרמב"ם�(פרק

�וביום�הכיפורים� חמשה,��-ששה,�ובימים�טובים��-בשבת�בשחרית�קוראים�שבעה,

�במנחה� �הכיפורים �וביום �בשבת �ארבעה, �קורין �מועד �של �ובחולו �חודשים בראשי

�ועוד� �שלשה", �קורין �של�כל�השנה�ובחנוכה�ובפורים�בשחרית�וכו' �וחמישי ובשני

�(הלכה�י"ז):�"אשה�לא�תקרא�בציבור�מפ ני�כבוד�הציבור.�קטן�היודע�לקרות�כתב:

�למנין� �עולה�בין �ומשמע�מלשונו�שקטן ויודע�למי�מברכים�עולה�ממנין�הקרואים",

שבעה�בשבת,�בין�למנין�שלשה�בשני�וחמישי,�כי�הרמב"ם�סידר�את�מנין�העולים�

�שאשה�לא� �הקריאות, �לכל �כללי �דין �כתב �ואח"כ �וחמישי �שני �וכן �ויוה"כ, בשבת

דין�קטן,�ומשמע�שקטן�יכול�לקרוא�גם�בשני�וחמישי.�כך�דייק��תקרא,�ואח"כ�הביא

(הגהות�ערך�לחם,��-רבי�יעקב�קאסטרו,�תלמידו�של�הבית�יוסף��-הגאון�המהריק"ש�

��או"ח�סימן�קלה�סעיף�יג),�שקטן�עולה�בין�בשני�וחמישי�בין�בשבת.

אלא�שהרמב"ם�עצמו�בפירוש�המשניות�(מגילה�כד)�כתב�בשם�אחד�מן�הגאונים�

�קרואים�הא �שלש �שעלו �לאחר �זהו �בתורה', �קורא �'קטן �ששנינו �שמה חרונים,

גדולים,�והקטן�יעלה�רביעי�וכו',�ומשמע�שרק�כשיש�שבעה�עולים�הקטן�עולה,�אבל�

�המשניות� �פירוש �את �כתב �שהרמב"ם �לומר �וצריך �עולה. �אינו �וחמישי �שני בימי

א�חילק�בזה,�אלא�בצעירותו�וידוע�שיש�כמה�דברים�שהוא�חזר�בו�בחיבורו,�ושם�ל

לאחר�שהביא�את�סדר�העולים�בשבת�וחג�בשני�וחמישי,�כתב�שקטן�עולה,�והעיקר�

�יוסף� �רבי �הגאון �וכ"כ �המשניות. �בפירוש �שכתב �כמו �ולא �בחיבורו, �שכתב כמו

��מטראני�בשו"ת�מהרימ"ט�(ח"א�סי'�קמה)�בדעת�הרמב"ם.

��

��
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��דעת�רוב�הפוסקים

(מגילה�דף�כג.)�כתב�בתחילה�ש"הכל�גם�רבינו�ישעיה�מטראני�(הראשון)�בפסקיו�

עולין�למנין�שבעה�ואפילו�קטן",�היינו�דוקא�כשיש�שבעה�עולין,�שיש�הרבה�עולים,�

�לומר� �הכוונה �עיקר �אלא �שבעה, �למנין �דוקא �שלאו �לומר �יש �כי �הוסיף �שוב אך

שאע"פ�שהקטן�אינו�בר�חיובא,�עולה�למנין�העולים,�ותפסו�מנין�שבעה�אבל�הוא�

רבעה.�גם�האור�זרוע�הגדול�(חלק�א�סימן�תשנב)�כתב�שקטן�עולה�הדין�לשלשה�וא

�הוא�לרבותא,�שלא�תאמר� �ומה�שמבואר�בברייתא�מנין�שבעה, אף�למנין�שלשה,

הואיל�ובשבת�שיש�ציבור�גדול�אין�זה�כבוד�הצבור�להעלות�קטן�לספר�תורה,�קא�

ך�ציבור�משמע�לן�שאפילו�בשבעה�יכול�לעלות,�ומכל�שכן�בשני�וחמישי�שאין�כל�כ

�שודאי� �אחר, �במקום �ומתפללים �במלאכתם �טרודים �שהרבה �הכנסת, �בבית גדול

שמותר�לעלות�למנין�שלשה.�וכך�סובר�גם�בשו"ת�מהר"ם�מרוטנבורג�(דפוס�פראג,�

�המרדכי� �הגהות�מיימוניות�(פרק�יב�מהלכות�תפלה�אות�ע), �וכך�פסקו �קח), סימן

�(סד �אבודרהם �דוד �רבי �תד), �סימן �ה, �פרק �פסק�(גיטין, �וכך �חול), �של �שחרית ר

��המאירי�(מגילה�דף�כג.)�שקטן�עולה�לתורה�בין�בשני�וחמישי�ובין�בשבת.

�קטן� �שבעה �למנין �שדוקא �הרוקח, �סברת �את �הביא �קלה) �סימן �(סוף �יוסף הבית

�התשב"ץ� �ובשו"ת �בזה. �חולק �ירוחם �שרבינו �וסיים �שלשה, �למנין �לא �אבל עולה

סימן�לא)�בתשובת�הגאון�רבי�אברהם�אבן�(קונטרס�חוט�המשולש,�הטור�השלישי,�

טוואה�כתב:�מה�ששאלת�אם�הקטן�עולה�למנין�שלשה,�או�אינו�עולה�אלא�למנין�

שבעה,�הנה�מזמן�נשאלתי�על�זה�והוריתי�שעולה�גם�למנין�שלשה,�וכמה�אנשים�

�למנין� �אבל �שבעה�שמענו, �למנין �עולה �שקטן �ואמרו �הוראתי �על �לגמגם התחילו

�וא �שמענו, �לא �בשבעה�שלשה �שנתחייב �יום �שבת �והלא �נשתנה, �מה �להם מרתי

�עולה�מן� �וקטן �בשלשה �שהתחייב �וחמישי �שני �וכן �העולים, �מן �אחד �וקטן עולים,

המנין,�ועוד�שכן�דעת�הרמב"ם,�וכן�כתב�בהגהות�מיימוניות�בשם�רבינו�שמחה,�וכן�

�למנ �עולה�בין �שקטן �החזנים) �ובתיקון �שכ, �סימן �(שו"ת�ח"ג �הרשב"ץ �זקנו ין�כתב

�למעשה� �הלכה �שפסקו �נביאים, �חבל �פוסקים, �להקת �נמצא �לשבעה. �ובין שלשה

��שקטן�עולה�למנין�שלשה�וכל�שכן�למנין�שבעה.
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�את� �הביא �הטור) �בהגהות �רפב �(סימן �הגדולה �כנסת �בספרו �החבי"ב �מרן אמנם

�בחיבורו� �הרמב"ם �דברי �את �מפרש �והוא �זה, �לו �מנין �עליו �ותמה �הרמב"ם, לשון

�שווים�לדב �בו),�שיהיו �לקבל�שהרמב"ם�חזר �(והיה�קשה�לו �בפירוש�המשניות ריו

ולכן�פסק�שדוקא�למנין�שבעה�קטן�עולה�ולא�למנין�שלשה,�ושכך�פסק�בספר�תיקון�

�הנזכרים,� �הראשונים �כל �דברי �מהם �שנעלם �כנראה �אולם �ע"ב), �נד �(דף יששכר

כולם�האור�זרוע�הגדול,�הרשב"ץ,�התשב"ץ,�המאירי�ועוד,�ש�;החולקים�על�הרוקח

��כותבים�שקטן�עולה�לספר�תורה�בין�בין�בשני�וחמישי�ובין�בשבת.

��רמב"ם�מפורש

�כתב�להדיא�שבעת� �ל"ד) �סימן �בתשובת�הרמב"ם�(הוצאת�פריימן, ויתירה�מכך,

� �בגיל �אפילו �היינו �וקטן �שלשה. �לעלות�למנין �לקטן �מותר �שיודע�למי�8-9הצורך ,

ם�שהבינו�בדעת�הרמב"ם�שקטן�מברכים�עולה�בשני�וחמישי.�ולפי�זה�צדקו�הפוסקי

עולה�למנין�שלשה�כמו�שעולה�למנין�שבעה,�וכך�פסק�בשו"ת�שבות�יעקב�(סימן�מ�

חלק�א),�וכך�דעת�רוב�הפוסקים.�לכן�אף�שהמגן�אברהם�והעולת�שבת�(סימן�רפב)�

�וחמישי,� �שני �בימי �שלשה �למנין �עולה �קטן �שאין �הגדולה �הכנסת �כדברי כתבו

��וכך�פסק�בשו"ת�גור�אריה�יהודה�(חלק�או"ח�סימן�ל).�העיקר�כדעת�רוב�הפוסקים.�

מרן�החיד"א�בברכי�יוסף�(סימן�רפב�סק"ה)�הביא�שלדעת�המקובלים�דוקא�למנין�

�אם� �עולה�כי �קטן �שאין �האר"י �וסיים�בשם�רבינו �ובחמישי, �אבל�לא�בשני שבעה,

�הקבלה,� �עפ"י �והוא �שביעי, �שעולה �שבעה', �'למנין �הכוונה �וזה �דוקא, בשביעי

�כדעת�ו �כלל �בדרך �נוהגים �אנו �אולם �וחמישי. �בשני �עולה �אינו �קטן לדבריו

�נוהגים� �מפורש, �זוהר �לך �ואין �והמקובלים �הפשטנים �וכשנחלקו הפשטנים,

��כהפשטנים,�וכאן�הפשטנים�סוברים�שקטן�עולה�בין�בשני�וחמישי�ובין�בשבת.�

��הלכה�למעשה

ין�לקראת�הגיעו�לגיל�עכ"פ�בנידון�שלנו�שישנה�סיבה�מיוחדת,�שקטן�מניח�תפיל

מצוה,�ואותו�יום�הוא�מתחנך�בהנחת�תפילין,�והוא�כיום�חתונתו�ושמחת�ליבו,�-בר

�אף� �וכולם�באים�ושמחים�עמו, �יום), �באותו �אומרים�וידוי �אין (ויש�אומרים�שאף

מצוה,�יש�להתיר�לקטן�-שבועיים)�עד�הגיעו�לגיל�בר-שחסרים�לו�מספר�ימים�(שבוע



 
 

  

 צג 'עמ -אספקלריא 
 

�רב�עד�הברכזה�לעלות�לס"ת�אף�בימ �אולם�אם�זה�זמן �וחמישי. �שני �יש�-י מצוה,

�לחשוש�לדעת� �וחמישי, �אך�לא�בשני �שבעה, �אלא�רק�למנין להחמיר�שלא�יעלה,

�את� �יברך �רק �ולא �ציבור, �השליח �עם �לקרוא �הוא �צריך �אופן �ובכל �האר"י. רבינו

��הברכות,�וכולם�יוצאים�ידי�חובה.

* 

� �הרב �ע"י �ונערך �נכתב �שליט"א �הרב �של �לתגובות:�שיעורו �קורלנסקי. יצחק

8033050@gmail.com��

 ��



 
 

  

 צד 'עמ -אספקלריא 
 

 חינוך

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

ותחיין�את�הילדים
�ָאִביךָ� �מּוַסר �ְּבִני �ְׁשַמע �מהדהדת�לדורות. �ִמְׁשֵלי �קריאת�שלמה�המלך�בפתח�ספר

�ּתֹוַרת�ִאֶּמךָ�ְוַאל�ִּתֹּטׁש�ּתֹוַרת�ִאֶּמָך.�אמנם�האב�בלבד�ְמֻצֶּוה�ללמד�את�בנו�תורה,�אך�

� �נעלה, �מקום �ממחישה��היחסתופסת �ה', �לאהבת �מרגילה �ָהֵאם �לתורה, שלה

�גירסא�דינקותאחמים�ושמח�לדבר�שבקדושה.�בסיס� גשלקיום�המצוות,�ור�חביבות

 הוא�בחיק�האם.

בפרשתנו�לומדים�על�מעמדם�המיוחד�של�נשות�מצרים,�אשר�שימרו�את�הגחלת�

ישראל�שלא�תכבה,�בחשכת�השעבוד�והגלות.�הנשים�הכשרות�זכו�להיות�'מעמידי�

�מהרצ �לייאשם �פרך, �בעבודת �אבותינו �רוח �את �לשבור �ניסו �המצריים ון�העם'.

ולהחיות,�דווקא�הנשים�הצדקניות�פעלו�לעודד�את�רוח�בעליהן��-להמשיך�לחיות�

�המיילדות��והשתדלו �של �המופלאה �מסירותם �יא.). �סוטה �(עי' �העם להמשכיות

�משה,� �לידת �על �ֶׁשִּנְּבָאה �מרים �מצרים, �מלך �של �פיו �את �המרו �אשר העבריות

של�ִּבְתָיה�בת�פרעה,�ושידלה�את�אביה�לשוב�ליוכבד�אמה.�מעריצים�את�מעשיה�

הראשונה�בין�'חסידי�אומות�העולם',�שיצאה�מגדרה�להציל�ולגדל�את�מושיעם�של�

��ישראל,�עד�שהוא�קרוי�'משה'�לכבודה.

היה�סימל�של�'יגדיל�תורה�ויאדיר'.�הוא�ַהֶּגֶבר��הג"ר�יוסף�שלמה�כהנמן�מפוניבז'

תו,�בראש�הגבעה�ֻהַקם�ָעל,�הקים�עולה�של�תורה.�לאחר�שירה�אבן�הפינה�לישיב

�השכול� �והפרט, �הכלל �שבר �על �דמעות �עיניו �זלגו �ברק, �בני �'המושבה' שבמרכז

לפני�אמו�מרת�איטא�לאה��והיתמות.�הרב�התבטא�כי�'אבן�הפינה'�לישיבה�הניחה

�הרבה��60-כ �כך �כל �לפני �ברק, �בבני �כאן, �היתה �"היא �שאל �תמים �תלמיד שנה.

�ִאּמֶ� �ּתֹוַרת �על �לתלמידיו �הרב �סיפר �המופלגת�שנים?" �אהבתו �את �שהציתה ָך

לתורה.�"זכורני�כי�בילדותי,�החל�פעם�בשעות�הערב�לרדת�שלג�כבד�בעיירה.�ברור�

� �רק �היה �הדל �בביתנו �ל'חיידר'. �נתקשה�לצאת �למחרת�בבוקר �וזוג�כי �אחד מעיל
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�מגפיים �'מי�אחד �רק �כי �להתווכח �התחלנו �בלעדיהם! �נצא �שלא �הכריזה �אמא .

אני��ים.�אחי�הבכור�הצהיר�'מחר�לומדים�'תוספות'�חדש,שיזכה'�בהם�יגיע�ללימוד

�היום�הסביר�הרב'ה�את�החומר� �כי �לבוא, �אח�נוסף�התעקש�שעליו חייב�להגיע!'.

בע"פ,�ומחר�נלמד�את�'הגמרא�בפנים'!�אני,�השלישי�באחים,�בגיל�שבע,�ניסיתי�אף�

�פני �להיעדר. �רצוני �ואין �נלמד�משנה�נוספת, �שמחר �הסברתי �את�מזלי, ה�של�אני

� �אבא�ואני �לישון, �לאחר�הרהור�הכריזה�"לכו �מנחת. �ע"ה�אֹורּו נערוך�בלילה�אמי

��!".הגרלה

�המדרש� �בית �את �הסיק �כבר �ַהַּׁשָּמׁש �כי �אמי �וידעה �חישבה �בוקר, "לפנות

למתפללים�וללומדים.�היא�העירה�את�אחי�הבכור�וזירזה�אותו�להתארגן�ליציאה.�

ונשאתו�על�ם,�עטפה�את�אחי�בשמיכות,�את�המעיל�הבודד�ואת�המגפיי�לבשה�היא

עד�לביהמ"ד.�הקור�והשלג�האריכו�את�הדרך�הקצרה,�לכדי�חצי�שעה�ויותר.��גבה

�ונשאתו� �הקשה, �המסע �על �חזרה �השני. �אחי �את �והעירה �הביתה �שבה היא

העירה�אותי�בקריאה�עליזה�'קום��7לביהמ"ד�על�גבה�השחוח.�קצת�לאחר�השעה�

�לחייד �הולכים �הבורא, �את�לעבודת �אלבש �בהגרלה? �'זכיתי �בשאלה �זינקתי ר!'

�היא�נלחמה�בקור�וברוח.� �אני�לובשת�אותו!'. המעיל?'�השיבה�אמא�'אני�שזכיתי!

�על� �בעודי �בקרבה! �אמיצה �נפשה �אך �הארוכה, �השלישית �בהליכה �נשרכו רגליה

�אביא� �אני �'אף �באוזנה �לחשתי �אמי, �בנפש �קשורה �ונפשי �בשמיכות, �עטוף ַּגָּבּה,

� �אבן�תלמידים �את �נחת!' �המון �ממני �תראי �אמא! �חיידר! �אקים �בעצמי לחיידר!

��הפינה�לישיבה�הניחה�היא,�אז�על�גבה...".

� �העולם,��ִאֶּמךָ�ּתֹוַרת �תענוגות �על �למענה �לוותר �התורה, �במעלת �להכיר מחנכת

ולהעמידה�בראש�סולם�הערכים.�מחד�אמרו�חז"ל�כי�בזכות�נשים�צדקניות�נגאלו�

�(סו �ממצרים �שיה"ש�אבותינו �י"ג, �רבה �במדרשים�(במדבר �למדנו �ומאידך �יא), טה

.�רבותינו�את�שמם,�לשונם�ולבושםרבה�ד',�ועוד)�שהגאולה�היתה�בשכר�שלא�שינו�

�גחלת� �את �ששימרו �הן �הן �הצדקניות �הנשים �כאחד! �עולים �שהדברים ביארו

��היהדות,�הקפידו�שלא�ישנו�מאומה�ממסורתנו,�במצרים�ובכל�הדורות.�
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שמקור��ויש�מציאותמכשיר�החשמלי�היעיל�ביותר�במטבח�זו�האמא'.�'ה�יש�ביטוי

�דמעותיה� �האימא. �זו �ביותר, �החשובה �הנפשית, �האנרגיה �הרוחני', ה'חשמל

��לא�ננטשת.�שמורה�לנצח.�ּתֹוַרת�ִאֶּמךָ�וחיוכיה,�מילותיה�ומבטיה.�

*��

��חבר�–מרצה��-מנהל��-בהצלחה�בעבודת�הקודש!�יחיאל�מיכל�מונדרוביץ',�מחנך�

123ymm@gmail.com��
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�לפנים� �פישר, �הכהן �אליעזר �הרב /� �וילדים הורים
�מח"ס� �הגר"א, �בישיבת �ור"מ �יעקב �תקוות ר"י
�'עוד� �תורה', �של �באספקלריא 'האיצטגנינות

 אבשלום�חי',�ומהדיר�ספרי�'עקידת�יצחק'�עה"ת

�האם�חייב�האב�ללמד�בנו�אומנות�
ילדיהם�לצעוד�בדרך�בה�הם�מנהגו�של�עולם�הוא�שההורים�משתדלים�לכוין�את�

עצמם�צועדים.�ואמנם,�כפי�שהמעיין�בספרנו�קורא�לנכון�בכל�מהלך�הספר,�ההורים�

אינם�בעליהם�של�צאצאיהם,�וכדי�לבחור�להם�את�הדרך�בה�ילכו,�עליהם�להתנתק�

�לכלל� �הוא�הגיע �אם �הבן, �רצון �על �ולא�לכפות�את�רצונם מרצונותיהם�העצמיים

��נו�במסלול�שונה.דעת�והבנה�נכוחה,�אם�רצו

גם�בנושא�של�לימוד�חכמות�חיצוניות,�אומנות,�מסחר�ומלאכה,�שומה�על�ההורים�

לנתק�את�רגשותיהם�ומאוויהם�הפרטיים�ולאפשר�לבניהם�לעשות�את�רצונותיהם�

�של� �הבחירה, �מעל �עומד �הקדושה, �תורתנו �רצון �יתברך, �ה' �רצון �(וכמובן, הם

��ההורים�והבנים�כאחד).

��לות�הרות�גורל�אלו�ולהגיע�לחקר�האמת.�עליהם�לתהות�בשא

�האם� �התורה? �בחכמת �רק �או �העולם �בחכמות �ישתלמו �שבניהם �הוא �נכון האם

מחובת�ההורים�לספק�לבניהם�כלים�לרכישת�מקצוע�עתידי�או�שאולי�הדרך�הנכונה�

(וכמובן�באופן�שהיועץ��היא�שישתדלו�לתת�לבניהם�את�היעוץ�הנכון�לתועלת�הבן

�העלי �בתכלית �והאם�מכיר �הקדושה), �התורה �שבלימוד �העצומה �ובתועלת ונה

�שראוי� �או �בתורה �כולו �כל �לעסוק �הבן �על �ולהשפיע �לנסות �יש �היעוץ, במסגרת

�לעזור� �כיצד �חכמים, �תלמידי �עם �יעוץ �תוך �האישי, �ובמצבו �הבן �באופי להתחשב

��לבן,�אם�בחר�בדרך�אחרת?

�אלו �שאלות �על �נכוחה �לעצמו �להשיב �רוצה �מתלבט �הורה �עליו�כאשר �מוטל ,

בראשונה�להבין�שהוא�קיבל�פקדון�מיד�הבורא,�בדמות�בניו�ובנותיו.�אך�הוא�אינו�

השליט,�האדון�והבעלים�עליהם.�לפיכך�עליו�לנתק�את�הנושא�מרגשותיו�ורצונותיו�
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�כיצד�לחנך� �התורה, �נותן �המפקיד�יתברך, �מה�רוצה�ממנו האישיים�ולנסות�להבין

��את�בניו.�

� �ויחוש �יבין �ולא�כשההורה �ילדיו �על �ה' �מאת �כשומר �מופקד �הכל �בסך שהוא

�ולכוין�את� �קל�יותר�לנתק�את�רצונותיו�הפרטיים�מילדיו �יהיה�לו הבעלים�עליהם,

�לרצונותיו� �הקשבה �הבן, �עם �התייעצות �תוך �בעבורם, �רוצה �שהקב"ה �בדרך בניו

��והכרת�פני�המציאות�המתאימה�לבנו.

�נשכיל�לראות�מה�כ �הפנמת�הדברים�הללו, �דרכינו�לאחר �מורי �ז"ל, �חכמינו תבו

��ונתיבותינו,�שהשכילו�להבין�מה�רוצה�מאיתנו�יוצרם�ובעליהם�האמיתי�של�ילדינו.

��חובת�האב�ללמד�את�בנו�אומנות  .א

�תורה,� �וללמדו �ולפדותו, �למולו, �בבנ,ו �חייב �"האב �א): �(כט, �בקידושין איתא

�יהודה �רבי �במים; �להשיטו �אף �וי"א: �אומנות; �וללמדו �אשה, �כל��ולהשיאו אומר:

מלמדו�ליסטות.�ליסטות�ס"ד?�אלא,�כאילו�מלמדו��-�שאינו�מלמד�את�בנו�אומנות�

��".כזמאי�בינייהו?�איכא�בינייהו,�דאגמריה�עיסקא�ליסטות.

�-�כאילו�מלמדו�ליסטות��והלא�ישב�ולא�למדו�כלום.�-ופירש�רש"י:�"ליסטות�ס"ד�

�ילך�בפרשת�דרכים�וילסט �אומנות�ויחסר�לחמו �לו �דאין מאי��ם�את�הבריות.דכיון

� �יהודה.�-בינייהו �ר' �מוסיף �קא ��מאי �למדו��-עיסקא �הרי �לת"ק �סחורה �למדו אם

חיים,�לרבי�יהודה�דאתי�לטעמא�אומנות�דוקא�דכמה�פעמים�שאין�לו�במה�לעשות�

 סחורה�ועומד�ומלסטם",�עכ"ל.

ובגמ'�(שם�ל,�ב):�"ללמדו�אומנות.�מנלן?�אמר�חזקיה,�דאמר�קרא:�ראה�חיים�עם�

��אשה �היא �ממש �אשה �אם �אהבת, �חייב��-אשר �כך �אשה, �להשיאו �שחייב כשם

� �היא �תורה �אם �אומנות, �ללמדו��-ללמדו �חייב �כך �תורה, �ללמדו �שחייב כשם

��אומנות".

                                                 
�בדברי��כז �עי' �להרויח�יותר, �משום�שבעיסוק�בסחורה�ניתן ישנם�הסבורים�שלימוד�סחורה�עדיף�על�לימוד�אומנות,

�לע �יותר �שכדאי �שהסביר �התוספתא, �על �ביכורים �המנחת �ובד' �שם, �בקידושין �חננאל �מאשר�רבנו �באומנות סוק
��בסחורה,�משום�שבסחורה�קל�יותר�לעבור�על�איסורי�גזל,�רמיה�ואונאה.�ועי'�קונטרס�חובת�האב�להר"צ�קופמן.
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מסכתא�דפסחא�פי"ח)�נאמר�אף�יותר,�כך:�"מכאן��-במכילתא�דרבי�ישמעאל�(בא�

� �התורהאמרו �תורה�ול�מן �וללמדו �ולפדותו �אומנות�חייב�אדם�למול�את�בנו למדו

��ולהשיאו�אשה.�ר'�עקיבא�אומר�אף�ללמדו�שייט,�רבי�אומר�אף�ישוב�מדינה".

�אומנות�ושהאומנות� �את�בנו �ללמד �חייב �שהאב �פעמים�בש"ס, �מספר �מצינו וכן

�א)�דרש�בר�קפרא,�לעולם�ילמד�אדם�את�בנו� דבר�טוב�ומועיל�הוא.�בברכות�(סג,

�א): �ח, �(בברכות �אמרו �וכן �ונקיה. �קלה �מירא��אומנות �יותר �מיגיעו �הנהנה "גדול

��שמים,�שנאמר�יגיע�כפיך�כי�תאכל�אשריך�וטוב�לך".�

�וללמדו� �ספר �ללמדו �בשבת �התינוקות �על �משדכין �"תניא, �א): �(ה, ובכתובות

מצוה�הוא�דכתיב�(קהלת�ט)�ראה�חיים��-ללמדו�אומנות��אומנות".�ופירש�רש"י:�"

�בקידושין�עם�אשה�אשר�אהבת�למוד�אומנות�שתחיה�הימנו�עם� התורה�ואמרינן

��(דף�כט)�שאביו�חייב�ללמדו�אומנות",�עכ"ל.

�"ותנא�דבי�מנשה:�משדכין�על�התינוקות�ליארס�בשבת,� �א): וכן�הוא�בשבת�(קנ,

דהא�נמי��-ועל�התינוק�ללמדו�ספר�וללמדו�אומנות".�וכתב�רש"י:�"ללמדו�אומנות�

ילפינן�מקרא�בקדושין�מצוה�היא,�דכל�שאינו�מלמדו�אומנות�מלמדו�לסטות,�ומצוה�

��בהאשה�ניקנית�(ל,�ב)",�עכ"ל.

בתלמוד�הירושלמי�(פאה�פ"א,�קדושין�פ"א)�למדים�מהפסוק�"ובחרת�בחיים"�על�

החובה�ללמד�את�בנו�אומנות,�ופירש�הקרבן�העדה�(קידושין�פ"א):�"ובחרת�בחיים�

�לפניך�החיים�והמות�הברכה�והקללה�הל"ל� �דברישא�כתיב�ראה�נתתי זו�אומנות.

��בחרת�בברכה�אלא�לומר�שיבחר�אומנות�עם�התורה",�עכ"ל.�ו

� �ביאר: �פ"א) �(קידושין �הפנים �דריש�"והמראה �בבבלי �אומנות. �זו �בחיים ובחרת

מדכתיב�ראה�חיים�עם�אשה�אשר�אהבת�אם�אשה�ממש�היא�כשם�שחייב�להשיאו�

�לא�מפורש�בהדיא� �קבלה�משום�דקרא�דהכא �מדברי �למילף �לי' �וניחא �כו'. אשה

קאי.�וכן�להשיאו�אשה�לא�מפיק�לי'�התם�מוהודעתם�דמשמעות�המקרא�דעל�אב�

לא�איירי�בהא�אלא�מדכתיב�וקחו�לבניכם�נשים.�א"נ�דאיצטריך�לדרשא�דלקמן�כל�

��המלמד�בן�בנו�תורה�כו'�ודרשא�דהכא�אסמכתא�בעלמא�היא",�עכ"ל.
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�כי�תבואו�אל�ארץ��בילקוט�שמעוני �"ולמדם�אומנות, (פרשת�שלח)�הגירסא�היא:

.�וביארו�המפרשים�שהכוונה�היא�שמאחר�שרצון�ה'�הוא�ליישב�את�ארץ�ונטעתם"

��ישראל,�לנטוע�בה�עצים�ועוד,�הרי�בהכרח�שישנה�מעלה�ללימוד�אומנות.�

��דעות�חז"ל�והראשונים�שאין�חיוב�ללמדו�אומנות  .ב

�ובמקום�דברי�המשנה�שאביו�חייב� אמנם�בבמדבר�רבה�(פי"ז)�מצינו�רוח�אחרת,

ומנות,�נכתב�שאביו�חייב�ללמדו�מצוות,�וז"ל�המדרש:�"שנו�רבותינו�ללמד�את�בנו�א

חמשה�דברים�האב�חייב�לעשות�לבן,�האב�זה�הקדוש�ברוך�הוא�והבן�אלו�ישראל,�

�האב�חייב� �כן�עשה�הקדוש�ברוך�הוא�לישראל,,, כשם�שהאב�חייב�למול�את�בנו,

הקדוש�ברוך��ללמדו�תורה,�הקדוש�ברוך�הוא�לימד�תורה�לישראל,,,�ללמדו�מצות,

�את�המצוות�לישראל". �מצוות�במקום��ובפירוש�מהרז"ו�הוא�לימד �"ללמדו ביאר:

�יעשה�אותם� �"אשר �שנאמר �ישראל, �שהמצוות�הם�אומנותם�של �אומנות, ללמדו

��האדם�וחי�בהם".

�שלח� �לפרשת �בובר, �תנחומא �(ע' �שלח �לפרשת �בתנחומא �ישנה �דומה גירסא

ת�בנו�אומנות",�נזכרה�החובה�של�האב�והערותיו�שם)�ובמקום�חובת�האב�"ללמד�א

��"ללמדו�מצוות".

וכן�מצינו�דעת�רבי�נהוראי�במשנה�בשלהי�קדושין,�שאין�חיוב�כלל�ללמד�את�בנו�

מניח�אני�כל�רבי�נהוראי�אומר�אומנות,�וכך�נאמר�במשנה�(קדושין�פ"ד�משנה�יד):�"

ם�הזה�,�שאדם�אוכל�משכרה�בעולאומנות�שבעולם�ואיני�מלמד�את�בני�אלא�תורה

וקרן�קיימת�לעולם�הבא,�ושאר�כל�אומנות�אינן�כן,�כשאדם�בא�לידי�חולי�או�לידי�

זקנה�או�לידי�יסורין�ואינו�יכול�לעסוק�במלאכתו,�הרי�הוא�מת�ברעב.�אבל�התורה�

�בזקנותו.� �ותקוה �אחרית �לו �ונותנת �בנערותו �רע �מכל �משמרתו �אלא �כן, אינה

יחליפו�כח.�בזקנותו�מהו�אומר,�(תהלים��בנערותו�מה�הוא�אומר�(ישעיה�מ')�וקוי�ה'

צ"ב)�עוד�ינובון�בשיבה.�וכן�הוא�אומר�באברהם�אבינו�עליו�השלום�(בראשית�כ"ד)�

��ואברהם�זקן�וה'�ברך�את�אברהם�בכל".

�תורה,� �האם�אב�שלימד�את�בנו �דעות, �מביא�שתי �ב) �ל, �(קידושין �המאירי ואכן

�"כבר�ביארנו�ש �ואלו�דבריו: האב�חייב�ללמד�את�בנו�אמנות�חייב�ללמדו�אומנות.
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�ר"ל�מה� �לסטות�שכשהוא�גדל�מבקש�למודו �הוא�כאלו�מלמדו וכל�שלא�עשה�כן

�ואינו�מוצא�והולך�ומלסטם�את�הבריות� �תורה�שהורגל�בו ומכל�מקום�כל�שלמדו

�ואמנות�לצדדין� �תורה �ולמוד �יש�קמח �אמנות�אחרת�שיש�תורה �ללמדו �צריך אין

.�ואם�למדו�בעסק�ובפרקמטיא�אינו�צריך�אמנות�נשנו.�ויש�מפרשין�שחייב�בשתיהן

��אחרת",�עכ"ל.

�"ומובחר�האומנות�שיוכל�האדם�ללמד�את� �כתב: �הרא"ש�(סוף�קידושין) ובפסקי

��(פרק�נוסף�בנושא�זה�יפורסם�בס"ד�בשבוע�הבא).�בנו�הוא�התורה",�עכ"ל.

 ��



 
 

  

 קב 'עמ -אספקלריא 
 

  חידות

שאלות�לחידודא�בפרשת�השבוע�/�הרב��–חדוותא�
� �לוי, �יהודה �צבי �וליל�בנימין �רש"י �לקוטי מח"ס

��משוררים�על�הגש"פ

��שאלות�בפרשת�שמות
��איזו�טענה�טענו�הן�הקב"ה�על�משה�רבינו,�והן�משה�רבינו�על�כלל�ישראל?  .א

��איזו�הנהגה�נאמרה�ברש"י�הן�על�הקב"ה,�והן�על�משה�רבינו?  .ב

 סרה?�לשון�הוצאה?�ולשון�הפרדה?היכן�מצאנו�לשון�ה  .ג

 איזה�מצב�משותף�לפרעה�ולדתן�ואבירם?�  .ד

 באיזו�זכות�נגאלו�ישראל�ממצרים?  .ה

�חדוותא�דאפטרתא�הפטרת�שמות�לבני�אשכנז�(ישעיה�כז)
 היכן�הוזכרה�בהפטרה�"מידה�כנגד�מידה"?  .ו

 באיזו�לשון�דרשו�חז"ל�רמז�ל"תלמידי�חכמים�שבבבל"?  .ז

�(ירמיהו�א)הפטרת�שמות�לבני�ספרד�
 היכן�נמצא�משל�כתרומה�וכביכורים?  .ח

*��

�לכתובת.� �לשלוח �נא �חלקן) �או �השאלות �(לכל �ופתרונות תגובות

7628366@okmail.co.il�� 

* 

��
��
��
��
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��תשובות�ל'חדוותא'�ויחי
�משה�  .א �בברכת �גם �נמצא �השבטים �מן �לאחד �אבינו �יעקב �מברכת �לשון איזה

��רבינו�לאותו�השבט?

תהיין.�כולם�לראש�יוסף:��ִּתְהֶיין�ְלֹראׁש�יֹוֵסף�ּוְלָקְדֹקד�ְנִזיר�ֶאָחיו:�ופירש"י�(מט,�כו)

�נזורו� �ישראל, �בני �מקדשי �וינזרו �כמו �מאחיו, �שנבדל �דאחוהי, �פרישא �אחיו. נזיר

 אחור.

�:ְלֹראׁש�יֹוֵסף�ּוְלָקְדֹקד�ְנִזיר�ֶאָחיו�כחָּתבֹואָתהובזו�הלשון�ברכו�משה�(דברים�לג,�טז)�

��"י�תבואתה.�ברכה�זו�לראש�יוסף:�נזיר�אחיו.�שהופרש�מאחיו�במכירתו:�ופירש

��ואלו�ברכות�נוספות�הן�מעין�ברכת�יעקב?

�ַעל�ְזבּוֻלן�ְלחֹוף�ַיִּמים�ִיְׁשֹּכן�שנא'�(מט,�יג)��ברכת�זבולון, ְוהּוא�ְלחֹוף�ֳאִנּיֹות�ְוַיְרָכתֹו

�ְוִלְזבּוֻלן�אָ� �יח) �ְוִיָּׂששִציֹדן:�ומשה�רבינו�ברכו�(דברים�לג, �ְּבֵצאֶתָך ָכר�ַמר�ְׂשַמח�ְזבּוֻלן

ְּבֹאָהֶליָך:�ופירש"י�(בראשית�מט)�זבלון�לחוף�ימים.�על�חוף�ימים�תהיה�ארצו�וכו',�

�שאניות�מביאות�שם�פרקמטיא,�והוא�יהיה�מצוי�תדיר�אל�חוף�אניות,�במקום�הנמל,

�והם�עוסקים �וממציא�מזון�לשבט�יששכר, �עוסק�בפרקמטיא, בתורה,��שהיה�זבולון

�משה �שאמר ��הוא �באהליך �ויששכר �בצאתך �זבולון �זבולון�שמח �יח.), �לג, (דברים

��יוצא�בפרקמטיא,�ויששכר�עוסק�בתורה�באהלים�(תנחומא�ויחי�יא.):

ָלל:�שנא'�(מט,�כז)�ִּבְנָיִמין�ְזֵאב�ִיְטָרף�ַּבֹּבֶקר�ֹיאַכל�ַעד�ְוָלֶעֶרב�ְיַחֵּלק�ָׁש�ברכת�בנימין,�

וכו',�ומשה��ּוְבַאֲחַסְנֵּתּה�ִיְתְּבֵני�ַמְקְדָׁשא�ִמין�ְּבַאְרֵעּה�ִּתְׁשֵרי�ְׁשִכְנָּתאותרגם�אונקלוס�ִּבְניָ�

בגובה�ארצו��רבינו�ברכו�(דברים�לג,�יב)�ְלִבְנָיִמן�ָאַמר�וכו'�ּוֵבין�ְּכֵתיָפיו�ָׁשֵכן:�ופירש"י

��וכו'.�היה�בית�המקדש�בנוי

�ְוהּוא�ִיֵּתן�ַמֲעַדֵּני�ֶמֶלְך:�ומשה�רבינוְׁשֵמָנה�ַלְחמֹו��שנא'�(מט,�כ)�ֵמָאֵׁשרברכת�אשר,�

ופירש"י�(בראשית�מט)�מאכל��ְוֹטֵבל�ַּבֶּׁשֶמן�ַרְגלֹו:�ברכו�(דברים�לג,�כד)�ְיִהי�ְרצּוי�ֶאָחיו

�שמן� �מושך �והוא �בחלקו, �מרובים �זיתים �שיהיו �שמן, �יהא �אשר �של �מחלקו הבא

                                                 
ולהלן�את�,�הכא�את�אמר�תהייןובעניין�שינוי�זה�אמרו�חז"ל�(בראשית�רבה�פרשה�צח�אות�כ)�תהיין�לראש�יוסף,��כח

 ,�רבי�אבא�בר�כהנא�אמר�תבואתה�תאכל�בעולם�הזה�והקרן�קימת�לך�לעולם�הבא.�תבואתה�(דברים�לג,�טז):�אמר
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�רגלו�כמעין, �וטובל�בשמן �משה �ברכו �וכן �פעם�אחת�, �במנחות�(פה:), �ששנינו כמו

��הוצרכו�אנשי�לודקיא�לשמן�וכו':

�גם�  .ב �בפרשתינו �וברש"י �טהורה, �לבהמה �בפרשה �נמשל �השבטים �מן איזה

��לבהמה�טמאה?

�,�שנא'�(מט,�ו)�ּוִבְרֹצָנם�ִעְּקרּו�ׁשֹור:�ופירש"י�רצו�לעקור�את�יוסףכטלשוריוסף�נמשל�

 ר�ׁשֹורֹו�ָהָדר�לֹו.ְּבכוֹ��שנקרא�שור,�שנאמר�(דברים�לג,�יז)

�ָרֵאל�ַעלונמשל�ג"כ�לשועל,�שנא'�(מז,�לא)�ַוֹּיאֶמר�ִהָּׁשְבָעה�ִלי�ַוִּיָּׁשַבע�לֹו�ַוִּיְׁשַּתחּו�ִיְׂש�

��:�לבעידניה�סגיד�ליהתעלא��ֹראׁש�ַהִּמָּטה:�ופירש"י�וישתחו�ישראל.

��ואיזו�ארץ�נמשלה�לבעל�חי?

אילה�"י�בקעת�גינוסר,�שנא'�(מט,�כא)�ַנְפָּתִלי�ַאָּיָלה�ְׁשֻלָחה�ַהֹּנֵתן�ִאְמֵרי�ָׁשֶפר:�ופירש

�זו�בקעת�גינוסר, שהיא�קלה�לבשל�פירותיה,�כאילה�זו�שהיא�קלה�לרוץ,��שלוחה.

��אילה�שלוחה,�אילה�משולחת�לרוץ:�

 באיזו�לשון�נרמזו�האימהות?  .ג

"ל�(ראש�השנה�יא.)�"קול�דודי�הנה�זה�כמו�שמצאנו�בחזלגבעות,�האמהות�נמשלו�

(שיר�השירים�ב,�ח)�מדלג�על�ההרים�בזכות�מקפץ�על�הגבעות��בא�מדלג�על�ההרים

 "מקפץ�על�הגבעות�בזכות�אמהותאבות�

� �ֵמֹראׁש�צּוִרים�ֶאְרֶאּנּו �ִּכי �ט) �כג, �(במדבר �עה"פ �הביא�רש"י ֲאׁשּוֶרּנּו.��ּוִמְּגָבעֹותוכן

� �ובתחלת �בראשיתם �מסתכל �אני �אותם �רואה �ואני �וחזקים�שרשיהם, מיוסדים

��ואמהות:��,�על�ידי�אבותכצורים�וגבעות�הללו

�ָּגְברּו�ַעל�ִּבְרֹכת�הֹוַרי�ַעד�ַּתֲאוַ� ת�ולכאו'�לזה�כיון�רש"י�עה"פ�(מט,�כו)�ִּבְרֹכת�ָאִביָך

�גבעות�עולם �ואונקלוס�תרגם�תאות �ופירש"י �וחמדה,�לאִּגְבֹעת�עֹוָלם: �תאוה �לשון ,

��:לגשחמדתן�אמו�והזקיקתו�לקבלם,�לבלם�לשון�מצוקי�ארץוגבעות�עו

                                                 
וביאר�הרמב"ן�בברכת�משה�רבינו�(דברים�לג,�יז)�"ופשוטו�של�מקרא�כי�בעבור�שבירך�יוסף�בתבואות�דמה�אותו��כט

��לשור�כי�ורב�תבואות�בכח�שור�(משלי�יד,�ד),
�וישתחו�ישראל�על�ראש�המט�ל ה�אמר�רבי�בנימין�בר�יפת�אמר�רבי�אלעזר�תעלא�בעידניה�ובמקורו�במגילה�(טז:)

 סגיד�ליה�
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 איזו�לשון�בפרשה�יש�לו�ג'�משמעויות�בתורה?  .ד

 הלשון�"לו"

�יֹוֵסף�ִּכי�ֵמת�ֲאִביֶהם�ַוֹּיאְמרּו �ֲאֵחי �ַוִּיְראּו �טו) �(נ, �יֹוֵסף�שנא' �ִיְׂשְטֵמנּו ְוָהֵׁשב�ָיִׁשיב��לּו

לו�מתחלק��ופירש"י�לו�ישטמנו.�שמא�ישטמנו.ָלנּו�ֵאת�ָּכל�ָהָרָעה�ֲאֶׁשר�ָּגַמְלנּו�ֹאתֹו:�

יש�לו�משמש�בלשון�בקשה�ולשון�הלואי,�כגון�לו�יהיה�כדברך,�לו�לענינים�הרבה,�

�לו� �חכמו, �לו �כגון �אם�ואולי, �משמש�בלשון �ויש�לו �מתנו. �לו �הואלנו, �ולו שמענו,

�ויש�לו�משמש�בלשון�שמא,�לו�ישטמנו,� �ולו�אנכי�שוקל�על�כפי. הקשבת�למצותי,

אין�לו�עוד�דומה�במקרא,�והוא�לשון�אולי,�כמו�אולי�לא�תלך�האשה�אחרי,�לשון�ו

שמא�הוא.�ויש�אולי�לשון�בקשה,�כגון�אולי�ירא�ה'�בעניי,�אולי�ישוב�ה'�אותי,�הרי�

��הוא�כמו�לו�יהי�כדברך.�ויש�אולי�לשון�אם,�אולי�יש�חמשים�צדיקים:�

 היכן�מבואר�שנשאו�השבטים�נשים�כנעניות?  .ה

או�ַוִּיְׂשאּו�ֹאתֹו�ָבָניו�ַאְרָצה�ְּכַנַען�וכו':�ופירש"י�ולא�בני�בניו�שכך�צום,�אל�יש(נ,�יג)�

 אלא�אתם�וכו'.ולא�אחד�מבניכם�שהם�מבנות�כנען,��מטתי�לא�איש�מצרי

��.להתאומות�נולדו�עם�השבטים�ונשאום�לדוהוא�דלא�כמ"ד

��
                                                                                                                                                                                

�ֲאָבָהַתי�לא �ָּבִריכּו �ִדיִלי �ִּבְרְּכָתא �ַעל �ִיּתֹוְסָפן �התרגום�"ִּבְרְּכָתא�ְדָאבּוְך �ָעְלָמא�לשון �ַרְבְרַבָּיא�ְדִמן �ְלֶהן �והיינו�ַדֲחִמידּו ,"
 .ורש"י�מפרשו�על�רבקה,�וכמבואר�שחמדו�להם�גדולי�העולם

"מצוקי�ארץ"�הם�הצדיקים�(והצדקניות),�כמאמר�חז"ל�(יומא�לח:)�"אמר�ר'�חייא�בר�אבא�א''ר�יוחנן�ראה�הקדוש��לב
��וישת�עליהם�תבל"כי�לה'�מצוקי�ארץ��א�ב,�ח)-�ברוך�הוא�שצדיקים�מועטין�עמד�ושתלן�בכל�דור�ודור�שנא'�(שמואל

בנן�לבר�קפרא�וכו'�פתח�ואמר�אראלים�ומצוקים�אחזו�וכן�מבואר�בפטירת�רבינו�הקדוש�(כתובות�קד.)�"אמרו�ליה�ר
�אראלים�את �הקדש�נצחו ��בארון �מלאכיםהמצוקים �אראלים�ומצוקים. �רש''י �הקדש", וצדיקים�מצוקי��ונשבה�ארון

��ארץ:
ולכאו'�כוונת�ופירש"י�לבאר�שכשם�שהצדיקים�נקראים�מצוקים�ע"ש�חוזקם�כך�האבות�נקראים�"הרים"�והאמהות�

��,�ולכך�נקראת�רבקה�אימנו�בשם�"גבעות�עולם".נקראות�"גבעות"
 נמצא�שהברכות�שחמדה�רבקה�אמינו�שיקבלם�יעקב�אבינו,�הן�הן�הברכות�שהעבירם�ליוסף.�לג

�ָּדָגן� �ְוֹרב �ָהָאֶרץ �ּוִמְׁשַמֵּני �ַהָּׁשַמִים �"ִמַּטל �כח) �(כז, �גשמי �שפע �של �ברכות �היו �הברכות �שאותן �מדוייקים, והדברים
��רכות�כאן�הם�ברכות�של�שפע�גשמי�"ִּבְרֹכת�ָׁשַמִים�ֵמָעל�ִּבְרֹכת�ְּתהֹום�ֹרֶבֶצת�ָּתַחת",�ועי'�בהוספה.ְוִתיֹרׁש",�וכן�הב

�ָכל�ָּבָניו�לד �ַוָּיֻקמּו �לה) �אחיות�תאומות�נולדו�עם�כל�שבט�ושבט,��ְוָכל�ְּבֹנָתיו�(לז, �יהודה�אומר, �רבי �פירש''י .� ְלַנֲחמֹו
��יו�וכו'.ונשאום.�רבי�נחמיה�אומר,�כנעניות�ה

��לה �ְיֵרכֹו תב�ָּכל�ֶנֶפׁש�ִׁשִּׁשים�ָוֵׁשׁש:�כ�ִמְּלַבד�ְנֵׁשי�ְבֵני�ַיֲעֹקבוהנה�עה"פ�(מו,�כו)�ָּכל�ַהֶּנֶפׁש�ַהָּבָאה�ְלַיֲעֹקב�ִמְצַרְיָמה�ֹיְצֵאי
�לא�נמנו� �שהרי �למצרים, �ירידתן �לפני �לומר�שמתו �צריכים�אנו �עם�השבטים, �האומר�תאומות�נולדו �"ולדברי רש''י

��אן".כ
�תמר� �שהן �ואפשר �למצרים, �כמה�מנשות�בניו �לכה"פ �שירדו �משמעותו �יעקב" �בני �נשי �"מלבד �הלשון �שהרי וצ"ב,

� �ִאּתֹו �ָבָניו �ּוְבֵני �ָּבָניו �ז) �ולעיל�נאמר�(מו, �"בנותיו",��ְּבֹנָתיוואסנת. �ומהלשון �ִמְצָרְיָמה: �ֵהִביא�ִאּתֹו �ְוָכל�ַזְרעֹו ּוְבנֹות�ָּבָניו
��שירדה�למצרים�עוד�בת�חוץ�מדינה.לשון�רבים�משמע�

��ואפשר�שכיון�שכלל�הכתוב�דיבר�בלשון�רבים�נכתבה�גם�דינה�בלשון�רבים.
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�א�פ"ב)-תשובות�חדוותא�דאפטרתא�ויחי�(מלכים
 בו�כעין�שאלת�אחד�מן�הבנים�בהגדה?�איזה�פסוק�בהפטרה�יש  .ו

�אֱ�-(מלכים �ד' �ִמְׁשֶמֶרת �ֶאת �ְוָׁשַמְרָּת �ג) �ב, �-א �ִלְׁשֹמר �ִּבְדָרָכיו �ָלֶלֶכת ֻחֹּקָתיו�ֹלֶקיָך

� �ְוֵעְדֹוָתיו �ּוִמְׁשָּפָטיו �ֲאֶׁשרִמְצֹוָתיו �ֵאת�ָּכל �ַּתְׂשִּכיל �ְּבתֹוַרת�ֹמֶׁשה�ְלַמַען ַּתֲעֶׂשה��ַּכָּכתּוב

��ֶׁשר�ִּתְפֶנה�ָׁשם:ְוֵאת�ָּכל�אֲ�

� �ָמה �ֵלאֹמר �ָמָחר �ִבְנָך �ִיְׁשָאְלָך �ִּכי �כ) �ו, �(דברים �היא �החכם �הבן ָהֵעֹדת�ושאלת

��ֹלֵקינּו�ֶאְתֶכם:-ד'�אֱ��ִצָּוהֲאֶׁשר�ְוַהֻחִּקים�ְוַהִּמְׁשָּפִטים�

��ואפשר�שמרומז�בקרא�"למען�תשכיל",�שזו�היא�שאלת�הבן�החכם.

��לקחתי�מיד�האמוריאשר��-הוספה:�תאות�גבעות�עולם�
� �ַאֶחיָך �ַעל �ַאַחד �ְׁשֶכם �ְלָך �ָנַתִּתי �ַוֲאִני �כב) �(מח, �בפרשה �ִמַּיד�נאמר �ָלַקְחִּתי ֲאֶׁשר

�ּוְבַקְׁשִּתי �ְּבַחְרִּבי �ָהֱאֹמִרי �"דבר�אחר�שכם�אחד, �ופירש"י :� �בניו�הוא�הבכורה, שיטלו

דבר�רי.�מיד�עשו,�שעושה�מעשה�אמושני�חלקים�וכו'.�אשר�לקחתי�מיד�האמורי.�

��אחר,�שהיה�צד�אביו�באמרי�פיו:�בחרבי�ובקשתי.�היא�חכמתו�ותפלתו".

��ומבואר�שהבכורה�שניתנה�ליוסף�היא�זו�שנלקחה�מעשיו.

�"ִמַּטל� �כח) �(כז, �עשיו �במקום �יעקב �שנתברך �הברכה �בין �ההבחנה �ידועה והנה

על�דברים�גשמיים,�לבין�הברכה�ַהָּׁשַמִים�ּוִמְׁשַמֵּני�ָהָאֶרץ�ְוֹרב�ָּדָגן�ְוִתיֹרׁש",�וכו'�שהיא�

�ּוְלַזְרעֲ� �ְלָך�ֶאת�ִּבְרַּכת�ַאְבָרָהם�ְלָך �"ְוִיֶּתן ָך�שנתברך�בה�בסוף�פרשת�תולדות�(כח,�ד)

��ִאָּתְך�וכו'".�שהיא�על�"ברכת�אברהם".

�ליעקב,� �גשמי �שפע �להיות�המשפיע �צריך �היה �עשיו �שתפקיד �בזה, �לבאר וידוע

��.לוק�בברכה�זוכעין�יששכר�וזבולון,�ולכן�ברכו�יצח

ונמצא�א"כ�שזו�הברכה�השייכת�לעשיו�וזו�הבכורה�שלו,�וברכה�זו�חמדה�רבקה�

�ִּבְרֹכת�ָאִביָך� �כו) �(מט, �עה"פ �לעיל�ברש"י �שביארנו �וכפי שיתברך�בה�יעקב�אבינו,

�"ואונקלוס�תרגם�תאות�גבעות� �שפי' �ִּגְבֹעת�עֹוָלם, �ַּתֲאַות �ַעד �ִּבְרֹכת�הֹוַרי �ַעל ָּגְברּו

                                                 
�ְּבנֵ��לו �ְלָך �ְוִיְׁשַּתֲחּוּו �ְלַאֶחיָך �ֱהֵוה�ְגִביר �ְלֻאִּמים, �ְלָך �ַעִּמים�ְוִיְׁשַּתֲחוּו �"ַיַעְבדּוָך �כט) �(כז, �הוא�ע"ד�וגם�מה�שברכו �ִאֶּמָך" י

:)�"בגדול�אחי�דניחא�להו�דלשתמעון�מיליה"�כפירש"י�שם�"בגדול�אחי.�גדול�האחין�העוסק�בנכסים�הנאמר�בב"ק�(יא
 כי�היכי�דלשתמעון�מיליה".�דליכסי�מדידהו�במלבושים�נאיםלהכניס�ולהוציא�דעד�השתא�ניחא�להו�לאחין�
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ון�תאוה�וחמדה,�וגבעות�עולם�לשון�מצוקי�ארץ,�שחמדתן�אמו�והזקיקתו�עולם,�לש

��לקבלם",�וברכה�זו�נתברך�בה�יוסף,�ולפיכך�נתברך�ג"כ�בשפע�גשמי.

�ֲאֻלִּמים�ְּבתֹוְך� �ְמַאְּלִמים �ֲאַנְחנּו �"ְוִהֵּנה �ז) �(לז, �הראשון �יוסף �חלום �ביאור �ג"כ וזהו

�ְוַגם� �לַ�ַהָּׂשֶדה�ְוִהֵּנה�ָקָמה�ֲאֻלָּמִתי ֲאֻלָּמִתי:�ִנָּצָבה�ְוִהֵּנה�ְתֻסֶּביָנה�ֲאֻלֹּמֵתיֶכם�ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן

�ישראל,� �לכלל �ומשפיע �בבחינת�משביר �בנ"י �על �שהוא�ימשול �יוסף �שחלם והיינו

��וכך�היה�במצרים,�וכך�גם�נתברך�לעתיד.

ונראה�עוד,�כי�בכורה�זו�הייתה�ראויה�לראובן,�כמבואר�בדברי�יעקב�אבינו�(מט,�

�:�ותרגם�אונקלוס�"ֲהָוה�ָחֵזי�ְלִמַּסבָעזְוֶיֶתר�ְׂשֵאת�ַאָּתה�ֹּכִחי�ְוֵראִׁשית�אֹוִני�ֶיֶתר�ְּבֹכִרי�ב)�

�ּוַמְלכּוָתא �ְּכֻהְנָּתא �ְּבֵכירּוָתא �חּוָלִקין �ְּתָלָתא �"יתר �רש"י �וביאר ,"� �היית�שאת. ראוי

כמו�ויתן�עז�.�במלכות,�עז�להיות�יתר�על�אחיך�בכהונה,�לשון�נשיאות�כפים:�ויתר

�חלקים �ב' �הם �והכהונה �המלוכה �הללו �הדברים �שב' �והיינו �מן��למלכו", לבד

�ולא�לעניין�העבודה�בבכורות.�הבכורה, אלא��לזונמצא�שבכורה�זו�אינה�לא�שלטון

נראה�שהיא�הבכורה�להשפיע�שפע�גשמי�על�כלל�ישראל.�והמלוכה�היתה�ליהודה,�

��.�לחבבכורה�זווהכהונה�ללוי,�ויוסף�שזכה�בבכורה�בלבד�זכה�

 ��

                                                 
��.ומה�שקנה�יעקב�הבכורה�מעשיו�לעניין�העבודה�בבכורות�לקח�עוד�קודם�ללקיחת�הברכות�לז
והעירוני�שיתבארו�עפי"ז�דברי�חז"ל�(סנהדרין�טז.)�"אמרו�לו�אדונינו�המלך�עמך�ישראל�צריכין�לפרנסה�אמר�להן��לח

�פשטו� �אמר�להם�לכו �הבור�מתמלא�מחולייתו �ואין �הקומץ�משביע�את�הארי �אין �לו �זה�מזה�אמרו �והתפרנסו לכו
�שנראה�לבאר�שלא�היה�בכוחה�של�שמלכות�בית �וכו'", �ישראל�אלא��ידיכם�בגדוד �כלל דוד�להשפיע�פרנסה�על

 בדרך�של�מלחמה�ופשיטה�בגדוד.
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 סיפור

 סיפור�/�הרב�זאב�קופלמן

��הגידה�לי�שאהבה�נפשי
�העיניים�העצובות�והמיוסרות� �בשטף�מאישוני אוקיינוס�הדמעות�המלוחות�נבעו

�על� �האיום �החרטה �רצון �הפוגה, �ללא �האבהית �הלחי �על �ושתתו �השכול מכאב

�ונו �ישראל �בארץ �נולד �אשר �היחיד �לבן �המחפיר �ביחס �החמורים תר�המחדלים

בחסדי�שמים�לפליטה�לאחר�עקידת�אחיו�במשרפות�אושוויץ�היה�אפוא�עז�ונוקב�

מאין�כמותו,�אך�למרבה�הכאב�היה�זה�כבר�מאוחר�מדי.�הקרע�מעורר�הפלצות�בין�

�השכול� �לאב �שנותר �מה �וכל �לאיחוי, �ניתן �בלתי �כבר �לכאורה �היה �לבנו האב

�למר �החי, �גם�את�בנו �איבד �כי �למרבה�תסכולו, �לו וט�את�שערות�ראשו�התחוור

בצער�תהומי�מפלח�לבב�וכליות�על�שהשכל�כמו�במרבית�המקרים�בא�גם�במקרה�

 זה�מאוחר�מדי.

*��

�קלאסי �מקרה �עוד �לכאורה �זה �כל�-היה �על �שואה' �ניצול �'יהודי �של טיפוסי

המשתמע�מהכינוי�הכאוב,�אשר�חרף�כל�מאמציו�הנואשים�לשכוח�מהעבר�הנורא�

שותת�שבנפשו�לא�הגליד�לגמרי,�וסוף�פסוק�לא�ולהתמקד�בעתיד,�הפצע�הצורב�ה

�השסועה� �נפשו �כאב �את �ולנחם �אישיותו, �חורבות �את �לגמרי �לשקם �בידו עלה

�איום� �מכל �איומות �אכזריות �בדרכים �משפחתו �וכל �הוריו �שריפת �בגין והפצועה,

��שלא�נשמע�כדוגמתם�בהיסטוריה�האנושית�מיום�ברוא�אלקים�את�האדם�בצלמו.�

� �לבוא �היה �הבלתי�קשה �והתנהגותו �הנצחית �מרירותו �על �ומענות �בטענות אליו

�הקיים� �כשלאור�המצב�העגמומי �ציפור�נפשו, �יחידו הולמת�ביחס�לשלוימל'ה�בנו

כל�פיסת�שפיות�שנותרה�באותם�אודים�מוצלים�מאש�היתה�בלתי�נתפסת�בשכל�

�אזי�כל�ההסברים�המחוכמים�לא�הואילו� �בכל�הנוגע�לנפשו�של�הבן אנושי,�ברם,

�הנפשית� �והחמימות �האהבה �קורט �את �מאביה �קיבלה �שלא �על �לרצותה בכדי

הקריטית�כל�כך�בגיל�הילדות�וימי�הנעורים�כמזון�נפשי�קריטי�עבור�כל�החיים,�ואט�

��אט�הלכה�זו�וקרסה�מעול�הנטל�הגדול�ממידותיה.
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לאמיתו�של�דבר,�הלב�האבהי�המה�בכל�עת�ובכל�שעה�בגעגועים�מטריפים�לבן�

תדיר�על�גדותיו�ברצון�הענקה�ונתינה�אינסופיים,�הן�שמים�לרום�וארץ�יקיר,�ועלה�

�כל�אימת�שהאהבה�הלוהטת�ככבשן�אשר� �ברם, �חקר, לעומק�וללב�אב�אוהב�אין

�לפרוץ� �וביקשה �ליבו �חדרי �את �הציפה �האב �של �השבורה �בנפשו �הייתה כבושה

�אשר�מנע�ממנה�להתפ �נהיר, �נסתר�בלתי �פגשה�היא�בכוח�זדוני �כמו שט�החוצה,

��החוצה�ולמלאות�את�נפשו�של�הבן�ברגש�המתוק�של�בן�אהוב�לאב�אוהב.�

�רצה�בתת �בחייו �הרבה�סבל �כך �כל �שראה �שיוכל�-האב �חזק, �יהיה �שבנו מודעו

��לשרוד�את�העולם�האכזר�והדורסני...

הבן�הצעיר,�הגוזל�הרך�שנפשו�שיוועה�למעט�אהבה�וחיבה,�למרבה�האירוניה�לא�

יו�הצעירים�לא�קלטו�את�איתותי�האהבה�העזה�כמוות�ניחון�ברוח�הקודש,�וחיישנ

�שצער� �העיניים�הכאובות�האוהבות�והחומלות�עד�כלות, �ריסי �מבין אשר�הבליחו

�ואם� �הלב, �מהם�המבקשות�ללא�הצלחה�יתירה�לשמש�כמשפך �כים�נשקף עמוק

�הסדר� �הוא �שכך �וחשב �ילדותית �בתמימות �כמות�שהוא �את�האב �קיבל בתחילה

התבגר�משהו�מרדני�בלתי�ניתן�לשליטה�התפרץ�בתוכו�מעבר�הרגיל,�הרי�שככל�ש

��ליכולת�ההכלה,�כשנפשו�חסוכת�האהבה�ביכתה�במסתרים�ואין�מנחם�לה.

�חדל� �ועידנים �עידן �זה �שכבר �השבור �האב �של �באמונתו �הבן �נדבק �הזמן עם

�את�החסמים� �להבין �ותחת �'לב', �המכונה �ופעיל �חי �איבר �בגופו �שקיים מלהאמין

ב�'שבר�הכלי'�אשר�'זכה'�להכיר�את�החיים�מהזוויות�האכזריות�הרגשיים�של�הא

ביותר�שלהם,�החלה�נפשו�הרגישה�השסועה�לגזרים�לפתח�שנאה�גוברת�והולכת�

לאב�האכזר,�שכן�בראי�נקודת�מבטו�הצעירה�לא�רק�שלא�זכה�מעולם�לקבל�ממנו�

��גילויי�חיבה�אלא�שאף�רוחש�הוא�כלפיו�שנאה�בלתי�מוסברת�מבטן�ומלידה.

דרכה�של�נפש�חסוכת�אהבה�הצמאה�נואשות�לחום�לחפש�בנרות�אחר�מקור�כ

�"חברים"� �הבן �לו �מצא �דנן �במקרה �גם �מותנים, �בלתי �ואהבה �חמימות להרעפת

�דרישות� �כל �בפניו �הציבו �לא �אלו �הגדר, �של �השני �מהעבר �כמותו �אהבה חסוכי

�עול�תורה�ומצוות�ולהצטרף�ל'חב �לפרוק�מעליו רה'�מחייבות�מלבד�דרישה�אחת:

��כחבר�מהמניין,�יצר�המרד�שעושה�כעת�שמות�בנפשו�היטה�את�הכף...
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כל�עוד�היה�הבן�נתון�תחת�השפעתו�של�האב,�שפך�הלה�עליו�ללא�חמלה�את�כל�

�השערות� �שכן �התלאות, �עמוסת �חייו �בפרשת �לצבור �שהספיק �המרירות מלאי

להתפקע�הלבנות�שבזקנו�המרוט�מרוב�צרות�הלבינו�עוד�יותר,�וליבו�של�האב�עמד�

�הדברים� �לשורשי �לרדת �לנסות �כשתחת �במפתיע, �עליו �שנחתה �החדשה מהצרה

ולחדור�לנבכי�נפשו�השבורה�של�הבן,�אזי�אדרבה,�באופן�אבסורדי,�דווקא�ראה�בו�

�בכל�ההיסטוריה�העקובה�מדם� �לו �כביכול�לא�די את�הגורם�הנסתר�לכל�צרותיו,

�ולא �ראו �שעיניו �ומשפחתו �הוריו �של �הגוויות �מתגוללים��וערימות �הם �כיצד זר

מתבוססים�בדמם�על�הארץ�באין�פוצה�פה�ומצפצף.�תגובתו�המרירה�והכאובה�לא�

��איחרה�מלבוא,�מה�שוודאי�לא�הטיב�עם�יחסיהם�המעורערים�גם�בלאו�הכי.

�כשהוא�במצב�כוננות� �לאחר�יום�עבודה�מתיש, �הימים�חזר�האב�לביתו ביום�מן

�הסורר �מגלה�למרבה�לקראת�הקרבות�היומיומיים�עם�הבן �הריהו �בבואו, �והנה, ,

פליאתו�את�רעייתו�יושבת�מצונפת�בדומיה�על�מיטתה,�פניה�חיוורות�כסיד�ההיכל,�

�דמעות �נוטפות �כשהן �ברורה �בלתי �בנקודה �בוהות �שאל�-ועיניה �קרה" �"מה דם.

�הכאב� �שכל �ומאשימות �רושפות �בעיניים �האישה �עליו �הביטה �בתגובה בחרדה,

��כם�ולא�אמרה�מאומה.והיגון�שבעולם�נמצא�בתו

�ניבא�לו� �כבר �השבור �זה�ליבו �בשלב �שכן �ויותר�לא�יסף... �שאל, 'אפוא�שלוימי'

רעות,�הוא�ניגש�בסערה�וחרי�אף�לחדרו�של�הבן�וגילה�את�מיטתו�של�הבן�ריקה�

ומיותמת,�בצעד�של�ייאוש�פתח�האבא�את�ארונו�של�הבן�וגילה�שם�אוסף�בולים�

לעגו�למשבתו,�'ראו�נא�אב�לתפארת�בישראל��מצוירים�מסודרים�בקפידא�אשר�כמו

��שאינו�יודע�אפילו�מה�הם�תחביביו�הגדולים�של�בנו'�קראו�זה�לזה�בלעג�סמוי.

בתחילה�עלה�הקצף�בשפתותיו�ועיניו�רשפו�גיצי�אש�על�חוצפתו�הגדולה�של�הבן�

אשר�נטשו�לאנחות,�אך�משהו�בעיניה�הכבויות�והדומעות�של�רעייתו,�אשר�יותר�

אשמה�היה�טמון�בהן,�חנק�את�שאגותיו�בעודן�באיבן,�ואת�מקומו�של�מקורט�של�

הכעס�החלו�אט�אט�לתפוס�רגשי�אשמה�כבדים�על�יחסו�הנוקשה�מדי�לשלוימל'ה�

�כך�נשאב�האב�לערפל�של�אין �האדמה�אשר�-שלו, �תבלעהו אונים�עד�שציפה�כי

��תחתיו.
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�ביקש �שלנו', �הוא�שלוימל'ה �היכן �בבקשה �לי �תאמרי �הא-'אולי �מהאם�תבע בא

�זו� �אמרה�לו �בקול�מגומגם�ושנוק�מבכי �עמד�לפקוע. �ליבה�האמהי השבורה�אשר

�לב� �שבורי �נערים �של �הראשוני �כביתם �המשמשת �הטיפולית �הישיבה �שם את

�בירר� �רגע �לאבד �בלא �עליהם. �נמנה �ל"ע �שלה �שלוימל'ה �ובמצוק. �בצר הנתונים

� �לחשוב �ובלא �בנו, �שוהה �בה �הלזו �הישיבה �של �כתובתה �את �פרץ�האב פעמיים

��כנשוך�נחש�לעבר�משרד�הישיבה.

כעבור�דקות�מספר�של�מבוכה�בישר�לו�מנהל�הישיבה�בקול�מגומגם�את�הבשורה�

��הקשה�מנשוא:�'רבי�יהודי!�לצערנו�הבחור...�כלל�אינו�מעוניין...�לפגוש�בך...'.

��האב�המיוסר�שמע�ופרץ�בבכי�קורע�לב:

,�המלחמה�הותירה�ממני�שריד�'הוא�ברח�מביתי�בצדק�גמור,�מה�אומר�ומה�אדבר

שבור�ורצוץ,�נולד�לי�שלוימל'ה�בני�אהובי�מחמל�נפשי...�נכון,�החנקתי�את�החלק�

�לדאבוני� �הייתה �תתפנק' �'אל �עלי, �להשתלט �לו �נתתי �ולא �שבי �הרכרוכי האבהי

��המילה�השימושית�ביותר�אצלי�בנוגע�לשלוימל'ה...'.

�א �כאשר �מעצורים, �חסר �והפך �הבכי �פרץ �התגבר �צורבות�כאן �דמעות �של שד

�'אני�מבין�שהוא�לא�מעוניין�לפגוש�בי'�קרא�בקול�בוכים�משתנק,� השתפך�מעיניו,

�לא� �ונפשי!! �ליבי �בכל �אותו �אוהב �שאני �אחד: �דבר �רק �לו �שתמסור �ברצוני 'אבל

�שידע�שלאמיתו�של� �אבל�שידע!! �הנכון, �בזמן �אליו �להראות�לו�את�אהבתי זכיתי

התסכולים�שפרקתי�ללא�רחם�על�נפשו�הצעירה,��דבר,�אחרי�כל�החיכוכים�ומלאי

��נפשי�חולת�אהבה�אליו!�המו�מעי�לו!!�למרות�הכל�ובגלל�הכל!!...'

��הכאב�והאכזבה�ניסרו�בחלל,�אבא�שאיחר�את�המועד...

*��

�דמעות� �שלוימל'ה... �זה �היה �המשרד. �לדלת �מעבר �נשמעה �ילדותית התייפחות

ת�הלבבות,�לב�של�אבא�ולב�של�בדמעות�נגעו,�חיבוק�ממושך�ואוהב�צעק�את�צעק

��שלוימל'ה,�שהיו�לאחד.�'אבא!�אני�חוזר�הביתה!�לעולם�לא�אעזוב�יותר'.

��[מאוצרו�של�הרב�יחיאל�יעקובזון]
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*��

��קדושת�לוי�(פרקי�אבות,�ד"ה�'אל�תאמר�לכשאפנה�אשנה'):

�שלמה� �וכו' �נפשי �שאהבה �לי �"הגידה �השירים: �שיר �פסוקי �בהקדמת �יאמר, או

�וכו �כעוטיה �יחזקאל,�אהיה �נביאות �על �הקדוש �בזוהר �שאיתא �מה �בהקדמת ,"...'

�ישראל� �שהיו �להיות �כי �וביאר, �בבבל", �כבר �נהר �על �אלוקים �מראות "וראיתי

�בכל� �בגלות �לילך �עמיקתא �לבירא �רמא �מאיגרא �ונפלו �מלכין �ובתפנוקי בארעאין

ן,�מיני�צער�בערום�ובחוסר�כל�ויצאו�מתכלית�התפנוקי�מלכין�לתכלית�הצער�והיגו

�נפשם� �להשיב �ישראל �של �דעתן �להרחיב �המראות�אלוקים�בבבל �גילוי �היה ולכן

�עליהם� �נטויה �וידו �יתברך �מאיתו �חיבתם �להם �זזה �שלא �להם �בהודע העגומה

�ח"ו�מכאב�צער� �ובזה�יכלו�לשא�משא�התלאות�המוצאת�אותם�ולא�יכלו לטובה,

��ויגון.

תי�נאמנה�שלא�זזה�וזהו�שאמר�"הגידה�לי�שאהבה�נפשי",�רצה�לומר,�אף�שידע

אהבתך�מאתי,�אבל�זה�לא�יספיק�להרחיב�דעתי�להתחזק�לסבל�משא�הגלות,�לכן�

�באמרו,� �זה �ובאר �נפשי, �אוהב �שאתה �איך �בגילוי �לי �שתגיד �ושאלתי מגמתי

שבהעדר�זה�הגילוי�אם�כן�'איכה�תרביץ�בצהרים',�רצה�לומר�בעתות�צרה�המכונה�

�הי �צהרים �'שעת �רש"י �שפירש �כמו �לשון�ל'צהרים', �ודקדוק �להצאן', �צרה �עת א

�עפר� �שחה �כי �ישכבון �עפר �על �יחד �ירבצו �צרתן �בעת �שח"ו �לומר, �רצה 'תרביץ'

�לפניך� �לעמוד �עלי �נפשי �ובזה�תשיב �לאהבה�נפשי �תגיד �ולכן �האומללה, לנפשינו

�כל� �ואבל �לעצבות �יהיה �שלא �עד �הלב, �והרחבת �אהבתך �גלוי �וששון בשמחה

�נג �כאן �לי �והצרות�שיהיה �אהבתך�התלאות �גילוי �לי �בהראך �שהגיענו �השמחה ד

��אלי".

� ���
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��סיפור�/�מארכיונו�של�הרב�חנוך�חיים�ויינשטוק

��"מי�ישום�פיקח�או�עיור"
מעשה�בצדיק�רבי�חיים�כפוסי�זצוק"ל,�הנקרא�"בעל�הנס"�על�שם�הנס�שנעשה�לו,�

�והנה�לימים�כאשר�התחיל� אשר�רוב�ימיו�שימש�בדיינות�וישב�על�כסא�הדיינות,

�עיניו�להזקין �נסתמאו �זמן �שוחד��,לאחר �לקח �שבודאי �אחריו �מרננין �העם והיה

 �.והתקיים�בו�הפסוק�"כי�השוחד�יעוור�עיני�חכמים"�ולכן�נסתמא

לאחר�שראה�הרב,�שהשם�הרע�שיצא�עליו�מתרבה�מיום�ליום�בין�הקהל�ונגרם�

��חילול�השם,�החליט�להראות�לפני�הקהל�שזה�שקר�וכזב.

��מה�עשה?�

שר�כל�הקהל�התאסף�בבית�הכנסת�להתפלל�תפילת�שחרית�באחת�השבתות�כא

��של�שבת�קודש�ולשמוע�קריאת�התורה,�עלה�חכם�חיים�לתיבה,�והודיע�לקהל�כך:�

"מאחר�ששמעתי�שמרנינים�אחרי�שלקחתי�שוחד,�לכן�אני�מתנה�לפני�כל�הקהל,�

אך�אם�לא��,אם�זה�אמת�שלקחתי�שוחד�אז�עונשי�הוא�שאשאר�סומא�כל�החיים

���.חד,�יתפקחו�עיני�כאן�במקום�עומדי,�ויראו�עיני�כבתחילה"לקחתי�שו

�והתחיל� �הרב �ונתרפא �הקהל �כל �לעיני �נס �נעשה �דבריו �את �לומר �כשסיים מיד

�מאוד� �כך�הקהל�התביישו �משראו �ובמקומו, לראות�ולזהות�כל�אדם�ואדם�בשמו

���.וביקשו�ממנו�מחילה�גמורה

עיניו�את�החתימה�שהיה�חותם�ומעיד�על�מעשה�זה�החיד"א�הקדוש,�שראה�במו�

נהור�אשר�חתימתו�היתה�מאוד�מקושקשת�וחלשה,�לעומת�הנס�-הרב�כשהיה�סגי

�ברור �חותם �שהיה �עיניו �וגם��,שנפקחו �נענש, �לשקר �קברו �על �הנשבע �שכל וידוע

��.הגויים�מאמינים�בזה

*��

��
��
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��לדעת�מה�לשמוע,�ומה�לא�לשמוע!�
ה�להסיח�את�דעתו.�גם�אם�כאשר�היה�מרן�מתישב�ללמד,�שום�דבר�לא�יכול�הי

�קולו�המתוק�היה� �לא�היה�שומע�מאומה. �מרן טרקטור�כבד�היה�עובר�בסמוך�לו,

��ממשיך�להתנגן�בחלל�החדר:�"זאגט�די�גמרא"...�"כתוב�בגמרא"...�

�הבית,� �אל �הזמן �מקצוע �בעל �בביתו. �הכיור �את �להחליף �צרך �היה �אחת פעם

 ר�חדש�בידו�השניה.�מקדחה�גדולה�וארגז�כלי�עבודה�בידו�האחת,�וכיו

�ובעל� �רעש, �המקדחה�הקימה �הישן. �בכיור �לטפל �והחל �המטבחון �אל �נכנס הוא

��המקצוע�נסה�לקדח�בעדינות,�למעט�ברעש�ככל�שנתן.�

הוא�אינו��–עד�מהרה�התברר�לו,�כי�הוא�יכול�להרעיש�כרצונו.�כאשר�מרן�לומד�

��שומע�כלום!�

�הכיור, �את �פרק �שעות, �במשך �ועמל �המקצוע �בעל �נסר��ישב �הקיר, �את קדח

והבריג,�והרכיב�את�הכיור�החדש.�ובכל�אותן�שעות�יושב�מרן�בצמוד�אל�הגמרא,�

��מתעמק�בלימודו�ואינו�חש�במאומה.�

�הקדושות� �עיניו �החדש. �הכיור �ליד �וחלף �ממקומו �קם �הלימוד �את �כשסיים רק

��הבחינו�בפסולת�שהצטברה.�והוא�שאל:�"מה�קרה?"�

ת,�והצביעו�על�הכיור�החדש.�תגובתו�של�מרן�היתה�"החליפו�כיור",�אמרו�בני�הבי

��קצרה:�"כיור�חדש?�יפה�מאוד...".�

*��

��אבל�היו�רעשים�אחרים,�שמרן�שם�אליהם�לב�אף�כשאיש�לא�הרגיש.�

בשכנות�לביתו�של�מרן�התגוררה�אשה�אלמנה,�שלא�היתה�מעמידה�מיחם�בערב�

� �שבת �של �התה �כוס �לגבי �הרבנית, �עם �מיוחד �הסכם �היה�לה �בכל�שבת. בבוקר.

�חלשה,� �נקישה �הרבנית, �של �ביתה �חלון �על �נוקשת �האלמנה �היתה �בבוקר שבת

��והרבנית�היתה�מוזגת�כוס�מים�חמים�מן�המיחם�ומעבירה�לה.�

��לאחר�שנפטרה�הרבנית,�היו�באות�בנותיו�של�מרן�לסעוד�עמו�ביום�שבת.�
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�נוקשת�על �היתה�האלמנה �ולומד, �יושב �מרן �היה �כאשר �מוקדמת, �בשעת�בוקר

החלון,�כפי�שנהגה�במשך�שנים.�אולם�הנקישות�היו�כה�עדינות,�עד�שבנותיו�של�

��מרן�לא�שמעו�אותן.�

רק�מרן,�ברגישותו�הגדולה,�שמע.�הוא�היה�מרים�את�ראשו�מן�הגמרא�האהובה,�

�האלמנה� �של �רצונה �את �למלא �כדי �החלון �אל �שתיגש �מבנותיו, �לאחת ומסמן

��הבודדה...�

� ���
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� �חת ��–ללא �גבורה �של�פרקי �חייו �ממסכת יהודית
��הגר"פ�שרייבר�זצ"ל�/�הרב�חנוך�חיים�ויינשטוק

הפרשה�הנוראה�של�ההעברה�.�פרק�ראשון�מסדרת�"פרק�ט"ז
�טהראן �ילדי �של �לשמד �עשו��-" �אשר �את �תשכח! �ואל זכור

��אנשי�הס(מ)וכנות�לילדי�המלחמה�בדרכם�לא"י.
הגדול�אותם�חוו�טהראן�הייתה�אמורה�להיות�נקודה�אחת�בתוך�מסע�הטלטולים�

פיני'ע�וחבריו,�נתקבצו�ובאו�למקום�למעלה�מאלף�ילדים�ונערים�ואף�מעט�בחורים�

�את� �עברו �מהם �רבים �החורבן, �לשרידי �קיבוץ �מקום �שהיוותה �לטהראן שנתקבצו

�במלוא �הנאצית �עיניהם��התופת �מול �שנטבחו �ההורים �שני �את �איבדו עוזה,

�ספור� �כל�אחד�מהם�עבר�אין צרות�וסכנות�קרוב�לשלוש�שנים�באכזריות�נוראה,

�למנוחה� �וזקוקות �ודוויות �פצועות �היו �הללו �הנשמות �ונרדפות, �רעב �יסורי וחוו

�כי� �היו �בטוחים �מאד, �נרגשים �היו �עתה �חדשה. �והתחלה �שיקום �לקראת גמורה

�הדרך� �מכאן �לראות�"אתחלתא�דגאולה" �הזה�יתחילו �למחנה�הזמני ברגע�שיגיעו

�הם� �אינה�תחנה�זמנית�תהיה�פתוחה�לארץ�ישראל, לא�שיערו�לעצמם�כי�טהראן

כפי�שדימו,�אלא�"כור�היתוך"�גדול�בו�יעשה�עליהם�ניסיון�כבד�מנשוא,�לצרוב�את�

�להיות� �בקרוב �אמורים �הם �לחלוטין, �שונה �למשהו �להפכה �הכאובה נשמתם

��"עתודה"�נוספת�שתעבה�את�הישוב�הציוני.�

�ל �הפעוט�צבי �איזה�גם�פיני'ע�שלא�נפרד�לרגע�קט�מאחיו �כל�שהו א�היה�מושג

�כבר� �יתגעגע �ימים �מספר �בעוד �הבאים, �בחודשים �לעבור �הוא �עומד �כבד ניסיון

לימים�הקודמים,�עד�עתה�אמנם�היה�המצב�קשה�עד�מאד,�אך�איש�לא�הפריע�לו�

�במוחו� �היו �שאגורים �הגמ' �דפי �מאות �את �וללמוד �התורה �מצוות �על לשמור

��י�כשרותו,�אך�עתה�לפתע�הכל�נמוג.בניחותא,�המעט�שאכל�לא�היה�לו�ספק�לגב

�במחנה� �אותם �לקלוט �כדי �הנערים �קבוצת �לקראת �הסוכנות �שליחי כשהגיעו

המעבר�טהראן�נחמץ�לבבם�מאד,�לא�כך�דימו�את�בחורי�ישראל�שמתגוררים�בארץ�

�הפריע� �לא �ואיש �המלחמה �אימי �את �עברו �שלא �גאוותנים, �שחץ �בחורי ישראל,

ברגע�זה�עדיין�לא�נפל�במוחם�כי�אותם�בחורי��להם�להיות�יהודים�כשרים,�אך�גם
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�רחוקה� �זו �מחשבה �שמד, �אלי �להעבירם �כדי �עבירה �שלוחי �להיות �אמורים שחץ

הייתה�מהם�מרחק�ת"ק�פרסאות,�כי�מי�יעלה�על�דעתו�כי�בארץ�ישראל�הקדושה�

עליה�חלמו�כל�כך�הרבה�שנים�ימנעו�מהם�לחיות�כיהודים?!�לכן�למרות�האכזבה�

�אך�הקשה�שהייתה�ל �הגרוע�מכל, �לחשוב�על �כך�לא�רצו הם�ממראם�הגרוע�כל

�על�כאלה�צדיקים'לאך�אי�אפשר�יהיה�לסמוך�שיוכלו� �כי פיני'ע�שהיה�חכם�הבין

לעזור�לו�לשמור�על�מה�שיש,�הוא�יצטרך�מעתה�לשמור�על�עצמו�ועל�אחיו�הקטן�

מכל�משמר,�שחלילה�וחס�לא�יגעלו�במאכלות�אסורות,�אבל�אף�הוא�כנראה�עוד�

�למנוע� �וינסו לא�שיער�את�גודל�המאבק�שעומד�להתחולל�כאשר�יצרו�את�צעדיו

�חבלה�יהודים�זה� �להיכנס�לגיהינום�אצל�מלאכי �בסיסיים, �את�הדברים�הכי ממנו

��הדבר�האחרון�שניתן�להעלות�על�הדעת.�

�אותו� �שיעברו �עראי �מחנה �יהיה �טהראן �מחנה �כי �לכולם �היה �נדמה �זה ברגע

ודה�עמומה�בנתיב�היסורים,�השאננות�הזו�לא�הייתה�כל�במהירות,�הוא�יזכר�כנק

�להיות� �צריך �מהם �אחרת �לחשוב �ההם �הימים �של �בנתונים �כי �תמימות, �פרי כך

���ממש�מטורף.

��גרמו�לכך�סיבות�שונות,�ננסה�לעמוד�על�חלק�מהן.

)�לאחר�מסע�תלאות�ארוך�ורב�יסורים,�בתנאי�שרידה�קיומית�מתמדת,�לא�היה�1

להגיע�למקום�מנוחה,�למה�יתעורר�בקרב�הנערים�חשש�מפני�יותר�טבעי�מלחשוק�

��מסיתים�ומדיחים??�

�יקלטו�2 �לכך �ובהתאם �הקבוצות �להרכב �יתכחשו �הסוכנות �ששלוחי �יתכן �לא (

אותם�בארץ�ישראל,�הרוב�הגדול�של�הפליטים�בא�מבתים�חרדיים�ביותר,�הבנים�

ן�גליציה�רוסיה�וכו'.�למדו�בחדרים,�ואילו�הבנות�ב"בתי�יעקב"�השונים,�ברחבי�פולי

�מ �כשמזה�יותר �קבוצות, �לשתי �הילדים�נחלקו �במסגרות��70%-יתר דתיים�שלמדו

המזרחי�והיתר�לא�דתיים,�ברם�הייתה�זו�קבוצה�שולית�שכמעט�לא�ניכרה�בין�אלף�

��ומאה�ילדים.�

)�הסיבה�החזקה�ביותר�הייתה,�לא�הייתה�להם�אלטרנטיבה�נוספת�איך�להגיע�3

�ל �כדי �גוף�חזק�שיתמוך�בהם�לכל�אורך�לארץ�ישראל. �מסע�כזה�צריכים�היו ארגן
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�אגודת�ישראל�כמעט�לא�הייתה� �החרדי �לגוף�הארגוני הדרך�וידאג�לכל�מחסורם,

�ו"הפועל�המזרחי"�שכלפי�חוץ�רוממות� �ואילו�המזרחי דריסת�רגל�בקליטת�עולים,

ה�הדת�בגרונם,�אך�לדאבון�הלב�עבדו�שלובות�זרוע�עם�הסוכנות�היהודית�ששלט

�(כולל� �שלהם �המתחרים �כל �את �לבודד �מאמץ �כל �עשו �אנשיה �מקום, בכל

משת"פיהם�עלובי�הנפש�שלהם�זרקו�כמה�עצמות�גרומות�כדי�לסמא�את�עיניהם)�

כך�שלמעשה�הדרך�היחידה�להגיע�לארץ�ישראל�עברה�דרך�שלוחי�הסוכנות�ועל�

��ידי�מחנות�הקליטה�שלהם.

הפולנית,�עבור�כל�ילדי�הפליטים�)�מחנה�טהראן�נבנה�במקור�על�ידי�הממשלה�4

�לממשלה� �בשווה. �נקלטו �כיהודים �נוצרים �ולאום, �דת �הבדל �ללא �פולין, מאזרחי

הפולנית�באותם�ימים�לא�הייתה�מטרה�להעביר�את�היהודים�לשמד�(למרות�שהיו�

�הם�בנו� �ההיפך, �פעלו �כאן �אדרבה, חשודים�על�כך�בשל�דתם�הקתולית�ישועית)

וצרים�בנפרד,�זה�נתן�למחנה�אמינות�חזקה,�מי�פילל�כי�מחנות�ליהודים�בנפרד�ולנ

�את� �להעביר �מאמץ �כל �ויעשו �הסטרא�אחרא �שלוחי �יהיו �הסוכנות דווקא�שליחי

הנערים�על�הדת�(טענה�זו�נשמעה�על�ידי�כהני�דת�קתוליים�שהשתוממו�על�מחזה�

�מטרתה� �המחנות �מימון �את �עצמה �על �נטלה �הפולנית �הממשלה �זה) אבסורדי

�להביאם�לחיים�בריאים�נטולי�הייתה�הומ �לשקם�את�השרידים, ניטארית�לחלוטין

�שונה� �המצב �היה �ההיא, �במתכונת �מתנהלים �המחנות �היו �אם �העבר. טראומות

�שלא�ידועים�לנו� �כפי �המחנות�בטהראן, �איש�לא�היה�יודע�דבר�על�חיי לחלוטין,

��הרבה�פרשיות�(לא�טובות)�שהתחוללו�בעבר.

לים�הייתה�"ארץ�ישראל"�מקום�המקדש�והשראת�)�המטרה�הנכספת�של�כל�העו5

השכינה�(חלום�נכסף�של�כל�היהודים)�היא�הצטיירה�בעיני�הילדים�כהמשך�ברור�

�כעת� �נראית �הזו �כשהמשאלה �הי"ד. �הוריהם �בבית �קיבלו �אותו �התורני לחינוך

�הסכנה� �את �ולטשטש �העיניים �את �לסמא �כדי �די �בזה �יש �להתממש, עומדת

��הרוחנית.�

�מ �אי �היה �היה�אם �סיטונית, �עומדת�להתרחש�"העברת�דת" �כי �ומזהיר, �עומד י

�את� �לחשוף �לא �זמן �אותו �כל �דאגו �השלוחים �בהקיץ. �הוזה �או �כשוטה נחשב
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כוונותיהם�הרעות�לעין�כל.�החביבות�והסימפתיה�שהפגינו�לילדים,�עוד�לא�זוהתה�

ות,�כמזויפת.�הם�הצטיירו�בעיניהם�כמלאכים�מושיעים�שהושיעו�אותם�מגיא�צלמו

��באותם�ימים�לא�היה�אחד�שמסוגל�לחזות�מראש,�מה�עומד�להתרחש.

��כך�הטעו�את�יוצאי�ארצות�המזרח.

�עדות� �את�בני �בעת�שהביאו �בצורה�מיוחדת�במינה, את�הדיפלומה�הזאת�צברו

�ללכוד�ברשתם�עשרות�אלפי� �הונאה�וגניבת�הדעת�הצליחו �בדרכי המזרח�לארץ,

רחבי�הפזורה�היהודית:�תימן�תוניס�מרוקו�יהודים�יראים�ושלמים�שנקבצו�יחדיו�מ

�על� �לפרוט �היטב �ידעו �נוכלים�מרושעים �אותם �לרשתם. �וכו', �פרס �עיראק אלג'יר

��נימי�הלב�הטהור�והתמים�שהתגעגע�ונכסף�לארצנו�הקדושה.�

�שווא� �מחזות �ע"י �זה, �קודש �זרע �שציינה �הטהורה �התמימות �את �ניצלו הם

לה�הנה�קרבה�ושלוחי�משיח�צדקנו�העתיד�ומדוחים:�"הגיע�עת�רצון�משמיים,�הגאו

�להעלותם� �כדי �הפזורה, �מכל �ישראל �רבבות �אלפי �את �עתה �מקבצים להתגלות,

��ארצה".�

לא�היה�דבר�שהצית�את�התלהבותם�יותר�ממילים�אלו,�שנים�רבות�יחלו�לגאולה�

�פקדתי� �"פקוד �להם �אומר �עצמו �הגואל �כאילו �בעיניהם �היה �דומה העתידית,

�עומדים �כעת �בית��אתכם" �את �יקימו �שם �ישראל �לארץ �נשרים �כנפי �על לעלות

��הבחירה�וכל�אחד�מהם�ישב�תחת�גפנו�ותאנתו,�חזון�אחרית�הימים.�

איש�מהם�לא�שאל�איך�יכולים�אנשים�מעורטלים�מתורה�ומצוות�להיות�שלוחי�

הגואל�אם�כל�מהותם�מהווה�את�ההפך?�איש�מהם�לא�שמע�איך�מחללים�רח"ל�

ודורסים�ברגל�גאווה�את�התורה�והמצוות,�לא�היה�להם�בארץ�ישראל�את�השבת�

�ותתחדש� �השלישי, �המקדש �בית �יבנה �במהרה �הגאולה, �הגיעה �עתה �כי ספק

��העבודה.

�לא�השכילו� �כאשר �הזאבים�הערמומיים, �לשיני �טרף �עולים, �אותם �כל �נפלו וכך

�שהצליחו� �קרואים" �בלתי �"אפוטרופוסים �אותם �של �הטמאה �נפשם �לעומק לרדת
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ל�כל�עמדות�השלטון,�במתק�לשונם�ידעו�להסוות�היטב�את�כוונותיהם�להשתלט�ע

��הרעות.�

��פיניה'לה�מהווה�אלומת�אור�בתוך�מעבה�החושך.

�חסר�לנו� �כי �מהוות�מסכת�שלימה, כל�העובדות�שתובאנה�בפרקים�הבאים�אינן

את�חלק�הארי,�איך�הייתה�בדיוק�הנהגתו�של�פיני'ע�באותם�ימים�הרי�גורל�(הרב�

�מן��זצ"ל�מיעט �רק�טיפין �עמל�ללקט�הן �בדי �מה�שהצלחנו �בעניין) לדבר�על�חלקו

הים�הגדול,�אך�עם�זאת�יצליחו�בעזרת�השי"ת�לפתוח�לקוראים�צוהר�קטן,�באיזה�

�הניסיונות� �בכל �עמד �זאת �כל �ולמרות �חבריו, �עם �יחד �פיניה'לה �שהה גיהינום

��בגבורה�עילאית.

שלנו,�בשעה�זאת�נבנתה�היטב�ימי�המחנה�הקשים�בנו�וחישלו�מאד�את�פיניה'לה�

��דמותו�הציבורית.�

בטבעו�היה�פיניה'לה�ביישן�ומופנם�מאד,�הוא�לא�היה�אחד�שיכול�לבקש�משהו�

�כלפי� �חזק �רגש�אחריות �אבל �האחרון. �ליומו �עד �נשאר �וכך �היה �כך �עצמו, עבור

�הוא�ראה�היטב�את�החולשה�הכללית�שתוקפת�באותם�ימים� �פיעם�בלבו, הכלל

באופן�כמעט�מוחלט,�כשכוח�חזק�מאד�מתייצב�מולם�בשיטתיות,��את�ילדי�המחנה

מנסה�להסיתם�ולהדיחם�מהדרך�הישרה�אלי�תהום,�השקר�מחלחל�היטב�בלבבות�

והתוצאות�הינן�הרות�אסון.�לדאבון�הלב,�ילדים�שגדלו�במשפחות�חרדיות�ביותר,�

��נשרו�בזה�אחר�זה�מהדרך�היהודית.�

�ד �בתוך �להסתגר �אפשר �אי �חש, �זה �ב"יראת�ברגע �להחזיק �הפרטיות, �אמות '

שמים"�לעצמי.�הרי�"איש�את�רעהו�יעזורו"�אומר�הנביא.�זה�היה�הרגע�הראשון�בו�

�כוח� �בה �שאין �שונה, �הנהגה �זו �הייתה �אך �ומשפיע. �כמנהיג �חבריו, �אל יצא

�"לשמור�ביחד� מנהיגותי�שמחזיק�את�הכלל�מכוח�הנהגה�טבעית.�הנהגתו�הייתה:

��ת�זה�ניסה�בכל�דרך�שהיא.על�הגחלת�שלא�תכבה"�וא

��

��
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��מאמץ�ותומך�בידיים�כושלות.

כמעט�את�כל�מעשיו�הסתיר�משך�ימי�חייו,�מעולם�לא�דיבר�על�מה�שעשה�למען�

�אצל� �זה �היה �דרכו. �שנעזר �אחד �של �מותו �לאחר �חשף �אחד �מקרה �אבל הכלל,

��המנוח�ר'�יוסף�גרטן�ז"ל�(לימים�שימש�כמזכירה�של�ישיבת�פוניבז').�

�המנוח� �המשפחה�אמר�לבן �כשבא�לנחם�את�בני �יוסף, �של�ר' לאחר�הסתלקותו

(ממש�בדרך�אגב)�"בזכותי�נשאר�אביך�חרדי�כל�ימיו.�כל�אימת�שחשתי�כי�כושל�

כוחו�עומד�הוא�חלילה�לנטוש�את�הכל,�הייתי�עומד�ומאמץ�את�כוחו�ומעריף�עליו�

�והניסיו �רב �זמן �יעבור �לא �מעמד, �מעט �עוד �נא �החזק �יהיו�דברים. �הקשים נות

מאחורינו.�דע�לך,�כי�באמת�הכל�זה�דמיונות,�כאילו�להם�יש�משהו�ולך�אין�כלום,�

�הם�מחליפים�עולם�עומד�בעד� �כלום, �להם�אין אבל�באמת�הכל�הבל�ורעות�רוח,

חופן�מנעמי�שווא,�אבל�לנו�יש�את�הרבש"ע�ואת�התורה�שהיא�"נצח".�נכון�שכרגע�

�ז �אבל �העליונה �על �ידם �כאלו �ואמונה�נראה �רוח �לאורך �צריכים �ואנו �רגעי, ה

��תמימה�בצדקת�דרכנו".�

דברים�פשוטים�שנכנסים�לאוזן�השומע,�כי�לא�הבטיח�מאומה�רק�הבהיר�במוחש�

��את�מהות�החיים�ואת�אוויליות�העולם�שמנגד.

דיבורים�אלו�לא�נאמרו�פעם�אחת,�אלא�יום�אחר�יום�היה�עומד�פיניה'לה�מחזיק�

�למע �ותומך�בו, �חלילה�לא�ירפה�מהדרך�והאמונה�התמימה�עליה�גדל.�את�ידיו ן

�גם�לאחר�שכבר�היה�מחוץ�לשליטתם,�עשה�כל�מאמץ,� והוא�לא�נטשו�אף�לרגע,

כדי�שיוציאוהו�מתחת�ידם,�ואכן�הצליח�בכך�(הוא�לא�פירט�באלו�דרכים�הצליח�

��להוציאו�משם).�

מעמד�עד�היו�עוד�רבים�שנתמכו�דרכו,�אך�לא�את�כולם�הצליח�לשכנע�להחזיק�

הסוף.�כוח�הפיתוי�והלחץ�שהופעל�עליהם�היה�חזק�שבעתיים�מכוח�שכנועיו,�אמר�

���פעם�למקורביו�בכאב�רב.

��
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��.12רב�פיני'ע�שאתם�מכירים�היה�כבר�כזה�מגיל�

ידיד�נפש�היה�לו�באותם�ימים,�ר'�יוסף�גליקסברג�שליט"א�[לימים�ישמש�רב�ראשי�

�היה�תחת�מטריה�ג �הלה�מצוי �הגדול�ממנו�בעיר�גבעתיים] דולה�וחזקה�של�אחיו

�הילדים� �רוב �על �שאיימו �רוחניות �סכנות �הרבה �ממנו �נמנעו �בכך �שנים, בכמה

�שעות� �לפיניה'לה, �התחבר �הוא �מונים, �מהם�עשרות �חזק �כוח �מול �בגפם שעמדו

רבות�שהו�ביחד,�הוא�הושפע�רבות�מדמותו�הטהורה�של�הנער�הצעיר�שיודע�היטב�

��מה�חובתו�בעולמו.�

ד�עליו�לאחר�שנים�רבות,�כשנשאל�על�ידי�כותב�שורות�אלו�נ"י:�"הגר"פ�וכך�העי

שנים.�אין�אלו�מילים�תלושות,�הוא��12שרייבר�זצ"ל,�היה�רבי�פינחס�שרייבר,�בגיל�

�הקצרות�עמדו� �בשנות�חייו �כוחות�הנפש�שאגר �בימים�אלו, היה�אדם�שלם�כבר

�מזה�ש �בעולם�אחר �חיינו �האיום, �גם�במחנה�הטהראני ל�המחנה�הרוחש,�במבחן

��עולם�רוחני�טהור�שהושפע�רבות�מעולמו�הרוחני�של�רבי�פינחס�זצ"ל".

�אבל� �בשקט, �מדבר �חבריו, �עם �ביותר �מאוחרות �בשעות �יושב �פיני'ע מתיאוריו:

�על�הפצעים� �ומטיף�צרי �מחזק�ומלטף�את�הרוח, �על�אמונה�וביטחון. �רב, בביטחון

�צדיקים�שאגורים�במוחו �מספר�סיפורי �ומלטף��הרוחניים. �תובע�מחד, מבית�אבא,

��מאידך.�

��כך�התבדלו�להם�האוהלים�במחנה.

באוהלים�מסוימים,�כבר�נשמעות�מנגינות�בעלות�משמעות�ציונית�מובהקת,�תוצר�

�בה� �חדשה, �התיישבות �על �ולילה, �יומם �מלהטיף �פסקו �שלא �המדריכים השפעת

�נ �וקיבוץ �התיישבות �של �צלילים �בעבר. �תלות �מכל �משוחרר �עולם דפו�נבנה

מהמילים�"אנחנו�שרים�לך�מולדת�ואמא"�"אנחנו�עולים�ושרים"�"באה�מנוחה�ליגע�

�אותו� �הדתי �להווי �ומנוכרים �זרים �שירים �נהלל". �ועד �אלפא �לעמל..מבית ומרגוע

�בתוך� �המדריכים�המרושעים�להרוס �הצליחה�השפעתם�של �הגדול �(לצערנו ינקו.

כו�ברובם�הגדול�בבתים�תקופה�קצרה�את�כל�הטוהר�של�הנערים�הצעירים�שחונ

��חרדיים�למופת�לנטוש�את�עולמם�הרוחני�ולהמירו�בהבל�הבלים).�
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ובאהלים�בהם�ניכרת�השפעתו�של�"רבי�פיניה"�(כינוי�החיבה�שהעניקו�לו�חבריו)�

�שם�שרים�"קול�רינה�וישועה� הייתה�שירה�יהודית�רוויה�כיסופים�לבורא�יתברך.

�ונ �עושה�חייל", �ה' �ימין �צדיקים, �נפשי�באוהלי דלקים�משיר�הדביקות�"צמאה�לך

��כמהה�לך�בשרי".�

למרות�שהאוהלים�היו�מחולקים�לפי�גילאים,�ופיניה'לה�מצוי�באוהל�עם�גילאים�

הקרובים�לשנת�"בר�מצוה"�ואלו�הילד�יוסף�גליקסברג�בן�העשר�שוכן�באוהל�אחר,�

�לא�להיס �וזה�עזר�מאד�ליוסף�הקטן �הילדים. חף�עם�כל�זאת�נוצר�קשר�הדוק�בין

�גליקסברג� �יוסף �של �לאוהלו �פיניה'לה �של �האוהל �בין �הכללית. �ההשפעה אחרי

�ומתעודדים� �מתלחשים �קשר, �יוצרים �ערב �מידי �היו �וכך �בלבד, �ברזנט �בד הפריד

��בהמשך�המאבק.

רבי�יוסף�גליקסברג�מדבר�קצרות,�אין�הוא�אוהב�להרחיב�מידי�את�היריעה,�בפרט�

� �שנים �משבעים �למעלה �השנים, �ריחוק �הקצרות�בשל �במילים �ברם �מאז, עברו

�של� �השפעתו �הייתה �גדולה �כמה �עד �שהמחיש �חי �תיאור �היה �שלו והמדודות

פיניה'לה�על�הבחורים�שלא�הרחיקו�בשלו,�מאד�יתכן�שבלעדיו�הייתה�השפעתם�

�אך�עמידתו�העיקשת� הקלוקלת�של�המדריכים�מכרעת�תוך�תקופה�קצרה�ביותר,

נחמן�אלבוים�וחבריו]�הביאה�שהמאבק�של�פיניה'לה�[עם�התמיכה�המסיבית�של�

��היה�קשה�מאד�עד�שחלק�גדול�מהמדריכים�כמעט�נואש.�

���כאן�ראו�בעליל�איך�מעט�מהאור�מגרש�הרבה�מן�החושך.


