
ערש"ק כ"א טבת תשע"ו

רה- רמת שלמה התו ללומדי  במה 

שמות – חשד בכשרים

גליון
ש"א

החושד בכשרים;
נושא בעול עם חבירומהות האיסור וגידרו

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

הרב אריאל בן שלום
לע”נ מו”ח הר”ר צבי ב”ר אפרים זללה”ה

א[ יש לחקור בחושד בכשרים, אם האיסור מחמת בן אדם למקום, שחושב רע על ישראל, 
או שזה איסור בן אדם לחבירו. והנפ”מ בזה, לגבי התשובה, אם צריך לבקש מן הנחשד 

מחילה, או דסגי בתשובה לפני הבוי”ת.
ובראשית נלמד יסוד האיסור.

ֶלג. וכתב רש”י: רמז  ב[ נאמר בפרשה )שמות ד' ו'( על משה רבינו: ְוִהֵּנה ָידֹו ְמֹצַרַעת ַּכּׁשָ
לו, שלשון הרע סיפר באומרו "לא יאמינו לי", לפיכך הלקהו בצרעת כמו שלקתה מרים 

על לשון הרע.
ולכאורה סתר משנתו. דביומא י"ט: כתב בזה"ל: החושד בכשרים לוקה בגופו - דכתיב  "הן 
לא יאמינו לי וגו'" וכתיב "והנה ידו מצורעת כשלג", ע"כ. הרי מבואר דהצרעת אינה על 

לשוה"ר, ולא על חשד בכשרים.
וי"ל, דהנה בשערי תשובה השער השלישי, אות רטז, כתב וז"ל: ְוַהְמַסֵּפר ָלׁשֹון ָהָרע, ְׁשַּתִים 
ֵהָּנה קֹוְראֹוָתיו: ַהֵּנֶזק ְוַהּבֶׁשת ֲאֶׁשר ִיְגרֹום ַלֲחֵברֹו, ּוְבִחיָרתֹו ְלַחֵּיב ּוְלַהְרִׁשיַע ֶאת ֲחֵבָריו. מבואר 
בזה דיש שני חלקים בלשוה"ר; דחוץ ממה שמזיק את חבירו, חוטא בכך שבוחר להרשיע 

אותו. 
הרע.  לשון  איסור  ביה  והוה  אותו,  שבוחר להרשיע  בכך  חוטא  בכשרים,  נמצא, דהחושד 
וממילא א"ש דבכך דמרע"ה אמר "והן לא יאמינו" יש בזה, כביכול, חשד בכשרים - בחירה 
להרשיע, שזה איסור לשוה”ר, וע”ז היה צרעת. ואכן נלמד מכאן, דהחושד בכשרים לוקה 

בגופו.
דהנה  לחבירו.  בב”א  או  למקום  בב”א  חוטא  בכשרים  החושד  אם  לחקירתינו,  ונחזור  ג[ 
באיסור לשוה”ר “שנים רעות עשה”; יש בזה איסור ב”א למקום ואיסור ב”א לחבירו, וא”כ 

בבחירתו לחייב ולהרשיע, לכאורה נמי תרתי אית בהו, וחוטא אף בב”א לחבירו. 
אלא, דכתב הח”ח כלל ד סעיף יב, ְוִאם ָעַבר ְוִסֵּפר ָלׁשֹון ָהָרע ַעל ֲחֵברֹו ּוָבא ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, 
ָּתלּוי ָּבֶזה, ִאם ַהּשֹׁוְמִעים ָּדחּו ֶאת ְּדָבָריו, ְוֹלא ִנְתַּגָּנה ֲחֵברֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ְּכָלל ְּבֵעיֵניֶהם, ִאם ֵּכן 
ֹלא ִנְׁשָאר ָעָליו, ִּכי ִאם ֶהָעֹון ְּדֵבין ָאָדם ַלָּמקֹום, ְּדַהְינּו ֶׁשָעַבר ַעל ְרצֹון ה'. ע"כ. והרי בחשד 
בכשרים שאחר לא התגנה בזה, שהרי זה רק בינו לבן עצמו, ממילא האיסור רק בן אדם 

למקום.
ובמאירי בחיבור התשובה מאמר א’ פ”ז, כתב; דיש ג’ חלקים בעבירות של בן אדם לחבירו; 
לפייס  א”צ  לפועל,  מחשבתו  הוציא  שלא  המחשבה,  וחלק  ובמחשבה.  בדיבור  במעשה, 

חבירו, אבל צריך וידוי לה’ כעבירות של ב”א למקום.
כשבוחר להרשיעו, אולם אם ספוקי  רק  הינו  ‘החושד בכשרים’  דדין  יש להסיק  ובזה  ד[ 
מספקא ליה לכאורה ל”ה ביה דין ‘חושד בכשרים’. ואף שיש בזה לדון לכף זכות ]אם הוא 

צדיק או עכ”פ בינוני[, בכ”ז אינו עובר בכה”ג ב’חושד בכשרים’.
מהכ”ת  אסור  דזה  מכיון  ויל”ע,  ‘לחשד’.  דחיישינן  בהלכה,  הרבה  דחזינן  בהא.  ומתבהר 
מהכ”ת  בבירור,  לחשדו  סיבה  שאין  היכא  בכ”ז  נקיים”  “והייתם  דין  דיש  ואף  שיחשוד. 
ולפ”ז  ‘החושד בכשרים לוקה בגופו’.  דחייב ב”והייתם נקיים” מחמת הרואה שעובר על 

א”ש, ד’החושד בכשרים’, היינו כשזה בודאות.
ה[ ומתיישב בהא טענה גדולה מאוד של השפת אמת. 

דהנה ביומא י”ט:  איתא, דבי”ד משביעים את הכה”ג שלא יקטיר הקטורת כדרך הצדוקים, 
מי  “אשרי  נאמר  הרי  השפ”א,  ומקשה  שחשדוהו.  משום  ובוכה,  פורש  דהוא  ונאמר: 
שחושדים בו ואין בו”. ולפי המבואר י”ל דזה באופן שחושדים דרך ספק, דליכא ביה דין 

‘החושד בכשרים’, אולם היכא שזה דרך ודאי,- רע הוא לו.
וההוכחה שהחשד הינו דרך ודאי, דהא אף שאסור לקבל לשוה”ר – לחוש ]לתועלת[ מבעי, 
וכדאיתא בגמ’ נדה סא., והביאו בחפץ חיים. וא”כ מדוע איכא ‘חשד בכשרים’ במה שחשדו 
 - לצדוקי  שחשבוהו  כרחך  ועל  ובוכים1[  פורשים  הם  משו”ה  ]דהא  בצדוקי,  הכה”ג  את 

בודאי.
ו[ ועוד הוכחה, שדנו את הכה”ג כצדוקי ודאי. 

דהנה כתב הרמב”ם בפ”א מהל’ שבועות ה”ו, דשבועה לקיים או לבטל את המצוה, הוה 
ולפ”ז צ”ע מה מועיל להשביע את הכה”ג, הא מחוייב מן התורה לעשות  שבועת שווא. 

הקטורת כהלכתה, וממילא מעיקרא הוה ‘שבועת שווא’.
וי”ל, דהנה בנשבע לבטל המצוה דהוה שבועת שווא, משום דהוה כנשבע שלא יישן ג’ ימים 
– שאינו יכול לקיים השבועה, דהיכא שמעיקר השבועה מוחלט שלא יקיימה הוה שבועת 
שווא. ברם, בכה”ג דמיירי באדם דמחזקינן שהוא עובר על ד”ת, הרי הוא ]רח”ל[ בר הכי 

לקיים שבועתו, ושוב לא הוה שבועת שווא.

1. אמנם בשפ”א שם מביא מהירושלמי דמה שהם פורשים ובוכים – אינו מצד שחשדוהו, 
אלא מצד שהוצרכו לכך, עי”ש. אולם בבלי מבואר להדיא לא כן.

הרב שמעון הרמן 
עה"פ ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ביאר רש"י קולו כנער, ויל"ע מה ענין בזה 
שקולו היה כנער בזמן שהיה למעשה ילד, וההסבר בזה אמרו דבכי של ילד הוא באופן 
שבוכה רק על עצמו ולא מרגיש צער הזולת, אולם נער שהוא יותר גדול מבין צער הזולת 
ויכול לבכות על צער שיש לשני, ומשה רבינו ע"ה כבר בקטנותו הרגיש צער הזולת )וזה 

מרומז בלשון נער בוכה( ע"כ.
להיות  וליבו  עיניו  דנתן  בסבלותם  וירא  כאשר  גם  זו  במידה  משה  המשיך  לפי"ז  ואשר 
מיצר עליהם דאינה ראייה בעלמא אלא הרגשת סבל הזולת, בבחינת נתינת עיניו וליבו, 
ומסייע  כתפיו  על  נותן  והיה  הטיט,  ממלאכת  קשה  מלאכה  לך  שאין  במדרש  וכמבואר 
לכאו"א מהן וכו' ואמר מי יתן מותי עליכם שהיה מוכן עד כדי כך למות בשביל שלא יהיה 
להם עבודה קשה יעו"ש, וזוהי תוצאה של נתינת עיניו מתוך ליבו הרחום להשתמש בהם 
לראות בסבלותם בדרגה הגבוהה ביותר, וא"א להיות בדרגה זו בלא להרגיש שכאב השני 
הוא כאב של עצמו ממש ואעפ"י שויגדל משה ופרעה מינהו על ביתו ובזה יכל להרגיש 
עצמו בצורה הטובה ביותר, ]ולפעמים שאדם עולה לגדולה שוכח את כל הסובבים אותו 
לעוזרם, ומצינו אצל יוסף הצדיק להיפך, ויהי יוסף איש מצליח היינו שאפילו שעלה להיות 
מצליח בכל זאת נשאר איש )והבן!([, מ"מ ויצא אל אחיו שלמרות גדולתו יצא מגדולתו 

של עצמו אל אחיו לראות בסבלם.
ובמידה זו גם פעל כשהציל את בנות יתרו וכמבואר בדעת זקנים בעלי התוספות, שלמעשה 
הרועים זרקו אותן למים והוא הצילן מסכנת נפשות, וזהו הכוונה ויושיען, וכן הכוונה במה 

שאמרו דלה דלה לנו וכפשוטו שהצילן מן המים, וכן בהיותו רועה צאן חמל על 
הגדי והרכיבו על כתפיו, וא"ל הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של 

ודם, כך חייך אתה תרעה צאני ישראל )מ"ר שמות  בשר 

כוס תנחומים
מלב קרוע ומורתח

נשלח את תנחומינו 

להרב הגאון ר' משה שטיין שליט"א
ומשפחתו הנכבדה

על פטירת בתם רחל בלומא ע"ה

אשר נזדככה ביסורים
ואשר ביסוריה דאב לבם ודמעה עינם

וזעקו מרה לאבינו שבשמים
עם כל הקהל הקדוש שבכל אתר ואתר
ולא רפה ידם מלזעוק עוד אל המלך

בעוז ובאמונה,

יהי רצון שיעלו התפילות לרצון
ויראה בפרגוד תמצית דמים 
לעורר את מידת הרחמים 

לרפא את שברם ולהשקיט את יגונם,

ולא נדע עוד שוד ושבר בגבולנו
ויקיצו וירננו שוכני עפר

ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים

בני החבורה



מבחוץ,  והן  מבפנים  הן  יום  אל  מיום  עלינו  עוברות  מצוקות  וצרות  רבות  "תלאות  וז"ל 
מלך  שהוא  ית"ש  הבורא  לפני  ובקשה  ותחנה  שיחה  לשפוך  עלינו  וכמה  כמה  אחת  על 
רחמים, ולא ליתן דומי' לו עד שישלח לנו בחסדו עזרתו מקודש, כי בודאי ישמע לקול 
תפילתנו  לקול  מתאוה  שהקב"ה  ובנביאים  בתוה"ק  פעמים  הרבה  שמצינו  כמו  שועתנו 
וזירז אותנו שבכל עת צרה וצוקה נצעק לפניו לעורר רחמיו עלינו, וכדאיתא במד"ר )פ' 
תצוה פל"ח( וכו', א"ל בכו והתפללו לפני ואני מקבל, אבותיכם כשנשתעבדו במצרים לא 
בתפלה פדיתי אותם, שנא' "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו", וכו'. וכן אנשי ירושלים 
אע"פ שהכעיסוני, בשביל שבכו לפני רחמתי עליהם וכו', הוי איני מבקש מכם לא זבחים 

ולא קרבנות אלא דברים, וכו'. 
היוצא מדברינו שכל הצרות הרבות הבאות עלינו שאיננו ניצלים מהם, המה מפני שאין אנו 
צועקים ומרבים בתפילה עליהם, כי לו התפללנו ושפכנו שיח לפני הקב"ה בודאי לא ישובו 
תפילותינו ובקשותינו ריקם, ולא יסתפק האדם במה שמתפלל השמו"ע ג"פ בכל יום, אלא 
כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפלות ובקשות בינו לבין עצמו כשהוא בביתו מעומקא 
דליבא וכו', והתפלה תצא אז בכונה עמוקה ובלב נשבר ורוח נמוכה, תפילה כזו בודאי לא 
תשוב ריקם. ואז בעת שנפשו מרה לו על מצבו וכו', יזכור גם את הצער הגדול של השי"ת 
שגם לו כביכול אין מנוחה ובכל צרותינו לו צר וכו', ויבקש אז רחמים גם על גלות השכינה 

שתשוב להיכלה ולמקומה, ושנזכה שיתגלה כבוד ה' בעולם וכו'". עכ"ל. 
ה( המתבאר מהנ"ל, דבכדי לזכות לגאולה שלימה, ]הן גאולת הכלל והן גאולת הפרט[, 
צריך להרבות בתפילה מתוך עומק הלב ]והיינו צעקה[. ועיקר תפילת האדם צריכה להיות 
על גאולת ישראל וגילוי כבוד מלכות שמים, והאפשרות להגיע לתפילה מתוך עומק הלב, 
זה ע"י שאדם מתבונן במצב הרוחני והגשמי של עם ישראל וכואב לו מצב זה, ]בבחינת נתן 
עיניו וליבו להיות מיצר עליהם[, ועי"כ יוכל להתפלל מתוך כאב אמיתי ופנימי, ותפילתו 

תהי' מתוך צעקה פנימית אל השי"ת שיגאלנו במהרה גאולת עולם. 

"נזרקה נבואה מפיו - בצל השכינה"
הרב אבא קליינרמן

"ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי וגו'". 
)פרק ב' פסוק י"ד(, שמעתי בשם ה"שפת אמת" שדייק את הלשון "הלהרגני אתה אומר" 

שאמר שרוצה להורגו בדיבור וזהו "אתה אומר" שבאמירה ובדיבור רוצה להורגו.
ולפי זה אמר השפת אמת שנזרקה מפיו נבואה שבאמת בסוף מיתתו תיהיה מכח דיבור 
ואמירה של משה רבנו, שהרי אותם "שני אנשים עברים ניצים" שראה משה רבנו כשיצא 
לחוץ כתב רש"י )פסוק י"ג( שהם היו דתן ואבירם, ודתן ואבירם הם היו אלה שנקהלו על 
משה ואהרן משה בעדת קורח, ועדת קרח יחד עם דתן ואבירם מתו מכח דיבורו של משה 
שאמר )במדבר, פרק ט"ז פסוק ל'( "ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה 
נבואה מפיו שלבסוף באמת על פי  נזרקה  וא"כ במילים "הלהרגני אתה אומר"  אותם", 
דיבורו של משה רבנו ימות, שהאמירה של משה יפעל שתפתח האדמה את פיה ותבלעם 

וכך ימותו, ומדוייק הלשון אתה אומר, שעל פי אמירתו מת.

זכו לנבואה מכח משה רבנו
אמנם לכאורה קשה הרי דתן ואבירם היו רשעים גמורים, והפסוק מעיד עליהם שרשעים 
היו כמו שכתוב "ויאמר לרשע למה תכה רעך" ופרש"י רעך, רשע כמותך. וברש"י כאן כותב 
שהם היו אלו שהותירו מן המן, ובעדת קרח דתן ואבירם היו העיקרים במחלוקת שהצו את 
כל הקהל על משה ואהרן )עיין שם באור החיים(, ובכל מקום שהם מוזכרים בתורה מוזכר 
ויאמרו  להתנבאות  יזכו  רשעים  שכאלו  יתכן  איך  וא"כ  הגדולה,  רשעותם  את  רק  בהם 

"הלהרגני אתה אומר".
ואין שום צד  גדול, שבאמת מצד עצמם הם לא שייכים לנבואה  יסוד  ונראה לומר בזה 
שיזכו לנבואה, אלא שכאשר הם נמצאים במחיצתו של משה רבנו הנביא הגדול אב לכל 
ביותר שקיימת בעולם, הרי קדושתו  נמצאת השראת השכינה הגדולה  ואצלו  הנביאים, 
הנבואה  לרוח  לזכות  אדם  שיכול  כך  כדי  עד  אותו,  הסובבים  כל  על  העצומה משפיעה 
ברגעים הללו שהוא נמצא בצילו. ולכן אפילו שהיו מדברים עם משה דברים נגדו ומריבים 
עימו, מ"מ זה משפיע שקדושתו ואורו הגדול יזרח עליהם ויזכו להתנבאות שלש מילים 

"הלהרגני אתה אומר".
ויש בדבר זה לקח נורא, שכל מי שיש לו אפשרות ללמוד ולקבל תורה מפי הצדיק, צריך 
להשתדל לרוץ להשיג את המעלה הזו, כי מלבד עצם התורה ששומע מהצדיק, עוד אפשר 

לזכות מכוחו למעלות עליונות וגבוהות עד למאוד.

גדולה שמושה של תורה
ובזה יש לבאר את דברי הגמ' בברכות )דף ז' ב'(, דאיתא בגמ' "ואמר רבי יוחנן משום רבי 
שמעון בן יוחאי גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה, שנאמר פה אלישע בן שפט אשר 

יצק מים על ידי אליהו, למד לא נאמר אלא יצק מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה".
ויש לבאר שהטעם לכך הוא משום שבשימושה של תורה מלבד עצם התורה שלומדים 
מפי הצדיק, לומדים עוד איך היא ההנהגה של התורה הראויה בכל צעד ושעל, שכאשר 
רואים את מעשה הרב והנהגותיו, הרי קדושתו וצדקותו משפיעים על מי שמשמו ונמצא 

במחיצתו שיעלה ויתעלה מכח אלו המעשים שהוא רואה.
והנה בגמ' בכתובות )דף י"ז א'( איתא, "ת"ר מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת 
ובתוס' )ד"ה מבטלין ת"ח( הקשה, "וקשה דבהלכות דרך ארץ אמר ר"ע תחילת  כלה". 
ד'  בו  ונטפלתי  ומצאתי מת מצווה  תשמישי לפני חכמים פעם אחת הייתי מהלך בדרך 
מילין עד שהבאתיו לבית הקברות וקברתיו, וכשבאתי והרציתי דברי לפני ר' אלעזר ור' 
יהושע אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה כאילו שפכת דם נקי". ומוכח מהגמ' הזו שאסור 

לבטל תורה בשביל לקבור את המת.
דביטל  משום  דהתם  תירץ  מקורבי"ל  יהודה  "והר"ר  השני,  בתירוץ  התוס'  ותירץ 

עצמו משימוש תלמידי חכמים קאמר, דגדול שימושה יותר מלימודה".
שימושה  "גדולה  חכמים  תלמידי  שימוש  של  שהענין  ומבואר 

ב, ד(.
וזהו מה שמבואר בשערי קדושה )למהרח"ו ח"ב ש"ד( וז"ל דלא זכה משה לכל מעלותיו 
אלא שהיה אוהב ישראל ומצטער בצרתם כמו שאמרו חז"ל עה"פ וירא בסבלותם ועה"פ 
ועתה אם תשא חטאם, ואם אין מחני נא, ולכן היה שקול כנגד כל ישראל כמוש"כ ויזכור 

ימי עולם משה עמו עכ"ל, עיי"ש.
ולפי"ז מובן המדרש שאמר הקב"ה אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל 
ונהגת בהן מנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך הה"ד וירא כי 
סר לראות, ראה הקב"ה במשה שסר מעסקיו לראות בסבלותם לפיכך ויקרא אליו אלו' 
מתוך הסנה וכו', עיי"ש. והיינו שמכח דרגתו זו שהיתה בו זכה לגלוי השכינה ולהיות 

מנהיגן של ישראל. )כי זהו צורתו של מנהיג ישראל(.
והנראה בזה בהמשך הפסוקים דהוא מידה כנגד מידה דבפ"ב פכ"ה וירא אלו' את בנ"י 
וידע אלו' וברש"י נתן עליהם לב ולא העלים עיניו וכן בהמשך )ג' ז'( ויאמר ה' ראה ראיתי 
את עני עמי וכו' כי ידעתי את מכאוביו וברש"י כמו וידע אלו' כי שמתי לב להתבונן את 

מכאוביו ולא העלמתי עיני, ולא אאטום אזני מצרתם ע"כ.
זו עורר  והיינו שבזה שמשה נתן עיניו וליבו על אחיו בבחינה עמו אנכי בצרה במידה 
בשמים להתבונן במכאוביו ולא העלים עיניו בבחינה בכל צרתם לו צר וזהו וידע אלו' 
לשון חיבור כידוע, דהתחבר לכאוב את צערם ומכאן הבין גם רש"י שנתן ליבו ועיניו. 

שעי"ז שייך עניין חיבור.
וכן האוה"ח הקדוש ביאר "כי ראיית ה' במצטער תועיל להסרת הצער", ולכן כאשר צעקו 

ועלתה צעקתם זכר ה' ברית האבות, וזוהי הסיבה לפנות אליהם ולראות אותם, עכ"ד. 
ואשר נראה דזהו הכוונה כל המתפלל על חבירו והוא צריך לה נענה תחילה, דהכוונה 
והוא צריך לה היינו שהוא מרגיש שצורך השני הוא צורך שלו עצמו ולכן בזה אמרינן 

שנענה תחילה.
ולפי"ז יש לבאר מה שמבואר בתורה שרחל אמרה אל יעקב הבה לי בנים וכו' ויחר אף 
יעקב ברחל ויאמר תחת אלו' אנכי אשר מנע ממך פרי בטן, וברש"י אני יש לי בנים, ממך 
מנע ולא ממני, ולכאורה צריך ביאור. אלא נראה למשנ"ת שיעקב טען שבשביל תפילה 
צריך שיהיה כאב, שמתפלל לה' משום שחסר לו, ומבקש מה' שישלים את חסרונו, ולכן 
אמר יעקב לרחל שכיון שהכאב הוא ממנה ושלה הוא, אז החסרון אצלה והתפילה יותר 
יעקב, שאשתו  גם כאב של  הוא  לה  רחל הבינה שכל כאב שיש  שייכת אצלה, אמנם 
כגופו, ועליו להרגיש כאילו הוא כאב שלו. ואע"ג שודאי גם יעקב הבין והרגיש כך, מ"מ 

רצה שהתפילה תבוא גם ממנה ולא תסמוך עליו.
והנה החת"ס פי' את הפסוק וגם אני שמעתי את נאקת בנ"י אשר מצרים מעבידים אותם 
ונאנחו  וכי מי עוד שמע את נאקתם, אלא ביאר בזמן שבנ"י נאנקו  וגם  דמהו המילה 
תחת עול השעבוד שמע כל אחד מישראל גם את אנחת אחיו והשתדל להקל סבלו של 
אחיו למרות השעבוד, ובשכר שמיעה זו שמע גם הקב"ה את נאקתם והושיעם, עכת"ד.

והנכון, דכשהאדם  נושא בעול עם חבירו במובן המהותי הנעלה  גדר  חזינן מכאן מהו 
מגיע לדרגה להרגיש כאב השני ככאב שלו עצמו, ובדרך שאדם מודד מודדים לו וכל 
את  המיוחלת שמקרבת  וזהו האחדות  מן השמים,  עליו  הבריות מרחמים  על  המרחם 

הגאולה.

"ואת צעקתם שמעתי"
הרב אלחנן ברונר

לע"נ הילדה רחל בלומה ע"ה בת הרה"ג ר' משה יעקב שליט"א 
א( הנה בני ישראל זכו לגאולת מצרים, מפני שצעקו והתפללו אל השי"ת, ובלא"ה לא 
היו נגאלים. וכדכתיב בקרא )שמות פ"ב פכ"ג( "ויאנחו בני ישראל מן העבדה, ויזעקו, 
ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה" וכן כתיב )שם פ"ג פ"ז( "ראה ראיתי את עני עמי 

אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו". 
בגאולתם,  רבות  טענות  להזכיר  הכתוב  "והאריך  וז"ל  פכ"ה(  פ"ב  )שם  הרמב"ן  וכתב 
וישמע אלהים את נאקתם, ויזכור אלהים את בריתו, וירא אלהים, וידע אלהים, כי ידעתי 
את מכאוביו, כי אע"פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם לא היו ראויים להגאל, כמו שמפורש 
ע"י יחזקאל )יחזקאל כ ח(, אלא מפני הצעקה קבל תפלתם ברחמיו". וכ"כ הרמב"ן )פי"ב 
יותר, אלא שצעקו  והיה ראוי שיתארך  וז"ל "ועל כן ארך גלותם שלשים שנה.  פמ"ב( 
והרבו תפלה. וזה טעם ויאנחו מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם, וכו'. כי לא היו ראויים 
להגאל מפני הקץ שבא, אלא שקבל צעקתם ונאקתם מפני הצער הגדול שהיו בו". וכ"כ 

הספורנו )שם פ"ו פ"ה(. 
ז(  כו  דברים  ט"ז,  כ'  )במדבר  כתיב  וכן  צעקתם שמעתי",  "ואת  כתיב  בקרא  והנה  ב( 
חז"ל  ואמרו  בצעקה,  היתה  במצרים  ישראל  בני  דתפילת  מבואר  וגו'",  ה'  אל  "ונצעק 
)זוה"ק פ' שמות דף יט:( דצעקה היא גדולה מכל התפלות, משום שהיא באה מהלב, 
וז"ל "אמר ר"י הלכך גדולה צעקה מכולן שצעקה היא בלב הדא הוא דכתיב )איכה ב( 
"צעק לבם אל ה'". וכו'. הדא הוא דכתיב ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי. ת"ר האי 
מאן דצלי ובכי וצעיק עד לא יכיל למרחש בשפוותיה, האי צלותא שלימתא דהיא בלבא 

ולעולם לא הדרא ריקניא, וכו'". 
ונראה דהביאור בזה הוא, דצעקה היא ביטוי לכאב הלב מתוך המצב הקשה שבו האדם 
תפילה  משא"כ  המתקבלת,  תפילה  היא  הלב  מעומק  שבאה  בצעקה  ותפילה  נמצא, 
שהיא בפה לא תמיד היא באה מעומק הלב דאפשר שאומר בפה וליבו בל עימו, אבל 
תפילה שנובעת מעומק הלב היא תפילה אמיתית וכנה, ולכן מי שמתפלל ומגיע לידי 
יכול לדבר בפיו אלא תפילתו זועקת מתוך ליבו, הרי היא תפילה שלימה  מצב שאינו 

שלעולם אינה שבה ריקם.  
ג( והנה מבואר בחז"ל דהגאולה העתידה ג"כ תהי' כגאולת מצרים, דכשם שלא נגאלו 
ישראל ממצרים רק בזכות התפילה והצעקה להשי"ת שיושיעם, כך הגאולה העתידה 
אינה תלוי' אלא בריבוי התפילה והצעקה אל השי"ת שיושיענו. ]עי' ירושלמי )תענית 

פ"א(, זוה"ק פ' שמות דף יב:, ותיקו"ז )י"א, דף כו:(. וכ"כ הגר"א )היכלות הזוהר 
פ' פקודי(, עי' בדבריו[.

)פ"י(  אמרים  ליקוטי  בספרו  הח"ח  בזה  מש"כ  כאן  ואעתיק 

 



יותר מלמודה" הוא כל כך גדול עד כדי כך שאמרו לרבי עקיבא שכל פסיעה שפסעת 
נמצא  שכשאדם  בזה  והענין  נקי.  דם  שפכת  כאילו  חכמים  תלמידי  לשמש  באת  ולא 
במחיצתו של צדיק אורו של הצדיק זורח ומשפיע עליו והוא נמצא באותו זמן בדרגה 
אחרת, ולכן כשאדם יש לו אפשרות להיות אצל צדיק ואינו הולך אצלו התביעה עליו 

היא גדולה מאוד.
רואים מכאן כמה גדולה וחשובה היא המעלה של שמוש תלמידי חכמים, ובפרט אם 
זוכים לשמוע תורה מפיו של התלמיד חכם, הרי זה ממש כלי ראשון, ובהלכות שבת 
הכלל הוא שכלי ראשון מבשל, שאפשר להתחמם ולהתעלות מכח התלמיד חכם הרבה 

הרבה.
ואילו כאשר לומדים את התורה רק מפי הכתב, מתוך ספרי האחרונים וראשי הישיבות, 

ולא שומעים את התורה מהם בעצמם הרי זה בגדר כלי שני שאינו מבשל.
צדיק  מפי  ומוסר  תורה  ולשמוע  ללמוד  לו אפשרות  גדול שכל אחד שיש  לימוד  וזהו 
אמיתי הרי צריך להשתדל בזה מאוד מאוד, משום שכל רגע שהוא במחיצת הצדיק הרי 
ומתעלה לדרגות  גדול שזוכה שיושפע עליו מאורו הגדול של הצדיק  זוכה לאור  הוא 

אחרות לגמרי.

שנים שיושבים ועוסקים בתורה שכינה ביניהם
הנה במשנה באבות משנה )פרק ג' משנה ב'( איתא, "רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים 
שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים וכו', אבל שנים שיושבין ויש ביניהם 
דברי תורה שכינה ביניהם וכו'. אין לי אלא שנים מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה 
שיש  במשנה  מבואר  עליו",  נטל  כי  וידום  בדד  ישב  שנאמר  שכר,  לו  קובע  שהקב"ה 
עוד דרך לזכות לקבל השראת השכינה, "שנים שיושבים ויש בניהם דברי תורה שכינה 
ביניהם", שכאשר שנים מתקבצים ולומדים ביחד בחברותא, הם זוכים שהשכינה תשרה 

ביניהם.
ודבר זה הוא חיזוק גדול מאוד במעלת הלימוד בחברותא, שהדרגות והמעלות שאדם 

יכול להשיג כאשר השכינה שורה עליו, הם פי כמה 
וכמה ממה שמשיג כאשר אין בו השראת השכינה. החילוק בין דרגה שיש בה השראת 
השכינה לדרגה שאין בה השראת השכינה, הוא כמו חילוק בין "אור לחושך". שהשראת 
וכאשר האור  זה דרגה אחרת לגמרי,  זה לא סתם תוספת מעלה בלבד, אלא  השכינה 

מאיר כל המעלות מתעלות באלפי אלפים דרגות.

נסתלקה שכינה ממנו
)פרק מ"ט  ויחי  רואים דבר נשגב מאוד, דהנה בפרשת  הנה בענין "השראת השכינה" 
פסוק א'( לפני שיעקב אבינו התחיל לברך את בניו, כתוב בפסוק "ויקרא יעקב אל בניו 
"ואגידה  ופרש"י,  הימים".  באחרית  יקרא אתכם  לכם את אשר  ואגידה  ויאמר האספו 
אחרים",  דברים  אומר  והתחיל  ממנו  שכינה  ונסתלקה  הקץ  את  לגלות  בקש  לכם, 
ולכאורה לא מובן, למה כדי לגלות את הקץ יעקב אבינו חייב שתשרה עליו השכינה, הרי 
מאחר שהשיג את הקץ, שוב הידיעה שלו בזה היא ידיעה עצמית, ולמה כאשר השכינה 

מסתלקת ממנו אינו יכול לגלות את הקץ.
ונראה בזה שידיעת הקץ היא לא ידיעה ככל הידיעות שכאשר האדם יודע את זה הרי 
וזוכר, אלא ידיעת הקץ תלויה אך ורק  זה מונח אצלו בזיכרון כמו כל הדברים שיודע 
וברגע  ידיעת הקץ,  לו  גורמת  היא  לכך  הראוי  על  בהשראת השכינה. השכינה השורה 
שהשכינה מסתלקת מיד באותו רגע מסתלק ומתכסה גם ידיעת הקץ. וממילא כאשר 
השכינה מסתלקת מיעקב אבינו, מסתלק ממנו גם ידיעת הקץ ושוב אינו יכול לגלותה 

לבניו.
ומצאתי בבעל הטורים שכתב, "ויקרא יעקב אל בניו, שביקש לגלות להם הקץ ונסתם 
ונעלם  יונתן כותב על הקץ "אתכיסי מיניה". מבואר שהקץ נסתם  וכן בתרגום  ממנו". 

ממנו, שכאשר אין השראת השכינה נסתם גם ידיעת הקץ.
והיה בענין זה מעשה נורא עם זקני הגה"צ רבי שמואל שינקר זצ"ל, שהיה מהצדיקים 
אבות  אבי  של  תלמידו   - מאמסטרדם  נפתלי  מרבי  קיבל  והוא  בירושלים,  הנסתרים 
המוסר רבי ישראל סלנטר, את ידיעת הקץ, כפי שקיבלה ר' נפתלי מרבו הגרי"ס, ופעם 
סיפר את זה לאחד שלא היה בדרגה הראויה שיזכה לדעת את גילוי הקץ, ואותו אדם מיד 
לאחר ששמע ממנו במפורש את הקץ, שכח את הקץ ושוב לא ידע מזה מאומה, רואים 
מזה שידיעת הקץ הוא דבר שתלוי ועומד אך ורק בהשראת השכינה, ומי שאינו ראוי לכך 

הקץ מסתלק ומתכסה ממנו.
רואים מזה את היסוד שנתבאר שהחילוק בין מצב שיש בו השראת השכינה, למצב כזה 
שאין בו השראת השכינה, הוא כמו חילוק בין אור לחושך, יש דברים מציאותיים שרק 
כאשר יש השראת השכינה אפשר לראותם, וכשאין השראת השכינה זה מסתלק ונעלם.
וכל אחד מחשיב  דברי תורה  ביניהם  יחד, שיש  ולומדים  יושבים שנים  ומעתה כאשר 
ומעריך את דברי תורתו של חברו, אשר על המצב הזה נאמר במשנה "שכינה ביניהם" 
ולייקר את הלימוד הזה, וכמה הצלחת התורה אפשר לזכות בכזה  כמה צריך לשמוח 

לימוד נשגב כאשר השכינה מצטרפת ביניהם.

ואין ביניהם דברי תורה - מושב לצים
והנה לשון המשנה הוא "שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים". 
ולכאורה יש להבין מהו הלשון "ואין ביניהם דברי תורה", מה כן יש ביניהם על מה הם 
מדברים ומשוחחים, הלא אם מדברים בדברים בטלים ודברי ליצנות והבל, ברור מאליו 
והתנא לא היה צריך לחדש לנו את הדבר הזה, אלא פשיטא שהם  שזה מושב לצים, 

יושבים ולומדים, ולא מתבטלים לרגע, א"כ מדוע הם נקראים "מושב לצים".
ש"אין  אלא  ביחד,  שלומדים  גם  ויתכן  ולומדים  יושבים  שניהם  שוודאי  לומר  ונראה 
ביניהם דברי תורה", שכל אחד לומד ואינו מחשיב ומעריך את דברי תורתו של השני, 

וביניהם אין כבוד והערכה לתורה ששומע מהשני. ודבר זה נקרא מושב לצים, 
השני  של  התורה  את  ומבטל  ותורתו,  עצמו  את  רק  מחשיב  שאם 

כאשר  אבל  לצים.  מושב  זה  אלא  שם,  שורה  לא  השכינה 

 

שנים יושבים ו"יש ביניהם דברי תורה", שכל אחד מבקש את האמת, ומחשיב את סברותיו 
העצומה  דשמיא  לסייעתא  זוכים  ואז  שורה,  השכינה  כזה  בלימוד  חברו,  של  וחידושיו 

ולהצלחת התורה בדרגה כזו שאין לשער ואין לתאר.

הערות לפרשת השבוע
"אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה"

פרש"י שפרה זו יוכבד על שם שמשפרת את הולד, פועה זו מרים על שם שפועה ומדברת 
והוגה לולד וכו', נראה לתת טעם מפני מה נקראו על שם מעשיהן אלו ולא ע"ש עיקר 
הדבר דהן מילדות אותן, די"ל לפי דהרי עיקר הלידה אכן לא נעשה על ידן, דהא נאמר 
להלן כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו, ונמצא דלא נשאר בידן אלא לשפר 

ולפעות לולד, ועל שם זה נקראו. 
ואין לדחות ולומר דרק לפרעה אמרו כן לדחותו בקש ולא דכך היה, דא"א לומר כן דהכתוב 
יאמר באיזה פיטומי מילי דחאוהו לפרעה, ושו"ר במהרש"א בסוטה יא: דנתן טעם לחיות 
הנה, משום דכשישראל עושין רצונו של מקום ה"ה בטבע החיה כמו לפני החטא דאדה"ר 

ע"ש, ועכ"פ מבואר מדבריו נמי דאכן כך היה, דעיקר הלידה לא נעשה על ידן. 
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

ה ָאַמ֣ר ה֔' ְּבִנ֥י ְבֹכִר֖י ִיְׂשָרֵאֽל:ָוֹאַמ֣ר ֵאֶל֗יָך ַׁשַּל֤ח ֶאת־ְּבִני֙ ְוַיַֽעְבֵדִ֔ני ַוְּתָמֵא֖ן  ה ֹּכ֚ א. “וָאַמְרָּת֖ ֶאל־ַּפְרֹע֑
ְלַׁשְּלחֹ֑ו ִהֵּנה֙ ָאֹנִכ֣י ֹהֵר֔ג ֶאת־ִּבְנָך֖ ְּבֹכֶרָֽך" )שמות ד’, כ”ב( יל”ע מדוע לא אמר לו דברים אלו 
עד עתה ולא אמר לו אלא שילך ויאמר לפרעה שישלח את העם ויעבדוהו. וגם מה זה 

שאמר לו “ותמאן לשלחו” והרי עדיין לא מיאן פרעה לשלח את ישראל.
ב. איתא בתרגום יונתן על ענין המלאך שבא להרוג את משה: ַוֲהָוה ְבאֹוְרָחה ְּבֵבית ִמְבּתֹוָתא 
ְוַעַרע ֵּביּה ַמְלָאָכא ַדְיָי ּוְבָעא ְלִמְקְטֵליּה ִמן ִּבְגַלל ֵגְרׁשֹום ְּבֵריּה ְדָלא ֲהָוה ְגִזיר ַעל ֵעיַסק ִיְתרֹו 
ָחמֹוי ְדָלא ַׁשְבֵקיּה ְלִמְגְזֵריּה ְּבַרם ֱאִליֶעֶזר ֲהָוה ָגַזר ִּבְּתָנָאה ְדַאְתִניּו ַּתְרֵויהֹון: ּוְנִסיַבת ִצּפֹוָרה 
ַחָּבָלא  ְדַמְלָאְך  ְלַרְגלֹוי  ָמהּוְלָּתא  ְגֵזיַרת  ַית  ְוַאְקִריַבת  ְבָרּה  ֵגְרׁשֹום  עּוְרַלת  ַית  ּוְגָזַרת  ִטיְנָרא 
ַוֲאָמַרת ַחְתָנא ְּבָעא ְלִמיְגזֹור ְוָחמֹוי ַעִּכיב ּוְכדֹון ֲאָדם ְגזּוְרָּתא ָהֵדין ְיַכֵּפר ַעל ַחְתָנא ִדיִלי: ּוְפַסק 
ַמְלָאְך ַחָּבָלא ִמֵניּה ְּבֵכן ַׁשְּבַחת ִצּפֹוָרה ַוֲאַמַרת ַמה ָחִביב הּוא ֲאָדם ְגזּוְרָּתא ָהֵדין ְדֵׁשיִזיב ַית 
ְידֹוי ְדַמְלָאְך ֲחָּבָלא. ויל"ע היאך נשבע ליתרו דבר כזה שלא ימול את בנו, וגם  ֲחָתָנא ִמן 
היאך חלה השבועה, והרי זו שבועה לבטל את המצוה. וגם צ"ב מה שאמרה שחביב דם 
המילה שהציל את משה, והרי כל מה שבא המלאך להורגו הוא על מה שעיכב הברית ואין 
זה משום שחביב דם המילה שהציל את משה ]ואמנם יש להביא ראיה כי מצות מילה היא 
חשובה ממה שנגזר עליו למות משום שביטלה, אך מש"כ הת"י דאמרה דדם המילה חביב 

שהציל את משה, צ"ב[.  

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

א. ב' ע"א המביא גט ממדנה"י, וברש"י כל חו"ל קרי ליה מדנה"י. והתו' והר"ן הקשו דרקם 
וחגר לת"ק אי"צ לומר בפ"נ ובפ"נ. והנראה דמצינו בחז"ל שני מקומות הלשון דמדנה"י 
האחד ביטוי למקום רחוק כמו האשה שהלכה למדנה"י ויש מקומת דהכונה הוא חו"ל 
דרבי היה באר"י ומדנה"י הוא חו"ל ונראה דב' תקנות היו דתחילה תקן רבי דכל חו"ל צ"ל 
בפ"נ ואח"כ תקן דמקומות הסמוכים אי"צ לומר בפ"נ דרקם וחגר הוה בכלל התקנה ואר"י 
לא היה בכלל התקנה ונ"מ אם יבוא זמן מן הזמנים שבאר"י לא יהיו בקיאים לשמה לא 
יצטרכו לומר בפ"נ משא"כ ברקם וחגר דהוה בכלל התקנה יצטרך לומר בפ"נ ובפ"נ ודו"ק.
ב. ב' ע"א יש נידון בראשונים אם מותר לצאת מאר"י למקום שכבשו עולי מצרים ולא עולי 
בבל. ודעת התו' נראה דאסור לצאת לשם דיעוין בתו' הקשו דעכו מבואר בסוגיא דצריך 
לומר בפ"נ ולקמן עו' מבואר דמותר לצאת לשם ולכאו' קשה דבפ"נ תלוי בעולי בבל ומהו 
השייכות לאיסור יציאה לחו"ל ולהנ"ל הוא מבואר היטב דאיסור הוצאה תלוי בעולי בבל 

ויעוין כפתור ופרח.
ג. ב' ע"ב דאיתיוהו בי תרי, רש"י מפרש דבאתיוהו בי תרי אי"צ לומר בפ"נ כיון דיש עדים 
הגר"ח  דמרן  משמיה  ומטו  להו.  תלי  בכיפיה  דאטו  הקשו  והתו'  הדבר.  לברר  שיכולים 
דאי"צ רק שבשעת גירושין יהיה אפשר לברר הקיום ולא דיינינן אחר הגירושין וכן מטו 

משמיה דמרן הגר"ח זצוקללה"ה.
ניקור הגיד והחלב  וברש"י שכן האמינה תורה ע"א על  ב' ע"ב ע"א נאמן באיסורים,  ד. 
והפרשת תרו"מ והתו' הקשו דתרו"מ מבואר ביבמות פח' דהוה מדין בידו. ונראה דרש"י 
נאמנות  הוה  דבידו  סברי  והתו'  ע"א  מדין  ונאמנותו  האתחזק  את  מוריד  דהבידו  ס"ל 

מחודשת.
ונראה דהתו' לשיטתם אזלו דיעוין לקמן נד' ע"ב דנאמן אף בע"א מכחישו וא"כ מוכח 
דהוה נאמנות חדשה דבידו ומה"ט נאמן אף נגד עדים. והנה מצינו בכ"מ בש"ס דין נאמנות 
דהוה  רש"י  ודעת  מקח  בעל  נאמן  ע"ג  קידושין  דיעוין  ע"א  לדין  שיך  שאינו  מחודשת 
נאמנות חדשה וכן נאמנת חיה וכן נאמן דיין עוד מצינו דאב נאמן לומר קדשתי את בתי 
ויעוין קידושין סה' נאמן האב לומר קדשתי בתי ויעוין בע"א דנאמן אף נגד ע"א ומבואר 

דהוי נאמנות מחודשת דאב וצריך אריכות.
ה. ב' ע"ב ורבנן הוא דאצריך, דעת רש"י דחיישינן שמא מצאו בן עירו ששמו כשמו ושמה 
כשמה ונמלך מלגרש. והתו' הקשו דצריך שידעו עדי מסירה שהבעל עשאו שליח להולכה 
והא דצריך שידעו עדי מסירה היינו מהדין דחצי דבר והקשה הגרע"א מהמשנה לקמן סג' 
ע"ב דהאשה שאמרה התקבל לי גטי צריכה ב' כתי עדים אחד שיאמר בפנינו קבל ואחר 

שאמר בפנינו קבל וקרע מבואר דאין בכה"ג דין דחצי דבר וצ"ע.
דבר  חלות  הוה  קבלה  דשליח  קבלה  הולכה משליח  ביסודו שליח  דחלוק  בזה  והנראה 
מסירה  דבשעת  אלא  שבערוה  דבר  גמר  אי"ז  הולכה  שליח  אבל  כידה  דידו  שבערוה 

נעשה הדבר בשליחות המשלח אבל אי"ז גמר דבר שבערוה ודעת הר"מ דשליח 
משא"כ  דבר  חצי  חשיב  ומה"ט  השליחות  מינוי  על  עדים  אי"צ  הולכה 

בשליח הולכה דהוה גמר דבשב"ע אי"ז חצי דבר ודו"ק.



דברי חזוק
לע"נ הילדה רחל בלומה בת משה יעקב

השבוע כתבנו את דברי הרה"ג רבי משה שטיין שליט"א שנאמרו 
בשעת הפרידה מבתו רחל בלומה ע"ה, אנו מקווים שהדברים 

יהיו לחיזוק באמונה בבורא יתברך ועבודתו, השתדלנו לכתוב את 
הדברים כלשונם.

ד' נתן וד' לקח יהי שם ד' מבורך- חשבתי כשעליתי מאות פעמים בבניין בהדסה 

הנקרא "אם וילד" לקומה החמישית שרחל טופלה שם, ובקומה התחתונה זו 

הקומה בה התנוקות נולדים.  חשבתי כמה פעמים האם כ"כ הודתי על "ה' נתן" 

לקחת, ויהי שם ד' מבורך ואנו  ונתן ונתן ונתן.        נכון, עכשיו הקב"ה רצה 

יודעים שזה מבורך דהרי כי כאשר "ייסר איש את בנו ... " וילד קטן לא תמיד 

נותן  ה'  עדיין  אבל  עביד,   לטב  דעביד  מה  שכל  יודעים  ואנו  טוב,  שזה  מבין 

הרבה יותר. 

על הילדה הזו אני יכול להגיד לרבש"ע: "אני מחזיר לך אותה יותר טהורה ממה 

שקבלנו אותה" נשמה טהורה שבאה לעולם ולא ידעה ק"ש, ברכות, לא ידעה 

כלום, ויצאה שהיא יודעת ק"ש, לימדנו אותה מה שצריך "שמע בני מוסר אביך" 

והיא  בבוקר  באתי  מתנדבת  איתה  שישנה  לילה  אחר  אחד  יום  בבוקר.  נט"י 

ידיים. במשך שנתיים היא בקשה הרבה "אבא תיקח  נטלתי  אמרה- אבא לא 

אותי לתורה", כך היא קראה לבית הכנסת, היא אהבה לשבת מול הפרוכת, ופעם 

אמרתי לה: רחלי תפללי לה', והיא התפללה: "ד' תרפא אותי", היא ילדה שידעה 

שהקב"ה יכול לרפא אותה, ובאמת הקב"ה ריפא אותה לזמן שהוא ריפא אותה.

 כתוב בתומר דבורה "כי חפץ חסד הוא"  שבזמן שיש קטרוג ויש דינים, הקב"ה 

מוציא מאוצר של חסד זכויות וחסדים, והקב"ה אומר שהוא לא רוצה להסתכל 

על הקטרוגים, כי חפץ חסד הוא.           בשנתיים האחרונות הרגשתי עוצמה 

של חסד שיש בעמ"י, אין לי מילים להודות על כ"כ הרבה קבוצות של אנשים 

יותר ופחות שומרי תורה ומצוות, אבל גומלי חסדים לשם שמים מכל הכיוונים, 

אנשים אמרו לי שקיבלו קבלות, דברים נשגבים בשביל רחל, ועל זה אני אומר 

"כי חפץ חסד הוא" והקב"ה בזכות כל החסדים הללו יסיר את הצרות מהכלל 

והפרט. 

בעזרת ה' שיהיה רק שמחות אצל כולם

בשם הרהג"מ שטיין – תודה עצומה לכל השכנים, החברים ובני 
השכונה היקרים שעזרו והשתתפו וחיזקו בגשמיות וברוחניות

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

וארא – ה' מיני דגן
בא – אין מעבירין על המצוות

בשלח – קריאת התורה 
יתרו – כבוד חמיו

ו. ג' ע"ב כת"י, לכאו' קשה איך מהני כת"י בגו"ק והא אין דבר שבערוה פחות משניים. ומצאנו 
בזה ב' דרכים בראשונים או דיליף לה מקרא דוכתב לה או דאה"נ צריך עדים בשעת מסירה 

והכת"י לא מהני רק לאשווי שטרא.
ז. ד' ע"א עדי חתימה כרתי, בתו' מבואר דלר"מ דעדי חתימה כרתי לצד אחד בתו' צריך עכ"פ 
עדים בשעת מסירה והביאור בזה נראה דבגו"ק מבואר ברשב"א דיש דין עדי ראיה ולא סגי 
בעדי ידיעה ועדי חתימה מהני רק בתורת עדי ידיעה ולא בתורת עדי ראיה ומה"ט צריך שיהיו 

עדים בשעת מסירה ודו"ק.
ח. ד' ע"א יש שאלה גדולה איך מהני עדות בשטר והרי העדים לא ראו המעשה ונאמרו בזה ב' 
דרכים דעת הנתיה"מ דהוה מדין אנן סהדי אבל זה תמוה דא"כ מה שיך דין דנמצא אחד מהם 
קאו"פ בעדות בשטר והנראה מוכרח כמו שיסד בחידושי רח"ה דהחתימות שבשטר מעידים 
את מעשה השטר ובראשונים מבואר דמהני אף בגו"ק ומבואר דהוה עדי ראיה ולא רק עדי 

ידיעה והיינו כהנ"ל וכמש"נ.
ט. ה' ע"א אלם, הקצה"ח האריך להוכיח דהדין דאלם פסול בעדות אי"ז רק פסול מחמת 
חסרון דיבור דאינו יכול לדבר אלא דהוה פסול הגוף ומה"ט פסול אף בעדות בשטר דהוה 
פסול הגוף. אבל קשה דבעדות בפ"נ כל הפסולים כשרים וא"כ למה אלם פסול בעדות אשה 
וצ"ע. ומטו בה רבותינו האחרונים דיש דין בשעת מסירה לומר דרק אז השליח מדייק ויעוין 
לקמן ה' ע"ב נתן לה ולא אמר כיצד יעשה יחזור ויתננה לה מבואר דאינו מדייק רק בשעת 

נתינה ומיושב היטב הא דאלם פסול והיינו כהנ"ל וכמ"ש.
י. ו' ע"ב שירטוט, דעת רש"י דכל כד' כתבי הקדש צריכים שירטוט ודעת התו' דרק מזוזה 
צריכה שירטוט וזהו כאמתה של תורה שיש בה יחוד ה'. ויעוין מנחות לב' ס"ת ותפילין שבלו 
אין עושין מהם מזוזה דמעלין בקדש ואין מורידין ומקשה דתיפו"ל דמזוזה צריכה שירטוט. 
ורש"י מפרש דהן ס"ת והן מזוזה צריכים שירטוט וא"כ קו' הגמ' אינו אלא מתפילין והתו' 

מפרשים דקו' הגמ' הוא גם מס"ת וגם מתפילין דס"ת אי"צ שירטוט.
יא. המשך. והנה יעוין מגילה יז' דברי שלום ואמת מלמד שצריכה שירטוט כאמתה של תורה 
מהדין  שירטוט  צריכה  וא"כ  הקודש  כתבי  מכלל  הוה  אסתר  דמגילת  תיפו"ל  קשה  ולכאו' 
דכתבי הקדש וצ"ע. והנראה בזה לפ"מ שיסד מרן הגרי"ז דבמגילת אסתר תרתי איתנהו ביה 
ויעוין רש"י ב"ב טו' דמרדכי ואסתר כתבוהו בתורת מגילה  האחד דין מגילה והב' דין ספר 
ואנשי כנה"ג כתבוהו בתורת כתבי הקודש ויש לעיין אם דין קריאתה הוא דין קריאת כתבי 
הקודש או דין קריאת מגילה וצ"ע. ומהא דחזינן דקראה ע"פ עד מחצה יצא וכן דקוראה בין 
עומד בין יושב מוכח דאי"ז דין קריאת כתבי הקודש אלא דין קריאת מגילה וזהו דיליף מקרא 
דדברי שלום ואמת דצריכה שירטוט היינו דהדין המגילה שבו צריך שירטוט אף שלא כתבו 

בתורת כתבי הקדש ודו"ק.
יב. המשך. והנה יעוין סוטה יח' ע"ב כתבה אגרת פסולה וברש"י בלא שירטוט. וקשה דשניים 
כותבין שלש אין כותבין והנראה בזה דבהדין שירטוט תרתי איתנהו ביה האחד דין דשניים 
כותבין שלש אין כותבין דהוה דין בכל כתיבת מקרא ויש דין נוסף והוא מדיני הספר שצריך 
וזהו דיליף מקרא דספר דצריך שירטוט לשם  ונ"מ דצריך לשרטט לשמה.  להיות משורטט 

מגילה סוטה ודו"ק.

תגובות
על  היתר  דבר  להניח  היתר  אין  ספרד  דלבני  להעיר,  שליט"א,  מועלם  יחזקאל  הרב  מש"כ 
שולחן או מגש וכדו' בכדי להתיר טלטול, )דיהא השולחן בסיס לאיסור ולהיתר(, מחמת דברי 
הריב"ש שהביא הב"י.  באמת אה"נ דלפי סברת הריב"ש ליכא היתר זה, כמבואר בשעה"צ 
הפוסקים  נקטו  מ"מ  סק"כ(.  שם  שעה"צ  )עי'  בזה  החמיר  הגר"א  ואף  סקי"ח(,  רע"ז  )סי' 
לעיקרא דדינא להיתרא גם לבני ספרד, ומכמה טעמים,  א. דכיון דרוב הפוסקים נקטו כדברי 
המג"א, אזלי' בזה לקולא, כיון דהוי פלוגתא במילתא דרבנן, וכתב השעה"צ )סי' ש"ט סקכ"ד( 
דאזלי' בספק מוקצה לקולא משום דספק דרבנן לקולא.  ב. דכיון שבזמנינו יש אור חשמל 
אין חשיבות לאור הנר, ]ואף שצריך למצוה הדלקת נר שבת, מ"מ אפשר לסמוך דיוצאים ידי 
המצוה גם באור חשמל[. ]כ"כ בשו"ת אור לציון )ח"ב סי"ח בהערה(, עי"ש. וכ"כ  בילקוט 
יוסף )סי' ש"י הערה ז' במילואים( עי' בדבריו. וכן עי' בכף החיים )סי' רע"ז סקי"ז( שהביא 
דברי המג"א והפוסקים כוותי' בסתמא[.  ג. ועוד יש להתיר מחמת דברי הריב"ש גופי' שכתב 
שנתינת לחם וכדו' מהני משום דהוי כאילו התנה שיוכל לטלטל, ועי"ש בריב"ש שסמך על 
עכ"פ בשעת הדחק. ד. ועוד יש להתיר ע"פ הערוך השולחן )סי' רע"ז סי"ב( שתמה על סברת 
הריב"ש, דחשיבות לא נמדד לפי הזמן אלא לפי ערך החפץ, וממילא ודאי שלחם וכדו' יותר 
חשובים בערכם מהשלהבת, עי' בדבריו. ובצירוף כל זה, ודאי נראה דאפשר לסמוך להקל גם 
לבני ספרד להניח דבר היתר על השולחן או המגש )עכ"פ שאינו מיוחד לנרות(. ומ"מ הרוצה 

לצאת מידי כל ספיקא, יכול גם לעשות תנאי להדיא, וגם להניח דבר היתר, ודו"ק.      
הרב אלחנן ברונר

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪


