
 

 אעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ז"תשע תבוא כי לפרשת אספקלריא

 יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 חינוך

 חידות

 סיפור
  

@ 

 ניתן להגיש תגובות לכל המאמרים, בכתובת המערכת:

9797@okmail.co.il  

 המערכת אינה אחראית לתוכן המאמרים וסגנונם

 

mailto:9797@okmail.co.il
mailto:9797@okmail.co.il


 

 בעמ'  -אספקלריא 

 

 :בלחיצה( )מהווה גם קישוריות למאמרים, תוכן העניינים

 ו .......................... ז"תשע תבוא כי לפרשת אספקלריא

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

 ו ......................... ישב לא פלשתים ובמושב. אבינו אברהם זה – האיש אשרי

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

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

 ח .................... ויעקב ליצחק גם או אבינו לאברהם רק מיוחסים הגרים האם

 ישראל הרב/  יהירושלמ תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 יא ........................ (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו, קלויזנר

 יא .................................................. הירושלמי באספקלריית" יקים לא אשר"

 יד............................................................. רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יד ......................................................................... הנפש של בשפתה תוכחה

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

 טז ..................................................................... השנה וחדשי המועדים הלכות

 טז ..................................................... התוכחה פרשת בקריאת המנהגים דיני

 הליכות' 'כהלכתה תפילה' 'הכשרות' ס"מח, פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 יט ............................................................................................... 'ישראל בת

 יט ................................... ח"תשע שנת לקראת -" והסליחות הרחמים" חודש

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

 כד ............................................................ כתב גבי שעל לכלוך או דיו הסרת

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

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

 כז .........................בבית אור להדליק סיפור דרך לגוי לומר מותר האם בענין

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

 ל ................................................................................. ס"ושא' שמואל ויאמר'

 ל ........................................................... השנה בראש סיגריות ועישון רחיצה

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

 לג ........................................................................................................ ועוד

 לג .................................................................... הביכורים מביאי בפני עמידה
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, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' אונניימצ ומשחרי' ס"מח

 לו..................................................................................................... באלעד

, הראשונים' מי להיות בנקל שיוכל כדי נ''לביהכ סמוך להתגורר כדאי אם

 לו ....................................................................... עדיף פסיעות שכר שמא או

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

 לט .................................................................................................... סופרים

 לט ...................................... "בארץ התלויה מצוה" היא האם ביכורים מצות

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

 מב ........................................................... ?ארמי אותו מיהו, אבי אבד ארמי

 מו .......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה בהר/  המועדים לב

 מו ............................................................................ סליחות לאמירת הטעם

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

 מט ........................... ?בתורה כתובה שלא למכה נחשב צדיקים מיתת מדוע

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

 נב.................................. ?היצר עצת להיות יכולים" תשובה מחשבות" האם

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

 נה ............................................................................................ איסור להריח

 נה ..........................................................................חשמל למתג תינוק קירוב

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

 נו ........................................................................................................ 'חיים

 נו .....................................................................................כל מרוב - בשמחה

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הדף מאחורי

 נח .......................................... (ספר קרית) ס"ושא המבואר הלבבות חובת ס"ומח

 נח .............................................................. יפה מיתה לו ברור -: נב סנהדרין

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 ס........................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ס .......................................... "בשמחה אלוקיך' ה את עבדת לא אשר תחת"

 סד ...................................... Rav Mordechai Malka/  אנגלית ורהמהד - מלך מעדני

“Because You Did Not Serve Hashem With Joy” ....................................... סד 
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 אני גם' ספרי מחבר, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 סח ........................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס', 'אודך

 סח ............................................................................ הזה המקום אל ויביאנו

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

 עא .............................................................. המזבח על הברזל הנפת באיסור

 עד ................................ 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 עד ............. ?עליה שעונה כאן היתה שאלה איזו', ואמרת וענית' הכוונה מה

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

 זע ................................................................................. הצדיקים של מעלתם

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

 פ .................................................................................. ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 פ .................... התעוררות - אלו בימים האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו

 המוסר ע"שו ס"ומח, ף"הרי דכפר רב אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 פב ............................................................................. ס"ועו, במשפט עין, ח"ב

 פב ........................................................................................... ביסורים נקנים

 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 פה........................................................................................... ועוד' אחרונים

 פה ......................................................................... בדרכיו והלכת מצות גדר

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

 פז ..................................................................... תחילה במחשבה מעשה סוף

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

 פט .................................................................... ישראל ארץ של ירושות שתי

 צב ....................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 צב .............................................................................. אוצרו את לך' ה יפתח

 

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

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

 צד .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 צד ............................................................................... ביחיד סליחות אמירת
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 צט ................................................................. חינוך

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

 צט...................................................................................... למעלה אך והיית

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

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

 קב ................................................................. ביקורת לקבל לילד עוזרים איך

 

 קה ................................................................ חידות

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

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

 קה .......................................................................... תבוא כי בפרשת שאלות

 קה ..................................................................... תצא כי' חדוותא'ל תשובות

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

 קט ................................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

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

 

 קטז ................................................................ סיפור

 קטז ..................(וינשטוק חיים חנוך הרב של מאוצרו) זיגלבוים מנחם הרב/  סיפור

 קטז ..................................... קדישא התניא ספר של הראשון הדפוס נוצר כך

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קכו .......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קכו................................................... ??לשייכו צריכים לאן, וטהור קדוש ילד
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 לפרשת כי תבוא תשע"ז אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

 זה אברהם אבינו. ובמושב פלשתים לא ישב –אשרי האיש 

זה אבימלך, שאמר לו "הנה ארצי  –במושב לצים לא ישב ומבואר במדרש: 

 ולא קיבל. אלפניך"

במסכת עבודה זרה )יט, א(, שגם שם נדרש המזמור על אברהם אבינו, כתוב: 

שלא ישב במושב אנשי פלשתים מפני שליצנים היו,  –"ובמושב לצים לא ישב 

שחק לנו". ע"כ. שנאמר )שופטים טז, כה( ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וי

ושמא גם שם הכוונה שלא ישב במושב אבימלך מלך פלשתים ואנשי סודו שהרי 

הפלשתים המוזכרים בספר שופטים הינם בדור אחר, והובא רק לסימנא שמדת 

 הליצנות מצויה אצל הפלשתים.

ואולי יש להביא ראיה לדבר שהכוונה שלא ישב במושב אבימלך ומקורביו דייקא, 

לא הוא שכן ישב אברהם אבינו בארץ פלשתים! שנאמר )בראשית שהרי מקרא מ

כא, לד( "ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים"... וביאר הרמב"ן )בראשית כא, 

, ואם כדברינו שעיקר בעיר הבירהלב( שאכן ישב בארץ פלשתים ורק לא ישב 

 הליצנות היתה באבימלך ואנשיו יושבי עיר הבירה, מיושב היטב שמה שנאמר

 בגמרא שלא ישב במושב פלשתים הכוונה רק כלפי אבימלך ואנשיו.

השאלה על דרשת הגמרא שהרי הפלשתים הליצנים מהפסוק  ובנוגע לעצם

 שבספר שופטים חיו בדור אחר לגמרי מדורו של אברהם אבינו, מצאנו הסבר נוסף:

 ביאר הסבא מסלבודקא )בעריכת הגר"י כהן, עמ' תשב(, ש"בכח" היתה הליצנות

                                                
 בראשית כ, טו. א
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טמונה בלב אבות אבותיהם של הפלשתים. ומכאן רואים אנו עד היכן היתה 

 ראיית העיניים של אברהם אבינו.

ביאורים נוספים להבין מנין יודעים אנו שהפלשתים שבדורו של אברהם היו 

ובפרט בבראשית רבה, ששם נדרש כך מבלי לבאר שהמקור הוא ליצנים? 

 :מפלשתים שבימי שמשון

היו אומרים "מאבימלך נתעברה  ליצני הדוראשכנזי(: ש-)ר"ש יפהיפה תואר א. 

שרה" )כדברי רש"י בתחלת פרשת תולדות, עי"ש, ועיין ב"מ פז, א(, ומוציאי דיבה 

זו היו בלי ספק יושבי אותה ארץ, שהם ראו את לקיחת שרה. וכיון לזה ר"ש 

ים, עמ' שנו; גולובנציץ )בשני מקומות: "שיג ושיח בנביאים", חלק יהושע שופט

"שיג ושיח בנישואין", עמ' נח( ש"שמא היו אלו הפלשתים שהתלוצצו והתגאו 

 באיוולתם".

ואמנם יש להעיר על כך, שבגמרא שם כתוב שכך ריננו "כל אומות העולם", 

 ומכל מקום יש ליישב ש'מוציאי' דיבה זו היו כנראה הפלשתים.

ם היו ליצנים מהבחינה שלא אשכנזי(: הכוונה שהפלשתי-יפה תואר )ר"ש יפהב. 

שנים שיושבים ואין ביניהם דברי  –למדו תורה, על דרך הנזכר באבות פ"ג מ"ב 

 תורה הרי זה מושב לצים.

שלא מצאנו שאברהם קרא שם האחת: ומה שלא למדו אנו יודעים משתי ראיות: 

שמצאנו שאבימלך נענש על שהיה לו ללמוד ולא למד )בבא  והשנית:בשם ה', 

 , א; מכות ט, ב(.קמא צב

עוד ביאור לליצנות הפלשתים ראה בספה"ק דרכי נועם )פרשת תולדות ג. 

תשס"ב( על פי המבואר בפסוק )בראשית כו, טו( שהבארות שחפר אברהם 'סתמום 

פלשתים', שהשפילו את מדת החסד, מדת אהבה וחיללוה באהבה נפולה של 

', היינו כששרתה עליהם מדת תשוקות רעות. וביאר כי זו הכוונה 'ויהי כטוב לבם

 החסד, אז 'ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו', חיללו הקודש של מדת החסד.
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 האם הגרים מיוחסים רק לאברהם אבינו או גם ליצחק ויעקב

 )כו, ה(כו'  ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאַרַםי ֹאֵבד ָאַבי ַוֵיֶרד ַמְצַרְיָמה ְוָעַניָת ְוָאַמְרָת ַלְפֵני 

וז"ל, הגר מביא וקורא שנאמר כותב ביכורים )פ"ד ה"ג(  'הרמב"ם בהלא 

לאברהם "אב המון גוים נתתיך", הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין תחת כנפי 

 שכינה.

 "שהנחלת המזון ברכתב ומרל יכול שגר א(, פא, ב"ב) התוס' יםתבוכ עפ"זו

 מביא עצמו שגר ביכורים, לגבי ד( א, )ביכורים בירושלמי וכדאיתא לאבותינו",

 מכאן לארם אב היה לשעבר נתתיך", גוים המון אב "כי קרא דאמר מ"ט וקורא

 גוים. לכל ואילך

 יצחק ולא ,אבינו אברהם דוקא בו שנתייחד דבר זה גוים", המון "אב ובפשטות

 ויעקב.

התוס' שם כותבים, דההיא דהירושלמי משבשתא היא, כי אכתי היאך מצי אולם 

 גר לומר "ארמי אובד אבי" דהיינו יעקב "וירד מצרימה וירעו אותנו ויוציאנו".

והראשונים שם מיישבים, וז"ל הרמב"ן, ואע"ג דכתיב בפרשת בכורים "ארמי 

כות יט, א( וז"ל, מ)ריטב"א באובד אבי", שלשה אבות העולם היו כאברהם. וכעי"ז 

נהי דאברהם אב לגרים, יצחק ויעקב מאי איכא למימר, וכן לענין בכורים היאך 

יכול לקרות "ארמי אובד אבי". וי"ל דקים לן דכולהו אבות כחד נינהו וכדאיתקש 

 בכמה דוכתי, ואף הם נעשו אב לגרים כאברהם אבינו ע"ה.

חד דוקא לאברהם אלא גם ומבואר מדבריהם ש"אב המון גויים", זה לא דבר מיו

ומאברהם אנו למדים גם ליצחק וליעקב, וכל ג' אבות העולם בכלל  ליצחק וליעקב,

 זה שנקראים הגרים על שמם וכולן אבות להם.
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 מכוחו של אברהם אבינו יש לגר שייכות לכל האבות

אך השאגת אריה )סי' מט( כותב, שמדברי הרמב"ם מוכח ש"אב המון גויים" ב( 

מיוחד דוקא לאברהם אבינו. שהרי הרמב"ם שם מוסיף על דבריו הנ"ל, ה דבר שז

"ולאברהם היתה השבועה תחילה שירשו בניו את הארץ", והכונה שבא ליתן טעם 

דמנלן ש"אשר נשבע לאבותינו" קאי על אברהם, דילמא קאי על יצחק ויעקב שלא 

כו'.  מצינו בהם שנקראו אבות, ולכן כותב שלאברהם היתה השבועה תחילה

 ומוכח ש"אב המון גויים" הוא דבר שמיוחד לאברהם לחודיה.

ובספר מעשי ה' )מעשי מצרים פרק כד( דקדק מה שאמרו "ארמי אובד אבי" ולא 

מזכירים את יעקב בשמו. ומבאר שהכונה להודיע שיעקב הוא אבינו ולא אבי 

ו אומה אחרת, לעומת אברהם ויצחק שהם אבות ג"כ לאומות אחרות ולא נקרא

 "אבי" סתם.

אולם הנה השאג"א כותב, שגם לפי שיטת הרמב"ם שלא מצינו שיצחק ויעקב 

נקראו אבות, מ"מ ממה שאומרים "אבותינו" בלשון רבים, מוכח שיכול לומר 

 לאבותינו בשביל אברהם לחוד שנקרא אב לכל הגוים.

 ןבלשו "לאבותינו" אומרים לחוד אברהם של גויים" המון "אב מכח מדוע וצ"ב,

 רבים.

והאמת שגם לפי דברי הראשונים שכתבו, שכל האבות הם כאברהם, נראה שגם 

הם מודים ש"אב המון גויים" הוא דבר שמיוחד בעצם רק לאברהם לחוד, אלא 

שהם סוברים דאעפ"כ אפשר לומר "לאבותינו" כי שלשת האבות הן הן אבות 

 העולם כאברהם )לשון הרשב"א והר"ן שם(.

רהם הוא "אב המון גויים", ממילא יש לגרים שייכות גם והיינו שבגלל שאב

ליצחק ויעקב. וכ"כ הלבוש )או"ח נג, יט( שקראו הקב"ה לאברהם "אב המון גוים", 

ופירושו שמאותו היום ואילך יהיה אב לכל הגוים שיכולין לומר "אלהי אבותינו", 

מר ויהיה כוונתם אל אברהם יצחק ויעקב כאילו הוא מתייחס אחריהם במא

 השי"ת.
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 אברהם שורש הכל

( והביאור בזה, כי הנה חז"ל אומרים )ברכות טז, ב( ש"אין קוראין אבות אלא ג

לשלשה". אך מאידך אומרים )פסחים קיז, ב( עה"פ )בראשית יב, ב( "ואעשך לגוי 

גדול" זהו שאומרים 'אלהי אברהם', "ואברכך" זהו שאומרים 'אלהי יצחק'. 

ם 'אלהי יעקב', יכול יהו חותמין בכולן? ת"ל "והיה "ואגדלה שמך" זהו שאומרי

 ברכה" בך חותמין ואין חותמין בכולן.

הגדש"פ 'יד מצרים'( וז"ל, שכל אחד מהאבות בהקדמה לבאר הגרי"א חבר )מו

היה דבר פרטי בפני עצמו שנקרא בשם זה אב לכלל האומה, שמכל אחד מהם 

ת הנכבדות תלויים בשורש ירשו דבר פרטי. ולהיות על שכל אלו השלשה מעלו

אחד במה שנעשו לעם ה' וקבלו תורתו, שעי"ז הם קשורים בו יתברך ומשגיח 

עליהם בפרטות והנבואה ורוח הקודש נמצא בהם, לכן אמרו יכול יהיו חותמין 

שכולם כלולים במעלת האב הראשון  –בכולם, ת"ל "והיה ברכה" בך חותמין 

 אברהם אבינו ע"ה עכ"ד.

ו, שהגם שכל אחד מהאבות לחוד נקרא אב לכל האומה, מ"מ ומבואר מדברי

ת בראשית עמ' "וכ"כ רבי ירוחם זצ"ל דע) שורש הכל בא מכוחו של אברהם אבינו

 .פד(

ועפ"ז יש לבאר, שמכח מה שהגרים מתייחסים לאברהם "אב המון גוים", ממילא 

ח יש להם שייכות גם ליצחק וליעקב, מאחר שאברהם הוא השורש להכל. ומכ

 שייכות לשורש יש להם שייכות לכל, ולכן שפיר יכולים גם הם לומר "לאבותינו".ה

וכ"כ ב'תוספות אנשי שם' )ביכורים א, ה( עפ"ד הרמב"ן הנ"ל, שכל האבות כחד 

חשיבי, וכיון שנתחבר לישראל כל מה שקרה להם נחשב כאילו קרה אליו, וגם הגר 

 דומה.חייב במצות המורות על יציאת מצרים כפסח וכ

 * מאמר זה יופיע בעז"ה בספר "אהל אבות" שעומד לצאת לאור בקרוב בס"ד.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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 אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ל"מו, קלויזנר ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד

 (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט

 ושלמי"אשר לא יקים" באספקלריית היר

 דבר נפלא מצאנו במשנת הירושלמי, בפרק שביעי שבמסכת סוטה הלכה ד':

ר ֹלא, כו:דברים כזבפרשתן כתיב )" ת-( ָארור ֲאשֶׁ  ַהזאת-ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה-ָיִקים אֶׁ

 ' שהוא לשון הקמה, משמע שצריך להקים, ונשאלת השאלה:(ָיִקים ֹלא)ומדכתיב '

זה החזן  ,שמעון בן יקים אומר ותה. ומתרץ:()שצריך להקים א וכי יש תורה נופלת

)ומגביה הס"ת ומראה הכתב לעם, שצריך להקימה כראוי שיראו  שהוא עומד

 .'(ָיִקיםכולם את הכתב, וכלפי זה נכתב הלשון '

)היינו זה הבית שלמטן )ביאור נוסף בפסוק זה(, רבי שמעון בן חלפתא אומר "

שבישראל שבידם להקים את  הבי"ד שלמטה, והם המלך והנשיא והשופטים

דאמר רב חונה רב יהודה בשם התורה ולמחות ביד העוברים והמבטלים אותה(, 

)את בגדיו, כשהביא לו חלקיהו את הס"ת הדבר הזה קרע יאשיהו  שמואל על

ר ֹלאומצא בו כתוב  )ולכך כתיב אח"כ שקיבץ כל  ואמר עלי להקים( ָיִקים-ָארור ֲאשֶׁ

 .ית חדשה ללכת אחרי ה'(יהודה וישראל לכרות בר

 ת"הס הגבהת מקור מן התורה על מנהג

: ל"וז ת"הס הגבהת מקור מן התורה על מנהג ן"ואכן, מירושלמי דנן הביא הרמב

 שמעון רבי, נופלת תורה יש וכי, יקים לא אשר ראיתי( ב"ה ז"פ) סוטה ובירושלמי"

 הציבור על ורהת ספר מקים שאינו החזן על נראה ולי... חזן זה אומר יקים בן

 שמגביהין( ב"מי ב"פי) סופרים במסכת שמפורש כמו, לכל כתיבתו פני להראות

, ולאחריו לפניו ומחזירו ולשמאלו לימינו העומדים לעם כתיבתו פני ומראה אותו

 שם אשר התורה זאת ולומר ולכרוע הכתוב לראות ונשים אנשים לכל שמצוה

 ל:"בזה כתב( רעו' סי ד"יו) סופר חתם ת"ואכן בשו. ל"עכ נוהגין וכן, וגו' משה

 .ן""הרמב ש"וכמ לדאורייתא קרוב לעם חזותו ולהראות ת"ס "והגבהת
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 תענית על נפילת ס"ת ח"ו

" שהביא הרמב"ן בלשון "ולי זה החזן שהוא עומד" והנה לפני ביאור הנ"ל על

 םמקי שאינו החזן זה אגדה דרך על נראה", מביא הרמב"ן ביאור וכלשונו: "ואמרו

 יפולו". שלא כתקנן להעמידן התורה ספרי

 ונלאו, לארץ תורה ספר נפל כאשר להתענות שצריך העולם בפי והנה מרגלא

', ו' סי ח"או" אש אמרי" ת"ובשו. ובראשונים ס"בש מקור לזה למצוא לב חכמי

 הנ"ל שצריך החזן ן"של הרמב עפ"י פירושו מהך ירושלמי, לזה סמך קצת הביא

 יפולו, ואם ח"ו נכשל בזה יש עליו 'ארור' ".. שלא תקנןכ לראות להעמידן

 'ברוך' בכלל זה והחזיק הרי להחזיק בידו ספיקה היתה לא

 שם בירושלמי עוד: יצויין מה שדרשו

, ועשה )מצוה( ושמר )מעבירה( ולימד למד חייה, תנחום ברבי רבי בשם אחא' "ר

ָארור  בכלל זה הרי ,החזיק ולא להחזיק )אחרים הלומדים( בידו ספיקה והיתה

ר ֹלא) ת-ֲאשֶׁ )אומר:(  בר בא חייה, רבי בשם ירמיה' ר. (ַהזאת-ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה-ָיִקים אֶׁ

והחזיק  להחזיק, בידו ספיקה היתה ולא עשה, ולא שמר, ולא לימד, ולא למד, לא

 .'ברוך' בכלל זה הרי )ואפ"ה החזיק יותר מכדי יכלתו באחרים הלומדים(

 בקדושה עצמו להחזיק -והחזיק'  להחזיק בידו קסיפ היה 'לא

 אבל שפיר מובן הרישא דבשלמא מרן הפני מנחם זי"ע דקדק בהך ירושלמי

 אם יועיל מה עשה ולא שמר ולא לימד ולא למד לא שאם, להבין קשה הסיפא

מבאר  –החזיק  אלא החזיק. כיצד להחזיק בידו סיפק היה לא אם קשה ועוד, יחזיק

 בכל נתנסה ע"ה אבינו אברהם, בקדושה עצמו להחזיק המכוון םג -הפני מנחם 

 עשרת בכל ועמד נפשו ומסר, היהדות עניני ובשאר ממון בעניני, הדברים

 סיפק היה 'לא. בקדושה עצמו להחזיק ישראל איש לכל הכח הניח ובזה, הנסיונות

 סיפק כן יש באמת אבל, בידו סיפק שאין סבור שהאדם היינו, והחזיק' להחזיק בידו

, לו יכול אין עוזרו ה"הקב ואלמלא וכו' יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו, בידו

 ולא למד לא אם ההסתרות, ואפילו כל להבקיע ישראל איש יכול טוב רצון ידי על
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 להגיע יזכה ביהדות למשהו נפש ומסירות רצון כשיש עשה ולא שמר ולא לימד

 .ה'ועש ושמר ולימד 'למד בגדר להיות לבסוף

 המצוות את יקיים שחבירו לעשות חייב יקים" אשר ברוך" מדין

 לצורך לחבירו מעות לתת צריך אין ערבות הגרש"ז אוירבאך זצ"ל חידש שמדין

והוסיף ע"ז תלמידו הגר"א נבנצל שליט"א לומר עפ"י הירושלמי , המצווה קיום

 מ"מ, ווההמצ קיום לצורך לחבירו מעות לתת צריך אין ערבות שמדין הנ"ל שאף

 שחבירו לעשות חייב" לעשותם הזאת התורה דברי את יקים אשר ברוך" מדין

 מהירושלמי מבואר שהרי. כך על ממון הוצאות להוציא ואף, המצוות את יקיים

 שחבירו לעשות יש לעשותם הזאת התורה דברי את יקים ברוך אשר מדין פ"שעכ

 .כך על ממון הוצאות להוציא ואפילו, הזאת התורה דברי את יקיים

לע"נ אא"ז הרה"ח ר' יוסף שלמה בן ר' חיים זאב ע"ה קלויזנר אשר היא"צ שלו 

 חל ביום י"ד אלול ת.נ.צ.ב.ה.



 

 ידעמ'  -אספקלריא 

 

 הדרש והנדרש / הרב חיים רוטשטיין

 תוכחה בשפתה של הנפש

ָללֹות ָהֵאֶלה ָללֹות ָהֵאֶלה וָבאו ָעֶליָך ָכל ַהקְ וָבאו ָעֶליָך ָכל ַהקְ )כח, ב(. )כח, ב(. וָבאו ָעֶליָך ָכל ַהְבָרכֹות ָהֵאֶלה ְוַהַשיֻגָך וָבאו ָעֶליָך ָכל ַהְבָרכֹות ָהֵאֶלה ְוַהַשיֻגָך 

  )כח, טו()כח, טו(  ְוַהַשיגוךָ ְוַהַשיגוךָ 

הפורענות על אחת  מרובה מדת הטוב ממדתשנינו )תוספתא סוטה פ"ד הל"א( 

, וידוע הדבר. אולם כשקוראים אנו בפרשת השבוע, אנו עומדים מחמש מאות

תמהים לאור כלל זה, שכאשר בירכה התורה כתבה זאת בקצרה יחסית לעומת 

ומדוע לא  -הקללות, והלא מידה טובה מרובה האריכות בה נכתבה פרשת 

 האריכה התורה בברכות יותר מבקללות?! אתמהה!!

 אך דומה כי המענה לשאלה זו פשוט הוא עד מאד, וטמון הוא בנו ובעצמנו.

לפי ניסיוני האישי, ואולי יש מי  םנציג זאת בדוגמא מתוך חיינו היומיומיי

'תאסוף את  -או המוישל'ה שלנו בהצעה שיערער על כך: אנו פונים אל היענקל'ה 

זהו! איננו צריכים ליותר, עיניו כבר  -כל המשחקים ותקבל משהו טעים מאבא' 

נדלקו, ויהי כרגע אחד בעיניו באהבתו את הממתק, והנה הוא כבר מסיים לאסוף. 

 התראה לעומת זאת אינה תמיד נשמעת כל כך מהר.

וגמא מהילד שבנו: את עינינו צדה כתבה אך זו דוגמא מעולם ילדינו, הבה ניטול ד

בעיתון המבשרת כי אחד מהמאכלים הערבים לחיכנו, אשר לא נפקד מקומו מאת 

 -אין ספק כי תהיה השפעה לכתבה זו  -מטבחנו תדיר, חשוד על סיכון לבריאותנו 

והיא: משיכה בכתפינו והמהום: נו נו... על פי רוב זה יישאר במטבח. ולעומת זאת, 

נו נתקלים במודעה המכריזה על "הזדמנות מציאה" אנחנו שם! לא תעזור כאשר א

הידיעה הדי ברורה שככל הנראה לא מדובר בדבר שאכן ייטיב את עתידנו, בכדי 

 להניא את יצר הרווח הקל שניעור בנו...

וכל־כך למה?! מפני שכאשר נפשו של האדם נתקלת בפיתוי של 'משהו טעים' או 

האדם מתחיל כבר לטוות את קורי דמיונותיו על  -מה( הזדמנות לרווח )בהתא

ההנאה והרווח הצפוי לו, ודי בכך בכדי לגרום לו לעשות מעשים ולהוציא הוצאות 
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שלא היו בתכנונו... ומנגד, כאשר אדם מותרה שלא לאכול מאכל כלשהו שתיכנן, 

והוא צרוב בדמיונו לעת עתה יותר  –הרי למעשה או למאכל הוא משתוקק 

ונש הצפוי... ואולי פשוט יעדיף את עיסוק זה על פני העיסוק בעונש מהע

 המאיים...

יתכן וזהו הטעם שהוצרכה התורה להאריך כל כך הרבה בעניין העונש לעומת 

העיסוק בשכר, מפני שהשכר כה קרוב הוא לנפשו של האדם ודי באזכור קצר בכדי 

ה הנפש להרחיק ולהדחיק להפעיל את המנועים הנכונים... אך את העונש מעדיפ

ממושכלותיה, ומבכרת את העיסוק הנפשי והמעשי בעבירה הערבה לשעתה. ולכך 

 הוצרכה התורה לפרט ולתאר את העונש ברחל בתך הקטנה, וכולי האי ואולי...

 בכדי להשפיע עלינו לשוחח בשפה המשפיעה על הנפש

הן לילדינו, והן לילד  -כפול הוא  -וכדברינו בתחילה, כן בבואנו ליטול את הלקח 

 אשר בתוכנו.

בחינוך ילדינו, עלינו לדעת שכשם שהתאימה התורה בפרשתנו את שפתה לשפת 

כן עלינו להתאים את שפתינו לשפה  -נפש האדם בכדי שתושג ההשפעה הרצויה 

בשפתם, במושגיהם, ובצורה בה הדברים משפיעים  -המדברת אל נפש ילדינו 

מחכמי האומות שהוא כשלעצמו מחבב מאד  עליהם. וכפי שתיאר זאת אחד

 –תותים בשמנת, אולם כשהולך הוא לדייג נוטל הוא עמו מאכל שאינו מאכל 

תולעים מלאות דם. ולא שאינו מוכן להעשיר את סעודתם האחרונה של הדגים 

האומללים אלא שזוהי בחירתם האישית. אל הדג מדברים בשפתו הדגית, ועם 

 היו...דגים לא י -תותים בשמנת 

ל, ואף לא בישיבה על יד ספר מוסר, -ו-ל-אבל גם לילד שבנו... אין די בזעקת א

אלא מוכרחים אנו לדבר אל תוך ליבנו בשפתינו אנו, וכפי שהאריכו רבותינו בעלי 

המוסר בגודל ובחובת מעלת הציור שהוא הוא הנכתב, לדבר אל עצמנו באופן בו 

ה יוצר את הרושם החיצוני על נפשנו, תושפע נפשנו. לימוד המוסר בניגון שוב

אך עלינו לוודא שהם דברים  –החזרה מחדירה את הדברים אל תוככי נפשנו 

 החודרים אל הלב! יזכנו ד' לכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות כ"ג  'מח"ס 'מאור יעקב

 המועדים וחדשי השנה

 הגים בקריאת פרשת התוכחהדיני המנ

 ֹכל )כח, מז( ֵמֹרב ֵלָבב וְבטוב ְבַשְמָחה ֱאֹלֶקיךָ ' ה ֶאת ָעַבְדתָ  ֹלא ֲאֶשר ַתַחת

כתוב בגמ' במגילה )לא:( "תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם 

לישראל שיהו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם 

נה, מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השה ראש הש

וקללותיה". וכן נפסק ברמב"ם )פי"ג מהל' תפילה ה"ב( שמתקנת עזרא לקרוא 

התוכחה שבפרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. ועיין 

 בשולחן ערוך )או"ח סי' תכה ס"ו( פרטי דינים בזה.

"בשמחה  )סי' עח סעי' ד' ואילך( שהתיבות בפסוק וכתב הקיצור שולחן ערוך

יש לבעל לקרות בקול רם, וכן בפסוק )כח, נח( "ליראה את ה' ובטוב לב מרב כל" 

הנכבד" יש לומר עד סוף הפסוק בקול רם, ואחר כך יקרא הבעל קורא בקול נמוך 

עד הפסוק "ואין קונה", ואת הפסוק האחרון "אלה דברי הברית" יחזור ויקרא 

 פסוק בקול רם, ושאר פרשת התוכחה יקרא קול נמוך.ה

וכן כתב בפרי חדש )סי' תכח סק"ז( ובלוח ארץ ישראל )פ' בחוקותי( שנוהגים 

לקרוא את פרשת התוכחה בקול נמוך. וכן כתב המגן אברהם )סי תכח סק"ח( על 

פי הגמ' במגילה שם "לוי בר בוטא הוי קרי, וקא מגמגם קמי דר' הונא בארורי 

שנה תורה וכו'( ובפירוש רש"י שם )ד"ה מגמגם( כתב "קרא אותן במרוצה )במ

( שכתב שהטעם שקוראים התוכחה 114ובקושי". ועיין בס' מטעמים )בסוף עמ' 

בלחש, משום דברי חכמים בנחת נשמעים, ו"דברי" הוא תוכחה, כדכתיב "אלה 

ריאה )במסגרת הדברים". ועיין עוד בשו"ת מנחת אלעזר )ח"א סי סו(. ובשולחן הק

השולחן סי' יד סק"ד( הוסיף שנוהגים גם לקרוא את פרשת התוכחה במהרה מעט 
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יותר מן שאר הפרשיות. ומכל מקום כתבו הפוסקים הנ"ל שהבעל קורא יזהר 

 שישמעו הציבור כדי שיצאו ידי חובת הקריאה.

מאידך, הגר"ש דבליצקי שליט"א כתב בשו"ת שומע ומוסיף וז"ל: "בענין מה 

וג בקריאת התוכחה שהקורא מנמיך קולו, חוץ מבפסוקים נבחרים, האם זה שנה

כדין, אחר שלמדנו בקהלת רבה )פ"ח( "בני אל תמאס" אם כן הוא הדין שיש לומר 

שלא ינמיך קולו מטעם הזה, כי גם נמיכות הקול מהרגיל מורה על בחינת מאיסה. 

גן אברהם ולא במשנה ומנהג זה להנמיך הקול לא מצאנו בדברי הפוסקים, לא במ

ברורה ואף לא בשערי אפרים ונמצא בקיצור שולחן ערוך )סי' מח ס"ד(, וצריך 

לדעת מקורו, ולכאו' נראה שהוא כנגד המדרש הנ"ל, ובמנין שלנו אין הקורא 

מנמיך קולו כמעט כלל, ובספרי "אם למקרא" החדש בפרשת בחוקותי הארכתי 

ו מנוח שהובא בכסף משנה )פי"ג מהל' בזה אחר שהבאתי שמנהג זה הוזכר ברבינ

תפילה ה"ז( ולשון שקוראים בגמגום וכנראה שר"ל מעט בלחש, אבל גם הוא כתב 

שם שרק בבחוקותי נוהגים כן ולא בכי תבוא, ושם הבאתי גם הגמ' במגילה לא: 

כגירסה אחרת מהמדרש רבה הנ"ל, ומסקנת הדבר שכתבתי שם הוא כי יש לקרוא 

ותי ובין בכי תבוא בקול רגיל ולא נמוך, אבל מנהג העולם אינו בתוכחות בין בבחוק

 כן, ויש איפה ללכת אחר המנהג עכ"ל.

 מנהגים נוספים בפרשת התוכחה

מצינו בפוסקים עוד כמה מנהגים, מלבד ההלכות והמנהגים המוזכרים בשולחן 

 ערוך במשנה ברורה ובפוסקים שם.

כחה הפסוק במשלי )ג, יא יב( א. יש מקומות שנוהגים לומר לפני קריאת התו

"מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את 

 .1בן ירצה"

 .2ב. יש נוהגים לעמוד בפרשת התוכחה

                                                
מגן אברהם )שם( ובאליה רבה )סי' תכח סקי"ג( ובבאר היטב )סי' תכח סק"ז(. ועיין בשולחן הקריאה )סי' כן הובא ב 1

 יד בפי' ילקוט דוד סק"ב( מה שכתב בזה.
 כן נהג הסטייפלר זצ"ל ואמר הגר"ח קניבסקי שליט"א שכן הוא מנהג העולם )מנהגי ביהכנ"ס לדרמן פ"ד סט"ז(. 2
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ג. יש נוהגים שהעולה לעליה לפני התוכחה, יורד מן התיבה, ואינו ממתין עד 

 .3ל פעםשהעולה אחריו לתוכחה יאמר הברכה אחרונה כמו בכ

 .4ד. יש מקפידים שלא עומדים אז נוכח פני הבעל קורא

ועיין בשולחן ערוך ובפוסקים סי' תכח סעיף ו'. ובספר האלולים קודש לה' )פט''ז( 

שהביא עוד הרבה דינים בקריאת פרשת התוכחה שבפרשת בחוקותי ופרשת כי 

 תבוא.

                                                
 ף )סי' י(.כן כתב בשו"ת ויצבור יוס 3
כן הובא באגרא דפרקא )אות רנט( ובדרכי חיים ושלום )אות רד( ובשערי רחמים )שער ז' סקכ"ה( דמנהג ישראל  4

תורה מה שמקפידים שלא לעלות לתורה בקריאת התוכחה, כי הקורא קורא לנוכח, ובגמ' שבועות )לו.( מבואר: 

יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים  יתיב רב כהנא קמיה דר' יהודה רביה ויתיב וקאמר "גם אל

סלה" אמר ליה כנה וכו', ועי' ברש"י שם )ד"ה כנה( שכתב "ואמור יתצהו" דהיינו שציווהו לכנות ולומר בלשון 

 נסתר, שלא לומר לנוכח חבירו שלא יקללו.
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פוקס, מח"ס  יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 כהלכתה' 'הליכות בת ישראל''הכשרות' 'תפילה 

 לקראת שנת תשע"ח -חודש "הרחמים והסליחות" 

ימים  40=  4כפול  י - יל יודוד ילדוד יוסופי תיבות: אנ ,ילדודי ודודי לני א -אלול

אלול לבין יום כפורים, ימים אלו נקראים: ימי הרחמים והסליחות  שבין ראש חודש

 מערכת הימים הנוראים. -

, ימי רצוןך קכ"ח, א: "מראש חודש אלול ועד אחר יוה"כ המה קצור שולחן ערו

ואף כי בכל השנה הקב"ה מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם, מכל מקום, 

, כי וימי רצוןימים אלו מובחרים יותר ומזומנים לתשובה, להיותם ימי רחמים 

ם בראש חודש אלול עלה משה להר סיני לקבל לוחות שניות, ונשתהה שם ארבעי

יום בהם ביקש: "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדיך", וירד בעשירי בתשרי 

ימי כשאמר לו הקב"ה: "סלחתי כדבריך", ומאז נקבעו ימים אלו בכל שנה להיות 

 .רצון"

מידי בוקר נאמר  אלול: פירוש ייחודי ומקורי למשמעות הפנימית של האותיות

ד' הוא האלוקים, הוא עשנו, ולא ולו פרק ק מתהילים: מזמור לתודה..."דעו כי 

 -אנחנו. ויש לשאול: הכיצד יובן הכתיב  לוו -והקריא  לאו -אנחנו" כאשר הכתיב 

אנחנו ?? היש, המעלה בדעתו, שאנחנו עשינו עצמנו ?? ברור ומובן לכל בר  לאו

?? אם כן, מהו הצורך  דעת, כי "ברוך אתה ד'... אשר יצר את האדם בחכמה...!!

 אנחנו? לאל זאת, באמירת ולשלו

: כדי לזכות להיות שייכים בחיבור מבאר "שפת אמת" דרשה ד' לראש השנה

ולא אנחנו, ביטול  -שלם להקב"ה )אני לדודי( צריך תחילה להגיע למצב, של

העצמי, להגיע להכרה שאין לי משלי כלום, אלא, "אין עוד מלבדו", ורק אז אפשר 

אני לדודי ! וזו המהות העיקרית של ימי  -אנחנו  לולהיות שייכים לקב"ה, בבחינת ו

, כמרומז גם כן, באותיות "לולא" האמנתי לראות לו -לא , אלול: אותיות אלול

 וגו' בפרק כ"ז בתהילים, הנאמר בימים אלו, פעמיים ביום.
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ולקיים את ביטול האני, אז  "לא"! -אם נבין, שיש, וצריכים אנו, לומר לעצמנו 

 "אני לדודי ודודי לי", בנים אהובים לבורא. - "ולו אנחנו" "לו", -נזכה להיות 

* 

 הלכות ומנהגי חודש אלול

 ' אורי וישעי"ה ,אמירת פרק "לדוד

ימים, בין א' אלול לבין יום הושענא רבה אומרים, פעמיים ביום, פרק  51במשך 

וב , תהילים ד' אורי וישעי וגו' ורמז לכך, על פי מדרש שוחר ט ,כ"ז בתהילים "לדוד

חג  - "כי יצפנני בסוכו" ,יום הכיפורים" - "וישעי" ,ראש השנה -" ד' אורי"כ"ז: 

 אלול.אותיות  –האמנתי לראות בטוב ד'" לולא . ובסיום הפרק רמז נוסף: "הסוכות

ד'" בשחרית ומנחה )כן כתב המשנ"ב( ויש בשחרית  ,יש אומרים, פרק "לדוד

 .כך נהוג בישיבות אשכנז -וערבית 

בספר "יערות דבש" הדגשה מעניינת של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל: בפרק 

שם של רחמים, כנגד י"ג מידות של  -זה, לדוד ד', נזכר י"ג פעמים שם הוי"ה 

 רחמים.

ואם כן, אמירת פרק זה אף ביחידות, כמוה כהזכרת י"ג מדות של רחמים על ידי 

 ל רחום וחנון וגו'!!!-מר: ד' ד' אהציבור, באמירת, ויעבור ד' על פניו ויא

* 

 'סליחות'אמירת ה

נוהגים לומר סליחות, מלאחר ראש חודש אלול ועד לערב יום כפור.  בני ספרד

כנגד הימים שעלה בהם משה להר, לבקש סליחה מחילה וכפרה על חטא העגל, 

 "אדון הסליחות, בוחן לבבות, חטאנו לפניך, רחם עלינו"

 4אי שבת, שלפני ראש השנה, השנה תשע"ח בדיוק אומרים ממוצ בני אשכנז

ימים בהם בודקים את הקרבן ממומים לפני הקרבתו, גם אנו בודקים  4ימים, כנגד 

ימי סליחות, בשבוע שלפני ר"ה,  4עצמנו מן המומים לקראת יום הדין.כאשר אין 
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אזי מקדימים למוצ"ש הקודמת "במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה, הט אוזניך 

 .ום, לשמוע אל הרינה ואל התפילהממר

ועד השקיעה למחרת. יש המקיימים  12:33 -מלאחר חצות הלילה  זמן הסליחות:

"ישראל קדושים השכימו לסליחות" ויש מקיימים "שמע זעקתם בעמדם לפניך 

 בלילות" וכל לבבות דורש ד'.

 האומרים סליחות ביחידות:

ן נאמרות אלא בציבור, )אלא אם שאינ א. ידלגו על אמירת י"ג מדות של רחמים,

כן יודעים לאומרם "כקורא בתורה", אומרים בטעמי המקרא(. השומע אמירת 

סליחות בציבור, בשידור ישיר בזמן אמת )לא בהקלטה(, רשאי לומר איתם, מילה 

ל רחום וגו'" ובתנאי שהוא במקום נקי. משום שאין זה כלשמוע -במילה "ד' ד' א

בדלה או ברכת תפילת הדרך, על מנת לצאת ידי חובה, קריאת מגילת אסתר או ה

שאין יוצאים ידי חובה בשמיעתם דרך רדיו טלפון או שידור ישיר, שהרי "יציאה 

ידי חובה אפשרית אך ורק כששומעים את קולו המקורי של הקורא או המברך, 

אבל כאן אין יציאה ידי חובה, אלא הצטרפות לציבור, שברגע זה אומרים דברים 

דושה, שאפשר להצטרף אליהם, כשם שעונים לקדיש ולקדושה ולסתם ברכה בק

 )שלא על מנת לצאת בה(, דרך רמקול, טלפון, רדיו וכדומה.

אין לומר ביחידות קטעים הנאמרים בארמית, משום שהמלאכים אינם מבינים  ב.

שפה זו, ויש בכך משום יוהרה, שנראה כאלו אינו זקוק להמלצת מלאכי רחמים, 

ל במיטב הגיון ומשמעי רחמים ישמיעו תפילותינו -י עליון, שיחלו נא פני אמשרת

לפני מלך שומע תפילה" על כן, יחיד, אינו אומר: קדיש, בריך שמיה, לדברי 

 יאמר שום יקום פורקן" וכדומה. אהמשנ"ב: "יחיד ל

* 

 תיקון המידות והמעשים

לעבודתנו בימי  בפירושה של המילה המלה אלול, טמונה הדרכה הלכה למעשה,

 הרחמים והסליחות. נאמר בספר במדבר י"ג, כ"א פרשת שלח:



 

 כבעמ'  -אספקלריא 

 

 ימים 40=  עד יוה"כ - מא' אלול"ויעלו ויתורו את הארץ...ארבעים יום" 

לשון חיפוש ובדיקה! אמנם כן, ימי אלול  -"ויאללון ית עראה"  ובתרגום אונקלוס:

חשבון נפש והתבוננות,  ימים של בדיקה, סיכום, ספירת מלאי, -ותחילת תשרי 

כיצד הייתה השנה שחלפה? וכיצד נערכים לקראת שנה חדשה הניצבת בפתח, 

 ??...הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה

אף שבבית פרטי, יש לבדוק את המזוזות פעמיים בשבע שנים, בדיקת המזוזות: 

ק ישנם אנשי מעשה, הנוהגים לבדוקיצור שולחן ערוך, קכ"ח: ב מכל מקום, כתב

 .בימי אלול, את המזוזות שבפתחי הבית

 רמב"ם: מזוזה פרק ו' הלכה י"ג:

"גודל מצוותה, שכל זמן שייכנס וייצא יפגע ביחוד שמו של הקב"ה, ויזכור אהבתו 

, ויידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי ושיגיונותיו בהבלי הזמן וייעור משנתו

 דעתו והולך בדרכי מישרים".עולמים אלא ידיעת צור העולמים ומיד הוא חוזר ל

 רמב"ם תשובה פרק ג' הלכה ד:

עורו אף על פי, שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר "

משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה  ישנים

וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושועים כל שנתם בהבל 

הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו וריק... 

 ו אשר לא טובה".הרעה ומחשבת

ואכן, האדר"ת )רבי אברהם דוד רבינוביץ תאומים( זצ"ל כותב בהנהגות לימי 

 אלול סי' צ,

"בימי אלול ימי התשובה, נזהרתי מאד לנקות עצמי מכל מה שאינו שלי...ולערוך 

 בדק בית בארון

פרים מעל ומתחת, אם נמצא ספר שאול שנשכח מלב, להשיבו אל בעליו הס

 המצטער עליו"

 



 

 כגעמ'  -אספקלריא 

 

 תכנית לבדיקה באלול:

מעקה/סולם רעוע * כלים שבורים * ספרי אפיקורסות * צורות שמש וירח * חלון 

או דלת שנסתמו * פסלים ובובות אסורות * משקל מדויק * סכין וקרש חיתוך 

ת שבת בזמן * סבון ידיים וכלים לשבת * מסרק לפרווה * כבוד ללחם * כניס

 ומברשת לשבת * קופות צדקה



 

 כדעמ'  -אספקלריא 

 

הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 הסרת דיו או לכלוך שעל גבי כתב

ֲהֵקֹמָת ְלָך ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך וַ ה' ְוָהָיה ַביֹום ֲאֶשר ַתַעְברו ֶאת ַהַיְרֵדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר 

 (כז, ב)ֲאָבַנים ְגֹדלֹות ְוַשְדָת ֹאָתם ַבַשיד 

רבי יהודה אומר  ,כיצד כתבו ישראל את התורה ,ת"רבגמ' בסוטה דף לה: איתא, 

שנאמר וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת וגו'  ,על גבי אבנים כתבוה

 .ואחר כך סדו אותן בסיד

התורה על האבנים, סדו את האבנים בסיד וכיסו מבואר בגמ' שאחרי שכתבו את 

את הכתב, ובהמשך הגמ' שם מתקשה, שהרי מבואר שאומות העולם למדו את 

התורה ממה שכתבוה ע"ג האבנים, ואם סדו אותם בסיד הכיצד הם למדוה, 

ומתרצת, שבינה יתרה נתן להם הקב"ה, והם הצליחו לקלף את הסיד וללמוד את 

 התורה.

 למחיקת השם מדוע לא חששו 

בשו"ת פנים מאירות ח"א סי' מ"ה, דן לגבי ביה"כ שהיו כתובים על קירותיו 

תפילות עם השמות הקדושים, ורצו לסיידו מחדש, ודנו באם יש בזה משום מחיקת 

השם, וכתב לאסור בזה משום שכיסוי הכתב הוא מחיקה, והביא שבספר בית הלל 

בואר שכיסוי אינה מחיקה, שמוכח על הלכות ס"ת, הקשה מהגמ' בסוטה הנ"ל שמ

 שאין איסור בכיסוי אותיות.

אך הפנים מאירות כתב שיש לחלק ולומר, שהסיד שטחו את האבנים שם היה 

סיד עבה שלא נדבק כ"כ לאבנים ונחשב ככיסוי בעלמא, וכפי שהמכסה אותיות 

וני בנייר אינו נחשב כמוחק גם אם ידביק את קצוות הנייר, ומשום שזה כיסוי חיצ

לאות, כך גם סיד אינו נדבק היטב והוא כיסוי חיצוני, ומוכיח כן מהמשך הגמ' שם 

 שמבואר שאומות העולם הצליחו להסיר את הסיד מבלי לפגוע בכתב.



 

 כהעמ'  -אספקלריא 

 

בשו"ת מעיל צדקה סי' ס"ג כתב לחלק, שהכתיבה באבנים לא הייתה ע"י דיו, 

וק את החקיקה, אלא חקקו את התורה ע"ג האבנים, וממילא הסיד לא יכול למח

אך במקום שכתב בדיו ונותן ע"ג סיד, בזה הכיסוי נחשב כמחיקה, אך באמת 

במקום שהאותיות ימחקו כשיסיר את הסיד, נתינת הסיד עצמה תחשב כמחיקת 

 האותיות משום שמעלים אותם.

ודבריהם הובאו בשו"ת הרעק"א תנינא סי' ט"ו, שדן לגבי כורכי הספרים שהיו 

ע"ג שמות הקדושים, וכתב על פי דבריהם שיש בזה משום מדבקים דבק נייר 

מחיקת השם, שא"א להסיר את הדבק מבלי שאותיות ימחקו, ואסור לעשות כן, 

 והובאו דבריו בביה"ל בסי' ל"ב סי"ז בד"ה טיפת.

 הסרת דיו או לכלוך שע"ג כתב בשבת

 צריך ליזהר כשנוטף שעוה על הספר שאיןכתב וז"ל: סק"ב הב"ח בסי' ש"מ 

 לסלקו, ואפילו לא נטף אלא על אות אחת ואם נטף על שתים חייב חטאת, עכ"ל,

 מבואר בדבריו שיש איסור דאורייתא בהסרת שעווה מע"ג הכתב.

בשו"ת מעיל צדקה בסי' כ"ה בתחילה כתב ובאחרונים דנו מצד מה חייב, 

אך שגילוי הכתב נחשב ככתיבה,  בפשיטות שכוונת הב"ח לחייב משום כותב,

נראה שנקט בשו"ת שבות יעקב ח"ב סוף סי' ד' מפקפק בזה, ו שך דבריובהמ

שהב"ח חייב בזה מצד מוחק, שגדר החיוב במלאכת המוחק הוא מה שמכשיר את 

המקום לכתיבה, וגם כשמסיר לכלוך שע"ג הכתב נחשב כהכשרת המקום 

 לכתיבה, שע"י הסרת הלכלוך ניכר הכתב.

את דברי הב"ח וכתב שחייב מצד מוחק, ולהלכה, המשנ"ב בסי' ש"מ סק"י פסק 

ובביה"ל בד"ה שעל הקלף, הביא שהשבות יעקב שם נחלק על הב"ח ומשום 

שזהו כיסוי בעלמא ואינו נחשב כמחיקת הכתב עצמו, אך למעשה כתב שיש 

 להחמיר כהב"ח.

 

 



 

 כועמ'  -אספקלריא 

 

 המצוי למעשה

 במשנ"ב שם בס"ק י"ג כתב, שהאיסור הוא לא רק בדיו שנפל על האות, אלא גם

שאר דבר לח שנפל על אות אסור ללחכו בלשונו או לרחצו במים משום מוחק, 

ודבר זה מצוי מאוד שנופל חתיכת מאכל או רוטב כגון טחינה וכדו' ע"ג ספר 

 זמירות שבת, שלהנ"ל המסיר את הלכלוך עובר על איסור מוחק.

ו אורחות שבת פט"ו הערה ע"ב נקט שדברי המשנ"ב הם דווקא בדיאלא שבספר 

לח, שהוא מין שרגילים לכתוב בו, והוא שייך בצורת מלאכת המוחק, אך תבשיל 

שנפל ע"ג האותיות אין לו כלל שייכות למלאכת מחיקה וכתיבה ואין לאסור בו, 

ודבריו מחודשים, שבלשון המשנ"ב נראה שכל לכלוך לח שייך בו מחיקה, שוב 

ים עמו משום שעצם הסכש 21ראיתי שבספר הלכות שבת בשבת ח"ג מוחק הערה 

דברי הב"ח מחודשים וכבר תמהו עליו האחרונים, וממילא אין לך אלא חידושו 

 .ויש לאסור רק בטיפת שעווה או דיו

עוד יש לדון לגבי קינוח בנייר שכתובות ע"ג אותיות או ציורים, ובשו"ת 

מהרש"ג ח"ב סי' מ"א דן בזה, ובתחילה כתב להתיר משום שזהו רק כיסוי 

, ודן בדברי הב"ח הנ"ל, אך למעשה סבר להתיר משום שאינו מכשיר את מלמעלה

המקום לכתיבה, אך הכלכלת שבת בהלכות מחתך אות ל"א כתב לאסור משום 

 מוחק מדרבנן לקנח בנייר שע"ג כתובות אותיות, וכך גם פסק השש"כ בפכ"ג סי"ט.

ריע, ובספר אורחות שבת פט"ו סמ"ט הביא שזה מחלוקת הפוסקים ולא הכ

ועיי"ש בהערה ע' שכתב שיש גם לצרף שזה פסיק רישא דלא דניחא במקלקל 

וכלאח"י ולפ"ז וודאי שיש מקום להקל, ובספר הלכות שבת בשבת מוחק סי"ג כתב 

להתיר בזה אבל כשיש לו נייר אחר עדיף להמנע מלהשתמש בו וכיום 

ואותיות, אך שמשתמשים בשבת בנייר טואלט חתוך לא כ"כ מצוי שיש שם ציורים 

 במפיונים מצוי מאוד שיש ציורים ותמונות ופעמים כתובות שם אותיות.



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין האם מותר לומר לגוי דרך סיפור להדליק אור בבית

 נכבה האור בבית, האם מותר לומר לגוי בדרך סיפור, להדליק את האור?שאלה: 

תשובה: הדבר אסור, שכן ב'אמירה לעכו"ם בשבת' יש שני איסורים. )א( עצם 

האמירה. )ב( הנאה ממעשה הגוי, וכמו שמבואר להדיא בהלכה, שאפילו אם הגוי 

וכמו כן, יש  הדליק את הנר מעצמו בעבור הישראל, אסור להנות מאותה המלאכה.

 חובה למחות בגוי שעושה מלאכה בעבור יהודי.

ולכן גם במקום שאין חיסרון מצד האמירה )כגון בדרך סיפור(, מ"מ יש בעיה מצד 

חובת מחאה ואיסור הנאה ממעשה הגוי. מלבד זה גם עצם ההיתר של 'דרך סיפור' 

ם באיסור כרוך בהרבה תנאים כפי שיבואר בעז"ה בהמשך. והרבה טועים ומזלזלי

 של 'אמירה לעכו"ם', ויש ליזהר בזה.

* 

 ד ב ר: ה ר ח ב

 טעם האיסור של 'אמריה לעכו"ם'

חז"ל אסרו 'אמירה לעכו"ם' בשבת, וכמה טעמים נאמרו בזה. )א( רש"י )ע"ז א 

טו, א( כותב שזה מצד "ממצוא חפצך ודבר דבר", דבור אסור. )ב( הרמב"ם )פ"ו 

אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה  מהל' שבת ה"א( כותב "ודבר זה

בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן". )ג( הג"מ )פ"ו מהל' שבת אות ב( ושו"ע הרב )רמג, 

א( כותבים מצד "שיש שליחות לנכרי לחומרא". וכן מציין הבית מאיר )אה"ע סי' 

 .ה( לדברי רש"י בשבת )קנג, א ד"ה מאי( שכותב "והרי הוא שלוחו לישאנו בשבת"



 

 כחעמ'  -אספקלריא 

 

וגדולי האחרונים )ישועות יעקב שז, ג; שו"ע הרב קו"א רסג, ח; קוב"ש ביצה אות 

מט( כותבים שצריך לאסור מצד שני טעמים, כי "מדבר דבר" זה לא סיבה לאסור 

לומר לגוי ביום שישי לעשות מלאכה בשבת, והטעם של "שליחות לחומרא" לא 

 וע"ע ברע"א )שז, כא(.סיבה לאסור לומר לגוי בשבת שיעשה מלאכה במוצ"ש. 

 גוי שעשה מעצמו בעבור ישראל

ב גם אם הגוי עשה מעצמו מלאכה בשביל היהודי, אסור להנות מאותה 

המלאכה. כמבואר בשו"ע )רעו, א( שגוי שהדליק את הנר בשביל ישראל אסור 

לכל, אפי' למי שלא הודלק בשבילו. וע"ע בשו"ע )שכה, ו( שאם ליקט הגוי וצד 

, או בשביל ישראל וגוי, צריך להמתין לערב בכדי שיעשו. וכ"ה בשביל ישראל

 בפמ"ג )א"א שז, לא( שגוי שעשה מלאכה בשביל ישראל מעצמו ג"כ אסור ע"ש.

וטעם האיסור, כותב השעה"צ )רעו, ב( שזה אסור מדרבנן, כי אם יהא מותר 

 ליהנות, יאמר לו להדליק )וע"ע במשנ"ב שכה, כח(.

לא( שאסור לומר לגוי דבר שיבין מתוך כך שיעשה  ולכן כותב המג"א )שז,

מלאכה, שהרי אפילו הגוי עשה מלאכה מעצמו לצורך ישראל אסור ליהנות ממנו, 

 וכ"ש שאסור לרמוז לו.

 חובת מחאה

ג מלבד הנ"ל יש גם "חובת מחאה בגוי שעושה מלאכה לצורך ישראל". וכמש"כ 

שהגוי רוצה להדליק בשבילו, המשנ"ב )רעו, יא( שאם נזדמן לישראל שראה בעת 

צריך למחות בידו, אפילו אם היה זה בביתו של גוי ג"כ צריך למחות כיון שהנר 

והעצים של ישראל, ואפילו אם דעת הישראל לצאת אח"כ לחדר אחר שלא יהנה 

 מהנר ג"כ צריך למחות, וכל שכן בבית ישראל.

 'ביתו, מפני חילול הומוסיף המשנ"ב: שאם הגוי עושה בעל כרחו, שחייב לגרשו מ

שיחשדוהו שעושה הגוי בשליחותו כיון שהוא בבית ישראל. ואין חילוק בזה אם 

הגוי עושה בחנם או שקצץ עמו שכר בקיבולת, מאחר שהוא עושה בבית ישראל 

 עכ"ד.



 

 כטעמ'  -אספקלריא 

 

 דרך סיפור

ד ויש לציין, שגם על הצד שדרך סיפור מותר )זה כרוך בהרבה תנאים שיתבארו 

דוקא מלאכות שאין בהן הנאה כ"כ )כמבואר במשנ"ב שז, עו  בס"ד בעתיד(, זה

ובפמ"ג שם א"א אות לא(, ולכן אין היתר של 'דרך סיפור' נוגע להדלקת הנר, אם 

 לא שיש מצב חריג כגון חולה וכדו'.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

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

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

 ס"ושא

 רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

יו"ט לצורך כל הגוף. והרי בזמנינו כולם מדוע אסור לחמם מים בשאלה: 

מתרחצים בקביעות ולכאורה הדבר "שווה לכל נפש"?! ובמה שונה הרחצה, 

 הנחשבת לתענוג בעלמא, לבין עישון סיגריות, הנחשב שווה לכל נפש?!

א כתב השו"ע )תקי"א, ב(: "מותר להחם ביום טוב מים לרחוץ ידיו תשובה: 

, אבל לא כל גופו, ואפילו אינו רוחצו בבת אחת", וכ' ובמשנ"ב: וה"ה פניו ורגליו

המשנ"ב בשם הב"י: "שרחיצת פניו, ידיו ורגליו הוא דבר השווה לכל נפש, אבל 

רחיצת כל גופו הוא דבר שאין שווה לכל נפש רק למעונגין הרגילין בזה". ובשש"כ 

ולנו )פי"ד הערה כ"א( התקשה מדוע בימינו לא תשתנה ההלכה בדבר, שהרי לכ

ישנו חדר אמבטיה או מקלחת בבית, ומה ההבדל בין רחצה לעישון סיגריות, 

 ועיש"ע בזה.

ונדברתי בזה עם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר בתמיהה: "מי מתרחץ כל 

יום? לא מתרחצים בכל יום!", ואמרתי: "אז כל יומיים"... ושוב דחה ואמר: "כל 

כל יומיים"...וכן שמעתי ששאלו שאלה זו  יומיים?! מי שאין לו כח ללמוד, מתרחץ

-את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והשיב תשובה דומה, ש"אם מתרחצים כל יום

יומיים, מתי יש זמן ללמוד?!"... והדברים כמובן לא מסייעים לנו, אחר שכולנו 

יומיים, וקשה לומר לכאו' -יודעים שבימינו גם עמלי התורה מתרחצים פעם ביום

 למתענגים ותו לא. שרחצה היא רק

ב ואפשר שכאשר הגדירו לנו חז"ל שרחיצה היא למתענגים, א"כ גם כשכולנו 

מתרחצים בקביעות, אין זה מצד שזהו דבר החשוב בעצם לצרכי הגוף, אלא 

הרחצה נועדה לתענוג יתר. ואע"פ שקשה לנו לחיות ללא הרחצה, בפרט בימי 

וקשה לנו בלא תענוג זה, אשר הקיץ, זהו מפני שהתרגלנו לתענוגים ופינוק, 
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אין זה בעצם ממש מצרכי  -הגדרנוהו כצרכי גופינו החשובים ביותר, ולא היא 

גופינו, אלא תענוג גופני. והדבר דומה לאלו שאינם מסוגלים לתפקד ללא כוס קפה 

 וכדומה, שבוודאי נחשב הדבר הדבר לצורך של תענוג ופינוק.

ו"ד קצ"ז( שהביא דברי הגמ' בשבת מ' ומצאתי את שאהבה נפשי בבית מאיר )י

ע"א, שם למדים שכאשר גזרו שלא לרחוץ בחמין בשבת, לא יכלו הציבור לעמוד 

בגזירה זו, כיון שהיו אדוקין ברחיצה, ובכל זאת אמרו דרחיצה הוי דבר שאינו 

שווה לכל נפש, וכמש"כ התוס' בשבת )ל"ט, ב'( שרחיצה אסורה ביו"ט משום 

ודומה היא למוגמר, שאינו שווה לכל נפש. וכתב הבית מאיר דהיא לצורך תענוג 

ד"והיינו משום דהוי תפנוקא יתירה, והראיה שמיעוט העם שאינם מפונקים אף כי 

מצוי להם אינם מתאוים אליו, ולהכי אף להמפונקים אסור, דלא התירה התורה 

ב'( נאמר אלא דבר הצריך לכל נפש ולא תפנוקא יתירא", וכתב עוד שבכתובות )ז', 

שאכילת צבי נחשבת לדבר השוה לכל נפש, "משום דתענוג זה הכל מתאוים, אלא 

שלא להכל הוא מצוי", וכ' עוד דגדר שווה לכל נפש אינו נמדד ע"פ רוב או מיעוט, 

"אלא דכדתבתי במה שחזינן שאותם שאינם מפונקין, אפילו מצוי להם אינם 

"ד. ובדבריו גם סרה קושיית השש"כ תפנוקא יתירא הוא ואסור", עכ -מתאוים אליו

 מדוע לאכול צבי נחשב לאוכל נפש ואילו רחצה שייכת למתענגים בלבד.

והנה עישון נחשב היה בזמנים ההם כהרגל של בריאות הגוף, וכמש"כ המור 

וקציעה בשם אביו החכם צבי, שכתב שהצורך שיהיה שווה לכל נפש הוא דוקא 

מה שהוא לצורך בריאות האדם, וכ"כ עוד בדבר הנאה יתירה ותענוג, אך לא ב

רבים בזמנם, שהעישון נחשב לדבר בריאותי וכנראה שלא רק לתענוג בעלמא. 

ולפי"ז בזמנם ודאי שהיה מקום לחלק בין עישון סיגריות הנצרך לצרכי בריאות 

הגוף לבין רחיצה, שאם כנים דברינו הרי היא צורך של תענוג ופינוק, דבר 

נקים, אינם מתאווים לו כלל. ויתכן שבזמנינו מה שאלו שהמיעוט שאינם מפו

שאינם מעשנים, סולדים הם ומתרחקים מן העישון, הוא מפני שחונכו והורגלו 

שסיגריות הוא דבר רע ומזיק לבריאות. אך אם לא היו חיים בעולם שבו מזהירים 

השכם והערב שסיגריות הוא דבר מזיק ורע, היו נהנים כמו כל המעשנים 
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גריות, ודומה הדבר לתענוג אכילת בשר הצבי, שלמרות שרוב העולם לא מהסי

 אוכלו, מ"מ זהו בגלל מחירו ויוקר השגתו וכו'.

עוד יתכן לחלק בין רחיצה לבין עישון סיגריות, בכך שהצורך בסיגריות אצל 

מעשנים כרוניים, חשוב הרבה יותר לגופם מאשר חשיבות הרחיצה אצל אלו 

וכידוע שחברות הסיגריות מחדירות בסיגריות חומרים המתרחצים בקביעות. 

ממכרים ורעילים הגורמים לגוף להשתוקק לסיגריה ולהיפגע מבחינה גופנית ללא 

עישון. וא"כ י"ל שלאלו המעשנים )אשר למרות המלחמה בעולם המערבי נגד 

העישון, מהווים עדיין עשרות אחוזים( נחשב צורך הסיגריה כאוכל נפש ממש 

ן זה רק צורך תפנוקי אלא צורך גופני אמיתי, יותר מרחיצה. ושו"ר שכבר ולהם אי

צעד בדרכים אלו המרא דאתרא דאלעד הגרש"ז גרוסמן שליט"א בספרו הלכות 

המועדים פט"ו ופט"ז, ושמחתי לראות שהלכתי בדרך טובים. וע"ע בפנ"י שבת לט, 

 ב: בא"ד ואומר ר"י בשם ריב"א.
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צ בעיר "רב ומו, צבריהרב יוסף /  ויצבור יוסף

 שלחן מלכים ועוד, ס ויען יוסף"אלעד ומח

 עמידה בפני מביאי הביכורים

 וגו' )כו, ב( 'ְוָהַלְכָת ֶאל ַהָםקֹום ֲאֶשר ַיְבַחר ה

לפניהם ושואלין  תנן )ביכורים פ"ג מ"ג(: כל בעלי אומניות שבירושלם עומדים

עתה )קידושין לג, א(, מצוה בש רע"ב, משום דחביבההבשלומם וכו'. ופירש 

המטה שהמת בה ומפני נושאי התינוק לברית  ומטעם זה עומדים מפני נושאי

 מילה, ע"כ.

מצוה  רי כאן ישמול, היביכורים לנושאי תינוק הנה, מה דמיון נושאי ש להביןוי

ם הולכת התינוק אינה אלא הכשר ש 'והלכת אל המקום', ואילו –בעצם ההבאה 

בפתחי  ה שכתביש להקשות על מ ן זהימולוהו וכעי מצוה להגיע למקום שבו

בשם תשובת יד אליהו )סי' נד(, שצריך לעמוד בפני גובה  תשובה )יו"ד רנו ס"ק א(

שזה טעם המנהג לעמוד בתפילת  ש אומריםשעובר מאיש לאיש )וי הצדקה בשעה

אסיפת הצדקה שכנ"ל  ריך ביאוראוספים את הצדקה(, וצאז ש 'ויברך דוד' משום

 .י עצמהינה מצוה בפנא

 חביבות משום זריזין מקדימין

 ונראה לתרץ שאלה זו בכמה אנפי:

ראשית נאמר, כי הלא היסוד של "חביבה מצוה בשעתה", נאמר בגמרות לגבי  א.

הכלל של "זריזין מקדימין", ולכן אברים ופדרים אף על פי שמצותן שיאכלו כל 

ן כל כהאי גוונא. ולפי זה, מובן הלילה חביבה מצוה בשעתה שיעשו בתחילתו, וכ

מדוע נאמר כלל זה במצות הביכורים, שהרי כל היסוד בביכורים הוא להביאם 

מיד, "רואה תאנה שביכרה", שאם ישהה, לא יוכל לזהות איזה פרי צמח ראשון. 

וכן לאחר שקוטפם, לא יוכל להשתהות יותר מידי, שאם לא כן ירקבו הפירות. 

ים נעשתה בזמנה המדויק מיד בתחילתו, ובזריזות לדבר וכיון שכל מצות הביכור

 מצוה, לכן מצוה זו "חביבה", ויש לכבד את המביאים אותה.
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לפי יסוד זה, מובן מדוע רבינו הברטנורא, קישר את מצות המת והמילה לכלל זה 

של "מצוה בשעתה", משום שגם מצות אלו עיקר קיומן הראוי חייב להיות רק על 

ת, שאסור להלינו לחנם אפילו זמן מועט, והמילה, כבר האריכו ידי זריזות, המ

הפוסקים ש"ביום השמיני ימול בשר ערלתו" מהודר לעשותו מיד בתחילת היום, 

אינו ראוי כלל לדחותו לאחר כך. לפיכך, אותם הזריזים לקיים מצוות אלו מיד, 

 חביבים לפני ה' ויש לכבדם על זריזותם, ולכן יש לעמוד לפניהם.

י ביאור זה, תתורץ שאלה נוספת שיש בהא מילתא, וכן הקשה הפני יהושע לפ

)קידושין ל"ג ע"א(, מדוע עומדים לפני מביאי הביכורים משום "מצוה בשעתה", 

ואין עומדים בפני תלמידי חכמים כמבואר שם בגמרא, הלא יתכן דהתלמיד חכם 

זה ניחא, דכל היסוד לומד בעת הילוכו, ואז הוי נמי "מצוה בשעתה", ולפי ביאור 

של "מצוה בשעתה" שייך דוקא למצווה שזמנה עובר, ויש ענין מיוחד להזדרז בה, 

מה שאין כן לימוד תורה של התלמיד חכם שאף שכעת ודאי מקיים מצוה, אין כאן 

 את מעלת הזריזות באותה מצוה מיוחדת.

 צריכים לחבבה

הראשון, כי לשון "חביבה ב. ביאור נוסף יש לתרץ, והוא מתקשר ומתחבר לתירוץ 

מצוה בשעתה" הוא כדברי רש"י בחולין )נד:( שכתב: "חביבה מצוה בשעתה, 

צריכים אנו לחבבה", ודבר זה בא ללמדנו, כי יש לחבב את המצוות ולעשותם 

בהידור. ויש להוסיף על זה, שלכן יש לעמוד מפני מי שמחבב את המצוה ומקיים 

נשים מלומדה, אלא בהידור ויופי ובהשקעה אותה לא רק לצאת ידי חובה מצות א

 רבה, להראות חיבה כלפי מי שמחבב את המצות.

אם זה הביאור ב"חביבה מצוה", מובן מדוע נאמר כלל זה דייקא במצות ביכורים, 

שהרי כבר מפורש במשנה וברמב"ם כי מצות הבאת הביכורים לירושלים היתה 

, כאשר העגלה מקושטת והשור מתקיימת בהידור מיוחד, בסלי זהב וכסף יקרים

הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב וכו', וכיון שחיבב המצוה רצו להראות חיבה 

לפניו ועמדו ממנו, והכי נמי במצות מילה נאמר בגמרא בשבת )קלט.( שכל המצוות 

שקיבלו ישראל עליהן בשמחה עדיין עושין אותן בשמחה, וזוהי מצות מילה כמ"ש 
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כבר נתפרש בחז"ל דאין שמחה אלא בבשר ויין, ומכאן שם, וענין ה"שמחה" 

דרשתי יש מקור לקיום מצוות המילה בשמחה וברוב עם, בסעודת מצוה כדת 

וכדין, וכיון שמראה האדם שמצות המילה חביבה בעיניו ומקיים הוא אותה 

בהידור רב, יש לעמוד מלפניו ולהראות לו חיבה. ולכן אין קשר מה מקיים באותו 

 הולכה, כי כל הענין הוא להראות לו חיבה על עצם צורת קיום המצוה.רגע של ה

 ההליכה היא הכשר מצוה

ג. עוד יש לתרץ ולומר, כי לקושטא דמילתא קושיא מעיקרא ליתא, שכן מבואר 

ברמב"ם בספר המצוות מצוה קלב ומצוה קכח, וכן בספר החינוך, כי מצות 

ביכורים שהמקור שלה הוא הביכורים מתחלקת לשנים, א. עצם מצות הבאת ה

הנאמר בפרשת משפטים )שמות כג, יט( "ראשית ביכורי אדמתך תביא", ב. מצות 

קריאת פרשת ביכורים בבית המקדש שנתפרשה בפרשת כי תבוא. ואין מבוארת 

עוד מצות עשה מיוחדת מלבד שתים אלו, למרות כל הפסוקים הנאמרים בפרשה 

 על ענין הביכורים.

והלכת אל המקום", אינו מצות עשה מיוחדת שמקיים האדם נמצא כי הפסוק: "

בעצם הליכתו לבית המקדש בהבאת הביכורים, אלא זה בעצם הכשר מצוה, 

לקיום מצות הבאת הביכורים לבית המקדש וקריאת פרשת ביכורים. ולא תקשי לך 

שהרי הדברא מפורש להדיא בתורה, שהרי מצינו כמה וכמה ענינים שהם "הכשר 

כל זאת הם מפורשים בתורה, כגון "וכתבתם על מזוזות ביתך" )דברים ו, מצוה" וב

ט( שאין מצות עשה בכתיבה אלא רק בקביעה, והכתיבה היא הכשר מצוה, וכגון 

"חג הסוכות תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך", )דברים טז, יג( שמזה למדו את דיני 

צמה ואין מברכין עשיית הסוכה, אף על גב דעשיית הסוכה אינה מצוה בפני ע

 עליה אלא היא רק הכשר מצוה, והכי נמי קרא ד"והלכת" הכשר מצוה הוא.

לפי זה לא קשיא מידי, שגם הבאת התינוק הכשר מצוה לקיום מצות מילה הוא 

וגם הולכת הביכורים הכשר מצוה הוא להבאתם לכהן בבית המקדש, וכיון 

 יהם יש לכבד המקיימם.שדרגתם שוה שפיר השוום הרב ברטנורא זה לזה, שבשנ
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

אם כדאי להתגורר סמוך לביהכ''נ כדי שיוכל בנקל להיות 

 מי' הראשונים, או שמא שכר פסיעות עדיף

 , ג(כח) ְך ַאָתה ָבַעיר וָברוְך ַאָתה ַבָשֶדהָברו

בספר 'ברוך טעם' להגאון רבי ברוך טולדנו זצ"ל )הוצאת 'אהבת שלום' עמ'  

תס"ו(, כתב וז''ל: נלמד מפרשה זו, כמה גדול כח המתפלל עם הציבור ולהיות 

יתך שיהא ב -מעשרה הראשונים. וזה אומרם ז"ל )ב"מ קז, א(: ברוך אתה בעיר 

לפי מה שאמרנו אתי  סמוך לבית הכנסת. ולכאורה לא ידענו מה ברכה היא זו. אך

כי ע"י שתהיה קרובה ביהכ"נ לביתו, בטוח יהיה שילך שם בהשכמה ויהיה שפיר, 

בחידושיו )על הגמ' בב"מ שם(, וז"ל:  'תורת חיים, עכ"ל. וכ''כ ה'מעשרה ראשונים

למהר לבא לבית הכנסת להיות כדי שיוכל שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת. 

 , עכ"ל. וע"ע כעי"זכמו שכתב הטור סימן צ' ,מעשרה הראשונים ששכרן מרובה

 ב'בן יהוידע' על הגמ' בב"מ שם.

פירוש זה בגמ', לכאורה יש בזה נ"מ להלכה במה שיש לדון, האם מעלת  ולפי 

וב כדי עשרה הראשונים גדולה ממעלת שכר פסיעות וא"כ עדיף ללכת לביהכ"נ קר

להיות מי' הראשונים, או שמא עדיף לילך לביהכ"נ קצת יותר רחוק כדי לקבל שכר 

פסיעות, אע"פ שלא יהיה מי' הראשונים. וכן יש לדון, לפי השיטות ששכר 

פסיעות שייך רק כשהולך ברגליו ממש )עי' שו"ת 'תורה לשמה' סי' מ' ושו"ת 'ציץ 

ברכבו לבית הכנסת כדי להיות מי' אליעזר' חי"ב סי' י"ז(, האם עדיף לנסוע 

הראשונים, או שעדיף לילך ברגל כדי שיקבל שכר פסיעות אף שעי"ז לא יהא מי' 

 הראשונים.
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 מסוגיית הגמ' לכאורה יש לפשוט ששכר פסיעות עדיף

ריהטא נראה דיש לפשוט נידון זה מסוגיית הגמ' בב"מ הנ"ל, העוסקת גם  ולפום 

, כב) סוטהר המעלה של שכר פסיעות הוא מהגמ' בבענין שכר פסיעות. דהנה מקו

 בי ומצלה אתיא הות יומא כל, בשיבבותה כנישתא בי דהואי אלמנה ההיא(: א

 ולא רבי ליה אמרה ,בשיבבותך הכנסת בית לא בתי לה אמר, יוחנן' דר מדרשיה

" )דברים כח, בעיר אתה ברוך": רב אמר)הנ"ל(  , ע"כ. ובגמ' ב"מלי יש פסיעות שכר

 אלא, הכי אמר לא יוחנן רבי להו ואמר וכו', הכנסת לבית סמוך ביתך שיהא ג(

 ורבי. לא הכנסת בית אבל, לשולחנך סמוך הכסא בית שיהא "בעיר אתה ברוך"

דאמר  ,רבי יוחנן לטעמיהוכתב רש"י:  ע"כ. ,יש פסיעות שכר דאמר לטעמיה יוחנן

טא מבתולה וקיבול (: שכר פסיעות יש, דאמר למדנו יראת חשםבמסכת סוטה )

אם יש בית הכנסת בשכונתי, ואני  ,שכר מאלמנה, שאמרה לו ולא שכר פסיעות יש

 , עכ"ל.באה לבית מדרשך להתפלל

ולפי"ד רבותינו הנ"ל, לכאורה מבואר, דבהא גופא נחלקו רב ורבי יוחנן, דלרב  

מעלת עשרה הראשונים עדיפא משכר פסיעות ואילו לרבי יוחנן מעלת שכר 

ת עדיפא ממעלת עשרה הראשונים. ומכיון שקי"ל )בביצה ד, א( דרב ור"י פסיעו

בסי' צ', ועוד. א"כ  הלכה כר' יוחנן וכפי שפסקו גם המג"א, שו"ע הרב, והמשנ"ב

 נפשוט להלכה למעשה דשכר פסיעות עדיף מהמעלה להיות מי' הראשונים.

שרה הראשונים אמנם נראה, דמסוגיית הגמ' אין לפשוט בצורה ודאית דמעלת ע 

עדיפא ממעלת שכר פסיעות, דאף לדברי ה'תורת חיים' ושאר רבותינו האחרונים 

ז"ל דדרשת רב קאי להדיא על מעלת עשרה הראשונים, מ"מ אין דבריהם 

נראה דיתכן שיש  מוכרחים בפשט סוגיא זו, כדי שנוכל עפי"ז להכריע להלכה. אכן

 מסברא. להכריע נידון זה

 דמעלת עשרה הראשונים עדיפא משכר פסיעות להלכה למעשה נראה

ונראה לומר בס"ד, דאדרבא, מעלת עשרה הראשונים עדיפא היא ממעלת שכר  

פסיעות, כיון שהיא מפורשת בגמ' )ברכות מז, ב( והובאה בהרבה מהראשונים, וגם 

הובאה להלכה בטור ובשו"ע )סי' צ' סעי' י"ד(, וגם בזוה"ק בכמה דוכתי )נשא קכו, 
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ודי רנ, א; ועוד( הפליג הרבה במעלתם. ואילו מעלת שכר פסיעות נלמדת רק ב; פק

מכללא דמעשה דההיא אלמנה )בסוטה שם( והרמב''ם, הטור ורוב הראשונים לא 

' צ' סי)הביאוה, וגם בשו"ע השמיט עניינה. ונזכרה להלכה לראשונה במג"א 

' סעי) הרב ע"שוב ,(ב"סקי) ר"אב ,(ז"סקי) שם ט"בבאה: דבריו את והעתיקו (ב"סקכ

 ובשאר אחרונים. (ז"סקל' צ' סי) ב"מב ,(ב"י

ועוד, שמעלת עשרה הראשונים שייכת בכל אדם שאפשר לומר ע"י דברים  

שבקדושה, ואף נשים וקטנים שא"א לומר ע"י דברים שבקדושה ואינם מביאים 

את השכינה לביהכ"נ, מ"מ יש להם קצת מעלה אם משכימין לביהכ"נ עם י' 

אבל  )וכפי שביררנו בס"ד באורך בפרק ט' בירור סעי' ב' וג', עיי''ש(. אשוניםהר

מעלת שכר פסיעות, יש הרבה פוסקים דס"ל דשייכת רק בנשים או בעמי הארץ, 

כיון שאין בהם ביטול תורה, ולכן הוזכרה מעלת שכר פסיעות בגמ' )בסוטה שם( 

 יותר נכון, הקדושה נותורת דלתות על השוקד חכם תלמיד אבלרק לגבי נשים. 

 דוד רבי הגאוןעיין ל מלימודו יתבטל שלא כדי אליו הקרוב הכנסת בבית שיתפלל

 רבי הגאוןל 'חיים לב' ת"שו דף רכד ע"ג, ראה פרשת 'רב דבי ספרי'בזצ"ל  פארדו

ועוד רבים. אא"כ אינו מתבטל עי"ז מתורתו,  ,(נ"ק 'סי ב"חזצ"ל ) י'פלאג חיים

 רותא )כן הסכים עימי הגר"ח קניבסקי שליט"א(.וכגון שהולך עם חב

אכן גם באופן ששייך 'שכר פסיעות' בגברים, מ"מ נראה דמעלת עשרה  

הראשונים עדיפא טפי משכר פסיעות, מהטעם הראשון שהזכרתי מכיון שהובאה 

 גם בש"ס וגם בזוהר וגם ברוב הראשונים והפוסקים, משא"כ שכר פסיעות.

וכ"כ הגר"ש בן  .נכוןהגר"ח קניבסקי שליט"א כתב לי:  וכשהצעתי הדברים קמי 

שמעון שליט"א בקובץ 'זכור לאברהם' )תשנ"א, עמ' של"ב( דמעלת י' הראשונים 

עדיפא מטעם זה. וכן הסכים עמדי גם הגאון רבי אשר וייס שליט"א בעל 'מנחת 

 אשר' אלא שהוא הוסיף בזה עוד סברא, עי' תשובתו באורך בשו"ת 'מנחת אשר'

 כרך ג' סי' ג' .

 -החפץ להרחיב ידיעתו בזה, יעיין בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך א' עמ' שע"ח

 שפ"ו, וירווה נחת
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 מצות ביכורים האם היא "מצוה התלויה בארץ"

 ב( ,)כו ֵמַאְרְצךָ  ָתַביא ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַריפְ  ָכל ֵמֵראַשית ְוָלַקְחתָ 

יש לחקור, האם "מצות ביכורים" הינה חיוב על הפירות כמו תרומות ומעשרות, 

ולפי זה אף אם לא גדלו פירות אלו ברשותו אלא קנה אותם יתחייב בבכורים. או 

 האדם להביא מאדמתו, ולפי זה אם קנה אדם פירות שלא -שהינה "חובת הגוף" 

 גדלו אצלו לא יתחייב בבכורים.

שהם "חובת הגוף",  לשני סוגים, מצוות מצינו במצוות התורה שמתחלקות הם

ד"ה  א"ע לז קידושין) רש"י ומצוות שהם "חובת הקרקע". בהבדל ביניהם כתב

 כגון גידוליו או הקרקע על שמוטלתחובת( שמצוות שהם חובת הקרקע היינו "

מאידך  ."כלאים ערלה חדש שביעית ופאה השכח לקט חלה ומעשרות תרומות

 שבת כגון ,אדם של גופו עלמצוות שהם "חובת הגוף", היינו מצוות שמוטלות על 

 .בהם וכיוצא עריות מילה חמור פטר כוכבים עבודת תפילין

בפשטות מצוות ביכורים הינה מצוה הבאה מחמת הקרקע, אכן הנחה זו תלויה 

 במחלוקת ראשונים וכדלהלן.

)ב"ב פא ע"ב( למדו מפסוק זה, "אשר תביא מארצך", שאין מביאים  בגמרא

בכורים אלא מארץ ישראל ולא מחוץ לארץ. ובתוספות שם )ד"ה ההוא( הקשה 

מדוע הוצרך הכתוב למעט חוץ לארץ מן הבכורים, והרי בכורים הינה "מצוה 

 צוהמ כלהתלויה בארץ" היינו חובה המוטלת על הקרקע, וכבר שנינו בקידושין "

 ".בארץ אלא נוהגת אינה בארץ תלויה שהיא

לא חל על האדם  ותרץ שם רשב"א, שגדר מצוה התלויה בארץ הוא שהחיוב

 , שכל עוד שלא הפריש מהם הפירותתרומהלהפריש מהם וכגון  הפירות וףאלא ג

 .באכילה ואסורין טבלהם 
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 ה עלמצותה היא חוב אלא בפירות תלוי החיוב אין כוריםשמצות ב אולם כתב

 בכורים קיים בעליהם מצות שאם לא לו קרקע, והראיה לכך ובתנאי שיש אדםה

וממילא אין נחשבים כמצוה התלויה  באכילה נאסריןהפירות  איןמכל מקום 

 בארץ.

 ציצית חובתכמו  אדםה ודימו התוספות שם שמצות בכורים הינה חובה על

ל ציצית בבגדו, וכך היא בגד, אזי חייב להטי שיש לו שהיא חובה על האדם ובתנאי

 מצות בכורים כציצית הינה חובה על האדם כל שיש לו קרקע.

 במסכת כדתנן בבכורים, מתחייבכבר  באילן הפירות על לואפיהוכיחו כן שו

 תאנה ורואה שדהו לתוך אדם יורד בכורים מפרישין כיצד( א"מ ג"פ) בכורים

וכונתו שלהבדיל  .ריםבכו אלו הרי ואומר בגמי קושרו שביכר אשכול שביכרה

מחובת תרומות ומעשרות שהמצוה נועדה לתקן ולהכשיר את שאר הפירות 

ומעשרות וכל שעדיין לא אוכל מהם אינו חייב  באכילה בכך שמפריש תרומות

להפריש, בבכורים חל חובה על האדם להביא מהם בכורים כל שהם כבר קיימים 

 הפירות. ולכך אין הם אלא חובה הגוף חובת האדם ולא על

נפקא מינא אם בכורים הינם "חובת הפירות" או "חובת האדם", באופן שקנה 

אדם פירות ואחר כן קנה קרקע כתבו התוספות )גיטין מז א ד"ה לוקח( שפטור הוא 

מהבאת בכורים, שהואיל ובכורים הינם חובה על האדם, ושבשעה שגדלו פירות 

ם. אכן דעת הרמב"ם )בכורים אלו לא היתה הקרקע שלו לא נתחייב הוא בבכורי

 פ"ב הי"ד( שבאופן זה חייב הוא בכורים.

וביאר בספר תורת זרעים )בכורים פ"א מ"ו(, שדעת הרמב"ם שבכורים הינם 

חובת הפירות וחל בהם חובת בכורים, וכל שחלה בהם חובה כיון שקנה אותם 

 נתחייב בבכורים כל שיש לו קרקע.

הקרקע אלא חובה על האדם כן היא  וכשיטת הרשב"א שבכורים אינו חובת

שיטת רש"י )גיטין מז ע"ב ד"ה מדאוריתא(, שכתב שהמוכר קרקע לעכו"ם חייב 

להביא מפירות הקרקע בכורים, שאף שאין הפירות שלו, אין בכח המכירה לעכו"ם 

להפקיע חובת ביכורים ונחשב כשלו, שאין ביכורים מצותן להתיר את המאכל 
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שרות, לכך חובה על האדם להביא מהם ביכורים לקיים באכילה כמו תרומות ומע

חיובו. אכן ברמב"ן שם בגיטין הביא דברי רש"י שבכורים הם חובת הגוף וכתב 

 שאין נראה לו. הרי שסבר שהוא חובת הפירות.

 אם ביכורים חובת הפירות, האם הבאתם היא להכשיר את שאר הפירות

על הפירות, האם דינן כדין ויש לחקור לדעות הסוברות שבכורים הם חובת 

הפרשת תורמות ומעשרות, שעל ידי שמפריש חלק אחד מתיר את השאר הפירות. 

או שאין זה דין ההפרשה להתיר את השאר אלא שהוא דין להפריש חלק מן 

 הפירות לכהן.

ובספר תורת זרעים )פ"א מ"ו( הוכיח מן המשנה בכורים )פ"ב מ"ה( שבכורים כמו 

שעל ידי הבכורים  מן הטמא על הטהור הרי שמבואר תרומת מעשר מופרשים

 .במתיר את השאר לאכילה

אכן הדבר צריך עיון, ששנינו במשנה )שם פ"ב מ'ד( שיכול אדם לעשות כל שדהו 

בכורים, ומאידך לענין תרומה נאמר שאין יכול זאת הואיל ואין שייריה ניכרין 

רי שמבואר שאין ר. הההית ניכר יהיה ההפרשההיינו שיש צורך שעל ידי 

 בהפרשת בכורים היתר על שאר הפירות וצריך עיון.

 

                                                
 נאסריןהפירות  ןאימכל מקום  בכורים קיים בעליהם מצות שאם לא לכאורה מדברי הרשב"א דלעיל  שכתב ב

 מוכח מיניה וביה שאין בכורים תקון שאר הפירות. באכילה
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

 ארמי אבד אבי, מיהו אותו ארמי?

 ְמָעט ֵתיַבְמ  ָשם ַוָיָגר ַמְצַרְיָמה ַוֵיֶרד ָאַבי ֹאֵבד ֲאַרַםי ֱאֹלֶקיךָ ' ה ַלְפֵני ְוָאַמְרתָ  ְוָעַניתָ 

 ה( ,. )כוָוָרב ָעצום ָגדֹול ְלגֹוי ָשם ַוְיַהי

 ארמי הכוונה ללבן הארמי

לעשות  "לבן הארמי"הנה חכמינו ז"ל בהגדה של פסח אמרו צא ולמד מה ביקש 

"לבן ארמאה"  ליעקב אבינו וכו' שנאמר ארמי אובד אבי וגו'. וכן תרגם אונקלוס

 בעא לאובדא ית אבא.

, מה טעם לומר לבן ביקש להאביד אבי וירד מצרימה. והרי האבן עזראהקשה ו

)בפירוש הריטב"א  וכן הקשה לבן לא סיבב לירידת יעקב אבינו ע"ה למצרים.

 "ארמי אובד אבי".אצל "וירד מצרימה" ההגדה( תימה, מה ענין 

זהו  – ארמי אובד אבי שהם שני דברים שונים, אמנם רש"י ביאר הדברים, וכתב

ועוד אחרים באו  – וירד מצרימהור את הכל כשרדף אחר יעקב. לבן שבקש לעק

אינה טענה,  הרא"ם,וכמו שכתב  עלינו לכלותינו, שאחרי זאת ירד יעקב למצרים.

'וירד , והנה כבר פירש רש"י שאובד אביהוא דבק עם 'וירד' כי מי גילה לו ש

ר וחוץ מלבן אינו דבק עם הקודם לו, רק הוא דבור בפני עצמו, כאילו אממצרימה' 

שבקש לאבד את אבי וכל אשר לו, באו עוד אחרים לכלותינו, כי ירד אבי למצרים 

 וירעו אותנו המצרים ויענונו.

תירץ, ויש לומר שבא הכתוב לפרש שגם מה שהלך יעקב אבינו אל  הריטב"או

לבן נחשב מן הגירות ומגזירת בין הבתרים, שכל ימיהם של האבות אחר הגזירה 

ער ובנסיונות ולא ראו בטובה. עכ"ד. והוא גם כן כדברי רש"י שהם ההיא היו בצ

 שני דברים.

, והנה מי שגלגל גלות מצרים היה ליישב כתב מהר"מ אלשיך בתורת משהאמנם 

ה את לאה ברחל, שעל ידי כך נתגלגל "במה שהחליף ליעקב אבינו ע'לבן הארמי' 
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יה נולד יוסף ראשונה בקנאתם שוירד מצרימה. כי אם היה מיד לוקח את רחל ה

במקום ראובן, ואז היתה סרה קנאת אחיו כי כידוע אהבת האב לבנו בכורו גדולה 

מכירת יוסף  משאר בנים והקנאה אינה גדולה כל כך באהבתו אותו ואז היה נמנע

 וירידתו למצרים ואחריו אחיו ואביו.

ית , ורצונו לתת סיבה עצמלבן הארמי'כתב, ארמי שב על ' ובמנחה בלולה

ממכירת השבטים את יוסף באו לירידתם למצרים, ואם היא רחוקה באשר הדברים 

כידוע, לכן אמר כמתנצל שזאת התכונה הרעה לא באה לנו ואל השבטים מצד 

אביהם ואבותיהם, רק התכונה הרעה באה מצד לבן הארמי שרוב בנים דומים 

יה סיבת לאחי האם, ונשאר עדיין הרושם בבניהם אחריהם באופן שארמי ה

 השחתת ואבידת אבי לרדת למצרים.

אבי' של ' 'אובד'הוא  'ארמי' כתב ואין זה קושיא, כי פירושוובגור אריה למהר"ל 

, ומה שלא הזכיר שהקדוש ברוך וירד מצרימהלגמרי, והקדוש ברוך הוא הצילו 

הוא הצילו מיד ארמי כמו שזכר שהקדוש ברוך הוא גאלם מיד מצרים, הטעם כי 

לעשות שתי טובות ממנו, אלא כך פירושו, מתחילה היה ארמי אובד אבי לא ירצה 

גם שם ענו אותו עד שגאלם הקדוש ברוך הוא, והנה העלם  -לגמרי, וירד מצרימה 

מן המות שהיה בו בתחילה, אל הטובה הגמורה שעכשיו הם בה, ואילו אמר 

בר בפני עצמו, ד - ארמי אובד אבישהקדוש ברוך הוא הצילם מיד לבן, היה לפי זה 

דבר בפני עצמו, וזה אינו כי רוצה להגיד תכלית הרע שהיינו בו  –' 'וירד מצרימהו

בימי יעקב שהיה ארמי אובדו, ועכשיו נתן לנו ארץ טובה, ולא בא להזכיר רק 

המעלה שיש לנו עכשיו, על המדריגה שהיה לנו בימי יעקב שהיה ארמי אובד אבי. 

קטז ע"א( מתחיל בגנאי ומסיים בשבח, ואין דבר זה וזהו שאמרו בערבי פסחים )דף 

ראוי להיות מתחיל בגנאי ומסיים בשבח, ואחר כךיתחיל עוד בגנאי, אלא צריך 

שיהיה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שאם כן לא יהיה נזכר כאן קצה השפלות עם 

 קצה הטובה הגדולה, לכך לא הזכיר שהציל אותם מלבן.

ר, על פי דאיתא במסכת פסחים )דף פז ע"ב( תני כתב לבאהנצי"ב בהעמק דבר 

 –כג(  -)איוב כח  להים הבין דרכה והוא ידע את מקומה-א רבי חייא מאי דכתיב
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יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינן יכולים לקבל גזירות אכזריות אדום, 

 לפיכך הגלה אותם לבבל.

גזירת ה' לאברהם והכא נמי היה ביעקב אבינו ע"ה, שראוי היה להיות גולה מ

אבינו, ובהיות יעקב בארם כ"ב שנים, היה ראוי להיות נשאר שם בגלות, אבל ראה 

הקדוש ברוך הוא אכזריות של לבן שהיה אובד אבי, על כן הוציאו משם והגלהו 

 .גלמצרים 

 ארמי הכוונה ליעקב אבינו ע"ה

ב כאשר כאילו אמר הכתו 'יעקב'כתבו, שארמי הוא  האבן עזרא ובספורנואמנם 

פירוש עני בלא ממון, שלא היה מחזיק בארץ, וכוונת  - היה אבי בארם היה אובד

אומרו כן, כי הנכסים והפירות האלו לא באו אלינו בירושה, שהרי אבי יעקב עני 

כי במקלי עברתי את  היה כאשר בא לארם, והיה איש אבוד כמו שהעיד על עצמו

 בארץ מצרים והוא היה במתי מעט.(. גם גר היה יא -לב  )בראשיתהירדן הזה 

ואל יטען הטוען איך יקרא ליעקב אבינו ארמי, והנה כמוהו מצאנו בדברי הימים 

יז( יתרא הישמעאלי והוא היה ישראלי, ולפי שהיה גר בארץ  -)דברי הימים א, ב 

ישמעאל נקרא ישמעאלי, וכמוהו יעקב אבינו קראו אותו הכתוב ארמי על שם 

 .ד שהיה גר בארם

 רמי הכוונה לאברהם אבינו ע"הא

לה מארץ ארם כדכתיב לך לך ו' ארמי היה אובד וג'אברהםכתב, אבי  הרשב"ם

א( וכמו שאמר ויהי כאשר התעו  -מארצך מבית אביך אל הארץ )בראשית יב 

יג( לשון אובד ותועה אחד הם באדם הגולה,  -להים מבית אבי )שם כ -אותי א

קעו(. צאן אובדות היו עמי  -ך )תהלים קיט כדכתיב תעיתי כשה אובד בקש עבד

                                                
כהן המליאל גרה"ג ה)ה"ה , להרה"ג )הגש"פ אות דש(  בפרדס יוסף שוב ראיתי עתה בעת כתיבת הדברים  ג

 )גיטין דף יז ע"א(, ושני נביאים נתנבאו בסגנון אחד. מהחתם סופר בינוביץ( שליט"א שהביא כפירוש זה ר
אין לו ידים ורגלים, כי הוא כתב שיעקב יקרא ארמי, ולמה יקרא אותו  הראב"עפירוש  המהר"ל בגור אריה,וכתב  ד

ארמי, ואברהם היה נקרא אברהם העברי, אף שהיה בארץ ישראל נקרא על שם הקודם, ולמה יקרא הוא ליעקב 

ן הקושיא שהקשה הוא על רבותינו ז"ל ארמי. ולמה לא כתב בארם היה אובד אבי. וקושיא זאת היא יותר גדולה מ

 שהיה לו לכתוב מאבד.
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ו(. וכוונת אמרו כן לומר שמארץ נכריה באו אבותינו  -הם התעום )ירמיה נ ירוע

 לארץ הזאת.

 ארמי הכוונה ליוסף הצדיק ע"ה

ונאבד  ,שנולד בארםל'יוסף' כתב לפרש, או נוכל לומר שהוא רמז  ובמנחה בלולה

 זאת היתה הסיבה לירידתם למצרים.ד פעול עבר( ובֵ מאביו )וקריה ביה ֹא 

 ארמי הכוונה לשפה הארמית

( כתב, זה שנים ראיתי בספר אחד שמחת הרגלבפירוש ההגדה )ריש  החיד"א

)ריש פרשת שמות( שרטט כתב משם הגדולים  לב אריהמרבני אשכנז זה שמו 

שבשביל שהביא יעקב אבינו גלי רזיא בפירוש הכתוב, על פי מה דאיתא בספר 

ויקח יעקב ובניו מאבני שלום לשון תרגום בתורה כאשר רדף אחריו לבן עליו ה

)בראשית  עד המקום ההיא ויעשו גל ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גל

 .ה מז( ומפני זה היה גלות מצרים. עד כאן דבריו -ל"א 

רוצה לומר בשביל  -, אובד אבי וירד מצרימה דייקא –זהו שאמר הכתוב 'ארמי' 

 הביא אבי לשון ארמי בתורה זה גרם שלכך הוכרח לירד למצרים.ש

מה זה היה לו למסדר ההגדה אשר כולה אמרה בלשון החיד"א, ובזה פירש 

הקודש חוץ מפיסקא הראשונה הא לחמא עניא קרוא בלשון תרגום. ועל פי 

גלות מצרים שאכלו  הדברים האלה יתבאר שפיר כי מראש אשר לו זכר המגיד

דבעבור  -בעבודתם, ומילתא אגב אורחיה קא משמע לן סברת גלי רזיא לחם עוני 

לשון ארמי ירוד ירדנו מצרימה, על כן יגיד זאת הפיסקא בלשון ארמי, לרמוז 

דמסיבת לשון ארמי באו אבותינו למדה זו לעבוד עבודת עבד ויאכלו גם אכול 

 לחם עוני.

                                                
מלמד  –וירד מצרימה וז"ל ואני אבוא אחריו ומלאתי את דבריו, זה שאמר בעל ההגדה  הלב אריהוהוסיף בעל  ה

רוצה לומר בשביל שדיבר יעקב אבינו ע"ה לשון ארמי עם לבן, לפיכך אנוס היה  –שהיה אנוס על פי הדבור, דייקא 

 מצרימה. לירד
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 אמירת סליחותל הטעם

היה דוד המלך יודע שעתיד בית המקדש להיות חרב והקרבנות יהיו בטילים 

והיה דוד מצטער להם לישראל במה יתכפרו על עונותיהם, אמר הקב"ה לדוד 

בשעה שיהיו צרות באות על ישראל בעונתיהם יעמדו לפני יחד באגודה אחת 

ענה אותם, והקב"ה גלה למשה ויתודו על עונתיהם לפני ויאמרו סדר סליחה ואני א

סדר סליחה דכתיב )שמות לד ו( "ויעבור ה' על פניו ויקרא" מלמד שירד הקב"ה 

כש"ץ שמתעטף בטלית ועובר לפני התיבה וגילה סדר סליחה )תנא דבי אליהו פרק 

 .כג(

 פיוטי הסליחות

סליחה הפותחת את סדר פיוטי הסליחות מכונים בשמות שונים, פתיחה 

סליחה  שלשיהפיוט בעל שתי שורות בכל בית,  שנייהכמשמעה,  יחהסל הסליחות,

 ויש שאמרובית שלם בעל ארבע שורות,  שלמוניתבעלת שלוש שורות בכל בית, 

שלמונית נקראת על שם רבינו שלמה הבבלי אשר רוב סליחותיו הם בארבע 

פיוט בקשה להקב"ה לזכור את עקידה  פיוט שיש בו בית שחוזר, פזמוןשורות, 

 סליחה הנאמרת לאחר אמירת תחנון.תחנה עקדת יצחק, 

 צורת חיבור הסליחות

 ב, ועל סדר א"ב כפול ותשר"ק.-את הסליחות חיברו הפייטנים על סדר א

מבואר במדרש שכשרצה ר"א הקליר )שהוא יסד רוב קרובות ופיוטים והטעם 

לתפלות השנה( ליסד פיוט עלה למעלה לרקיע במחשבה ושאל למלאך מיכאל 

האיך מלכים משוררים והאיך שירתם מיוסדת אמר לו בא' ב' והנהיג גם הוא 

 לעשות כל שבחיו באלף בית )עיין כל בו ראש השנה(.

ענין חיבור הסליחות לפי סדר א ב על שם שחורבן ביתינו נכתב טעם אחר: 

באלפא ביתא )והכוונה למגילת איכה( לפי שחטאנו בבנין כ"ב אותיות והבית נחרב 

ינו, ומצאנו בתנא דבי אליהו )פרק כג( שסדר הסליחות תיקנו כיון שאין לנו בעונת

 מתוך לב המועדים "אלול ראש השנה"
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בית המקדש לכפר על עונותינו )בספר פירוש התפילות והברכות לרבינו יהודה בר 

 יקר(.

 עיקר הסליחות

עיקר הסליחות אלו הפסוקים שקודם התחינה שעליהם נבנית התחינה, ואין 

 )ספר חסידים סימן רנו(.לדלגם ויש לאומרם בנחת ולא במרוצה 

נוהגים לומר "סלח נא" "ויאמר סלחתי" רק בסליחה ראשונה כדברי הגר"א 

במעשה רב, ושאר פסוקים המשתנים לפני סליחה יאמרו לפני כל סליחה )תוספת 

 מע"ר סימן קצו(.

 פזמון

הטעם שהבית הראשון החזן אומר תחילה ואח"כ הקהל ושאר הבתים הציבור 

כדי שהחזן יתחיל באמירת הסליחה בקול רם לפני  ו החזן,אומר תחילה ואחרי

הקהל שזה סימן לקהל להתחיל הסליחה, וגם מראה להם איזה סליחה לומר, אבל 

בסוף הסליחה על החזן לסיים את הפזמון בקול רם אחרי הקהל מפני שזה סימן 

 לציבור להתחיל באמירת "אל מלך" )שערי ימים הנוראים פרק ו יג(.

 אמירת סליחות תחילת זמן

א וצריך של ,מתחילים לומר סליחות מיום ראשון שלפני ראש השנהבני אשכנז 

ואם אין ד' ימים  להלן הטעם(,כמו שיתבאר )ד' ימים לפני ראש השנה מפחות י

ר"ה ביום ב' או ג' מתחילים ביום ראשון של שבוע  חלמיום ראשון שלפניו כגון ש

 )טור תקפא א(. קודם

 ד' ימים לפני ר"הם משאין פוחתי הטעם

 עד יו"כ ולפי שחסר להם ד' ימיםמר"ה אנשים שמתענים עשרה ימים  שנםלפי שי

, צריך להשלים ד' , ושבת שובהוערב יו"כ שמצווה לאכול בו ,ב' ימי ראש השנה -

 שחל ביום ב' או ג'אם אין ד' ימים קודם ר"ה כגון  הלכךימים קודם ראש השנה, 

 )מג"א תקפא ו(. בוע קודםמתחילים מיום ראשון של ש
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שאין מום בדיקה )כקרבן שמקריבים על גבי המזבח צריך ביקור  :טעם אחר

, וכל המוספים כתיב )במדבר כח כז( "והקרבתם ובודקים זאת ד' ימים בבהמה(,

עולה", ואילו בראש השנה כתיב )במדבר כט ב( "ועשיתם עולה" ללמד שבר"ה 

לכן קבעו ד' ימים לסליחות כדי שגם אנו יעשה אדם עצמו כאילו מקריב עצמו, ו

נבקר את עצמנו בד' ימים אלו כקרבן )אליה רבה תקפא ס"ק ח, משנ"ב תקפא ס"ק 

 .ו(

לכל לכן מתחילים לומר סליחות  ,כ"ה אלול נברא העולםלפי שב טעם אחר:

 )הגר"א תקפא א ד"ה ביום א(.יום זה הפחות מ

 אש השנהלפני רולא ד' ימים בשבוע קבעו ביום ראשון ש הטעם

 .)לבוש תקפא א( אנשים טעוהיה יום קבוע ולא ייבשביל ש

לפי שביום ראשון של ימות השבוע נברא העולם לכן תיקנו ביום  טעם אחר:

 )הגר"א תקפא א ד"ה ביום א(. ראשון

לעולם עומדים ביום ראשון לסליחות שהוא סמוך לשבת ונוהג כל  טעם אחר:

אדם פנאי ללמוד בו, לכך טוב להתחיל ביום אדם ללמוד בשבת משום שיש לכל 

ראשון כי העם שמחים מחמת מצות התורה שהם לומדים בשבת וגם מחמת עונג 

שבת וכדאמרינן )ברכות לא, א( אין שכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך 

עצבות אלא מתוך שמחה של מצווה, לכן טוב להתחיל להתפלל מתוך שמחה של 

 (.118ל "במוצאי מנוחה" )מבואר בלקט יושר עמ' מצווה וכן הפייטן התחי

"אתם נצבים היום" בגימטריא לעמוד לסליחות )הגהות  רמז לעמידת הסליחות

שמרמז בזה שצריך  ובלקוטי מהרי"ח מבארמנהגים אלול צג הובא במט"מ תשעט(. 

לעמוד לסליחות ביום א' ממחרת השבת שקוראים בה נצבים, ואם עומדים שבוע 

 הוא על מה שקוראים בשבת במנחה אתם נצבים )סדר חודש אלול(.לפני הרמז 
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 וטהר' ס"/ הרב יוחנן ריינר, מח לב טהור ברא לי

 ומועדים התורה על', לבנו

 מדוע מיתת צדיקים נחשב למכה שלא כתובה בתורה?

 )כח, סא(ָעֶליָך  ה'ַגם ָכל ֳחַלי ְוָכל ַמָכה ֲאֶשר ֹלא ָכתוב ְבֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַיְעֵלם 

כתוב במדרש שהכוונה למיתת צדיקים, ופלא שרבים מהמפרשים עמדו עליו, 

 איך נלמד מפסוק זה שהכוונה למיתת צדיקים? וכי איך מרומז דבר זה מהפסוק?

לא  (א ,במדבר כ)והתחדשה לי תשובה נפלאה, שהנה בפטירת מרים הנביאה 

אילו על פטירת משה ואהרן סיבת פטירתה ואי כניסתה לארץ ישראל, ו הכתוב

כתוב במפורש בפסוק סיבת פטירתם, שהיה בגין חטא מי מריבה, והנה מרים 

שנפטרה עוד קודם חטא מי מריבה בוודאי אין לה חלק בחטא זה של מי מריבה 

 ולמה נגזר עליה מוות? ובפרשת חוקת כתבתי תשובה על זה באריכות.

מכה פטירת מרים לפרשת פרה כתב שנס (כ"ח)והנה רש"י מהגמרא במועד קטן 

אדומה, ללמדנו "שמיתת צדיקים מכפרת", וכתוב "מפני הרעה נאסף הצדיק", 

וקשה מיתת צדיקים כחורבן בית המקדש, ולכן זה נחשב לחולי ולמכה, ומצד שני 

זה גם מכפר על הדור, לכן כתוב "יעלם" לשון עליה, שכשיש כפרה יש עליה 

 ברוחניות.

לי שכתוב במפורש את סיבת פטירתה, וממנה למדנו ולכן ממרים שנפטרה ב

"לפטירת צדיקים ברמז", זוהי המכה שלא כתובה בספר התורה הזאת, וזוהי מכה 

 קשה כי לא יהיה מי שינחמנו ויעודדנו בימי הצער הקשים.

אבל נחמה גם יש בה, כי פטירת צדיקים מכפרת, ואולי זה יפחית את מנת סבל  

בתשובה כי אין על מי לסמוך, כי אין צדיק בארץ, ורק  הגלות, וגם יגרום לחזרה

 עלינו עצמנו החובה להתעורר ולתקן מעשינו ולחזור לאבינו שבשמים!

 מיתת צדיקים לא שייך שתחול על אויביי ישראל 

ובספר בנין אריאל כתוב הסבר נפלא מדוע מיתת צדיקים לא נכתבה בקללות 

הפוך את הקללות וייתנם על ראש שהקב"ה י (ז ,דברים כ)במפורש, כי כתוב 
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שונאינו, והיות ולא שייך בהם מיתת צדיקים לכן קללה זו לא נכתבה במפורש 

 אלא ברמז.

וקצת קשה לי על הסבר זה שהרי היה צדיק לגוים שהגן עליהם כפי שכתב רש"י 

על איוב שהגן על הכנענים יושבי הארץ כעץ, וזה מרומז בדברי משה רבינו 

עץ אם אין שלח? ואם כן שייך שהקב"ה יעניש את הגויים למרגלים היש בה 

ולפי הסבר זה  בהריגת צדיקיהם? ובכלל הרי חייב שכל הקללות יתקיימו בגויים,

 יחסר לגויים עונש?

ואם תשאל הרי באוניות למצרים ליהודים כי ה' הבטיח להם שהם לא יחזרו 

עונש ואילו לגויים  למקום בו סבלו אבותם ולא יוסיפו לראות את מצרים עוד זה

לכאורה זה לא שייך? אבל פשוט נראה לתרץ שהקב"ה יקח את הגויים חזרה 

 למקום אותו הם שונאים למקום ממנו הם ברחו.

כי , במדה מסויימת לכן נראה לפרש שהרי מיתת צדיקים גורמת לשכחת התורה

 נחשבים יהודים אבל מנותקים ,לחיות בחושךכמו חיים בלי גדולי ישראל זה 

 מהאמת!

ועל זה יבוא העונש לגויים שגם הם יחיו בעלום עם מחשבה שהם מאמינים 

בתורה הנכונה, אבל הם יטעו ויאמינו בתורה שקרית שלא כתובה בספר התורה 

הזאת! אבל מתי יתקיים קללה זו בגויים? אם תאמר לעתיד לבוא הרי לעתיד ידע 

אלוקי ישראל מלך כל פעול כי אתה פעלתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' 

 ומלכותו בכל משלה!

אלא ראו נא פלא עצום דווקא בזמן החורבן הבית השני בתחילת הגלות הארוכה 

שבמהרה ניגאל ממנה, לאחר שהרומאים הרשעים שהחריבו את בית מקדשנו 

 -והרגו בנו והגלו אותנו כדברי הקללות, הם גם הרגו את עשרת הרוגי מלכות 

ורי הדור! דווקא קצת לאחר תקופה זו למרות שפלות תנאים קדושים וטהורים מא

ישראל בגלות הקשה, הרומאים זנחו את עבודת אלילים שבה היו דבוקים אלפי 

 .שנה
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ואנחנו שיש לנו תורת אמת, נתחזק מאוד באמונה ובהתמדת התורה הקדושה  

שרק אנחנו זכינו בכל אלו, ונזכה להאיר לנו את חשכת הגלות, ובקרוב ממש נזכה 

 ביאת משיח צדקנו ובנין בית המקדש.ל

* 

עם צאתי אשא הודייה לה' שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שזכיתי להוציא 

לאור את הספר "וטהר לבנו" בהידור גדול בשני כרכים בהסכמת גדולי הדור, 

 וזכיתי שיש בו חידושים וחיזוקים נפלאים בס"ד כמובן שאפשר להשיגו אצלי.
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רב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי לוית ח"ן / ה

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 האם "מחשבות תשובה" יכולים להיות עצת היצר?

 ז(כח, מ) ְמָחה וְבטוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכליָך ְבַש קֶ ַתַחת ֲאֶשר ֹלא ָעַבְדָת ֶאת ְיֹדָוד ֱאלֹ 

ביום מן גנב פקח רצה פעם ליכנס לבית משומר, והחכים והצליח לגשת אל הבית 

הימים, וכלבו בצדו. דפק בדלת, ובעלת הבית פותח. הכלב רץ בפנים, וחוטף 

מהמטבח אחד מן הלחמוניות הטריות שגמרה עכשיו לאפות. הכל ממהר לצאת 

מהבית, וטרף בפיו. בגודל כעסה מתחלת בעלת הבית לרוץ אחרי הכלב, ומקלה 

ית פתוח... ובינתיים בידה! כאשר היא עסוקה לרדוף אחר הכלב, השאירה דלת הב

נכנס הגנב שעמד עד הנה מן הצד, ולקח כפי משאלות לבו לרעה.. כאשר חזרה 

שוב אל הבית, עודה חושבת על הלחמניה שנגנבה ממנה.., והוכפלה כעסה פי 

מאה לראות גודל הגניבה שהצליח הגנב ליקח ממנה בהיותה בחוץ לרדוף אחר 

כי תמצא שתצא מהבית שיוכלו הלחמניה! התחילה להבין שהכלב היה רק הי

 להשאירה נקי מנכסיה...

 והנמשל...

משל נפלא זו שמעתי פעם לבאר גודל ערמת היצר בענין העצבות. הרי האדם 

לפעמים נכשל רח"ל בחטא, הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. 

לפעמים זלזול בחומרה יתירה שבדרך כלל מתנהג בה, ולפעמים רח"ל אף באיסור 

של ממש. ומוטל עלינו להתעסק בעבודת היום, מצות תשובה. אמנם מעצת 

ומערמת היצר היא לעשות כמעשה הנ"ל, והוא להכניס אל האדם מחשבות של 

יאוש ועצבות רח"ל, עד כדי כך שמונע ממנו מלהמשיך בהחיי יום יום שלו באופן 

 הרגיל.

זה נכשל רח"ל  ולדוגמא בעלמא, האדם עוסק במצוה ומאחר לישן בלילה, מכח

דוגמת הלחמניה הטרי  -מלומר ק"ש לפני הזמן של המגן אברהם כפי מנהגו הטוב 

שנגנבה מבעלת הבית. אבל במקום להתעסק בהלחמניה ולהתעצב על אבידתה, 
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חייבים להיות חכם שעיניו בראשו, ולהכיר ולידע כי עי"ז יאבד  -ולרדוף אחר זה 

להתרשל להמשיך עבודתו כדבעי. ויאבד ממנו עוד יותר, כי העצבות מזה מביאו 

 ממנו הרבה תורה תפלה וגמ"ח שמוטל עליו לעשות בשמחה וטוב לבב.

 הדרך והעצה

לזאת גילה לנו הרה"ק דער גרויסע ר' שלום זי"ע  -וא"ב מהו באמת העצה והדרך 

מפרעבישט )אבי הרה"ק מרוזי'ן זי"ע ובנו של רבי אברהם המלאך זי"ע( במשל 

שנופל בטיט לח, ומתחיל לנקות עצמו, הרי בדרך כלל במקום מישהו  -נפלא 

להצליח להסיר הטיט ממנו, יגרום להטיט להתפשט יותר ויותר. ואדרבא, אם יסיח 

דעתו ממנה, ויחכה עד שיתקשה, אז ברגע קטן ינענע עצמו ויפול הטיט היבש 

 מעליו.

בדרכי במקום להתעסק אז  -וכמו כן, הרבה פעמים כאשר האדם נכשל בחטא 

התשובה של יגון וצער וכו' ירויח יותר להסיח דעתו ממנה לגמרי, הרהור תשובה 

ולא תו לא מידי, ורק לאחר זמן, יחזור לשוב עליו במצות תשובה, וברגע קטן יצליח 

 לנקות עצמו ונשמתו.

וכבר פירשו בזה הכוונה בהגמרא )יומא( הרהורי עבירה קשין מעבירה. זאת 

חושב אודות מה שעשה ונכשל, לפעים עוד יותר גרוע אומרת, עצם ההרהור ש

מעצם העבירה. כי העבירה ראשונה הבעל דבר גנב ממנו "לחמניה", אולם עי"ז 

 לפעמים מצליח רח"ל לנקות אותו מהרבה עבודת ד'.

 סיבה עקרי ליכשל בעצבות רח"ל

וזאת מהסיבות הגדולולת שמכשיל האדם להיות בכלל מקרא שכתוב "תחת 

החכם עיניו בראשו, לשמור עצמו מרגשי  -בדת.. בשמחה ובטוב לבב" אשר לא ע

אשמה הגורמים ההיפך מהטוב. ורק לאחר זמן חוזר אל הענין לחזור בתשובה 

שלימה. )ואין זאת סתירה למש"כ השל"ה הק' כי השעה היותר מוכשר לעשיית 

ענין תשובה, הוא מיד. כי כמובן הכל תלוי לפי האדם ולפי המעשה. וכמו בכל 

אם יראה אשר התוצאות מעוררים אותו להוסיך ולהרבות בתורה  -כיוצא בזה 
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ומצות ועבודת ד', אז ראייתו בצדו אשר ההרגשים נובעים ממקור טהור, ואשרי לו 

שככה לו, אולם כאשר מחשבות אלו ממעטים אותו מלעשות רצונו כדבעי, ידע 

שלו ומתעטף עצמו בבירור אשר הם מ"אותו בחור" שמשתדל בכל כוחו להכי

באיצטלא של תשובה שקר, ורצונו רק לגנוב ממנו הרבה יותר מהלחמניה 

 הראשונה...(

 ואף מפושע ומזיד רח"ל

ואף אם ח"ו לא הצליח להתגבר על יצרו, באופן שאף מראש נכנס הכלב ולקח 

טבעת של זהב ולא רק לחמניה... הרי צריכים להיות עומד על המשמר האם ימשיך 

ו מלא ביתו כסף וזהב, כאשר עוסק לרדוף אחרי הטבעת הגנוב, או ליגנב ממנ

שיסיח דעתו ממנה בינתיים ויראה להיות ער ובטוח לשמור ביתו כראוי במצב 

 סכנה.

והנמשל מובן כנ"ל, עצם הרהורי עבירה, והעצבות, והרגשי אשמה הבאים 

עצמו מטוהר נשמת ישראל, לפעמים יכולים להיות גופא הסיבה להתרשל לשמור 

להתגבר עוד לקיים עבודת היום כדבעי!! והכל לפי הענין, אבל לפעמים, ואולי אף 

ואדרבא להכניס מחשבות של בנים  -בדרך כלל, ההיסח הדעת מצוה כשלעצמה 

אתם לד' אלקיכם, בין כך ובין כך קרואים בנים, ועדיין אני אהוב וחביב אצלו 

ות טוב, ורק בינתיים היה מקרה יתברך, וכל עצמותו של ישראל, בעצם רצונו להי

שנכשלתי וכו' וכו' ולאחר זמן כאשר ביתו שמור כדבעי, יכול להתעסק להיות חוזר 

 על הטבעת שנגנב ממנו!

השי"ת יעזור שנהיה משומרים מכל רע, ולעשות רצונו ללעבדו בלבב שלם, 

 אכי"ר!
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 להריח איסור

 האם יש בעיה להריח איסור ]שאינו איסור הנאה[?

יש איסור להריח מאכל של איסור שמא ירצה לאוכלו, ובפרט במאכל  תשובה:

 . ולכן, גם ביו"כ אין להריח דבר מאכל.ושיש לו ריח חזק

* 

 שאלות בענייני שבת

 מתג חשמלקירוב תינוק ל

כמה פעמים הסתפקנו בבית אם מותר להקריב תיחנוק למתג חשמל להדליק או 

 לכבות את האור?

 .זאסור לעשות כן, בין להורים ובין לאדם אחר תשובה:

                                                
עי' באה"ל סי' רט"ז, ב' ד"ה המוסק )ועיי"ש שיש להחמיר ביותר בדבר שיש לו ריח או טעם חזקים( ובאה"ל  ו

 בתחילת סי' תמ"ג לגבי ריח חמץ בפסח. ועי' פמ"ג יו"ד סי' ק"ח בשפ"ד סקכ"ד.

 פחות וזה ויאכלנו כחשיש החשש שם כי, ב"תרי' סי ביו"כ המובא בשו"ע בסוף באוכלין נגיעה להיתר לדמות ואין

 שצריך' א, ט"קס' בסי הדין מקור וזה שהריחה. עוברה וכעין ויסתכן למאכל שיתאוה החשש כאן אבל, כ"ביו שכיח

 .לסעודה כדי שלא יריח ויתאוה למאכל ויסתכן שמגיש ומין מין מכל לאכול לשמש להרשות
ו וכן פסק המג"א סי' שמ"ג סק"ג והמ"ב שם סק"ד, בגמ' שבת צ: אסרו לתת לתינוק חגב חי שישחק בו שמא יאכלנ ז

וכתבו שאף בתינוק שאינו בר הבנה כלל אסור. אך קשה מהגמ' ביבמות דף קיד. שנאבדו מפתחות ואמרינן התם 

שהתירו להביא קטנים שישחקו שם וימצאו את המפתחות ויביאום, ומוכח שאין בזה איסור. ויש שתירצו שאכילה 

ך החילוק פשוט, שבנותן לתינוק חגב ביד או מקריבו ליד חגב א"כ נחשב ספיה בידים, אך חמור משאר איסורים. א

אם מניחו באיזור שם והוא מעצמו הולך ומוצא את המפתחות א"כ אינו נחשב כספיה בידים אלא כמעשה שהתינוק 

אם יתכן שיגיע  עשה מעצמו. וא"כ אסור להקריב תינוק ליד מתג חשמל, אבל מותר להניח לו להסתובב בבית אף

 מעצמו למתג וילחץ עליו.

 וכן מורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכן דעת הגר"נ קרליץ שליט"א.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 מרוב כל -בשמחה 

ְוָעַבְדָת ֶאת  .יָך ְבַשְמָחה וְבטוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכלקֶ ָעַבְדָת ֶאת ה' ֱאלֹ ַתַחת ֲאֶשר ֹלא 

 (מח-כח, מזוגו' ) ְבָרָעב וְבָצָמא וְבֵעיֹרם וְבֹחֶסר ֹכל ...ֹאְיֶביךָ 

... התנאים שאדם צריך ליזהר בכל מצוה ומצוה לעשות כהלכתהכותב החרדים: "

וכן גילה הרב החסיד המקובל מהר"ר  ...ההשמחה הגדולה במצו ,התנאי הרביעי

בשכר  ה"ק,שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי החכמה ורו ...יצחק אשכנזי זצ"ל

ואמר דהיינו דכתיב  ,שהיה שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין תכלית

מרוב 'פירוש  ',יך בשמחה ובטוב לבב מרוב כלקתחת אשר לא עבדת את ה' אל'

", וכך פסק שבעולם ומכל זהב ופז רב ואבנים טובות ומרגליותמכל מיני תענוג  ':כל

 עיי"ש. -להלכה בכלל סח  חיי אדםה

 בחינות קלות או כבידות? -שמחה בעבודת ה' מרוב כל 

מקובלנו )עיין אור ישראל ח'( שככל שיותר קשה לקיים מצוה, כנגד זה עונש 

חה גדולה ועצומה ביטולה קל יותר, וכאן הרי לכאורה הקושי לקיים מצוות בשמ

וכו' כבידה היא מאוד, אשר לפי זה לכאורה העונש על  "מכל מיני תענוג שבעולם"

אך לא בשמחה גדולה  -קיום עבודת ה' בשמחה )כלומר, שעובד את ה' -אי

"ועבדת ועצומה( היתה צריכה להיות קלה, ומדוע אפוא בא על זה העונש הנורא 

 וכו'? סר כל"את אויביך... ברעב ובצמא ובעירום ובחו

  הדרך להגיע לשמחה זו "הוא בפשיטות"

הנני מעתיק בזה את דברי קודשו של מרן החפץ חיים זצ"ל )שם עולם ח"ב פי"א(: 

שראוי לו לאדם להיות שמח וטוב לב מעבודת ה' יותר  '...תחת אשר לא עבדת"'

אף שלכאורה נעלה מאת  - והנה דבר זה ..מרוב כל התענוגים שיש במציאות.

אבל כאשר נתבונן היטב הוא בפשיטות, דהנה  - לנו שיגיע האדם לשמחה כזושכ

הוא במדרגה יותר גבוהה מדבר האחר שמצוי  ,ידוע דכל דבר שאינו מצוי כל כך
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נחושת שאינה מצויה כל כך מעולה ממנו, וכסף  ;הברזל מצוי מאד ,למשל .יותר

 ,הב ביוקר מן הכסףהז ,וכן באופן כזה .שאינו מצוי כמו נחושת מעולה מנחושת

 .והפנינים מן הזהב

הלא על כל פנים  ..., אף שהוא תענוג נפלא מאדה"בועתה נתבונן אודות ענין עו"

וגם כשיתבטל גופו ותשוב הרוח אל  ...מצוי הוא לפני הנפש קודם בואו לזה העולם

הלא גם שם יתענג על ה' וישביע בצחצחות נפשו לעולם ולעולמי  - יםקהאל

ילו ענייני מצוות ומעשים טובים שהוא שליח מאת ה' לקיים רצונו עולמים. וא

והוא מספר ימי חייו  - כאחד המלאכים אשר במרום, אין מרשים לו רק זמן מועט

המועטים הקצובים לו בזה העולם, וכשיכלו ימיו ותשוב נפשו למרום ויראה שם 

פים מחנות וכמה אלפי אל ,כבוד הדר מלכותו של הקב"ה שהוא מלך כל העולמים

 - של מלאכי השרת מהללים ומשבחים ומקדישים לשמו יתברך ברוב גילה ושמחה

ותיכף כשהדיבור יוצא מפי הקב"ה רצים לעשות רצונו ברוב עוז וחדוה ואינם 

אחד, וישתוקק אז מאד שיניחוהו לקיים עוד איזה מצות  מאחרים אפילו רגע

אפילו כשיתרצה לתת את ולהיות שליח מאת ה' על איזה דבר כשאר המלאכים, 

אין מי שישמע לו לדבר הזה לעולם ולעולמי עולמים,  - כל העוה"ב שלו עבור זה

וכשיתבונן האדם . וכמו שאמרו חז"ל כיון שמת אדם בטל מן התורה ומן המצות

היטב בדבר הזה, יראה כי כנים הדברים, שקיום המצות ולימוד תורתו של הקב"ה 

 ..עולם, שזה לא ימצא באלף אלפי אלפים שנים.יקר מאד מכל התענוגים אשר ב

ומה שאין אנו מרגישים זה בנפשנו, מפני שאין אנו מכירים בזה העולם את גודל 

ממילא היינו מכירים את  שאילו היינו מכירים דבר זה ...כבודו וקדושתו של הקב"ה

מי  וזהו שאמר התנא באבות ודע לפני ...טוב חלקנו שזכינו לשרת למלך הכבוד כזה

 ...".אתה עמל

 יה"ר שנזכה לעבוד את ה' בשמחה!

 goldm@enativ.com לתגובות:

mailto:goldm@enativ.com
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מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס חובת 

 הלבבות המבואר ושא"ס )קרית ספר(

 ברור לו מיתה יפה -סנהדרין נב: 

ידועים דברי הגמרא שלומדים מהפסוק "ואהבת לרעך כמוך" את הדין ש'ברור לו 

מיתה יפה'. הראשונים שואלים שהרי כיון שמדובר במי שעשה עבירה במזיד אחרי 

התראה הרי הוא 'רשע' ואיך יתכן שנקרא 'רעך' ע' רמ"ה )סנהדרין נב:( שיטה 

 דרין נב:(.מקובצת )כתובות לז:( וע' עיני כל חי פלאגי )סנה

)פסחים קיג:( שיש חיוב לשנוא מי שעובר  וביותר יש להקשות שהרי בגמרא

 עבירה במזיד.

מהר"ם שיק )תרי"ג מצוות מצוה רמד( ור' ירוחם פישל פערלא )מ"ע יט קמג,ד( 

 מבארים שע"כ שיש מצוה של 'ואהבת לרעך כמוך' גם כלפי עבריין.

מצוה לאהוב כל אוחד ואחד, ולא  גם מדוייק כן ברמב"ם )דעות ו ג( שכתוב שיש

כותב שיש יוצא מן הכלל והגם שכתבו בהלכות רוצח )יג יד( הרי בספר יד מלאכי 

שהרמב"ם לאסומך על ידיעות שכתובים בהמשך הספר וע"כ שיש מצוה בו זמני 

 לשנוא את העבריים וגם לאהוב אותו.

אחד מישראל,  ע' בסש"ב )ח"א פל"ב( שיש לאהוב את הניצוץ של ה'טוב' שבכל

וחטא בכלל לא יכול לפגום את אותו הנקודה. רבינו זצוק"ל שם בשיעוריו האריך 

 קצת ועוד חזון למועד.

וזו מדה ראויה יש להוסיף את דברי הרמ"ק )תומר דבורה פ"א מידה ה( וז"ל "

לאדם להתנהג בה עם חבירו. אפילו שהוא רשאי להוכיח ביסורים את חבירו או 

מתיסרים, לא מפני זה ירבה תוכחתו, ולא יחזיק כעסו אפילו שכעס, את בניו, והם 

אלא יבטלנו ולא יחזיק לעד אפו, גם אם 'אף' הוא המותר לאדם, כעין שפירשו "כי 

תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו" )שמות כג ה( ופירשו רז"ל )פסחים קיג:( מה 

ו יכול להעיד עליו, היא השנאה הזאת, שראה אותו עובר עבירה, והוא יחיד שאינ



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

ושונא אותו על דבר עבירה, ואפילו הכי אמרה תורה "עזוב תעזוב עמו", שבוק ית 

 , אולי יועיל בדרך זו".טבאהבה חדבלבך, אלא מצוה לקרב אותו

בשיעורי מו"ר זצוק"ל על סש"ב מבאר שההשתדלות מצד האהבה מחייב שאדם 

להוציאו מחטאו, וכמבואר  יתפלל על אותו הרשע שיחזור בתשובה, והתפלה יכול

בגמרא )ברכות י.(, והוא לשיטתו של הסש"ב שמצות 'ואהבת לרעך כמוך' בנוי על 

נקודת ה'נפש' פנימה, ומצד אותו הנקודה יש 'רעך' ועל אותו ה'רעך' מתפללים 

 שיצא ממאסרו.

כאן כתוב יסוד נורא. מדובר על עבריין, שמותר בעצם לשנוא אותו, ובכל זאת 

י לקרבו "אולי יועיל בדרך זו" הרי שיש מצבים שדוקא ע"י לקרב את כתוב שראו

 הרחוקים, זה עוזר להם לחזור בתשובה.

* 

או  0522170522לתגובות ולקבל מד"ת של הגרי"א וינטרוב זצוק"ל: 

haravyew@gmail.com 

                                                
ירגיל עצמו גם רשע המחזיק בעבירות חייבים לאהוב אותו. וע' מש"כ לקמן )בסו"פ ב'( בארוכה על דברי התו"ד " ח

 ". מזה, עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם כולם בלבו, ואפילו הרשעים, כאלו היו אחיו ויותר אהבת בני אדםלהכניס 
 הדרך לקרב הוא ב'אהבה'. ט
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 חבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועודמ

 "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה"

יָך קֶ ֱאלֹ  ה'ַתַחת ֲאֶשר ֹלא ָעַבְדָת ֶאת כו' וָבאו ָעֶליָך ָכל ַהְקָללֹות ָהֵאֶלה וְרָדפוָך 

 מז(-)כח, מה ְבַשְמָחה וְבטוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכל

שמדובר באדם עובד ה' ומקיים התורה  ,מבואר מדברי הפסוקהנה ש ,יש לשאול

ובאו עליך כל הקללות תחת אשר לא עבדת "והמצות, ולמרות זאת כתוב 

 .משמע שאמנם עבד אך לא בשמחה ",לא עבדת בשמחה", ממה שאמר "בשמחה

וקשה מדוע כל כך התורה מענישה על חיסרון השמחה הרי הוא מקיים התורה 

 והמצוות?

ואיך אפשר לתבוע  ,א דבר שנובע ממצבו של האדםהרי השמחה הו ,ועוד

 ולהעניש בגלל חוסר שמחה?

 ביאור היערות דבש

וז"ל כי בעו"ה זה החולי, אשר אף בעושה מצוה אינו ' )ב, ה( יערות דבשמבאר ה'ו

שמח, והכל בעל כרחו ככפאו שד, ואילו יאמר לו פטור אתה ממנה, היה שש 

ולמד, כמה ישישו שרים נכבדים כאשר צא  .ושמח, ונהפוך הוא שהיה לו לשמח

חלק להם מלך בשר ודם כבוד לעשות פקודתו, ואיך לא ישמח גבר נבזה חדל 

אישים תולעת נוצר מטפה סרוחה, באמור לו מלך מלכי המלכים הקב"ה עשה 

זאת, ויהיה לנחת ולרצון לפני ה' תמיד, הלא על זה מהראוי להרבות שמחה 

י דבר קטן, תקעתי בשופר, ומה היא תקעתי בקרן, כשמחת כל הון, ולומר אני עשית

לא יש בה עינוי נפש ויגיעה וכדומה, ומכל מקום יש בו רצון ונחת לה', והיש חדוה 

ושמחה גדולה לפנים מזה, וכן כל המצות כולן הן נוחות לעשותן אין בהן רוב 

י לא המצטער פטור מסוכה, כ)כה, ב( ואפילו בסוכה אמרינן  וכו'מיגיעה ועבודה, 
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עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך "נתן מצוות לעול לטובה ולנחת, והנביא צועק 

 וא"כ יש לאדם לשמוח מאוד מאוד. ",ענה בי

 וכו'אבל בעונותינו הרבים נהפך הוא, אשר כל המצות עליהם לטורח ומשא, 

ואיש אשר מניח תפילין ולובש טלית של מצוה, הלא ישמח כי זכה להיות בדיוקנא 

קדישא, והלא קול קורא לפניו הבו יקרא לדיוקנא דמלכא קדישא, ואיך לא דמלכא 

ישמח איש בזה, לעשות דבר קל כזה ולזכות בו לעולם הבא ולמצוא נחת וחן בעיני 

כי ממש רוב הגלות בזה שאין עושים המצוה  (שעהמ"צ דף א)ה'. וכתב האר"י ז"ל 

 ".ובטוב לבב וכו' תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה"בשמחה, כדכתיב 

ובאמת בעונותינו הרבים עבירה גוררת עבירה, על ידי שאינם שמחים במצוות 

כראוי, אינם משגיחים ג"כ על המצוות שיהיו כראוי. תפילין, מתקיים זוג תפילין 

לעשר שנים, ואינו משגיח שיהיה כראוי בכל פרטי מצוות, מרובע, וכדינו בכל 

, אני רואה כל מלבושים חדשים אתם לובשים, הלכות תפילין. הוי ווי חסרי לב

ממש רגל ברגל, לבוש קיץ וחורף, לבוש חול ושבת, וח"ו שיהיה בו כתם וטלאי, 

ומכ"ש הכובע על ראשו צריך שיהיה נקי מאבק, וכו' ואם יעשה לו כובע בשנוי 

נימוס ומטבע המדינה, אם ארוך או קצר, הלא לא יקח אותו בראש, הואיל הוא 

ע נימוס הנהוג, וכמו בנעלים, יחליפו מרגל לרגל, וצריכים להיות משונה מטב

נכונים לרגלו לבל יוסיף או יגרע, והרצועות והלולאות אשה אל אחותה כפי נימוס, 

 .כו' לא קצר ולא ארוך, וח"ו לשנות

אבל זה בא הכל מענין קבלת המצוות ועול וטורח מבלי שמחה וגיל, אבל אילו 

כראוי, מדקדקים היינו בעשייתם בתכלית הדקדוק בכל היה בשמחה וחדוה וגיל 

פרטי דברים כראוי, ובכל פרטי הדקדוק וזכזוך, היינו מוסיפים שמחה, כי היא 

מעוררת הנפש, וכמו בשמחה של שטות מעוררת הנפש בהמה, כמ"ש בנגון מסודר 

על פי מוזיק"י בערכי נגונים, כפי חלקי תנועת הניגון תשמח נפש, ותהי נרפאת 

חולי מרה שחורה, כאשר היה בשאול שהיה נרפא ממרה שחורה כאשר נגן דוד מ

 (.טו ,ג כים במל)
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כן בשמחה של מצוה, תעורר נפש השכלי חלק אלוה ממעל, ולעומת זה המתעצב 

 עכ"ד. במצוה, מעורר רוח טומאה ולילית שהיא יללה ועצבון נפש

 כל השגת חכמת הנסתר של האריז"ל בזכות השמחה

. "עבדו את ה' בשמחה( לבאר מש"נ "חומת אנך תהלים קהחיד"א ) וכותב מרן

כי גדולה מאד מעלת השמחה  ,לפי פשוטו דעשיית המצות והלמוד יהיה בשמחהש

וכתב רבינו מהרח"ו ז"ל שהגיד לו רבינו האר"י ז"ל  .בעסק התורה וקיום המצות

ד שלא זכה לידיעתו ולהשגתו הגדולה אלא בשביל השמחה שהיה שמח בלימו

 .ועשיית המצות

 מעשה עם האריז"ל

שהיה מנהגו שהולך לקנות דבר מצוה לא היה  ,מסופר על האריז"לנסיים במה ש

אלא היה מניח הארנק למוכר בכדי שיקח כמה שהוא רוצה,  ,שואל כמה עולה

כי כל מה שזכה להשגות גדולות  ,והשיב ?שאלו את האריז"ל מדוע נוהג כך

שמח בכל מצוה יותר מכל הון שבעולם, וכיון שכן בחכמת הנסתר רק בזכות שהוא 

 ,לכן אינו שואל על המחיר ,אין ערך לכסף לעומת המצוה לעשות רצון הקב"ה

 אלא מניח הארנק לפני המוכר כיון שכמה שיקח המצוה עוד יותר גדולה.

מאחר ויש ירידת הדורות ואם יניח את הארנק  ,למרות שבימינו קשה לנהוג כך

ולנצל את צידקות הקונה, אך הדבר  ,אינו הגון ועלול לקחת הכל לפני המוכר שמא

מלמדנו איך צריך להתייחס למצוה בשמחה גדולה שאין ערוך ואין שיעור לזכות 

של האדם בקיומה עד שכל הון אין לא ערך לגבי המצוה, וכמאמר דוד המלך 

ף", בָ֥זהָ  יַ֗אְלפֵ ֝מֵ  יךָ ֽ֑תֹוַרת־פִ  יֽ֥טֹוב־לִ "  ךָ ַ֑על־ִאְמָרתֶׁ  ֹנִכי֭אָ  ֣ש"ָש  אמר צותהמ ועל ָוָכֽסֶׁ

 כגון בשמחה עליהם שקיבלו מצוה "כל א( קל, )שבת ל"חז ודרשו ָרֽב". לָ֥שלָ  ֗אמֹוצֵ ֝כְ 

 .בשמחה" אותה עושין עדיין רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש דכתיב, מילה

 מוסר השכל

אמונתו שאינו פגם במזה נובע  ,שאדם שאינו שמח בקיום המצוותולמדים אנו, 

לפחות כמו שהיה  ,מרגיש ומאמין שהוא עושה נחת רוח לקב"ה בקיום המצוה
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שמח לעשות שליחות של אדם גדול ונכבד בעיניו, כגון גדול הדור היה רוצה איזה 

איזו בקשה כמה היה שמח ממנו שליחות או להבדיל נשיא ארה"ב היה רוצה 

ה רץ לעשות השליחות בשמחה, שנפל בחלקו הזכות להיות בקרבת אותו גדול והי

ואילו בקיום המצוות אם אינו שמח, נמצא שהקב"ה פחות חשוב אצלו מאותו אדם 

שהיה שמח שיבקש ממנו לעשות השליחות, ולכן האדם נתבע בנפרד על חוסר 

השמחה בקיום התורה והמצוות שאפילו שמקיים התורה והמצוות בלי שמחה 

 אלה וכו'.ענוש יענש רח"ל וכמ"ש ורבצה בו כל ה
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

 “Because You Did Not Serve Hashem With Joy” 

Our parasha teaches us about the tochacha, the terrible punishments that could befall the 
Jews, chas ve’shalom. The pasuk (28:47) relates that the reasons the punishments come are 
“because you did not serve Hashem, your G-d with joy and a happy heart when everything 
was abundant.”        

Questions 

1- The aforementioned pasuk is somewhat puzzling. It is clearly speaking about 
someone who is a servant of Hashem, who observes the Torah and mitzvot. Nevertheless, it 
states that all of the curses befall him because he did serve Hashem with joy. Why does the 
Torah punish him to such a degree if he actually observed the mitzvot, just not happily? 

2- Furthermore, happiness stems from an individual’s specific life situation. Therefore, 
how can there be a claim against a person for not being happy? How can he be punished 
for this? 

The Present Day World 

We bear witness to the fact that in today’s world we constantly live with social pressure 
and competition which blinds mankind. These are accompanied by jealousy, which robs 
man of his peace of mind. He is always racing against the clock to try and reach the pinnacle 
of comfort in life [which, incidentally, has no end. As we are taught that man does not leave 
the world having attained even half of his worldly desires]. This reality causes man great 
stress and takes away his happiness in life. He never feels content and his every action is 
therefore performed unhappily. When it comes to performing mitzvot, he is even farther 
removed from feeling joy. Generally, an individual is happy to be exempt from having to do 
a mitzva. This is as our Sages have explained the Jews’ complaint in the desert (Bamidbar 
11), “We remember the fish that we ate in Egypt for free.” Our Sages explain that they were 
alluding to the fact that they were “free” from having to perform mitzvot, for at that time 
they had still not been commanded to observe the mitzvot. As the well-known saying goes, 

“The congregation likes al ha’michya and yihei Hashem.” In other words, people prefer to 

say al ha’michya and not have to recite bircat ha’mazon, which is a long bracha. Similarly, 

they do not wish to say tachanun in shacharit, because they wish to shorten the tefilla. 

However, our holy Torah teaches us that every individual is required to be happy, and that 

happiness determines the value of our actions. Without happiness, despite the fact that man 

may have done many good deeds, they nevertheless lack true worth. What’s more, he will 

even be punished for this, as we will soon explain. 

    Explanation of the Yaarot Dvash 

In his sefer Yaarot Dvash (chelek 2, drush 5), the Torah giant, R’ Yonatan Eibshitz zt”l 

explains that sadly, a person is not happy when he performs a mitzva. Rather, he performs 

the mitzva as if a demon is forcing him to. If he would be told that he is exempt from the 

mitzva, he would be joyous. He explains, however, that really the opposite should be the 

case. One should learn from the joy exhibited by important officers of the king. When a 
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mortal king honors an officer by ordering him to carry out one of his commands – how 

happy is he? How, then, can a puny human being of flesh and blood not rejoice when the 

King of All Kings tells him to do something that will cause Him much gratification. He 

should rejoice more than when he discovers the most precious fortune. For example, let us 

say that he performed a small act, such as sounding the shofar, for example. What did he do 
already? He blew into the horn of a ram. It wasn’t an action that required much exertion. 
Nevertheless, it finds favor in the eyes of Hashem and provides Him with gratification. Is 
there a greater joy than this? All the mitzvot are easy to perform and do not require much 
effort. Even regarding the mitzva of succa, our Sages state (Succa 25b) that one who is 
distressed is exempt from sleeping in the succa. For mitzvot were not given to be a burden; 
rather, they are good and provide gratification. However, in our times the opposite is true. 
People view mitzvot like they are a burden. Rather, continues the Yaarot Dvash, every man 
who wears tefillin or a tallit should be happy … for how can he not be happy; he performed 
an easy action, for which he will now merit the World to Come and finding favor in the eyes 
of Hashem. He quotes the Arizal (Shaar Hamitzvot pg. 1) as stating that most of the exile is 
due to the fact that we do not perform mitzvot happily, as the pasuk states, “Because you 
did not serve Hashem, your G-d with joy and a happy heart...” One sin leads to another, and 
by not performing mitzvot happily, it leads us to being lax in the actual observance of the 
mitzvot. Man wears a pair of tefillin for a considerable amount of time and does not give 
heed to whether they conform to all the details of the mitzva or not. He is not careful that 
they should be perfectly square and in conformance with all the other halachot of tefillin. 
People act foolishly, he states. For he sees all of the new clothing that people wear - every 
chag; every summer and winter, both weekday and Shabbat clothing. Heaven forbid that 
there should be a stain or patch on any of them. Certainly the hat on his head must be 
clean and free from any speck of dust … If he will be made a hat that is different than the 
style of the country, longer or shorter, he will not wear it on his head. The same thing 
applies to shoes; an individual changes them from one chag to the next, and they must 
perfectly fit his feet, with the straps and hooks totally conforming to the style, and Heaven 
forbid altering from the accepted style … This all comes from viewing mitzvot as a yoke 
and a burden, lacking any reason for joy or exuberance. However, if he was happy the 
way he should be, he would be meticulous in all of their details. The more exact and pure 
his mitzvot are, the more they increase his joy, because it arouses the soul. This is in the 
same manner that a foolish type of joy arouses man’s base, animal soul, as we find with 
music. Certain notes that a musician plays can gladden the soul, and it will cure man from 
depression. This was the case by Shaul HaMelech, whose depression was cured when David 
played music for him. The same thing applies to the joy generated by a mitzva; it arouses 
the Divine soul in man. However, the opposite is also true. One who is sad when performing 
a mitzva awakens a spirit of impurity. So said R’ Yonatan Eibshitz zt”l. 

The Rambam and Maggid Mishna on Happiness 

In Hilchot Shofar ve’Succa ve’Lulav (8:15), the Rambam writes, “The joy with which man 
rejoices when performing a mitzva and with his love for the One Who commanded them, is 
a very important Divine service. Anyone who prevents himself from having this joy is 
deserving of punishment. This is as the pasuk states, ‘Because you did not serve Hashem, 
your G-d with joy and a happy heart…’” The Maggid Mishna adds (ibid.) that a person 
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should not perform a mitzva because he is obligated and forced to do so. Rather, he should 
view it as if he is required to do it but is happy to fulfill it. He should do good deeds because 
they are good and choose the path of truth because it is true. He should disregard the 
effort he must invest in performing them. Rather, he should understand that this is his 
purpose in creation, and when he does what he was created to do, he should rejoice. This is 
because happiness generated by other things is dependent on fleeting items that do not 
last. However, the joy of performing mitzvot and learning Torah is the true joy. 

Only for Mitzvot Performed With Joy Does Man Earn the World to Come 

R’ Chaim Vital, in the introduction to Shaar Hamitzvot, writes that one should know that it 
is not enough simply to perform a mitzva. For we have found that our Sages have stated 
that someone who performs even one mitzva is granted good in this world and his life is 
extended. We find other similar statements from our Sages as well. Yet, asks R’ Chaim, we 
find that people do many mitzvot and do not see a fulfillment of our Sages’ words regarding 
the great reward that is bestowed in this world. He explains that what lies at the very root 
of the issue is one’s perspective on mitzvot. Man should not view a mitzva as being a great 
burden that he wishes to hurry and free himself from. Rather, he should think that by 
performing a mitzva he will reap a profit of thousands upon thousands of gold coins. He will 
then feel boundless joy when performing a mitzva, both in his heart and soul. He will 
perform the mitzva with great yearning, as if they are actually giving him thousands of gold 
coins to do the mitzva. This is the secret of the pasuk, “Because you did not serve Hashem, 
your G-d with joy and a happy heart when everything was abundant.” In other words, he 
did not perform the mitzvot with the happiness that he would feel if he would be granted 
an abundance of financial prosperity. 

 In the Merit of Joy 

In Tehillim (100:2) it states, “Serve Hashem with joy; come before Him with jubilance.” 
Maran HaChida writes in Chomat Anach (Tehillim 100) that according to the simple 
explanation of the verse, the performance of mitzvot and Torah study should be 
accompanied by joy, for the benefit of being happy when performing mitzvot is very great. 
R’ Chaim Vital writes that his rebbi, the Arizal, told him that he only merited his great 
knowledge and grasp of the Torah’s secrets because of the happiness that he would exhibit 
when studying Torah and performing mitzvot. The Rambam and Rav Ovadia Me’Bartenura 
comment on the words of the Mishna, “The reward for a mitzva is a mitzva,” that the joy 
one exhibits when performing a mitzva is itself considered an additional mitzva. Therefore, 
Moshe Rabbeinu commanded us to “Serve Hashem with joy,” in this chapter of Tehillim, 
which is one of the eleven chapters composed by Moshe Rabbeinu. 

 Story About the Arizal 

It is told that when the Arizal went to buy a mitzva item, he never argued over the price. 
Rather, he would place his pouch before the seller, who would take as much money as he 
wanted. When the Arizal was asked why he did this, he answered that all of his 
extraordinary grasp of the hidden secrets of the Torah is only because he rejoiced over 
every mitzva, more than if he had received the greatest fortune. Therefore, money has no 
value when compared to a mitzva, which is an opportunity to carry out the Will of Hashem. 
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Therefore, the Arizal did not ask for a price; he simply placed his pouch before the seller. 
The more the seller would take, the more it expressed the value of the mitzva. 

In our times it is difficult to act in such a manner; unfortunately, there has been a decline 
in righteousness in every subsequent generation. The seller may not be an honest man, and 
if someone leaves his wallet open before him, he is likely to take advantage of the 
customer’s purity and take everything that he has. However, the story nevertheless teaches 
us how an individual must relate to the merit of performing a mitzva with boundless joy. He 
must view it as if the greatest fortune cannot compare to the mitzva. This is as David 
HaMelech stated in Tehillim (119:72), “The Torah of Your mouth is better to me than 
thousands of gold and silver *coins+.” About the mitzvot David would say (162), “I rejoice 
over Your sayings like finding a great treasure.” Our Sages expounded in Masechet Shabbat 
(130a), “Rabban Shimon ben Gamliel said: Every mitzva that the Jews accepted upon 
themselves with joy, like circumcision … they still perform with joy.” It has therefore been 
stated, “It is a great mitzva to constantly be happy.” 

     Words of Mussar 

We have learned that when someone is not happy when performing a mitzva, it stems 
from a lack of faith. He does not feel or believe that he brings Hashem gratification with his 
mitzva. He should at least be as happy to perform a mitzva as he would be to be the 
messenger of a man who was great and honorable in his eyes, like the gadol ha’dor or, 
le’havdil, the President of the US, for example. If they wanted him to do something, he 
would rejoice over the fact that he merited to be in the presence of such a great man. He 
would certainly run happily to carry out the request. However, over the fulfillment of 
mitzvot he is not happy. It therefore seems like Hashem is less important to him than the 
individual whose request he happily fulfilled. Therefore, there will be a separate claim 
leveled against him for lacking joy when performing a mitzva. For even if he fulfills the 
Torah and mitzvot, if he does so unhappily, he will be punished, rachmana litzlan. 

     Shabbat Shalom, 

    Ketiva Va’chatima Tova, 

    Rav Mordechai Malka 
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 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי, א"שליט

 ועוד, כ"ג' החדש

 הזה המקום אל ויביאנו

 (ט, כו) ְדָבֽשַוְיַבֵאנו ֶאל ַהָםקֹום ַהֶזה ַוַיֶתן ָלנו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ו

 ".כמשמעו - הארץ את לנו ויתן, המקדש בית זה - הזה המקום אל: "י"רש ופירש

 בית את הכתוב הקדים זה כיצד: ל"וז, בפרשתנו איגרי, מרפסין בספר והקשו

 מכן לאחר ורק, הזאת הארץ את' ה לנו נתן בתחילה הלא, הארץ לביאת המקדש

 .ל"עכ, ? המקדש לבית הביאנו

 ויתן, הזה המקום אל ויביאנו: "זו שאמירה א"זיע סופר החתם בשם מצאתי (א

 של בהגדה שאומרים מה דרך על היא", ודבש חלב זבת ארץ הזאת הארץ את לנו

 ".דיינו, ישראל לארץ הכניסנו ולא התורה, את לנו נתן אילו: "פסח

 אל והביאנו, מצרים מטומאת ה"הקב שהוציאנו הגדולה הטובה אחרי: כלומר

 לנו נותן ה"הקב היה לא אילו גם, השמים שער - המקדש בית הוא - זהה המקום

 .דיינו, כלל ישראל ארץ את

 אף אלא, המקדש בית - הזה המקום אל הביאנו ה"שהקב די ולא, זכינו אנו אך

 . ישראל ארץ - ודבש חלב זבת ארץ את גם לנו ונתן הוסיף

: ל"וז, א"שליט רוכמןב' א הרב בשם תירצו, בפרשתנו איגרי, מרפסין בספר (ב

 מפני,? חמדה ארץ נקראת למה: "מובא'( ב, ב"ל פרשה שמות" )רבה מדרש"ב

 בית בגלל הוא ישראל ארץ של חשיבותה שעיקר הרי". בתוכה נתון המקדש שבית

 .בתוכה הנתון המקדש

 ארץ את כך אחר ורק, המקדש בית את קודם להזכיר שיש הסיבה, כן אם, זאת

 את הארץ מאבדת, ישראל ארץ בתוך הנמצא המקדש בית אילולי שהרי. ישראל
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 בית את בתוכה שיש בגלל ורק, הארץ נתינת על להודות מקום ואין, חשיבותה כל

 .ל"עכ. עליה גם להודות ויש, מיוחדת חשיבות מקבלת הארץ גם שוב, המקדש

 על אתכם ואשא'( "ד ט,"י שמות) הפסוק על שהנה ד"בס לתרץ לענ"ד נראה (ג

 גדפי כעל' ה עננין על יתכון וטענית": "עוזיאל בן יונתן" תירגם", שריםנ כנפי

 ובההוא, פסחא תמן למעבד קדשא בית לאתר יתכון ואובילית, פילוסין מן נשרים

 עננים על -ישראל בני- אתכם הטענתי: כלומר". לפילוסין יתכון אתיבית לילא

 ובלילה, פסחה את שם לעשות המקדש בית למקום אתכם והובלתי, במצרים

 .למצרים אתכם החזרתי

 בליל המקדש בית במקום היו, ישראל לארץ בואם טרם עוד, ישראל שבני, הרי

 – הזה המקום אל ישראל ביאת את הכתוב הקדים ולכך. ממצרים יצאו שבו פסח

 .ישראל לארץ לביאתם, המקדש בית

 הארץ את לנו ויתן הזה המקום אל ויביאנו: "'כתוב בספרי שהנה ד"בס ל"י עוד (ד

 ".הזאת הארץ לנו ניתן הזה המקום אל ביאתינו בשכר', הזאת

 הקדוש המקום אל להביאנו כדי היה, ישראל לארץ הכניסה תכלית שעיקר, הרי

 לבית "ביאתינו את התורה הקדימה לכך. ה"הקב את בו שנעבוד, המקדש בית של

 האמצעי רק שהוא ישראל" לארץ "לביאתינו, התכלית עיקר שהוא המקדש"

 .המקדש לבית לביאתינו

 זה ובשביל - המקדש בית שהוא" הזה המקום אל ויביאנו: "הפסוק מתפרש וכך

 ".ודבש חלב זבת ארץ הזאת הארץ את לנו ויתן" - הזה למקום שנגיע

 לעם ביותר והיקר הקדוש הדבר הוא המקדש ובית שמאחר ד"בס ל"י עוד (ה

, הדברים סדר שלפי אף, ישראל ארץ םקוד ולהזכירו כבוד לו לחלוק יש, ישראל

 .המקדש לבית הביאה לפני הייתה ישראל לארץ הכניסה

, המקדש בית זה -" הזה המקום אל ויביאנו" שהכוונה שיתכן ד"בס ל"י עוד (ו

 אל אכן שהרי, ישראל ארץ לפני זאת מזכירים ולכך. במדבר שהיה המשכן על היא

 .ישראל לארץ שבאנו לפני באנו המשכן
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עוד י"ל בס"ד בדרך דרוש, שרמז שלפני שנכנסים לארץ ישראל, צריך לעשות ז( 

הכנה להיכנס לארץ ישראל "בקדושה", וזהו: "אל המקום הזה, זה בית המקדש", 

היינו שיכין עצמו "בקדושה", ורק אחר כך: "ויתן לנו את הארץ", שיזכה להיכנס 

 לארץ ישראל כראוי בקדושה ובטהרה. והבן.
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קך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי משפטי צד

 צדקך על חו"מ

 באיסור הנפת הברזל על המזבח

ת ֲאָבַנים ְשֵלמוֹ . יָך ַמְזַבח ֲאָבַנים ֹלא ָתַניף ֲעֵליֶהם ַבְרֶזלקֶ ַניָת ָחם ַמְזֵבַח ַלה' ֱאלֹ ובָ 

 ה ו( ,)כז ךָ יקֶ ֲעַליָת ָעָליו עֹוֹלת ַלה' ֱאלֹ יָך ְוהַ קֶ ַתְבֶנה ֶאת ַמְזַבח ה' ֱאלֹ 

בלימוד פסוקים אלו מתעוררים לנו מספר שאלות א( האיסור נאמר רק על המזבח 

שבנו בגלגל או על כל המזבחות. ב( האיסור של הנפת ברזל הוא רק על המזבח או 

 על כל כלי המקדש. ג( האיסור הוא רק על ברזל או על כל סוגי המתכות.

 ל כל המזבחות.האיסור נאמר רק על המזבח שבנו בגלגל או ע (א

 למדין פשוטו של מקרא נראה שהאיסור הוא רק על המזבח שנאמר בגלגל שאין

אבנים שנגע בהן ואולם שנינו  לשעה )מעין החכמה( אלא שאינו עיבל מהר לדורות

ברזל פסולות הן למזבח, שנאמר )שמות כ', כ"ב(: "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא 

וא"כ הוא ענין כללי  ך הנפת עליה ותחלליה"תבנה אתהן גזית )לשון גזיזה( כי חרב

 רצ שלא סימן לאוין גדול מצוות וכ"כ בספר .ולעבור עליו בשני לאווין )יראים שצז(

 אבנים מזבח ואם( כב, כ שמות) יתרו בפרשת שכתוב גזית מזבח אבני לבנות

 דברים) תבא בפרשת וכתיב( עט ת"ל ם"רמב פ"ע) גזית אתהן תבנה לא לי תעשה

 לא אבנים מזבח אלהיך' לה מזבח שם ובנית עיבל והר גריזים הר עניין על( ו ,ה, כז

 הזה הכתוב הרי, אלהיך' ה מזבח את תבנה שלמות אבנים ברזל עליהם תניף

 (ת"עה י"רש פירוש פ"ע) חובה אלא רשות שאינו אבנים מזבח אם על מלמד

 האיסור של הנפת ברזל הוא רק על המזבח או על כל כלי המקדש. (ב

לשון המקראות נראה שהאיסור הוא דווקא על המזבחות ואולם הראב"ד מ

 בכפיס אלא אותו סדין היו לא אותו וכשסדין טז( כתב א הבחירה )בית בהשגותיו

 .קדש שהן הלשכות ומכל העזרות מכל וכן עץ של

 פי על אף והעזרות ההיכל שאבני בסמוך שכתבתי משנה מתקשה בכך הכסף

 הנפת הכתוב אסר לא שהרי ברזל עליהם להניף מותר םפג בהם יהיה שלא שצריך
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 ברזל בכלי בפנים אותם מתקנים שאין פי על ואף המזבח אבני על אלא הברזל

 מלאכה לעשות מ"ה בהבנותו בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות כדכתיב

 בכך אין בפנים' אפי ברזל בהם ליגע אבל הברזל קול שישמע בענין ברזל בכלי בהם

 כלום.

 ם"הרמב בסוף שנדפסו בחדושיו עמדין יעקב' ר להגאון וראיתי האזל אבןוכתב ה

 מבחוץ הוא העזרות באבני פוסלת הנגיעה שאין דמה ד"הראב דעת ליישב שרוצה

 פוסל בברזל אכן הנגיעה לסתתן שאסור בפנים אבל מבחוץ אותן מסתתין שהרי

 ים.והאריך לתמוה על דבריו, ומסי ,ממזבח מצינו במה

 העזרות מכל וכן שכתב שמה טעות סופר יש ד"הראב דבדברי ברור נראה לכן

 אבן הנותץ וכן ם"הרמב שכתב ז"י להלכה נכתב ביחס קודש שהן הלשכות ומכל

 הכס"מ שם תמה שכבר, ולמזבח האולם מבין או ההיכל מכל או המזבח מן אחת

 שהוא העזרות ומן המזבח ומן ההיכל מן אחת אבן לנותץ מנין איתא דבספרי

 לשונו ומדוייק, הלשכות ומכל העזרות מכל וכן וכתב ד"הראב שהוסיף וזהו, ת"בל

, העזרות כל לכתוב צריך היה אותן כשסדין על כוונתו דאם העזרות מכל שכתב

 שמח אורב כן כתב שכבר ראיתי כ"אח, המעתיקים טעות רק שהוא ברור והוא

 .לדבריו שכוונתי ושמחתי

)לרי"ד סולובייצ'יק( סוכה מט. מביא שבדין הנפת ברזל על  רשימות שיעוריםב

אבני המזבח נחלקו הרמב"ם והראב"ד.לראב"ד האיסור של הנפת ברזל הוא על כל 

אבני ההיכל, ולרמב"ם דוקא על אבני המזבח. אך העיר שהרי הרמב"ם עצמו מביא 

בנתו" הפסוק )שם בהל' ח'( "והמקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בה

 דקאי על כל הבית ומשמע כראב"ד.

וי"ל, שהרמב"ם סובר כי האיסור של כלי ברזל בשאר המקדש נוהג דוקא בזמן 

מעשה הבנין של המקדש, כלומר שאסור לבנותו בכלי ברזל כפשטא דקרא והוא 

איסור מדברי קבלה. ומאידך בחפצא של המזבח יש איסור הנפה תמיד ולעולם 

זה לגבי דין הנפת ברזל. ברם פגימת אבן פוסלתה למזבח  ולאו דוקא בשעת הבנין.

בניגוד להנפת ברזל שאינה משנה את צורת האבן ואינה אלא פסול  -וגם למקדש 
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מזבח בלבד. וא"כ למרות שלא תיקן את הנוסחה בראב"ד, פירש את דבריו כדברי 

 האור שמח והאבן האזל.

 האם דוקא ברזל או כל מיני מתכת (ג

 כל או ברזל דוקא האם טז( א הבחירה )בית מלכו ישועותבשאלה זו נסתפק ה

 ששיקצו אבנים לגבי זרה בעבודה ממה ששנינו ראיה קצת והביא. מתכות מיני

 למיסרינהו מצי הוי כ"דאל אסור מתכות מיני דכל משמע נעביד היכי יון מלכי

 ע."וצ בו וכיוצא ברזל ודאי אלא נחושת בסכיני
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ב גולדשטוף מח"ס 'לב מתוק לחכי / הרב אריה ליי

 הארי'

מה הכוונה 'וענית ואמרת', איזו שאלה היתה כאן שעונה 

 עליה?

 וגו' )כו, ה( ָאַבי ֹאֵבד ֲאַרַםי יךָ קֶ ֱאלֹ ה'  ַלְפֵני ְוָאַמְרתָ  ְוָעַניתָ 

", וביאר בשפתי חכמים דאין לפרש שהכוונה קול הרמת לשון - ועניתכתב רש"י "

נשאל שיענה עליה, אלא ודאי הכוונה שצריך  שעונה על שאלה, כי איזה שאלה

 לומר בקול רם.

אמנם בשני התרגומים מבואר ש'וענית' הוא מלשון עניית תשובה, בתרגום 

". וצ"ב איזה ותימרון ותתיבון", ובתרגום יונתן כתב "ותימר ותתיבאונקלוס כתב "

 שאלה היתה כאן שעונה עליה.

 כן על ,שהבאת זה מה לאמר כהניםה שישאלו יתכןוהנה כתב האבן עזרא כאן, "

", והיינו שחידש האבן עזרא חידוש לדינא, שהכהנים היו שואלים את מביא וענית

הביכורים למה מביא אותם, ועל זה נאמר 'וענית', וצ"ב למה לא מוזכר בתורה 

 שאלת הכהנים.

 ועניתמצאתי ביאור יפה על דרך האבן עזרא, וזה לשונו: " ובספר תולדות יצחק

 ובזעת ויגע עיף ובא, כתפו על סלו מביא היה שהיהודי שלפי, תשובה לשון אהו

 יבוא לפיכך .גדול דבר היה האמת ולפי, גדול דבר שעשה בעיניו שנראה אפים

 של הכרם ?שלך שהכרם חושב אתה' לומר, הבית בעל מיד הסל ויחטוף הכהן

 נוטלו כאלו ',הכהן ולקח' אלא 'הטנא לכהן ונתן' אמר לא ולזה, !'הוא ה"הקב

 לך מודה אני גם ,בזה כופר איני אני והלא' ,ואומר ההוא האיש משיב ולזה .בזרוע

 נאבד איש שאבי, מאבותי ירשתיה שלא הוא שאמת, לו נתנו ומידו מידו שהכל

". וביאור זה הטנא הכהן לחטיפת תשובה שהוא 'וענית' וזהו, 'מצרימה וירד היה

 שהכהנים היו שואלים אותו שאלה. אינו צריך לחידושו של האבן עזרא
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 להשיב טובה

ונראה לבאר את פירוש התרגומים באופן אחר, דבאמת הכהנים לא שאלו דבר, 

רק ש'להשיב' אין הכוונה להשיב על שאלה, אלא הכוונה 'להשיב טובה'. וכמו 

שמבואר בתהילים )קמז, ז( בתוך פרק שמתאר את חסדי ה' עמנו המכסה שמים 

נו לה'  -בעבים וכו'  ", שבודאי אין הכוונה להשבת תשובה על איזה ְבתֹוָדה"עֶׁ

 שאלה, אלא הכוונה להשיב לה' תודה על הטובות שהוא מטיב עמנו.

כי באמת אין לנו אפשרות להשיב לה' דבר על הטובות והחסדים שעושה עמנו, 

על כי מה ניתן לו? ומחסד ה' נתן לנו את האפשרות לומר 'תודה' ובזה להשיב לו 

טובותיו וב'מודים דרבנן' אנו מודים על כך שניתנה לנו האפשרות להשיב לה' 

בתודה, ואומרים 'מודים אנחנו לך וכו' על שאנחנו מודים לך', והיינו שעל זה גופא 

 גם על זה אנו מודים. -שניתנה לנו האפשרות להודות 

 לעשות עצמו כעני

את עצמך עני לפני המקום, והנה האור החיים כתב ש'וענית' הכוונה שתעשה 

 ,ממלך גדולה טובה שקיבל פחות כאדם, 'עונילשון ' שהוא ואפשרוזה לשונו: "

 אובד ארמי' ויאמר', ה לפני עצמו יכניע הוא כן כמו, נשבר בלב לפניו עצמו ינִ עַ שמַ 

' ה ויוציאנו' וגו מעט במתי במצרים וגולה ותועה אובד היה אבינו כי, י'אב

 ".'גוו ויביאנו ממצרים

ונראה לבאר על פי דרכו באופן דומה, דהכוונה שהאדם מוסר את כל אשר לו 

לה' ומודיע שהכל לא שלו והכל לא נעשה מכוחו, אלא הכל הוא של ה' וה' נותן 

לו הכל במתנה בכל רגע. וזהו שורש הלשון של 'עני' ושל 'לענות', להשיב הכל אל 

 האחר, ולא לייחס הכל לעצמך.

ההגדרה המדוייקת של מידת ה'ענוה', שבודאי אין הכוונה  ובאמת נראה שזה

שעל האדם לא לדעת את מעלותיו, שהרי הם קיימים בו במציאות ולא ניתן 

להתכחש להם, וכבר כתב רבינו יונה בתחילת שערי העבודה 'הפתח הראשון הוא 

שידע העובד מעלת עצמו'. רק הכוונה היא שיאמין האדם באמונה שלימה 



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

ל מה שיש בו זה לא מכוח עצמו, ולא עוצם ידו הוא שעשה לו את ומוחלטת שכ

החיל הזה, אלא הכל זה מתנה שניתנת לו בכל רגע ורגע מהי"ת בחסדו הגדול. וזה 

הכוונה 'ענוה', לענות ולהשיב את הכל לה', ולחיות ולהרגיש שהכל ממנו ולא 

המשנה בפאה א, מעצמך. ודו"ק בזה, כי זהו ביאור אמיתי ונפלא ויש לזה ראיה מ

 ב 'הכל לפי רוב הענוה', ודו"ק היטב.

 



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 מעלתם של הצדיקים

 )כח, סא( וגו' ה' ַיְעֵלם ַהֹזאת ַהתֹוָרה ְבֵסֶפר ָכתוב ֹלא ֲאֶשר ַמָכה ְוָכל ֳחַלי ָכל ַגם

זו  - "גם חלי וגם מכה" :והר כרך ב שמות י ב(דרשו חז"ל )איכה רבה א לז; ז

 מיתת צדיקים שמכפרת על עוונות הדור.

 כמה תמיהות בדרשת חז"ל

והדברים טעונים ביאור, מדוע מיתת הצדיקים נחשבת כשתי מכות נפרדות חולי 

ומכה. ועוד, שהכתוב אומר שמכה זו תהיה "עד השמדך", והרי מיתת הצדיקים 

וא"כ אדרבה על ידי מכה זו צריכה להיות תקומה לאותו  מכפרת על עוונות הדור,

דור. עוד יש להעיר שבשאר המכות נקטה התורה לשון "יתן ה'" וכדו', ואילו במכה 

 זו נקטה התורה "יעלם ה'" ויש להבין לשון זו.

 ראיית ההווה וראיית הצדיק -כח הצדיק 

 אברהם פטרשנ היום אותוב( "-והנראה בזה, שאמרו חז"ל )בבא בתרא צא א

 לו אוי ואמרו כאבלים בשורה העולם אומות גדולי כל עמדו, העולם מן אבינו

הספן המנהיגה". והעירו  קברינטא שאבד לספינה לה ואוי, מנהיגו שאבד לעולם

המפרשים בכפילות המשלים שתיארו גדולי האומות את אברהם אבינו, מנהיג דור 

 ומנהיג ספינה.

ג מעלה אחרת שאין בחברו. כוחו של מנהיג דור אינה והביאור בזה, שלכל מנהי

רק בהוראת השעה כיצד לנהוג ולעשות זה עתה, אלא עיקר כוחו וגדולתו בראיית 

בני דורו בצורה הטובה והישרה, אשר גם את בהתוויית הדרך שמוליך העתיד, 

, עיקר הדור וא"כ, כשמת מנהיג .בה ויצעד רבים זרעם אחריהם בעוד דורות

בשונה ממנו מנהיג הספינה,  ,אולם ., אלא לאחר זמןלאלתרמורגש  ינוא חסרונו

יית העתיד, אלא כוחו הוא בעת הנהגת הספינה פִ אין כוחו וכישרונו בצְ אשר 



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

וה לחיי ואין תק -אם מת בעיצומה של סערה בים בפועל ובשעה זו כוחו רב, ו

 .נסיעה, ותו לאבזמן ה - כל כוחו הוא רק לשעתו וזמנו . ברם,האנשים שבספינה

והוא אשר קוננו גדולי אומות העולם על אברהם, שהיו לו את שתי המעלות 

 וכןנפטר יתפתלו דרכיהם של הדורות הבאים, ראייה לעתיד, ועתה שיחדו, גם ב

הספינה  , וכמנהיגידע את הדרך אשר ילכושעתה לא יוכלו ל התאבלו על עצמם

 שמת.

פגיעה בהווה ופגיעה  -בחינות הללו ואף בחולי ומכה, אנו מוצאים את שתי ה

שמכה שאדם מקבל בגופו, הכאב הוא מיידי, אך בדרך כלל פוסק לאחר  -בעתיד 

זמן, ואילו מחלה המקננת בדרך כלל אינה מכאיבה לו מיד רק תוצאותיה מורגשות 

 כעבור זמן.

 ביאור דרשת חז"ל בלשון הכתוב

כינוי למיתת הצדיקים.  ומעתה מבוארים היטב דברי חז"ל ש"חולי ומכה" זהו

שהרי כשצדיק מת יש בכך שני חסרונות, חסרון המורגש מיד שאין לעם מורה דרך 

ומנהיג בבחינת "מכה" וכן כאשר אין ראיה מפוכחת לעתיד, מתפצלות ומתרבות 

 הדעות והמחלוקות בבחינת "חולי".

ומבואר מדוע מתקיים במיתת הצדיקים "עד השמדך" למרות שמיתת הצדיק 

עשו עד עתה, אך כיון נעוונות שהעל רה בעד הדור. שעל אף שמיתתו כיפרה כיפ

בין על הדברים  ,הדרך מכאן ולהבאאת  ה להםשיחסר להם המנהיג שיור

ימשיכו שודאי קרוב לא"כ  ראיית העתיד,, ובין לכקברניט הספינההנצרכים עתה 

על  כפרצדיק שיאת האז כבר לא יהיה לפי ש, םלהוסיף ולחטוא עוד עד השמד

 עוונותיהם.

ומדוקדק לפי זה לשון "יעלם ה'", שבשונה משאר הקללות שעל ידם מתעורר 

יתקלקל  –כפי שנתבאר  –האדם לשוב בתשובה, שונה מיתת הצדיקים שעל ידה 

הדור ויסתאב בעוונותיו, ואדם החוטא נושא עליו את עוון החטא כמבואר בכתוב 

ופירש רש"י "את עצמם יטענו עוון", )ויקרא כב טז( "והשאו אותם עוון אשמה" 



 

 עטעמ'  -אספקלריא 

 

וכיוון שמכה זו תגרום לחטאים נוספים נקטה התורה לשון "יעלם" המתאימה 

 לאדם החוטא.



 

 פעמ'  -אספקלריא 

 

 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 התעוררות -איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם בימים אלו 

 ְגַרַזים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת ְלָבֵרךְ  ַיַעְמדו ֵלאֹמר. ֵאֶלה ַההוא ַביֹום ָהָעם ֶאת מֶשה ַוְיַצו

 ַעל ַיַעְמדו וַבְנָיַמן. ְוֵאֶלה ְויֹוֵסף ְוַיָששָכר ַויהוָדה ְוֵלַוי ַשְמעֹון ַהַיְרֵדן ֶאת ְבָעְבְרֶכם

 ְוַנְפָתַלי. ָדן וְזבוֻלן ְוָאֵשר דגָ  ְראוֵבן ֵעיָבל ְבַהר ַהְקָלָלה

שמעתי להקשות מפני מה אמרה תורה ששבטים אלו יעמדו על הברכה ואלו 

יעמדו על הקללה, דהלא יתכן שאחר כך יאמרו אלו לאלו אתם שבטי קללה ואילו 

 אנו שבטי ברכה.

ונראה לומר בפשוט, שהמבט הזה היה נכון אילו הקללות והברכות באות ללא 

ה, אמנם מאחר שמפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא כמו שכתב הרמב"ן סיב

בסוף פרשת בא, שאם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעשה העבירות יכריתנו 

ענשו הכל בגזירת עליון, עייין שם באורך, אם כן נמצא שכל ההבדל בין העומדים 

ורין כיצד להמנע האלה, הוא שאלו מורין כיצד להגיע לברכות ואלו האחרים מ

מקללות, אם כן ודאי שאין שום עדיפות בין אלו לאלו, וכולן שוין לטובה. והבן 

 היטב.

ונראה שמבט זה הוא נכון גם לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, שאין 

לנו לברוח מהם במחשבתינו, כי אם להשקיע רבות מחשבות בלב, לנצל הימים 

בעיני ד', ואשר היא התכלית האמיתית שלשמה הקדושים כדי לזכות למצא חן 

 ניתנו, ובודאי שככל שמתכוננים לימים אלו יוטב לנו בחסד עליון.

והנה יש ואנשים חושבים לעצמם שמאחר וגם שנה שעברה וגם לפני כמה שנים 

עם ראש השנה, על כן גם השנה הוא חושב שלא יקרה לו כלום, והוא  הסתדרהוא 

 שה.בכל מקרה מה שיע יסתדר



 

 פאעמ'  -אספקלריא 

 

אמנם זו טעות מכמה פנים, כי קודם כל אין הוכחה ממה שהיה בשנים קודמות 

 להשנה כמו שביחס לאנשים אחרים שנה שעברה הכל היה בסדר והשנה לא.

לקבל שנה טובה, ולא  לזכותאולם יש עוד ענין נוסף שבודאי היה טוב אילו יוכל 

שנה טובה יותר משנה עם ראש השנה... ומלבד זאת הרי יש סיכוי שיקבל  להסתדר

קודמת, אולי פרנסה טובה יותר ומבוססת, וכן הרבה דברים שאדם רוצה להשיג, 

והלא אין אדם מת וחצי תאותו בידו, ובודאי היה מצפה ליותר, וזו הרי סגולה 

 מעולה, להתפלל ולהתחזק בימים הנוראים.

משום  וכמו כן ודאי שאדם מעונין לעשות מאמצים להבטיח לעצמו, שלא לסבול

 פגע, ואין ספק שהתעוררות יכולה לעזור.

ונהיה ראויים, לשנה טובה ומתוקה. וליכתב וליחתם בספרן של  שנזכהויהי 

 צדיקים גמורים אמן.

 



 

 פבעמ'  -אספקלריא 

 

הרב נהוראי יוסף אוחנה רב דכפר  / ניצוצות חיזוק

"ע המוסר ב"ח, עין במשפט, והרי"ף, ומח"ס ש

 ועו"ס

 נקנים ביסורים

 ה )כו, א(בָ  ְבתָ ְוָיַש  היַרְשתָ וַ 

תורתינו הקדושה פותחת במצוות הנוהגות רק בארץ ישראל, כגון מצות 

ה"ביכורים" ושאר מצוות. ורבותינו זכרונם לברכה אמרו )ברכות ה.(: "שלושה 

דברים נקנים ביסורים: תורה, ארץ ישראל, והעולם הבא". דהיינו, כי לקנות תורה 

וכן כדי לקנות את ה"עולם הבא" צריך לעבור צריך לעבור איזה "יסורים" כלשהם. 

, וכן כדי לקנות את הארץ שיש בה מעלה של השראת השכינה, צריכים יסורים

 לכך יסורים.

אך יש להבין הטעם שנסמכה פרשת ביאתינו לארץ ישראל "כי תבוא", לפרשת 

 "מחיית עמלק" שבסוף פרשת כי תצא הקודמת.

כות להיות כמו "ארץ קדושה", אשר כי כשרוצה האדם לזוהתשובה לכך היא, 

האדם נמשל לאדמה, והוא רוצה לקדש את עצמו להיות בבחינת "ארץ ישראל" 

שתשרה עליו שכינה כמו ששורה על ארץ ישראל. טרם כל הוא צריך למחות את 

ה"עמלק" הפנימי שיש בקרבו, כי בכל אחד מאיתנו יש איזה "עמלק", קטן או גדול, 

נכון. כשהאדם נלחם -נו ומנסה להטותם אל הכיוון הלאשהוא מסובב את רצונותי

ביצריו וכובש אותם, הוא מכניע את העמלק הפנימי, ואזי מתקיים בו "כי תבואו 

 אל הארץ", הוא זוכה לארץ קדושה השוכנת בקרבו.

 איך זוכה האדם להיות "מיושב" בחיים?

ם, תקינים, ותי, המשך הפסוק מגלה לנו את העצה הגדולה לחיים מאושרירב כןא

וזהו מאמר הכתוב: "וירשתה וישבת בה".  מיושב בחייה ובריאה.ולחיים עם "נפש" 

 ואיזה "סוד" יש כאן? -

אמנם, כל שמחת החיים של האדם, כל "הכח" שיש בידיו לנסוק ולשאוף ולעלות 



 

 פגעמ'  -אספקלריא 

 

מעלה מעלה, כולם תלויים בבריאות הנפש שלו. אדם שנפשו חזקה ואמיצה, בדרך 

ביבו הצלחות רבות, על אף כל הנפילות והמעידות שיש לו, בכל כלל מסתובבים ס

זאת ההצלחות גם כן לא מאחרות לבוא. והטעם, כי הוא תמיד מנסה ותמיד 

 , כח זה נותן לו אתגרים נוספים בהם הוא אינו מוותר ונשאר נוצח.מחפש להצליח

ת מנגד, אנשים רבים בקושי מצליחים "לשרוד" את החיים, בקושי מסיימים א

החודש. כל הצלחה של איזה חבר ילדות, עוקצת אותם עמוק בלב. כל הפסד 

ממוני קטן, מעיק על ליבם, הם לא מסוגלים לחיות, מתייאשים חלילה מן החיים. 

וגם אם אכן יש להם כסף או חסכונות, הם לא נהנים ממנו מאומה, כל הזמן 

 יפה אני עכשיו..."מחשבתם אוחזת בדבר אחד, והוא: "מה הייתי יכול להיות, וא

הסוד הוא, כי האדם צריך לדעת שאם יש לו איזה הצלחה, הכל הוא ירושה 

בלבד, "וירשתה וישבת בה". אדם שקיבל ירושה גדולה מאביו, נכסים ועסקים 

מצליחים, לרגע הוא לא חושב "חכמתי עשתה לי זאת", הוא יודע בתוך תוכו כי 

בכוחות עצמו אין שום סיכוי שהיה אילו היה מנסה להשיג את כל הנכסים הללו 

מצליח, כי הרי הוא "בר מזל"... אף פעם לא מצליח, ורק בגלל שאביו הוריש לו 

 נכסים זכה להגיע הלום אל עושרו.

אדם כזה אם חלילה יפסיד את נכסיו, או אם יעלו במוחו מחשבות "למה אינני 

ושר. מי שטרח, עשיר כמו רוטשילד", בודאי לא יתיאש כמו אדם שטורח עבור הע

 יגע בעשר אצבעותיו על איזה פרוטה, כמה יהיה קשה לו לוותר עליה.

זהו בדיוק סוד האושר הגדול. אדם צריך לחיות באמונה, לדעת שאם יש לו איזה 

הצלחה, הכל בבחינת "ירושה", ה' הוריש לו את ההצלחה הזאת, זה לא מכוחך 

מה שהביא אותך אל  אלא מכח הסיעתא דשמיא שנתן לך ה' יתברך, רק זה

ההצלחה. ממילא גם אם וישנם קשיים בחיים, הרי ה' יתברך נתן לי את ההצלחה, 

וכי יש מחסור בידו לתת לי הצלחה נוספת. וחוץ מזה, הרי לא אתה טרחת עבור 

ההצלחה שהיתה לך, אלא ה' יתברך הביא לך הצלחה זו, אתה היית הצינור 

 והאמצעי בלבד שדרכו באה ההצלחה.

להינות מהנכסים  להיות מיושב,דרך זו אדם זוכה להגיע אל "וישבת בה", רק ב
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ולהסתכל רק על הטוב. כשם שאדם שקיבל ירושה הוא לא מתלונן "למה לא  ,שלו

קיבלתי יותר", כי הרי טוב לו במה שקיבל, ואדרבה מעריך הוא כל פרוטה מן 

וב לו במה הירושה. כך האדם צריך ללמד את עצמו שלא להתלונן, כי הרי ט

וישבת בה", רק אם מבינים  -שקיבל, וזה מה שמגיע לו ולא מעבר. וזהו "וירשתה 

שההצלחות הם כמו "ירושה", שמקבלים אותה בלי שום טורח ועמל, רק בגלל 

שאתה בן של... או אח של... גם אנו, רק בגלל שאנחנו בנים של ה' יתברך, אזי 

ר שמקבלים מאת ה', וזוכים גם שמחים אנו במתנות ה', ושמים לב לכל גרגי

 וישבת בה. –למתנה הגדולה שהיא "ישוב הדעת" 
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 גדר מצות והלכת בדרכיו

ת ה' ֱאֹלֶקיָך ְוָהַלְכָת ֹ ְיַקיְמָך ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוש ַכֲאֶשר ַנְשַבע ָלְך ַכי ַתְשֹמר ֶאת ַמְצו

 )כח, ט( .ַבְדָרָכיו

גדר מצות עשה זו היא ללכת ולהדבק בדרכיו ומה הקב"ה נקרא חנון אף אתה 

 היה חנון ומה הוא נקרא צדיק וכו' )מ"ע ח' בספר המצוות(.

באותו הדרך מצינו גם בפרשת עקב )י, יב( "ללכת בכל דרכיו", וכן בפרשת ראה 

לוקיכם תלכו וגו'". ובגמרא סוטה )יד.( הוקשה וכי אפשר להלך )יג, ה( "אחרי ה' א

 אחר הקב"ה, אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים וכו'.

וכן פסק הרמב"ם )פ"א מהל' דעות ה"ו( "שעל דרך זו קראו הנביאים לקל בכל 

 אותן הכנויין ארך אפיים ורב חסד צדיק וישר" וכו'

ב מה שראיתי איני זוכר היכן מה שכתבה הגמרא ר"ה )יז:( ומפי הזיכרון אכתו

אר"י וכו' מלמד שנתעטף הקבה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה אמר 

 לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם וכו'.

ודנו קמאי בזה, מה הכוונה ב"יעשו" לפני, האם ינהגו כך או יאמרו כך. והביא 

כותב שם ראיה שבעל כרחך צריך "לומר" ובאמת בסדר התפילה כן הוא, הורית ה

לנו "לומר" היג' מידות ובזה ימחל להם, שאם הכוונה לנהוג כמותו ית' הרי מידת 

קל אין בשייכות לאף אדם ובריה וכמו שכתבה התורה בפרשת ואתחנן )ג' כד'( 

תיך" וכמו שכתב שם "אשר מי קל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורו

 האבן עזרא שנודע בעולם שאין קל כי אם הוא לבדו.

 אמירת הי"ג מידות ביחיד ובציבור

מתוקף דברי הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, נעסוק מעט בעניין אמירת יג' 

מידות ביחיד ובציבור שכתבה הגמרא על אמירתה "ברית כרותה ליג' מידות 

 שאינן חוזרות ריקם".
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)סי' תקס"ה ס"ה( פסק שאין לומר הי"ג מידות ביחיד דרך תפילה ובקשת  בשו"ע

רחמים משום שהוא דבר שבקדושה וצריך עשרה. אבל אם בא לאומרם דרך 

 קריאה בעלמא אומרם.

בטור הביא תשובת הרשב"א )סי' רי"א( וכן הוא בביאור הגר"א )סי' תקס"ה ס"ה( 

לאומרם ביחידות משום שמצינו ובבית אלוקים למבי"ט )שער התפלה פ"י( שאין 

 ש"נתעטף הקב"ה כש"ץ", ונראה שלא נמסרו הי"ג מידות אלא לרבים.

 הנה כתב המשנ"ב שכשאומרם ביחידות יאמר בניגון וטעמים.

ובשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ג סוס"י כא'( כתב שיכול לאומרם בניגון שבו הוא 

אמנם חידש שם שכיון  לומד ולאו דווקא בטעמים, והעיקר שלא ייראה כמתפלל.

שכל פסוק שלא פסקו משה אין אנו רשאים לפוסקו )תענית כז: מגילה כב.( יסיים 

 לקרוא עד סוף הפסוק בתיבת "רבעים".

אולם בספר פתח הדביר )סי' נ"א סק"ו( כתב שלא צריך לסיים הפסוק משום 

 שניכר שכוונתו להזכיר מידת רחמים דרך בקשה.

ציבור שאומרים הציבור את היג' מידות, כתב  וגבי קריאת התורה בתענית

בשו"ת חת"ס )או"ח סי' י'( שכשיש אתנחתא באמצע פסוק, הרי שמותר להפסיק, 

וכאן אחר התיבה וחטאה יש אתנחתא ויכול להפסיק, ותיבה אחת של ונקה 

שמוסיפים אין כל חשש לאומרה. עוד יישב הגרי"ח זוננפלד זצ"ל שכיון שהקב"ה 

 ג' מידות, לא שייך בו האיסור.הפסיק שם את הי

אולם יש שסברו שבכל אופן אין לומר הי"ג מידות ביחיד אפי' בטעמים ובדרך 

קריאה, כ"ה בכף החיים בשם חיד"א בשם מהר"ם זכותא מגורי האריז"ל שכן הוא 

דעת רבו ולכן פסק בשו"ת משנה הלכות )חט"ו סי' קפא'( ששב ואל תעשה עדיף, 

י הלקט )סי' רפב' עמ' קלג'( שכשאין עשרה מדלגים היג' וכבר הורה זקן בשבל

 מידות וכשמגיעים ל"ושם נאמר" מדלגים ואומרים "וסלחת לעוונינו".

בברכת סגולת הרמב"ם במצוה זו דוהלכת בדרכיו "מביא טובה וברכה לעצמו", 

 t38200@gmail.comאמן. לתגובות: 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 במחשבה תחילה סוף מעשה

 . )כו, יג(ֹלא ָעַבְרַתי ַמַםְצֹוֶתיָך ְוֹלא ָשָכְחַתי

הבת עין )נצבים עמ' רע"ח( אומר שעיקר העבדות לה' יתברך, היא לשקול כל 

מחשבה, כל דיבור וכל מעשה, על ידי שיתבונן תחילה לפני שיעשה וידבר ויחשוב, 

א נחת רוח לבורא, ידבר או האם תצמח מזה נחת רוח לה' יתברך שמו. אם אכן הו

 יעשה את מה שתכנן.

 התבוננות לפני כל מעשה

כלל גדול הוא שיהיו כל מעשיו רק אחר ההתבוננות לפני מי הוא עומד ולפני מי 

עתיד ליתן דין וחשבון על כל דבר ודבר. רק אחר שיזכור את בורא העולם 

א לרצונו יתברך במחשבתו לפני כל פעולה, יוכל לדבר או לעשות ולחשוב מה שהו

 שמו.

 אחרי ה' אלקיכם תלכו

רק  –רמז נאה לכך, יש בפסוק "אחרי ה' אלקיכם תלכו" )דברים י"ג, ה'(, כלומר 

אחרי שתעלו במחשבתכם את ה' אלקיכם ותראו שפעולותיכם תואמים את רצונו, 

 אז תלכו ותפעלו מה שתכננתם.

ַוָיבֹוא ה' ֹבאו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ְלִהְתַיֵצב ַעל ַוְיִהי ַהיֹום ַויָ על הפסוק בספר איוב )א', ו'( "

", אומר הזוהר הקדוש: ויהי היום, זה ראש השנה. להתייצב על ה' ַגם ַהָשָטן ְבתֹוָכם

 על כבוד ה'. מי הוא זה שאינו חושש לכבוד ה'. –

 המשפט בראש השנה

ולא  מבאר הבת עין שהמשפט בראש השנה הוא על מי שאינו חושש לכבוד ה'

מתבונן לפני כל מעשה האם הוא כרצון ה'! אם לא מתבונן לפני מי עתיד ליתן דין 

 וחשבון, מראה שאינו חושש לכבודו יתברך.
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בזה מבאר הבת עין את הפסוק "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם" 

)דברים כ"ט, ט'(, היום הוא ראש השנה. ביום זה כולכם נצבים למשפט לפני ה', 

שלא כל מעשיכם נעשים בהתבוננות לפני כן לזכור שהם לפני ה'. אם  כלומר

מעשיכם נעשים "לפני ה' אלקיכם" שאינכם מתבוננים לפני כן אם הם לרצון ה', 

 על זה תתייצבו למשפט בראש השנה.

כי העיקר הוא  בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות של חודש אלול, עלינו לזכור

לפני מי הוא עומד ולפני מי עתיד ליתן דין וחשבון,  לדעת ולזכור לפני כל מעשה

 ואז אם יהיה הדבר לרצון ה' יעשהו.

 מסיים הבת עין בתפילה: ה' יתברך יזכנו לזו הבחינה, כן יהי רצון, אמן!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 י ירושות של ארץ ישראלתש

ֱאֹלֶהיָך ַכי  קוָ קֹ וָבאָת ֶאל ַהֹכֵהן ֲאֶשר ַיְהֶיה ַבָיַמים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו ַהַגְדַתי ַהיֹום ַלי

 ג(, כו) נוַלֲאֹבֵתינו ָלֶתת לָ  קוָ קֹ ָבאַתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַנְשַבע יְ 

 גר מביא וקורא

בירושלמי )ביכורים פ"א ה"ד( מבואר שהגר מביא ביכורים וקורא, ואע"ג שנזכר 

בפסוק 'אשר נשבע לאבותינו' אין בכך פגם, משום שנשתנה שמו של אברם 

 , על כן יכול לומר 'אבותינו'.'אב המון גוים נתתיך'לאברהם לומר 

ה את הגרים לבלתי תת להם חלק אלא שאם כן יש להעיר מדוע מיעטה התור

בא"י, הלא גם הם בני אברהם אוהבו, והיו צריכים לשייר מקום שכל המתגייר 

 יטול שם חלקו כעין דושנה של יריחו שנתנה לבני הקיני.

כג( 'ְוָהָיה ַּתִפלו -והנה, לעתיד יקבלו הגרים חלק בא"י, שנאמר )יחזקאל מז, כב

ם, ולְ  ם, ְוָהיואֹוָתה ְבַנֲחָלה ָלכֶׁ ר הֹוִלדו ָבִנים ְבתֹוְככֶׁ ם ֲאשֶׁ ם ַהֵגִרים ַהָגִרים ְבתֹוְככֶׁ  ָלכֶׁ

ם ִיְפלו ְבַנֲחָלה ְבתֹוְך ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל. ְוָהָיה ַבֵח  ְזָרח ִבְבֵני ִיְשָרֵאל ִאְּתכֶׁ ר גָ ְכאֶׁ ט ֲאשֶׁ ר בֶׁ

ֹקִוק'. כך גם נתבאר הפסוק במדרש )קהלת ַהֵגר ִאּתֹו ָשם ִּתְּתנו ַנֲחָלתֹו ְנֻאם ֲאֹדָני יֱ 

רבה פ"א יח, ו(: "אמר ר' יוחנן, ולא עוד אלא במקום שהוא מתגייר משם הוא נוטל 

חלקו, שנא' 'והיה בשבט אשר גר הגר' וגו'". אמנם בספרי )בהעלותך עח( משמע 

שהיינו רק לענין קבורה ולא לענין ירושה בארץ. ובמפרשים שם נתבאר שכל שבט 

עליו נלוה הגר, דהיינו שהשבט הזה גיירו והכניסו תחת כנפי השכינה בחלקו ש

 ינחל הגר קרקע.

ד ַמְשִכיל ִיְמֹשל ְבֵבן ֵמִביש ובְ  בֶׁ תֹוְך כיו"ב ביאר רש"י את הכתוב )משלי יז, ב( 'עֶׁ

ַאִחים ַיֲחֹלק ַנֲחָלה'. "גר צדיק טוב מאזרח רשע, ולעתיד לבוא יחלק שלל ונחלה 

 י ישראל, שנאמר )יחזקאל מז( והיה השבט אשר גר הגר וגו'".בתוך בנ
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 ירושה כשכר הגלות

תנה ליוצאי מצרים, ינראה לומר בזה, שני ירושות הם בארץ, ירושה הראשונה נ

מי שנתענה בעוני מצרים זכה לא"י, וכמ"ש )ברכות ד.( שא"י ניתנה על ידי יסורים, 

ארץ. אבל ירושת הארץ לעתיד, על כן הגרים שלא היו במצרים אין להם חלק ב

שאז תחלק הארץ בצורה חדשה, הן משום שארצות נוספות ייחשבו לא"י, והן מצד 

צורת הנחלות כמבואר בספר יחזקאל, אז תהיה ירושת הארץ למי שסבל עול 

מלכות שמים לאורך הדורות ובפרט בגלויות, ולכן הגרים יקבלו חלק בארץ. גם 

לו גרים, נמצא שאפשר לתת לכולם חלק בארץ מסייע לכך מה שלעתיד לא יקב

להם ולזרעם אחריהם מתוך ידיעה שלא נצטרך לחשוש לחלוקה שאינה הוגנת 

 מחמת גרים חדשים.

אם נבחין נראה שהם שני ההבטחות והבריתות שערך הקב"ה עם אברהם לגבי 

הארץ לזרעו. בראשונה שכרת עמו ברית על הארץ, שם נאמר )בראשית טו( ידע 

כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וכו' ודור רביעי ישובו הנה. ברית זו תדע 

על הארץ היא לזרעו בלבד והם יקבלו חלקם בארץ מחמת שעבודם בגלות. לעומת 

הבטחה זו כרת עמו ברית נוספת, בעת שציוה עליו למול את בשרו, שם נאמר 

רעו אחריו הברית לא יקרא שמך אברם כי אם אברהם, שם ההבטחה לו ולז

ובכללם הגרים, שהרי שם נזכר לו שנעשה אב המון גוים. שם לא נזכר שעבוד 

במצרים, ומאידך נזכר שם ברית על הרוחניות של העם, שכל מי שיקבל עליו ברית 

עם ה' ויעשנה בבשרו הוא בכלל העם הנבחר, וגר שטבל ולא מל אינו גר. הבטחה 

נה, ירושה ראשונה היא על זרע זו בשעת הברית על א"י איננה הברית הראשו

אברהם בלבד יוצאי מצרים, ירושה שניה היא על כל מי שמצטרף אל העם הנבחר 

 ומקבל על עצמו בריתו.

ענין זה, מבואר היטב במקרא ביכורים, שמבאר שהשבועה לאבותינו היא שגרמה 

לירידת מצרים, ואחר שראה בענינו וישמע קולו ויוציאנו ה' ויביאנו אל המקום 

הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, גלות מצרים היא שעמדה לאבותינו לקבל את 

 הארץ.
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 שבט לוי לעת"ל

)ב"ב קכב.( שלעתיד לבוא יטלו  ברשב"ם ובתוס'עפי"ד הללו יובן מאוד, דאיתא 

שבט לוי חלקם בא"י, ולדברי הטעם פשוט, שבט לוי שלא נשתעבדו במצרים לא 

ליא בשעבוד גליות בזה אין הבדל בין שבט נחלו בא"י, אולם לעתיד שחלוקת א"י ת

 לוי לשאר שבטים, על כן ינחלו חלקם בארץ.

לעתיד יהיו שבטי אפרים ומנשה שבט אחד, ושם יוסף עליהם.  ,אלא שלשיטתם

אולי נמשיך בקו מחשבה זה, הגם שכעת אין לי ראיה ברורה בנידון, שמאחר 

ולם, בזה נחלו שני חלקים שמנשה ואפרים נולדו במצרים והיו בשעבוד קודם לכ

בארץ, וגם זכותא דיוסף הוי במה שירד קודם כולם ליישר להם את הדרך, נמצא 

שרק מחמת שעבוד מצרים נחלו כשני שבטים אבל לעתיד יהיו שבט אחד. ובזה 

יובן מאמר יעקב ומולדתך אחריהם על שם אחיהם יקראו בנחלתם, שהנולדים 

 זו וממילא ינחלו בתוך אחיהם.לאחר ירידת מצרים אין להם חשיבות 

, ושמא שגם לעתיד לא יהיה לשבט לוי חלק ונחלה בארץ)שם( נקט, אולם הר"ן 

מחמת טעם אחר, שעיקר ענינו שה' הוא נחלתו וגם לעתיד יקבל תרו"מ  הוא

 .מחמת שזהו ענינו. וילע"ע

ד עפי"ז מובן היטב, שהגר יכול להביא בכורים ולומר לאבותינו, משום שאכן מצ

ההבטחה של ארץ ישראל בברית של אב המון גוים, שם גם הגרים בכלל. כמו 

 שאכן יהיה לעתיד לבוא.
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 יפתח ה' לך את אוצרו

ת ָכל ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב ֶאת ַהָחַמַים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְבַעתֹו וְלָבֵרְך אֵ  ה'ח תַ ַיפְ  

 )כח, יב( ְוַהְלַויָת גֹוַים ַרַבים ְוַאָתה ֹלא ַתְלֶוהַמֲעֵשה ָיֶדָך 

האוה"ח הק' מסביר את הלשון 'לך' הנאמר, מי הוא ה'לך' שנפתח לו האוצר 

לך בכינוי שמבטיחו ה' שיפתח לו פירוש בשבילו לבד, " השמיימי הלזה. וז"ל קודשו

ב ושם הכוונה הגם שיסובבו אחרים לסתום באמצעות הצדיק יפתח אוצר הטו

". ויש לבאר שבזכות צדיק יסוד עולם"הטוב הוא סוד הנהר, והוא סוד )משלי י'( 

הצדיק יפתח ה' את אוצרו, וכוונתו במלה 'לך' היא 'בעבורו', מכיוון שהצדיק 

 עמנו, כולנו מרוויחים בגללו.

 כהן מלשון דוגמא

רהם הנה על הפסוק "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" מפרש רבינו אב 

בן הרמב"ם, שהכוונה של כהנים, היא "דוגמא", שאתם, העם הקדוש, בניו של 

מקום, יהיו דוגמאות מכל מקום, שיהוו דוגמא אישית כיצד בני תמותה מתנהגים, 

 באצילות מרבית וכו'.

 צדיק איקרי כהן

כידוע הצדיק נקרא 'כהן', במקומות רבים משווים את הצדיקים שבכל דור, שהם  

בית ה' בלילות ומבקשים ומכפרים עבור כלל ישראל. בר"ה נוסעים העובדים ב

לשהות עם הצדיק, בתוך עמי אנכי יושבת, תחת מנהיג העדה. "היה עם פיפיות 

שלוחי עמך בית ישראל העומדים לבקש רחמים ותחנונים מלפניך". הצדיק, מלבד 

ך לנהוג, ועד מה שמיגן עלינו בתפילותיו, הוא עבורנו דוגמא חיה כיצד יהודי צרי

כמה ביכולתו של יהודי להידבק בשכינה. ברגע שהכהן, הוא הדוגמא האישית 

שלנו, יש לנו פיתחון פה שיגן עלינו ה' ית' ביום דין, שהרי שאיפותינו להיות 

כמותו. וברגע שכל השאיפה שלנו היא להיטיב דרכנו ולהשתוות לדרכי הצדיק 

 וחסדים. בתורותיו ובתפילותיו, אנו ראויים לרחמים
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בעת כזאת, שהצדיק מהווה עבורנו דוגמא, אומר הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו  

אף שאין המצוות  –ביום דין "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים" בעבורך 

כרגע מרובות, בעבורך לא אמנע מים, הם באו אליך לר"ה ורואים בך דוגמא 

 אישית. וכיה"ר לשנה טובה ומבורכת.
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 ה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסףפינת ההלכ

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 אמירת סליחות ביחיד

לקום באשמורת הבוקר  -כמובא בשו"ע )סי' תקפא(  -שאלה: מנהג הספרדים 

ילך עד יום הכיפורים. מה הדין לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול וא

כשאין מנין עשרה אנשים בבית הכנסת, האם יכולים לומר הסליחות שנתקנו 

בלשון ארמית, 'רחמנא', 'דעני לעניי', 'מרא דבשמיא', 'מחי ומסי', או שאין 

 לאומרם אלא בעשרה?

במסכת שבת )יב:(: אמר רבה בר בר חנה, כשהיינו הולכים אחר רבי תשובה: 

קר חולים, פעמים שהיה אומר לחולה בלשון הקודש: "המקום יפקוד אלעזר לב

אותך לשלום", ופעמים שהיה אומר בלשון ארמי: "רחמנא ידכרינך לשלם". והקשו 

בגמרא, האיך עשה כן רבי אלעזר לבקש רחמים בלשון ארמי, והרי אמר רב יהודה: 

ואל צרכיו בלשון לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי, ואמר רבי יוחנן: כל הש

ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי?! 

ותרצו בגמרא, ששונה הדבר אצל החולה, שהשכינה מצויה אצלו, כמו ששנינו: 

הנכנס לבקר את החולה, מתעטף ויושב לפניו בכניעה ובאימה, מפני ששכינה 

 ק למלאכי השרת.למעלה מראשותיו של חולה, ועל כן אינו זקו

וברור שכשם שהותר לבקש רחמים בפני החולה בלשון ארמי, מפני שהשכינה 

שם, ואינו זקוק לסיועם של מלאכי השרת, הוא הדין שבציבור עשרה מותר לבקש 

רחמים בלשון ארמי, שהרי אמרו בסנהדרין )לט.( 'כל בי עשרה שכינתא שריא'. וכן 

חילוק בזה בין יחיד לצבור, שדוקא יחיד  מבואר עוד בגמרא )מסכת סוטה לג.( שיש

אינו שואל צרכיו בלשון ארמי, אבל צבור רשאים להתפלל בכל לשון. והסביר 
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רש"י, שהצבור אינם צריכים סיוע ממלאכי השרת, אבל היחיד צריך שהמלאכים 

יסייעוהו בתפלתו. וכן אמרו במסכת סנהדרין )מד:(, אמר רבי יוחנן, לעולם יבקש 

שיהיו הכל מאמצים את כחו. ופירש רש"י, שיסייעוהו מלאכי השרת אדם רחמים, 

 לבקש רחמים.

וכן מבואר במחזור ויטרי )סימן קכח(, לענין מה שאנו נוהגים לומר בשבת 'יקום 

פורקן' בלשון ארמי, אף על פי שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי, משום 

כל בי  -שון ארמי, וכן כאן שאמרו בשבת )יב:( אצל החולה ששכינה עמו, מותר בל

עשרה שכינתא קדמא ואתיא. וכן כתב בספר אור זרוע חלק ב )סימן ה(,על פי מה 

שאמרו במסכת סוטה )לג.( לחלק בין יחיד לצבור, ולכן יקום פורקן הנאמר בצבור 

שהשכינה שורה שם, אומרים אותו בלשון תרגום. וכן כתב רבינו יהודה בר יקר 

בה שהובאה בשו"ת תמים דעים )סימן קפה(, שאין לומר רבו של הרמב"ן, בתשו

'יקום פורקן' או 'מחי ומסי' אלא בצבור, אבל ביחיד לא, שאין מלאכי השרת 

מכירים בלשון ארמי. וכן כתב בספרו פירוש התפלות )עמוד כ(. וכן כתב רבינו 

אברהם הר יצחק אב"ד האשכול )הלכות קריאת שמע ותפלה סימן ה(. גם בשבולי 

קט )סימן רפב( כתב לחלק בין יחיד לצבור. וכן כתב בספר התניא שהוא קיצור הל

 שבולי הלקט )סימן עב(.

ולפי זה יוצא שדוקא צבור רשאים לומר בסליחות רחמנא ושאר תחנונים שנתקנו 

בלשון ארמי, אבל היחיד אינו רשאי לאומרם, ולכן כשאין עשרה בבית הכנסת, יש 

"ל בברכות )דף ו.( "מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת, לדלגם, ואף על פי שאמרו חז

בבית מועד שלו',  -שנאמר 'אלוקים ניצב בעדת אל', ופירש רש"י 'בעדת אל 

ונמצא שהשכינה נמצאת בבית הכנסת, ואם כן גם כשאין עשרה, לכאורה יש 

 מקום להתיר לומר הסליחות בלשון ארמי.

נה, שהרי ביומא )כא:( אמרו, אולם הדבר ברור שיש דרגות רבות בהשראת השכי

שחסרה שכינה בבית המקדש השני, ובודאי שאין הכונה שלא היתה השראת 

השכינה כלל, שהרי אמרו בברכות )סב:( שהשכינה שורה בבית המקדש לעולמי 

עולמים, שנאמר 'והיו עיני ולבי שם כל הימים'. וכן כתב הרמב"ם )סוף פרק ו 
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ית המקדש אינה בטלה לעולם. וכן אמרו מהלכות בית הבחירה(, שהשכינה שבב

במקדש אינה בטלה לעולם )הובא בבית יוסף סימן קיב,( שכשחזרה שכינה לבית 

שני, פתחו אנשי כנסת הגדולה ואמרו: ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון". אלא 

הכוונה שביחס להשראת השכינה שבבית ראשון חסרה אותה הארה, וכמו שאמרו 

א )דף כו ע"א(, בבית ראשון איהי שכינתא עילאה ובבית שני  בזוהר הקדוש חלק

שכינתא תתאה. אנחנו לא בקאים מזה שכינא עילאה ותתאה. וכן כתב רבינו בחיי 

)פרשת ויגש פרק מו פסוק כז(. לפיכך אין לדמות דרגת השכינה שבבית הכנסת 

ידות לדרגת השכינה הנמצאת בצבור, וכמו שכתב מהר"ם די לונזאנו בספר שתי 

)בקונטרס דרך חיים דף קיא ע"ב(. וכן כתב הפרי מגדים )סימן צ אות טו(, וכן מוכח 

מדברי האור זרוע והמחזור ויטרי. וכן פסק האליה רבה )סימן תקפא סק"ט( שאין 

 ליחיד לומר הסליחות בלשון ארמי, שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי.

ם )סימן תקפא סק"ט( כתב להקשות אמנם הגאון רבי יעקב סופר בספרו כף החיי

על האליה רבה בזה, כי מה בכך אם לא יבינו המלאכים, והרי נאמר 'מי כה' 

אלוקינו בכל קוראינו אליו', ובזה נשתבחו ישראל ששואלים צרכיהם מהקב"ה בלי 

שום אמצעי. וראה עוד בשו"ת תורה לשמה )סימן מט(. אולם קושיית הכף החיים 

הרי תלמוד ערוך הוא במסכת שבת )יב:( שלא ישאל אדם לכאורה תמוהה מעט, ש

 )צרכיו בלשון ארמי, שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. וביבמות )מט.

הקשו: כתיב 'דרשו ה' בהמצאו', משמע שפעמים שאינו מצוי, וכתיב 'מי כה' 

אלהינו בכל קראנו אליו'? "לא קשיא, הא ביחיד, הא בציבור". נמצא שהפסוק 'מי 

 ' אלהינו בכל קראנו אליו', נאמר בציבור. וכן מבואר בראש השנה )יח(.כה

ולכן לסיכום כשאין עשרה בבית הכנסת אין לומר בסליחות 'רחמנא', ושאר 

תחנונים שנתקנו בלשון ארמי. ולכן יש לדלגם, ואם דילגום ואחר כך באו עשרה 

 יחזרו ויאמרום בעשרה.

 תפילה על תשובה

אלול הוא הזמן המתאים ביותר לפשפש במעשיו, להרבות צריך להדגיש כי חודש 

בתורה ובמעשים טובים כמה שאפשר, ולשוב בתשובה שלימה, הן ממעשיו 
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הרעים, 'אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא', והן במידות אשר לא טובות. 

אדם צריך שיהיו לו מידות טובות. הרי אחד המטעמים שנוהגים לתקוע בשופר 

 הוא כדי לעורר את העם בתשובה. –בעיקר האשכנזים נוהגים כן  –ל בחודש אלו

יש המכוונים בברכת 'השיבנו אבינו לתורתך' בתפילת שמו"ע, ומתפללים על 

אלה שנטו ח"ו ופרשו מתורת ה' ויצאו לתרבות רעה, ובפרט על קרוביו, בנו בתו 

ים להחזירם אחיו ואחותו, כי ימים הללו נזכרים ונעשים והם ימי רצון ומסגול

בתשובה, והקב"ה יערה עליהם רוח ממרום, לעורר את לבם ולשוב בתשובה 

 שלימה.

בגמרא בברכות )דף י( מובא שברוריה אמרה לרבי מאיר שלא יתפלל על 

הרשעים )שהיו מצערים אותו( שימותו, אלא שיחזרו בתשובה, כי נאמר 'יתמו 

מר 'יתמו חוטאים מן הארץ'. חטאים מן הארץ', וממילא 'רשעים עוד אינם', ולא נא

וכן מבואר בספר חרדים )מצות התשובה פרק ה'( שלכך תקנו על התשובה ברכה 

בפני עצמה, וצריך לכוון בה ביותר מכל הברכות האמצעיות, לפי שהיא תועלת 

הנפש ורפואתה, וכשם שחייב האדם להתפלל על עצמו, כך חייב להתפלל על 

מלמד  -א דסוטה )דף יד.( 'ולפושעים יפגיע' פושעי ישראל, כדאיתא בסוף פרק קמ

 שהיה משה רבינו מבקש רחמים על פושעי ישראל שישובו בתשובה.

וכן מובא בגמ' )תענית דף כג:(: אמרו על אבא חלקיה, כשהתפללו הוא ואשתו, 

שנענתה תחילה, לשתי סיבות. אחת, לפי שהיתה נותנת לעני אוכל מוכן ומקרבת 

 לפי שהתפללה על רשעים בשכונתה ושבו בתשובה.הנאתו, והסיבה השניה, 

מהר"ח ויטאל זי"ע בספר פרי עץ חיים )שער העמידה פרק כ( כתב: שמעתי 

האר"י הקדוש ז"ל אודות בנו שנשתמד, -שמוה"ר משה אלשיך ביקש ממורי ז"ל 

להחזירו בתשובה, וציווהו רבינו האר"י שיכון בתפלתו ב'השיבנו', שידוע שהבינה 

בה, ושיאמר בברכה לפני החתימה "יהי רצון מלפמיך ה' או"א שתחתור היא התשו

חתירה מתחת כסא כבודך ותקבל בתשובה את פלוני בני, כי ימינך פשוטה לקבל 

 שבים, ויכוין באומרו 'כי ימינך' וכו'.



 

 צחעמ'  -אספקלריא 

 

גם החיי אדם כתב שראוי ונכון לכל אדם להתפלל בכל יום ביחיד על צרכיו 

מפי זרעו ושיהיו כל יוצאי חלציו עובדי ה' באמת ופרנסתו, שלא ימוש התורה 

ושלא ימצא ח"ו פסול בזרעו, וכל מה שיודע בלבו שצריך לו, ואם אינו יודע לדבר 

בצחות לשון הקודש, יאמרנה אף בלשון אשכנז, רק שיהיה מקירות ליבו, וכו'. ולכן 

 חשוב שיתפלל גם על קרוביו ועל כל עם ישראל שיחזרו בתשובה שלימה.

* 

. והרב מרדכי גור שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי

 gmail.com@8033050לתגובות: 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 והיית אך למעלה

, תיואת מעלוזי"ע "כל מי שאינו מכיר  רבי ישראל סלנטרבעלי המוסר מסרו בשם 

מצבו חמור ממצבו של זה שאינו עומד על חסרונותיו". שכן, מבלי להכיר 

במעלותיו, בהן חננו הקב"ה, לא יוכל האדם להביאן לידי מימוש ולהוציאן מן 

הכוח אל הפועל". על משקל זה, לימדו צדיקים, כי הגרועה בקללות שנאמרו 

 ְבַחֶייָך... ַתֲאַמין ְוֹלאבפרשתנו היא 

ו, מבטא מביא הביכורים הכרת הטוב לה' על חסדיו, ומגולל את בפתח פרשתנ

השתלשלות אבותינו במצרים. המעיין יתמה, הרי ירדנו מצרימה מכובדים וחזקים, 

 ַוָיֵרעוכיצד הפכנו תוך זמן קצר לעבדים נרדים וכנועים? ב'מקרא ביכורים' נאמר 

, עד, שהאמנו שאכן אנו יםָרַע  קראו לנו. בעלי הדרוש מבארים ַהַםְצַרים ֹאָתנו

ואפסיות.  גרועים ושפלים. הטיחו בנו האשמות וזלזול, הרגשנו רעים, חשנו נמיכות

 כאשר איבדנו כבוד עצמי ואמון השתלטו עלינו.

אדם שחש סיכוי להצליח, נעשה משקיע ועמל. ואילו אדם שנכשל, אם יטעו בו 

שפילים ברגע של קושי, אמונה ותקוה, הוא ישתדל לתקן ולשפר. כאשר גוערים ומ

זורקים אבן אחר הנופל, וקוברים את סיכויי הצלחתו. בכך הכניעו המצרים את 

 את מאתנו . ָשֲאבוהצוררים הגרמניים ימ"שאבותינו. בשיטה נלוזה זו פעלו גם 

 .העצמי-מוָדעֹות ערך

ָמְך. אל ַעצְ  ִבְפֵני ָרָשע ְּתִהי )פ"ב משנה יג( ַאל באבות מלמדנורבי שמעון התנא 

מה להפסיד, כדברי הרע"ב  ְּתַפֵּתַח דימוי עצמי שלילי, כי לאדם גרוע אין כבר

 כך שמתוך, כרשע עצמך תחזיק לא כלומר בעיניך, רשע תהי אל, פירש ם"הרמב"

 כל אפילו( "ל נדה)ה'סותרים'  ל"חז דברי ועל)לגמרי!".  רעה לתרבות יוצא אתה
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' הק בספר בהרחבה ְלַמד" כרשע בעיניך ֱהֵיה", אתה צדיק" לך אומרים כולו העולם

זצ"ל היה אומר "אין  רבי אריה לויןהצדיק  .(שמעתתא השב בהקדמת וכן תניא

בעולם ילדים רעים. יש ילדים אשר מחנכיהם שיננו להם כי רעים המה, שמעו, עד 

 שנעשו לרעים באמת...".

מסוגלות. אין עלינו לטפח את הערך העצמי של התלמיד, ולטעת בקרבו תחושת 

זה סותר את החובה לכוונו וליישרו בדרך הנכונה. בקורת תהיה בונה, הערה תהיה 

 ֵלץ תֹוַכח ַאלזי"ע בדברי שלמה )משלי ט'(  השל"ה הק'מכבדת, כביאורו של רבינו 

 ְלָחָכם הֹוַכח , אלא,ַיְשָנֶאךָ  ֶפןבשעה שאתה בא להוכיחו, אין לקרוא לו רשע, לץ,  –

שמתנער ִמִכְשלֹונֹו ומשפר  חכםשטעה,  חכםשמבין,  חכםליו כאל התייחס א –

 ! זכור, כי עידוד בגמטרי' חינוך!ְוֶיֱאָהֶבךָ מעשיו, 

את  ובעבורו בעבורנוצריך למצוא ולהעצים את הטוב שבכל אחד, לגלות 

מעלותיו. )ארע, ונוכחתי בוועדה מקצועית לטיפול בתלמיד לוקה בלימודיו 

נך נשאל "ובמה הוא טוב? מהם חוזקיו?" לא ידע להשיב...( את ובהנהגתו. כשהמח

הביכורים מביאים משבעת המינים בהם נשתבחה ארצנו, ביניהם הרימון. חז"ל 

ַלח ַרָקֵתְך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות  ָהִרםֹון דרשו עה"פ )שיה"ש ד( ְכפֶׁ

א נקראו ריקנים? כרימון )ברכות נ"ז(. נשאלת השאלה, אם מלאים הם, מדוע אפו

זי"ע כותב )תורה אור פר' תרומה( כי אמנם ישנם יהודים שלא  הרש"ז מלאדירבינו 

מלאים הם התורה וידיעתה, לכן קרויים 'ריקנים', עם זאת  בלימודזכו להתמלא 

 הממלא כל אחד! את ַהַםֲעָלה ! ְמָצאבקיום המצוות ובדרך ארץ

א סביב הלמידה, ביצועיה והישגיה. אמנם, עיקר העשייה בין כותלי בית הספר הו

על המחנך לזכור כי תלמידים שונים טרם ישיגו וטרם יצטיינו. על כן יש לכלול בין 

, כמו השווים לכל נפשמטרות הכיתה, אותן משבחים ומרוממים, גם עניינים 

תפילה ודרך ארץ, סדר ושמירת הזמנים, בכדי שגם תלמידים הללו יחושו הצלחה 

 ויזכו להערכה.
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. בניית דימוי עצמי מהסתירהקשה הרבה יותר  הבנייהכמו ביתר תחומי החינוך, 

חיובי אורכת זמן רב ומילים רבות. סתירת ערך העצמי ופירוקו, נעשית, לדאבוננו, 

 וחומר אצל ילד!-במילים מועטות. כך אצל אדם בוגר, קל

הרימון ימי הרחמים והסליחות בפתח. נקנה סניגור ליום הדין. בר"ה נברך על 

זכויות תלמידינו, לחשוף  בהעצמת. הללו ירבו כאשר נרבה שירבו זכויותינוונתפלל 

 את הטוב הטמון בהם, ולעודדם להאמין בערכם ובמעלותיהם.

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה

 איך עוזרים לילד לקבל ביקורת

 :שאלה

 שלום וברכה ,הרב קמינר

ואפילו הערות טכניות בלבד שאינם  ,לקבל הערות ויש לי ילד שמאוד קשה ל

לסדר את המצרכים  רצויכיצד  :לדוגמא אישית בדווקא. ואלי ותמתייחס

 , ועוד.מהמכולת

 יחס במאמרך החשוב ב'אספקלריא' לעניין זהאודה לך אם תוכל להתי

 ,בברכה

 יצחק לוין

 :תשובה

בה,  'נופלים' שרבים תוהמרכזי תורפה תומהנקודהיא  היום והמוסר התוכחה

 ללא מהירה לתגובה כ"בד אותנו מביא טהאינסטינק'. הפילה' חללים ורבים

 ללא. ההשלכות על רחבה הסתכלות ללא, התוצאה על חשיבה ללא, מחשבה

 או ההערות, התגובות ולעיתים. תגובה אפשרויות מגוון עוד על תבוננותה

ובלתי  .אמוציונאלי .אישי. תיסכול, כעס מתוך הינם מעבירים שאנו הביקורת

 ממוקד.

 למרדף. הדעת ביישוב לחוסר גורם המטלות ועומס' היום סדר'ש, בדורינו בפרט

 תקופה ושהיאיז יש ו"ח ואם .ועוד ועוד ,הכספי עולה עם להתמודדות ,הזמן אחרי

 .וכמה כמה פי משמעות הדבריםמקבלים  יאז בבית ומיוחדת קשה

 המון עם להגיע צריכות חינוכיות מטרות עם נכונות שתגובות ספק אין ,לכך אי

 ותחושת אכפתיות, רגישות המון עם ,וייעוץ חשיבה המון עם. ניכשל שלא תפילה

. רגועים בזמנים דווקא בענין' לעבוד' ךצרי זו ולמטרה. לנושא ואחריות שליחות
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 ,השמשות בין שבת בערב בענין תירגול מתחילים לא .יותר קלות ובשעות בימים

 '.וכדו החג בערב ולא

 ולכוון ולתמוך לסייע יכולים אנו כמה ,פירוש, הדברים חשיבות את שנבין ככל

 .נכונה לא בתגובה לגרום יכולים אנו וחורבן הרס כמה ומאידך. נכונות במילים

 יהיו שלנו הטעויותב. . דשמיא לסייעתא יותר נזכה. א: בענין להשקיע שנרבה ככלו

 יהיו לכך ההשלכות. ד .מזערית בעוצמה יהיו הם. ג .ורחוקות נדירות יותר לעיתים

 תחילת – המודעות": היא מסקנתנו ם כןוא. הפיך בלתי ו"ח ולא תקנה בר

 ."ההצלחה

בקורת עקיפה יותר, ופחות גלויה וישירה, דהיינו: רצוי לציין, שככל שתהיה ה

ברמז, באגביות, היא תתקבל יותר. מכיון ובשעה שמבקרים את השני, באופן טבעי 

פוצעים את גאוותו, וממילא מיידית הוא מקשיח עמדה, הוא מתחמק מהבקורת 

להצדיק את עצמו וכו' וכו', אך כאשר הדברים חודרים בעקיפין, ללא פגיעה 

 תו, אכן יחלחלו בליבו ויקבלם כראוי.באישיו

מובא בספר 'חכמת החינוך' על ר' ליפא זילברמן ז"ל שהיה מנהל בת"ת קמניץ, 

שנצרך פעם להעיר לנער שממהר בתפילתו ובקושי מתפלל. וכך אמר לו בשאלה: 

 שמונה להתפלל מתחיל שהנני עהששב ,רבים אנשים ...רבים אנשים מכיר אני

 כל רבות בקשות להתפלל מספיקים הם כיצד יודע ואינני ,מסיימים כבר הם עשרה

 ,מאומה השפיעו לא הללו היקרים הדברים? זאת למדו היכן ,קצר כה בזמן כך

 הוסיף ,בזה פרי עושה שאינו וראה פעמים כמה דבריו על שחזר לאחר .נער והנער

 ננישה שעה שבאותה ,רבים אנשים ...רבים אנשים מכיר אני ,הצדיק יוסף :ושאלו

 אולי ?זאת למדו הם היכן תפילתם הם מסיימים עשרה שמונה לתפילת מתייצב

 ברור רמז 'מכיר אתה אולי' מאד חריף משפט זהו?! מלמדים כאלו מכיר אתה

 .רמז מאשר יותר לא אך ...ומפורש

 מגיע לא כשזה הדברים העברת לצורת להתייחס גדולה חשיבות נהיש. בנוסף

 עניניים משיקולים אלא ' וכדו ,שידוך ,פירסום ,תדמית ,סבלנות אישיים ממניעים

 :ולכן ,חשובה מאד ההתבטאות אופן. וחינוכיים
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. ברחובלהיפך דווקא  או. בבית לומר עדיף אולי. 'מיקום'ל לב תשומת לתת יש. 1

 ...או. במכונית או

 שותפיםה בגלל רק ילדה לב על יתקבלו לא הדברים לעיתים. 'נוכחים'ל. 2

 .לשיחה

 '.וכדו. משחק באמצע. לחוצים. עייפים\ כשרעבים לא. 'זמן'ל. 3

 ..."שקרן אתה !יוסי": ולא "!יוסי ,שקר של אמירה וז"... :אישי ולא עניני. 4

 עשר עודב רוצה אני. יענקי".. :מועד מבעוד הכנה לתת רצוי לכשמתאפשר .5

 למה ורשקש... לי חשוב שמאד משהו על נשוחח וגם למכולת איתך לצאת דקות

 ..."בכיתה היום שהיה

 לא .חיים"... :דהיינו .מונולוגית ולא דיאלוגית בצורה השיחה את לנהל עדיף. 6

 ?! ..."מתאימה היא זו שהתנהגות חושב אתה .חיים"... :אלא ..."דבר כזה עושים

 אחד. י אדםבנ סוגי מגוון וישנ ,תקשורת סגנונות מספר ישנם :לזכור חשוב. 7

 ,שיתקיף אחד ,נבוך שיהיה אחד ,שיתפרץ אחד ם במחשבתו,את הדברי בדיעש

 ולא החניך טבע את להכיר צריך .בהזדמנות בנושא להאריך מקום ויש '.וכו

 ...עיבוד, הפנמה .תהליך של ענין זהו רך כללבד ,הראשונית התגובה מסוג להיבהל

א ולונסיים בברכה שנזכה להוכיח כמו שאמרה תורה "הוכח תוכיח את עמיתך 

", שלא יהיו פניהם משתנות, ולגדלם לתורה ויראת שמים כרצון תשא עליו חטא

 הבורא יתברך.
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 אושאלות בפרשת כי תב

ילה הנאמרת ע"י איזה לשון בפרשתינו וברש"י בפרשתינו נאמר בתפ .א

 הכהנים?

 איזה לימוד נאמר בפרשתינו על כהן ובמקום אחר על שופט? .ב

 מאיזה דבר היו ישראל יראין? .ג

 אלו לשונות נאמר בפרשתינו ובקריאת שמע? .ד

 כיצד מתפרש בפרשתינו הלשון "שמיעה"? .ה

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

 7628366@okmail.co.il  

* 

 תשובות ל'חדוותא' כי תצא

 ת סוכה?על איזו מצוה נאמר בפרשתינו לשון שאמרו חז"ל על מצוו  .א

ת ְּתַשַלח ַשֵלחַ  שנא' )כב, ז( שילוח הקן, על מצוות ת ָהֵאם אֶׁ  ָלךְ  ִּתַקח ַהָבִנים ְואֶׁ

 בה שאין קלה מצוה אם'. וגו לך ייטב למען י"רש: ָיִמים ְוַהֲאַרְכָּת  ָלךְ  ִייַטב ְלַמַען

 למתן וחומר קל במתניתין, ימים והארכת לך ייטב למען תורה אמרה, כיס חסרון

 .(:קמב חולין) חמורות מצות של שכרן

, שלעתיד לבוא יבקשו הגויים מצוה כדי מצוות סוכה והלשון הזה נאמר בחז"ל על

 ונעשנה מראש לנו תנה ע''רבש לפניו לקבל עליה שכר, ואיתא שם )ע"ז ג.( "אמרו

 טרח שלא מי בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי שבעולם שוטים ה''הקב להן אמר



 

 קועמ'  -אספקלריא 

 

 שמה וסוכה לי יש קלה מצוה כן פי על אף אלא בשבת יאכל ןמהיכ שבת בערב

 כל מיד כיס חסרון ביה דלית משום קלה מצוה ליה קרי וכו' ואמאי אותה ועשו לכו

 עליהם מקדיר הוא ברוך והקדוש גגו בראש סוכה ועושה והולך נוטל ואחד אחד

 ג-ב תהילים שנאמר ויוצא בסוכתו מבעט ואחד אחד וכל תמוז בתקופת חמה

 עבותימו" ממנו ונשליכה מוסרותימו את ננתקה

 והיכן נאמר בפרשתינו הלשון ההפוך?-

ה ֹלא יח(-)כד, יז גֶׁד ַתֲחֹבל ְוֹלא ָיתֹום ֵגר ִמְשַפט ַתטֶׁ ד ִכי ְוָזַכְרּתָ : ַאְלָמָנה בֶׁ בֶׁ  ָהִייָת  עֶׁ

יךָ  ד' ַוִיְפְדךָ  ְבִמְצַרִים ת ַלֲעשֹות ְוךָ ְמצַ  ָאֹנִכי ֵכן ַעל ִמָחם ֱאֹלקֶׁ  י"רש :ַהזֶׁה ַהָדָבר אֶׁ

 :יבדבר כיס חסרון יש אפילו חוקותי לשמור, פדיתיך כן מנת על. וזכרת

 מנין שמצוה גוררת מצוה? .ב

ת ְּתַשַלח ַשֵלחַ  ח(-שנא' )כב, ז ת ָהֵאם אֶׁ  ְוַהֲאַרְכּתָ  ָלךְ  ִייַטב ְלַמַען ָלךְ  ִּתַקח ַהָבִנים ְואֶׁ

ה ְוָעִשיתָ  ָחָדש ַבִית הִתְבנֶׁ  ִכי: ָיִמים  אם. חדש בית תבנה כי י"ופירש וכו', ְלַגגֶׁךָ  ַמֲעקֶׁ

 גוררת שמצוה, מעקה מצות ותקיים חדש בית לבנות סופך, הקן שלוח מצות קיימת

 :יאהללו פרשיות נסמכו לכך, נאים ולבגדים ושדה לכרם ותגיע, מצוה

 ומנין שעבירה גוררת עבירה?-

יהָ  וָבא ִאָחה ִאיש ִיַקח יכִ  יד(-שנא' )כב, יג  ְדָבִרים ֲעִליֹלת ָלה ְוָשם: וְשֵנָאה ֵאלֶׁ

יהָ  ְוהֹוִציא ת ְוָאַמר ָרע ֵשם ָעלֶׁ ְקַרב ָלַקְחִּתי ַהֹזאת ָהִאָחה אֶׁ יהָ  ָואֶׁ  ָלה ָמָצאִתי ְוֹלא ֵאלֶׁ

 תשנא לא על עבר, עבירה גוררת עבירה. דברים עלילת לה ושם י"ופירש: ְבתוִלים

 :הרע לשון לידי לבא סופו.(, יז, יט ויקרא)

 
                                                

 ונראה הביאור, דקאי על לא תחבול בגד אלמנה שהוא סבור שבדין יש לו לחבול שהלא ממונו נמצא אצלה. י
ויש כאן דבר חידוש, שההבנה הפשוטה היא שיזכה לעשות מצוות, אבל כאן נראה שהמהלך הוא שזוכה לממון  יא

, מא איוב) פתח תנחומא "רבי( ב אות, כז פרשה רבה ויקרא) ל"חז שאמרו מה ד"וע. מצוות שיוכל לעשות עוד כדי

 ברוך הקדוש אמר, ומשנים סופרים שכר ונותן במדינה הדר רוק זה, הוא לי השמים כל תחת ואשלם הקדימני מי(: ג

 בראש מפוצצת להיות קול בת עתידה אלעזר ירב בן ירמיה רבי אמר. זכר בן לו ולתן ושכרו גמולו לשלם עלי הוא

 ולישראל ליעקב יאמר כעת(: כג, כג במדבר) דכתיב הוא הדא, שכרו ויטל יבוא אל עם שפעל מי כל ואומר ההרים

 לו נתתי שלא עד לשמי מלל מי, נשמה לו נתתי שלא עד לפני קלס מי, ואשלם הקדימני מי: אומרת הקדש ורוח', וגו

 ".'וכו גג לו נתתי שלא עד מעקה לי עשה מי, זכר בן

והיינו שדרך העולם שמי שיש לו אמצעים עושה בהם מצוות וע"ז רוח הקודש אומרת מי הקדימני, אבל מי שעושה 

המצוות כשאין לו האמצעי כרווק שאין לו ילדים ואעפי"כ משלם לסופרים ומלמדי תנוקות הקב"ה כביכול חייב לו. 

 עקה אבל נקרא קן ציפור לפניו הקב"ה פורע שכרו ומזמין לו האמצעים.וכה"ג כאן שאין לו בית לעשות מ
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 מנין שצריכין למסור נפש על ג' העבירות החמורות? .ג

ה ֹלא ְוַלַמֲעָרה( )כב, כו ר ִכי ָמוֶׁת ֵחְטא ַלַמֲעָרה ֵאין ָדָבר ַתֲעשֶׁ  ַעל ִאיש ָיקום ַכֲאשֶׁ

ש וְרָצחוֹ  ֵרֵעהו  נמצא ללמד בא זה הרי ,בו דרשו נוורבותי י"ופירש: ַהזֶׁה ַהָדָבר ֵכן נֶׁפֶׁ

 צריכין למסור הנפש.גילוי עריות  . והיינו שנלמד מכאן הדין שעל'וכו למד

 )דברים אומר' ר דתניא :()כה והיינו שרציחה וגילוי עריות למדום חז"ל בפסחים

 רוצח ענין מה וכי הזה הדבר כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי כב, כו(

 מה מרוצח המאורסה ונערה למד ונמצא ללמד בא זה הרי ורסההמא נערה אצל

 גופיה דמים שפיכותו תעבור ואל תהרג המאורסה נערה אף יעבור ואל יהרג רוצח

 קטליה זיל לי אמר דוראי מרי ל''א דרבא לקמיה דאתא ההוא כי הוא סברא מנלן

 סומק ידךד דדמא חזית מאי תיקטול ולא ליקטלוך ל''א לך קטלינא לא ואי' לפלני

 טפי. סומק גברא דההוא דמא דילמא טפי

 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך' ה את ועבודה זרה נלמד מקרא )ו, ה( ואהבת

 יבנפשך. את נוטל הוא מאודך שאמרו חז"ל )ברכות נד.( אפילו

 והיכן מצאנו שמותר למסור נפש שלא במקום מצוה?-

ש ָעָליו ָתבֹוא אְולֹ  ְשָכרוֹ  ִתֵּתן ְביֹומוֹ  שנא' )כד, טו( מֶׁ  ֹנֵשא הוא ְוֵאָליו הוא ָעִני ִכי ַהחֶׁ

ת  את נושא הוא הזה השכר אל. נפשו את נושא הוא ואליו י"ופירש וכו' ַנְפשוֹ  אֶׁ

 :באילן ונתלה בכבש עלה, למות נפשו

 ופירשו הפוסקים שמותר להכנס לסכנה מועטת כדרך העולם ע"מ להתפרנס.

צון" נאמר בפרשתינו ובפרשת מכירת מערת איזה לשון שמשמעותו "ר .ד

 המכפלה?

ם ָתֹבא ִכי כאמור )כה(נפש, שפירושו רצון,  רֶׁ ךָ  ְבכֶׁ ךָ  ְכַנְפְשךָ  ֲעָנִבים ְוָאַכְלָּת  ֵרעֶׁ  ָשְבעֶׁ

ל ְלְיךָ  ְואֶׁ  שתרצה. כמה. כנפשך י"ופירש: ִתֵּתן ֹלא כֶׁ

                                                
 אחת על עוברין אין נפשות סכנת במקום שאפילו ומנין הלכה ז'( " פ"ה התורה יסודי וכ"כ ברמב"ם )הלכות יב

 לנוט הוא מאודך, אפילו ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך' ה את ו, ה( ואהבת )דברים שנאמר אלו עבירות משלש

 שאין הוא לו נוטה שהדעת דבר. אנס מיד אדם להציל או אחרת נפש לרפאות מישראל נפש והריגת. נפשך את

 כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כב, כו( כי )דברים שנאמר לנפשות הוקשו ועריות. נפש מפני נפש מאבדין

  הזה" הדבר
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 ֵיש ַאם ֵלאֹמר ִאָּתם ַוְיַדֵבר כג, ח( ובפרשת מכירת מערת המכפלה נאמר )בראשית

ת ִלְקֹבר ַנְפְשֶכם ֶאת ְפרֹון ִלי וִפְגעו ְשָמעוִני ִמְלָפַני ֵמִתי אֶׁ ן ְבעֶׁ . נפשכם י"ופירש :ֹצַחר בֶׁ

 יג :רצונכם

 איזה דבר שאסור לעשות לבהמתו מותר לעשות לאדם? .ה

. בדישו שור י"ופירש: ְבִדישוֹ  שֹור ַתְחֹסם שנא' )כח, ד( ֹלאלחסמו בשעת מלאכתו, 

 בדבר שהיא במלאכה ועוף העושים חיה בהמה לכל הדין והוא, בהווה הכתוב דבר

 :ידהאדם את להוציא, שור נאמר למה כ"א.(, פט מציעא בבא) מאכל

                                                
 אל( כג בראשית) נפשכם את יש אם כמו חמס בוגדים ץוחפ. חמס בוגדים יג, ב( ונפש וכן פירש"י עה"פ )משלי יג

 (:כז תהלים) צרי בנפש תתנני
 אדם אפילו הכי אי כמאמר חז"ל )ב"ק נד:(, יחד עם בע"ח הדין לעניין כלאי בהמה שמותר לאדם לחרוש וכן יד

 אחא רב נוומ מילתא דהא טעמא ידעי פפונאי פפא רב אמר ולמשוך, לחרוש כולן עם מותר אדם תנן אלמה ליתסר

  :אחר לדבר ולא הקשתיו להנחה כמוך ואמתך עבדך ינוח למען ה, יד( )דברים קרא אמר יעקב בר

 מוזהר שבת גבי דהא הבהמה עם בקרון למשוך. ליתסר נמי אדם: ילפינן משבת דכלאים. הכי ופירש"י )שם( אי

 :אחר איסור לענין לא אבל לבהמה ואמה עבד. הקשתיו להנחה: ובהמתך ואמתך ועבדך דכתיב כבהמה
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 .א' א' א'בתו הרעה כמעשה גוי שנחשב לו מחש

 אסור לו לאכול במעשר שני.

 הרוח מזיק בו את הזרעים אחרי הגשמים הקלים.

* 

 אותיות ב' א'

 הלוים אמרו כן על כל ענין שנאמר בהר גריזים והר עיבל.

* 

 אות ב'

 מניף את הביכורים עם הכהן.

 .המקום הזה'על מה נאמר 'ויביאנו אל 

 .לשון אכילה הנאמרת במעשר שני

 אסור להניף על אבני המזבח.

 תרגום התורה בשבעים לשון. -פירושו 

 גם על זה נאמר יהיו בעיניך כאילו היום...

* 

 אות ג'

 מביא ביכורים ולא קורא.

 מקום השלישי שהקימו אבנים.
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 שחין לח.

* 

 אות ד'

 מחלת חום חמור מ'קדחת'.

* 

 אות ה'

 נה.מלמד שאינו מביא ביכורים יותר מפעם אחת בש ה' ה'

 ואמרת'. ועניתלשון '

 ' מלמד שיהיו דברי תורה בעינך כחדשים כאילו היום נצטוית.ה' ה

* 

 אות ו'

 .ו' ו'מלמד שאין ביכורים נוהג עד לאחר שכבשו הארץ וחלקוה 

 'שגר אלפיך'.

* 

 אות ז'

 אביו ואמו'. 'מקלהלשון 

* 

 אות ח'

 נכנסים לעולם בלעדיהם והלוואי גם ביציאה מן העולם.

 'מארה'.לשון 

 בריה שנקרא על שם שמכלה )מחסלת( את הכל.

 על איזה הכרה אמר משה ולא נתן ה' לכם לב לדעת וכו'.

* 
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 אות ט'

 כלי שמביא בו את הביכורים.

 מילה שפירושו דבר לח מסנן בסלים או פירותיך.

* 

 אות י'

 מקום הראשון שהקימו אבנים.

 (.3שבטים שעמדו על הר גריזים )

 קל על הקללות.לשון שנקט משה לה

* 

 אות כ'

 ביכורים. םברכת ה'בת קול' למביאי

 לשון הפסוק לתוחלת שאינה באה.

 חומותיך'. רדתלשון 'עד 

* 

 אות ל'

 מביא ביכורים וקורא אפילו שאין לו נחלה.

 'מכה רעהו בסתר'.

* 

 אות מ'

 .מ' מ'איך נקראים 'שבעים נפש' 

 נבנה בהר עיבל מהאבנים שהקימו בירדן.

 'ועבדתם שם אלהים אחרים'.במה נאמר 

* 
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 אות נ'

 למה נקראים דברים יבשים שאינם זבים 'משארתך'.

 טבעו להזיע.

* 

 אות ס'

 פרט בהלכות תרומות ומעשרות 'ככל מצותך'.

 'עור'.

* 

 אות ע'

 .ע' ע'ה' ראה על ידי צעקותינו במצרים 

 מעשר שאינו נוהג כל שנה.

 על מה נאמר משגה עור בדרך.

 בכל מעשיך. ע'שיהיה  –והיית אך עשוק 

* 

 אותיות ע' פ'

 מדה רעה שתהיה גוי אשר יבוא מרחוק.

* 

 אות פ'

 מאפיין של דאיית הנשר.

 הסומך עליו נקרא שלא מאמין בחייו.

* 

 אות צ'

 תסמין של מחלת 'חרחר'.
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* 

 אות ק'

 על איזה גניבה נאמר מסיג גבול.

 

* 

 אותיות ק' ר'

 ישראל בהר עיבל.איך נצטוו הלויים לענות ולאמר מול כל 

* 

 אות ר'

 זיעה. –נזק לפירות מחמת הזעת האדמה 

 שורש מילה שיכולה להתפרש ירושה, עוני, גירושין.

* 

 אותיות ר' ש'

 'שנת המעשר'. על איזה מעשר נאמר ואיזה לא.

* 

 אות ש'

 מינים החייבים בביכורים.

 (.2מתי 'שנת המעשר' )

 סוגי אבנים שבונים בהם את המזבח.

 זה נאמרו רק י"א קללות ולא י"ב. משום שבט

* 

 ' שאות 

 הגדרת הזמן של הבאת ביכורים שמעצרת ועד החג.
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 '.שו ש' -על מה נאמר 'עשיתי ככל אשר צויתני' 

 אופן בו נדרשים לעבוד את ה'.

* 

 אות ת'

 עושה פעמיים בביכורים )פעם עם הכהן ולכאורה פעם השנייה לבד(.

 אוטם הלב בלשון הפסוק

 

 r29.4.4865@gmail.comופתרונות: לתגובות 

* 

 :מאל"ף ועד תי"ו תשובות

 בק.אונן. אבי. אובד ארמי א

 רור.ארוך ב

 רית.בבאת באר היטב. ברזל. ביעור. בית המקדש. בעלים. ב

 רב.גלגל. גר. ג

 לקת.ד

 רמת קול.היום, הגדתי ה

 לדות בקר.וישבת. וירשת ו

 לזול.ז

 סדי ה'.חסיל. חסרון. חטא. ח

 נאך.טנא. ט

 חיד.יששכר. יהודה יוסף ירדן. י

 יבוש ורדוי.כליון עיניים )וכלות עליהם(. כן תזכה לשנה הבאה. כ

 שון הרע.לוי. ל

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 יסים.מזבח. מעט. מתי מ

 חשת.נשאר בכלי. נ

 ומא.סדר. ס

 רעור.עצה רעה. עני. עמלנו. ענינו, ע

 נים.פז ע

 לטר.פתאום. פ

 מאון.צ

 רקע.ק

למות. שביעית. שלישית, שבעת המינים. שני. שאשון ולא רש. רקבון. רם. רול ק

 מהון לבב.תנופה. תמחה. שימחתי. שמחתי ושמחה. שמעון. ש

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

 ביום ט"ז אדר תשע"ז
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 סיפור

מאוצרו של הרב סיפור / הרב מנחם זיגלבוים )

 חנוך חיים וינשטוק(

 אך נוצר הדפוס הראשון של ספר התניא קדישכ

טוב הקדוש, -שם-שלישי מאז קם מייסד תורת החסידות, הבעל-זה אך דור שני

והחל להפיץ את תורת החסידות בקרב עם ישראל. ניצני תורת החסידות החלו זה 

 –משובבים בקרב 'עמך' עתה לנבוט, וציציה ופרחיה החלו נותנים את גוניהם ה

 נפש.-טובעים חותם עמוק בנפשם הזכה של יהודים תמימי

ומה יעשה אותו חסיד  –הכל עדיין בתקופת 'בראשית'. הצימאון מתעורר 

שמתגורר בריחוק מקום גשמי מעיר מגורי רבו, והוא רוצה לשמוע את האמרות 

י תחייה אותם חידושי תורה מעורר –והחידושים שהרבי חידש בעת שולחנו 

ומשובבי נפש? כיצד ידע מה הם מנהגי החסידות המקובלים, שינחו אותו אל 

ידי ספרי תורת החסידות, -הווה אומר, שאך על –'הדרך הישרה שיבוא לו האדם'? 

 שבהם מודפסות הוראות דרכי החסידות וכל אותן תורות שאמר הרבי.

, ענקי החסידות, זמן קצר לאחר פטירת המגיד ממעזריטש, כשתלמידיו הגדולים

אז החלו -או –החלו מעניקים לאנשי העם מאוצרותיהם הרוחניים הבלתי נדלים 

ספרי החסידות להדפס בזה אחר זה, בהביאם לכל חלקי העם את עיקרי תורת 

 החסידות, מנהגיה ואורחותיה.

ידם -האיש שהבין וראה את גודל התועלת בהדפסתם של ספרי חסידות, שעל

ת ענקי החסידות, היה רבי משה שפירא, בנו של הצדיק רבי תישמר בקביעות תור

פנחס מקוריץ. הוא היה זה שהדפיס את הספר הראשון של תורת החסידות 

"תולדות יעקב יוסף", או בשנים מאוחרות יותר את העותק הראשון של ספר 

ה'תניא'. בראותו את התועלת שבדבר, שינס מותניו, עמל ויזע עד שהקים 
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דפוס 'מודרני', ומעיינות החכמה והחסידות החלו לזרום בקרב העם -בסלוויטא בית

 היהודי בזרם שוטף וגואה.

אולם קודם שהקים רבי משה שפירא את בית הדפוס המפורסם, נסע אל כ"ק 

שהרי היה זה  –אדמו"ר הזקן כדי להתייעץ עמו ולבקש את הסכמתו למעשה זה 

 משום 'חידוש' בעולם החסידות.

משה שפירא לפני אדמו"ר הזקן ושטח בפניו את רעיונו הנועז בדחילו עמד רבי 

 והחדשני. פירט את השיקולים לכאן ולכאן:

 –פירט רבי משה חלק משיקוליו  -דפוס שכזה" -"הון עתק עולה להקים בית -

"אולם בעיה זו עדיין ניתנת לפתרון לעומת בעיה גדולה הימנה, והיא, לקבל רשיון 

ס, שהרי רבינו יודע כי רק לעיתים רחוקות מסכימה מממשלת רוסיה להקמת הדפו

 דפוס".-הממשלה הרוסית להקמת בית

סבר של הרהור מפליג עלה על פניו הטהורות של רבינו הזקן, ניכר היה כי 

מחשבותיו מפליגות הרחק, אל מקומות שרק נשמה מעולם האצילות יכולה 

 להעפיל אליהם.

 לאחר מחשבה ארוכה, נענה ואמר:

היא כי תיסע אל מוהילוב, שם מתגורר 'מלמד דרדקי' בשם ר' ישראל. "עצתי  -

כדאי שתבקש ממנו שיצטרף אליך בנסיעה לווילנא, ובעזרת השם יתברך, תצליח 

 להשיג שם את הרשיון הממשלתי בנקל, גם מבלי לשלם עליו מאום".

 חתם הרבי את דבריו ולא יסף.

לבו תמיהות ופליאות רבות. יצא רבי משה שפירא מחדרו של אדמו"ר הזקן, וב

מיהו אותו 'מלמד' בשם ר' ישראל? מה שייכותו לעסקי רשיונות הדפוס? ובכלל, 

הרי את הרשיונות ניתן לקבל אך ורק בפטרבורג הבירה, ומדוע אפוא יש צורך 

 לנסוע לווילנא.

דעת כרבי משה שפירא, יתן לעצת השכל להכריע מול דברי -אולם לא איש בר

 צדיק היה, והיטב הבין את משמעות דבריהם של צדיקים. הרבי. צדיק בן
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 עוד באותו יום ארז את חפציו ויצא בדרכו אל מוהילוב רבתי.

ימים ארוכים חיפש רבי משה אחר מלמד בשם ר' ישראל. תושבי העיר לא הכירו 

הכנסת של החסידים, שם קיווה למוצאו, לא ידעו לכוון -אחד בשם זה. גם בבית

צא יהודי בשם ר' ישראל, איש תם וישר, ירא אלוקים, שישב אותו. לבסוף נמ

המדרש הכללי, ועסק בלימוד משניות ובאמירת -במשך רוב שעות היום בבית

חסיד היה. אף 'מלמדותו' היתה למחצה, וזאת משום -תהלים. לא חסיד ולא בן

 שהיה שונה פרקי תלמוד לקבוצת תלמידים קטנה שהיתה מתאספת בביתו.

חה הציג רבי משה שפירא את עצמו לפניו. הוא סיפר לו על בלב גדוש שמ

דפוס גדול להדפסת ספרים -השתלשלות הדברים, על תוכניותיו להקים בית

יהודים, ועל הקשיים בהם נתקל להשיג רשיונות בפטרבורג הבירה. "נשלחתי אל 

כבודו על ידי הצדיק רבי שניאור זלמן אשר בליאדי, באומרו כי אתה, ורק אתה, 

 וכל לעזור לי כיאות בענין זה".ת

 גרגר המלמד בגיחוך, פקח עינים בתימהון:

"בית דפוס אתה אומר?! הרי זה הון עתק, אולי זקוק אתה ל'מזומנים', יש לי  -

 המון..."

 משך רבי משה בכתפיו בפליאה.

"זקוק  –השיב בסבלנות, מתעלם מנימת הגיחוך  –"לא, איני זקוק ל'מזומנים'"  -

 ך בהשגת רשיונות מהממשלה".אני לעזרת

 ציחקק ר' ישראל שנית:

"אהה, בוודאי אתה רוצה להיעזר בשפת האידיש העסיסית שבפי, או אולי  -

 בקשרים הענפים שרקמתי בצמרת המלוכה שבפטרבורג"...

שוב התעלם רבי משה שפירא מנימת הגיחוך והזלזול שבדברי המלמד. הוא ניסה 

 ם סבלנותו של ה'מלמד' פקעה, והוא התרגז:לשכנעו כי כך ציווה הרבי. אול
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"ימחול נא לי כבוד תורתו, רואה אני כי יהודי מכובד אתה, ומדוע באת לזלזל  -

באיש פשוט כמוני, בער וכסיל, שבקושי יצלח לעבודת ה'מלמדות', האם לא די 

 בחיי שמרורים הם כלענה, כי תוסיף לי גם לעג ובזיון?"

שפירא. לעזרתו גייס מספר חסידים מבית הכנסת  למרות זאת, לא נכנע רבי משה

החסידי במוהילוב, וביחד הפעילו לחץ ושתדלנות על ר' ישראל המלמד. הם עצמם 

לא ידעו כיצד הוא יוכל לעזור, הרי כל הנתונים מראים כי איש זה רחוק מענינים 

 שכאלו כרחוק מזרח ומערב, אך דברי הרבי קיימים ושרירים.

הבית בתקופת היעדרו מן הבית, ואחד -ג לפרנסת בניהם הבטיחו לו לדאו

 החסידים אף התנדב למלא את מקומו בכתת התלמידים, עד שיחזור לביתו.

לא חסיד היה ר' ישראל, ואף לא בן חסיד. אמונת צדיקים היתה לו לזרא, אולם 

לנוכח ההפצרות הרבות, והבטחותיהם של יהודים, שהכירם כיראים ושלמים, 

לנסיעה אל ווילנא הבירה למרות שהוא עצמו ידע היטב כי לא  הסכים להצטרף

 יוכל לעזור בענין זה ואף לא בכלום.

עצוב ומדוכדך ישב ר' ישראל המלמד בביתו המפואר של הגביר ר' מאיר רפאל'ס 

אשר בטבורה של ווילנא רבתי. זה ימים מספר מאז הגיע יחד עם רבי משה שפירא 

מאומה לא נעשה. פשוט משום שאיש מהם לא אל העיר, אך בכל הימים הללו, 

 יודע מה לעשות.

רבי משה שפירא עצמו תמה, למי יפנה ומה יעשה. המארח, הגביר ר' מאיר 

רפאל'ס, שידוע היה בקשריו הענפים בממשל המקומי, היה אף הוא אובד עצות; 

'ס כל רעיון לא עלה במוחו מי יכול לעזור בעניין זה. אמנם שניהם, רבי מאיר רפאל

ורבי משה שפירא, האמינו באמונה שלמה בדבריו הקדושים של רבינו הזקן, אולם 

 את רוחו העכורה של המלמד ר' ישראל, לא יכלו להרגיע.

דרך ארוכה עשה עד לווילנא, וכל הדרך תהה לשם מה הסכים לנסיעה זו. הרגיש 

 לו.-כורחו למחוזות לא-הוא כי נגרר בעל
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המלמד לביתו. למרות הפאר והיופי, שולחן השבת בשבת קודש, גברו געגועיו של 

בשרים מסוגים שונים,  -העשיר שכמותו לא ראה בחייו, גדוש במאכלים ערבים 

לא חש בנועם עריבותה של שבת  -ממולאים ופשטידות, מיני מאפה ומתיקה 

קודש. בכל ליבו רצה לחזור לביתו הקט שבמוהילוב, לשבת סמוך לשולחן השבת 

 דיו.עם רעייתו ויל

הרגיש המארח בעצבונו של המלמד, והציע לשני אורחיו לצאת לטייל קמעה 

 ברחובה של עיר, כדי לפוש ולנשום מעט אוויר צח.

יצאו השלושה, ושוחחו ביניהם בהני מילי מעליותא, בחידודי תורה וחסידות. 

המשיכו לפסוע ברחובות העיר עד שהגיעו אל הגן הציבורי המרכזי, שם פסעו בין 

 ולי הדשאים וערוגות הפרחים, שהדיפו ניחוחות מבושמים.משע

מראה, לבוש מדים מפוארים -עודם פוסעים, ולנגד עיניהם חלף לו איש הדור

ועטור באותות הצטיינות לרוב. הוא ענד תגים ומדליות רבות, ונראה היה כי הוא 

 שר בממשלתו של הקיסר ירום הודו.

ראשו לאות כבוד, והמשיך בדרכו, אולם כבדרך הילוכו, נענע רבי מאיר רפאל'ס ב

הוא שם לבו למבטיו של האיש שננעצו בהם. נראה היה לו כי הוא נועץ מבטיו 

דווקא במלמד שפסע לצידם. 'שמא זקנו הארוך, או לבושו המרופט, אלו שמשכו 

 את תשומת לבו של השר'?!, הרהר רבי מאיר רפאל'ס במחשבתו.

גשו בדמותו ההדורה של השר, וגם הפעם אולם כשחזרו על עקבותיהם, שוב נפ

 נעץ מבטים מלאי עניין דווקא בדמותו של ר' ישראל המלמד.

איש וותיק ומנוסה היה רבי רפאל'ס בגינוני המלוכה, והוא אזר עוז בנפשו, בקודו 

קידה קלה. "יאמר לי אדוני השר הנכבד, אולי נוכל להיות לו לעזר; שמא מכיר 

 מי מאיתנו".-הוא אי

וך השר מהפניה הישירה; אף הוא השיב בנימוס: "פני האיש הזה מוכרות לא נב

 לי. כרגע נוכחתי לראות כי הוא מכר וידיד וותיק שלי מלפני שנים ארוכות".
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זקף רבי מאיר רפאל'ס את גבותיו בפליאה. הוא הבין כי השר טעה באבחנתו, 

רבי ישראל אולם בשל כבודו מיהר לתרגם את דבריו מרוסית לאידיש מדוברת. 

המלמד אף הוא משך בכתפיו בפליאה. דבריו של השר היו מוזרים, והוא השיב 

בשלילה מוחלטת. פחד החל להתגנב לליבו, שמא רע יאונה לו בעיר הגדולה, שכה 

 זרה לו בשבילה ואורחותיה.

אולם השר לא התיק את מבטו החד מעיניו של המלמד התמים. הם עמדו זה מול 

השררה והאזרח מן השורה, הגוי והיהודי; בעוד הראשון -רם זה; הנכבד והפשוט,

 לא מרפה מן המלמד הנבוך והאומלל.

"האם מתושבי שקלוב הנך?" שאל השר בעוד רבי מאיר רפאל'ס המשתומם  -

 ממשיך לשמש כמתורגמן.

"אינני תושב שקלוב; תושב  –בלע המלמד את רוקו בפחד  –"לא אדוני"  -

 בות".מוהילוב אני, כבר שנים ר

 שביעות רצון.-נענע השר בראשו לאי

 "לא ידידי! הנך תושב שקלוב, אין לי כל ספק בכך". -

רבי ישראל המלמד לא ידע את נפשו. לזרא היתה לו כל השיחה הפתאומית 

"אך מאז טרם  –החזיר  –הזאת. "אכן, לפני עשרים שנה ויותר, התגוררתי בשקלוב" 

 חת".ראיתי את פניה של העיר אף לא פעם א

 עיניו של השר אורו בשמחה.

"ידעתי שזכרוני לא מטעה אותי, כמו שמעולם לא  -צהל בעליצות  -"ידעתי"  -

הטעה אותי. ובכן, ידיד אמת הנך לי, חייב אני לך את חיי. אוה, כמה טוב שפגשתי 

אותך, כעת אוכל להחזיר לך ולו מעט ממה שאני חייב לך שנים כה רבות. 

 כי אחזיר לך כפל כפליים על כל הטוב שגמלת עמדי".באמונתי, מבטיח אני 

רגעים ארוכים חלפו עד שהשר נרגע בדבריו, כמו הבין את מעמדו מול חבורת 

 היהודים הקטנה. הוא הושיט לו את ידו ולחצה בחום.
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"אשמח אם תבוא לבקר אותי מחר במלוני בשעות הבוקר. לכבוד יהיה לי  -

 הדבר".

ם את הדברים באוזניו של רבי ישראל המלמד, אך רבי מאיר רפלא'ס פנה לתרג

 הוא עצמו לא האמין כי אכן אלו הדברים שאמר השר בזה הרגע.

 נענע השר בראשו לשלום, ונפנה לדרכו.

משך ר' ישראל המלמד בכתפיו בפליאה. הוא אפילו לא ידע באיזו שפה ידבר 

 מחר עם השר; אך להעז ולהשיב בשלילה, גם לא רצה...

ייצב ר' ישראל בפתח המלון המפואר, בו התאכסן השר. עוד קודם עם שחר הת

לכן שינן ר' מאיר רפאל'ס בפניו כללי התנהגות בסיסיים בעת שעומדים לפני שרי 

 המלכות. אחת ממשרתות הבית דאגה לו לחליפה נקיה, נקייה מרבב ומטלאי...

שערו השר בכבודו ועצמו פתח את הדלת. הפעם היה לבוש בבגדי אדם רגיל. 

 מסורק בקפידה, ריח מבושם נדף ממנו. משקפים הדורות השתלשלו על חזהו.

ר' ישראל שרך את צעדיו. הביט כה וכה בפחד. מעולם לא היה לו שיג ושיח עם 

פקיד כלשהו מהרשויות, גם לא זוטר, ומה לו כעת ולצרה הזאת, לשוחח עם שר 

 שאינו מכיר, הטוען כי הוא ידידו הטוב ביותר...

מעושה. ר' -ם עליכם", קרא השר, בניב יהודי עסיסי. קולו היה חגיגי, חם ולא"שלו

ישראל זקף גבותיו בפליאה. ניב אידישאי, כזה רק מישהו "מבפנים" יודע ומכיר. 

 "זעצאך א וועק ביטע" = שב בבקשה.

 "האומנם אינך מכירני?" המשיך השר לשוחח בשפת האידיש המוכרת. -

בשלילה מוחלטת. לפתע התרצנו פניו של השר, דוק של ר' ישראל המלמד השיב 

הרהור ממושך עלה על פניו. הוא נרכן קדימה, והתקרב לעבר ר' ישראל עד כדי 

 לחישה:

 "שמע והסכת!" -
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נער שובב היה מרדכי, מעולם לא אהב את ספסלי ה'חיידר', שנא את מלמדיו, 

דים, וברוב הימים הציק להם וירד לחייהם. לא פלא אפוא כי היה לאימת המלמ

 תורה.-היה מחוץ לכותלי התלמוד

אביו נפטר, ואמו החולנית לא נתנה דעתה לחנכו כראוי. גם משימה שנטלו על 

עצמם מספר מכרים של המשפחה, עלו בתוהו. הכל השלימו כי מרדכי לא נועד 

 להיות גדול בתורה, וכנראה אף לא במעשים טובים...

סון. את דרכיו הנלוזות לא עזב, והמשיך בדרכי גדל מרדכי, ונהיה לנער תמיר וח

 החידלון, עד שבאחד הימים נתפס במעשה עבירה חמור.

מיהרו כמה יהודים 'קנאים' לתופסו, והפליאו בו מכות הגונות ונאמנות עד כי 

איבד את הכרתו. לאחר מכן סגרוהו בתוך כלוב ברזל, ואת הכלוב העמידו סמוך 

המדרש, היה -ואילך, כל מי שעבר על סף ביתהמדרש שבעיר. מכאן -לפתח בית

 למען יראו וישמעו. –יורק לעברו, מבזהו ומקללו קללה נמרצת 

 עונש זה היה מר, משפיל, מדכא עד עפר. גרוע ממוות.

יממה וחצי שהה מרדכי בכלוב, יממה וחצי שנראתה לו כנצח. בכל רגע היה 

היתה לו גם אפשרות זו. חושב כיצד לשים קץ לחייו האומללים, אלא שבכלוב לא 

 מר ממוות. –הוא אשר אמרנו 

באותו לילה, בשעה שבין אשמורה שניה לשלישית, הגיע למקום אברך צעיר עם 

גרזן ובכח איתנים שבר את המנעול, וקרא דרור למרדכי, שנשא את רגליו ומיהר 

להימלט על נפשו. אפילו לומר תודה למצילו לא הספיק. הוא רץ מבלי להפסיק, 

ילו את הכיוון לא ידע, העיקר להתרחק מן העיר. הבושה והכלימה צרבו בנפשו אפ

 באש תופת.

לאחר נדודים רבים הגיע מרדכי לעיר הבירה, שם איש לא הכירו. הוא הסיר את 

העסק בעיר -כיפתו, קצץ את סימניו היהודיים, והחל עובד כשוליה באחד מבתי

 הגדולה.
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אותו חיש מהר. כעבור שנה בלבד, מונה חריצותו ונאמנותו של מרדכי קידמו 

למנהל מחלקה ולאחר מכן למנהל מפעל גדול ומצליח. מכאן ואילך, רק השמים 

 היו התקרה בעבורו...

סיים השר את סיפורו: "אני אותו מרדכי, פוחז והולל, שלמרות הכל, נגד כל 

 לכס השררה –כפי שרואה הנך  –הסיכויים הצליח להתקדם בחיים, עד שהגעתי 

 והכבוד.

"אם זוכר הנך את אותו מאורע, הרי אתה הוא האברך שהגעת באישון לילה אל 

הכלוב, וברחמיך הרבים שברת את מנעול הברזל לחתיכות, פתחת את דלת סורגי 

 הברזל, והענקת לי את חיי במתנה.

"וכעת ידידי היקר; כפי שאמרתי לך, חב אני לך את חיי, את כבודי ואת כל אשר 

י להעשיר אותך, ביכולתי להעניק לך שררה, מעמד ותפקיד נכבד לי. ביכולת

 כל אשר תבקש". –בממשלת הקיסר ירום הודו 

סמוק פנים ישב ר' ישראל והביט בפניו של השר היושב מולו. כבר באמצע דבריו 

של השר, נזכר באותו מאורע רחוק מלפני עשרים שנה ויותר, שאירע לו. הוא זיהה 

עלם שסרח ומעד בדרכו, ואת עלבונו שצרב עד עמקי  בתווי הפנים את אותו

נשמתו שלו, ומשום כך החליט להסתכן ולשחררו באישון לילה, למרות הסכנה 

 אילו היה נתפס.

ר' ישראל המלמד קם ממקומו נרגש, התיישב ושוב קם. הוא לא מצא לעצמו 

ך זכרונו ניסה להזכר בכללי הנימוס שלימדו ר' שלמה רפאל'ס, א-מקום. בתת

 משום מה, הם פרחו לגמרי מזכרונו...

 הוא פרש שתי ידיו במבוכה:

"מה אעשה בתפקידים החשובים שאתה רוצה להעניק לי, אבל אפילו רוסית  -

הארץ הנני בהליכות ונימוסים, ולא אוכל לנהל שיג ושיח עם -אינני דובר. בור ועם

 שאר הנכבדים".

 השר לא הרפה:
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עסק נכבד, -של אלף רובל, ועם זה תפתח בית"אם כן, אעניק לך סכום נכבד  -

תעשה חיל ותצליח. מידי פעם אוסיף לך על הסכום הזה, ובטוחני כי בזכות זה 

 תראה ברכה במעשה ידיך, ותחיה בעושר ובשלווה".

 כמעט נפרדו השניים לשלום זה מזה, כשהשר כמו נזכר לפתע לשאול:

מה עושה אתה כאן,  "הרי אמרת שמקום מגוריך הוא במוהילוב, אם כן, -

 בוווילנא הרחוקה?"

פתח ר' ישראל וסיפר על השתלשלות הענינים, אודות בקשת הרשיון להקמת 

דפוס, ועל כך שנגרר אחר יהודי, אמנם נכבד, אבל פתי שמשום מה חפץ -בית

 דווקא בסיוע שלו, למרות שעד עכשיו אינו מבין במה יוכל לעזור לו.

למדנית, כפי שזכר מימי ילדותו. "כמה גדול הוא  "איי, איי" ניגן השר בנעימה -

הרב מלאדי; ידע הוא היטב את אשר הוא עושה. הרי אני הוא השר הממונה על 

 - -הדפוס, אני הוא זה שמחליט לחיוב או לשלילה, והדבר נתון בידי" -רשיונות בתי

- 

לא "טוב שהגעתם לווילנא ו –הוסיף השר תוך כדי חיוך טומן סוד  –"למעשה"  -

 למשרדי שבפטרבורג, שהרי החותמות הדרושים נמצאים עמי כאן ולא במשרד"...

בו במקום הוציא השר דף, רשם עליו את פרטי הרשיון, החתימו בחותמות 

 השונות והביאו לידי ר' ישראל המלמד.

בחיל וברתת עמד רבי משה שפירא לפני הוד כ"ק אדמו"ר הזקן, וסיפר לו את 

 ברו עליו במוהילוב ובווילנא רבתי.השתלשלות האירועים שע

אורו פניו של כ"ק אדמו"ר הזקן, ובסבר פנים של קורת רוח בירך את רבי משה 

 שפירא כי יזכה להגדיל ולהפיץ את תורת החסידות בכל קהילות ישראל.

ואכן, הדפוס הראשון של ספר התניא קדישא, הודפס בדפוסו של רבי משה 

 ויטא".שפירא, שכונה בפי כל "דפוס סלו
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 של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 ויינשטוק חיים חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר

 תקציר הפרק הראשון:

למחנה טהראן מגיעה קבוצת נערים שבורים שנמלטו בעת המלחמה, לאחר שהתגלגלו מספר 

בטהראן שנים בתנאים קשים מאד, כשהגיעו למחנה הקליטה הראשוני של הסוכנות היהודית 

פרס קיוו כי הגיעו למנוחה ולנחלה, מעתה לא יסבלו חרפת רעה ובקרוב יגיעו לארץ חמדה ושם 

יקימו ביתם ויתנערו מעפר, אך לצערם הרב גילו כי לממוני הקליטה יש תכניות אחרות עבורם, 

הם רצו להפוך אותם לצברים ישראליים שיהוו את מלח הארץ, הם לא התרגשו מהמציאות 

כמעט כל הנערים הם חרדים שקיבלו חינוך טוב בביתם, המגמה הייתה ברורה הברורה ש

 ופשוטה, להעביר את הנערים לשמד רח"ל.

הם לא המתינו זמן רב כדי ליישם את תכניתם כבר מהרגע הראשון גילו את פרצופם האמיתי 

ר והחלו במסע העברה לשמד. הם לא בחלו בכל צורה שהיא אם למעט את קצבאות המזון הכש

ואם במניעת אפשרות תפילה ולימוד, אך טיולים ערכו להם בשפע כדי להראות להם את היופי 

שבחילוניות. באחד הטיולים שערכו הגיעה שעת הצהריים המדריכים נשכבו לנוח והנערים 

והילדים נעמדו להתפלל מנחה, לאחר שסיימו את התפילה נעמדו כולם לומר קדיש, ברגע 

יש נערו ממקומם בחמת זעם, הם הכו את אומרי הקדיש באכזריות שהמדריכים שמעו את הקד

 רבה עד שפסקו לומר, היחידי שאמר את הקדיש כאלו לא אירע מאומה היה פיני'ע שרייבר.

 פרק ב'

 ילד קדוש וטהור, לאן צריכים לשייכו??

כשהגיעה שעת ההחלטה לשיבוץ הקבוע של ילדי טהראן, החלו התדרוכים 

ת התגייסו לעזור לילדים לחשוב נכון. אצל רוב הילדים מלמעלה, טובי המוחו

הייתה עבודתם מובנת היטב, הם כבר היו חצאי משוכנעים, חסר היה שם רק את 

'המכה בפטיש' תמיד יכולים היו המדריכים לטעון שהם רק התפרצו לדלת 

פתוחה, כל עבודתם הסתכמה בשינון העובדות היבשות, איפה טוב להם להיות, 

 טייח את המציאות.וגם... ל

אצל פיני'ע דומה היה שאין להם מחשבה כזו, לא היה במחנה ילד קדוש וטהור 

כמוהו )כך כינהו יו"ר אגו"י, הרב ר' משה בלוי זצ"ל( שלא נרתע מלהביע דעתו 
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בגאון, הוא לא ראה לעצמו ולאחיו הקטן צבי מסגרת בה לימוד התורה וקיום 

 המצוות אינם ערך עליון.

יו הייתה: "תורה עם יראת שמיים". שפתיו שננו את משנתו שברורה כל משנת חי

ובהירה הייתה גם במחנות. דפי הגמרא שידועים היו לו, נאמרו פעם אחרי פעם. 

גם כשהוסרו פיאותיו בעל כורחו לא נכנע, כל אימת שיכל היה חוזר על משנתו 

 מתוך שמחה.

היה קיים כלל בתודעתו. שיחותיו מעולם לא נסבו בדברי חולין, מושג כזה לא 

אם לא היה מדבר בדברי תורה, היה שח בנפלאות הצדיקים שיחה ש"עלהו לא 

 יבול" ואת זה הנחיל לבני החבורה סביבו.

חברו מאז, הגאון ר' יוסף גליקסברג שליט"א )רב העיר גבעתיים( הגדירו היטב: 

 ת הכל.מה שאומר א -כהיום כן היה אז -12פיני'ע נודע כרבי פיני'ע מגיל 

לפיכך לא היה מקום לספק הקל שבקלים, כי הוא ישובץ במסגרת חרדית 

 מובהקת, יחד עם אחיו.

בולשביזם -אבל בפועל התרחשו הדברים אחרת. אי אפשר להגדיר זאת רק: 

גם העין המשוחדת ביותר לא הייתה יכולה להתעלם ממעשה האונס  -בהתגלמותו

 .והכפייה שהפעילו כנגד דעה נחושה וברורה

אצלם לא קיים המושג "דעת אחרת" מה שאינו תואם את דעתם, בטל ומבוטל 

שנים לא היו יכולים לעשות לו  14-הוא כעפרא דארעא. אם היה גילו נושק ל

מאומה, בקריטריונים שלהם נקבע כי מגיל זה אדם הוא בוגר ובעל אחריות ויכול 

טריונים שלהם הוא הוא לקבוע את העתיד שלו, אבל הוא היה פחות מהגיל ובקרי

"תלוי בדעת אחרים" שמבינים היטב לאן בדיוק צריכים לשבץ אותו, הוא גם לא 

 שקבע את גורלו. 14היה בר מזל כיוסף גליקסברג חברו, שהיה לו אח בוגר מעל 

 פיני'ע נחשב בעיניהם, ילד קטן שניתן להחליט עבורו ועבור אחיו הקטן צבי.

, סומן כמטרה ברת השגה, גם אם הדברים למרות עיקשותו העזה ודרכו הבוטחת

 יעלו במאמצי על.
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לצורך זה התיישבה סוללה שלמה של מלאכי חבלה למנוע ממנו ומאחיו הקטן 

 את החממה הטבעית.

בשתי דרכים פעלו אותם משחיתים, שתיהן מסוכנות ביותר. האחת "קלא דאילן" 

ורה" על ידי שמציגה את הדמי והזיוף כאמיתי, והשניה "דרך ההתפקרות הגמ

 שוחד ופיתויים שכמעט אי אפשר היה לסרב להם.

שתי הדרכים מסוכנות מאד, כי בחלקת הלשון ניתן לפעמים להטעות גם חכמים 

גדולים מאד, אך כשאדם יודע היטב מה תפקידו בעולם עקב חינוך עקבי ובלתי 

, מתפשר אותם קנה משחר נעוריו, אדם כזה לא יוכלו להטעות בשום פנים ואופן

בשביל אותם אלו הכינו את הדרך השניה "דרך הפיתוי" לזה צריכים סייעתא 

 דשמיא מרובה.

לדרך הראשונה הכינו את בעלת החיוך הנעים גב' הנריטה סולד מומחית מאין 

כמוה לקנות לבבות אנשים )כפי שיתואר בפרקי ההמשך(. אם דרך זו לא תצלח, 

צבי "אשת הפלדה" שני "תותחי  אל דאגה, בשביל זה יש את גב' רחל ינאית בן

 על" שהצליחו בכל מקום, מסתערים עתה על המטרה שסומנה: פיני'ע שרייבר.

 עליו להיות אחד מגדולי שופטי הארץ ואולי מדינאי דגול משכמו ומעלה.

* 

 מסיתה ומדיחה בדרכי נועם.

גב' הנריטה סולד מראשי הסוכנות היהודית נטלה על עצמה את התפקיד 

אמת המוצקה של פיני'ע, כמפקחת על הקליטה הייתה לה גישה לטשטש את ה

קרובה אל הנערים, היה לה דיבור רך ומתק שפתים מיוחד, דמותה השתקפה 

לכולם כעדינה ואימהית, בכך ידעה להוליך שולל גם את הפוליטיקאים המפוכחים 

ביותר, אין ספור פעמים הצליחה לתעתע אף באנשי אגודת ישראל שנאבקו 

ת היהודית בלי כל פשרה, אך תמיד הצליחה להערים עליהם והרדימה בסוכנו

אותם, מראה להם פנים חביבות, עד שכמעט דמתה כאחות בבית המלך, בכך 

 כמעט הרסה את כל המערכה.
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בעת שנערכו השאלונים בדבר עתיד הנערים, הצליחה להשפיע על רבים מהם, 

לדבר לכל אחד בשפה שלו  לבחור בחינוך שונה לחלוטין ממה שחשבו. היא ידעה

והיטיבה לקרוא את תוכו ולהכין בהתאם את התשובה הנכונה. עתה קיבלה מטרה 

קשה מאד, לשנות את דעתו של הנער העיקש שיודע לעמוד על דעתו, אך אם 

 תצליח בזה הישגה יהיה גדול.

היא לא לקחה סיכונים ותכננה את צעדיה בהתאם, היא לא שכחה לרגע את 

וכי הוא יצוק מחומר קשוח ביותר, אך גם לזה הכינה לעצמה  פקחותו הרבה

 תשובות מתאימות.

כשפיני'ע נקרא לחדרה החלה לדבר על לבו ברכות, היא תיארה לו במילים 

ציוריות ביותר את הערך הנשגב של ישוב ארץ ישראל שנבנית כעת מעפר, איזו 

שימון, יודעת מצוה נשגבה עומדת כעת בפני העולים החדשים שמפריחים את הי

 הייתה לצטט מאמרים רבים מהספרות התורנית כדי לייקר מצוה זו.

פיני'ע כמעט שותק לכל אורך השיחה ונותן לה לשפוך הררי מלל, את התשובה 

 יאמר לה אחר כך.

"כדי לעשות צעד מעשי עליך ללכת למסגרת המזרחי שאימצה את הדרך הנכונה 

ום המצוות ברוח ישראל סבא" ניגנה ביותר, ישוב ארץ ישראל עם שימת לב לקי

 את הדברים הערבים בהטעמה בתקווה שיפלו לאוזנו הרגישה.

בהרצאה ארוכה עשתה מהמזרחי תנועה ערכית ביותר שרוב גדולי ישראל בפולין 

ובגליציה נמנו על אנשיה, היא אימצה את התורה יחד עם העבודה בכך הלכו 

 אל.בדרך האמצע דרך העם, בשימת לב לאהבת ישר

אין ספק שדברים אלו יכולים היו לחדור ללבו של כל אחד, אך דבריה נפלו הפעם 

על אוזן לא קשבת, פיני'ע לא השתכנע בכי הוא זה מדבריה, את דבריו הביע 

בצורה בוטחת: אני מעוניין רק בישיבה בה יושבים ולומדים תורת ה' יומם ולילה, 

ימי, לא אחליף זאת בשום מסגרת  כך הייתה דרכו של אבי ע"ה ועל כך חונכתי כל

 אחרת.
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במתק שפתיים הבהירה גב' הנריטה סולד לפיני'ע את גודל טעותו: פיני'ע יקר, 

הדרך החינוכית אליה אתה צריך לשאוף להשתייך, אינה מצויה בתוככי המסגרת 

הישיבתית החשוכה. זוהי מסגרת שאינה ברת תועלת לנערים כל כך מוכשרים. 

חת הרוח הגדולה ביותר שיכול אתה לתת להוריך המנוחים, אין לי כל ספק שנ

להתחנך במקום בו יש "תורה עם דרך ארץ" ומצות "ישוב ארץ ישראל" היא ערך 

 חינוכי עליון.

פיני'ע אינו מתבלבל, הוא עונה לה בבטחה: הבית בו גדלתי היה מושתת על 

 תיים!לימוד התורה וקיום מצוותיה בשלמות, בזה זה מתחיל ובזה זה מס

התשובה הבוטחת לא הרפתה את ידיה, היא בחרה בדרכי הדיפלומטיה 

 והערמומיות בהן ניחנה במנות גדושות.

"איני מבינה את דבריך, מגיבה הגברת "החסודה" בחרדה מעושה, מהתשובות 

שלך משמע כי בכוונתנו להקנות לך חינוך חילוני מעורטל מתורה ומצוות?! חלילה 

ונתנו. ישנו חינוך מעולה ביותר אותו מקנים אנשי המזרחי: וחס, על זה שדיברת כו

אני בטוחה שזה בדיוק מה שהוריך המנוחים היו רוצים  תורה עם דרך ארץ!

 להנחיל לך, אם היו חיים עלי אדמות".

היא המשיכה להבהיר לנער "הבער" את משנת חז"ל בגרסתה המשובשת. 

ומר, אי אפשר להזניח את "דרך חכמינו ז"ל כבר אמרו "דרך ארץ קדמה לתורה" כל

הארץ" ולעסוק רק בחיי תורה. אדרבה... נאמר לנו שצריכים להקדים "דרך ארץ" 

 לפני התורה.

ידוע ל"למדנית" הזו דברי הגמ' בקידושין, כי על האב ללמד את בנו אומנות 

נקייה, כדי שחלילה וחס לא יהיה ליסטים, כל אחד צריך להיות מצויד בכל 

ות, אחרת יהיה העולם חרב ושומם. גם מצוות ישוב ארץ ישראל המעלות הנכונ

גדולה היא מאד, יש על כך מאמרי חז"ל רבים שמאריכים מאד בגודל מצוות ישוב 

 ארץ ישראל, ידעה "המלומדת" לומר לו.
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וכעת עברה לפואנטה המרכזית: אם תבדוק תמצא, שאת החינוך המיוחד הזה 

סגרות חינוכיות אחרות מתעלמים לחלוטין מקנים רק במסגרת המזרחי, בעוד שבמ

מהקניית נושאי "דרך ארץ" וישוב ארץ ישראל. לפיכך אני חושבת שהדרך הנכונה 

 ביותר שיש, להצטרף אל מסגרת המזרחי.

פיני'ע נחרץ היה בדעתו: מטרתו היחידה של אבי המנוח הייתה, שאדע ללמוד 

כל חייו, עלי לחפש את  תורה ואקיים את כל המצוות בשלמות, על זה השקיע את

 הדרך שמגשימה את דרכו. דרך "המזרחי" אינה דרכו!!!

בכך חתם את הויכוח העקר, הוא הוכיח לה כי יודע הוא לזהות את ההבדל בין 

קלא דאילן לתכלת, אי אפשר להטעות אותו במושגים מעורפלים, הוא יודע היטב 

 איזו מסגרת מתאימה לו.

ים וגבעות, ובלבד שילמד במסגרת החינוכית אשת הברזל מבטיחה לפיני'ע הר

 שלהם.

אלא שהמערכה לא נחתמה, כשראו רעי הלב כי פיני'ע עומד על שלו בצורה 

איתנה ביותר, הוציאו לפועל את החלק השני של התכנית, הפעם הכניסו סגנון 

שונה מגברת הנועם הנריטה סולד, לזה יש להם את הגברת הראשונה במעלה, 

בי )אשת נשיא המדינה השני( היא הייתה האחראית הראשית של רחל ינאית בן צ

עליית הנוער, ומנכ"לית "רמת רחל" ובמסגרת זו היה מחנה "חוות הלימוד" תחת 

 פיקוחה הבלעדי.

היא נודעה בתואר "אשת הברזל" בגין אחיזתה האיתנה בכל מוסדות המדינה 

ככל העולה על שבדרך, וככזו משכה בכל החוטים הנכונים, ביכולתה לעשות 

 רוחה, לא היה אדם שיכול לעצור בעדה כשהחליטה לנקוט באיזו שהיא עמדה.

דבר הילד הפיקח העקשן והמרדן, הגיע לאוזניה, בחושיה המחודדים הבינה איזה 

 פוטנציאל עצום גלום בילד זה.

כשהגיע שלב ההחלטות, גמרה בלבה שאסור לוותר על נער זה, הוא מדי מוכשר 

 איבוד ביד כוחות החושך.בשביל שילך ל
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נגיעה זאת הוחרפה כשראתה אותו ודיברה עמו. הוא מצא חן בעיניה מאד, עד 

שהחליטה לאמצו כבן. בחייה האישיים לא רוותה טיפת נחת, ערירית הייתה 

 מעודה, כשראתה את פיני'ע חשבה, אולי הגיעה ישועתה.

ום. כל האמצעים מרגע זה נכנסה להילוך גבוה מאד, וכשהחליטה לא עצרה באד

היו כשרים בעיניה, להסית ולהדיח נער זה כדי שתוכל לאמצו כבן רח"ל. היא 

הבינה כי בדרך הרגילה לא תוכל להשפיע עליו, הוא מידי פיקח בשביל שיתרשם 

 וישנה את דעתו, לפיכך החליטה לקנותו בשוחד שמעוור את עיני החכמים.

. לא לחינם זכית במתת אלוקים "תדע לך פינחס, שאתה ילד גאון ורב כישורים

זה, מתנה זו ניתנה לך, כדי שעם ישראל ירווה ממנו. אין אסון גדול יותר לעם 

ישראל, אם כישרונות כה מזהירים ילכו חלילה לטמיון. במסגרת החרדית 

המצומצמת אין קידום לכישורים אלו, היא לא יכולה לתת אפיקים תועלתיים 

ם שתוכל להגיע אליו: אדם פשוט ומצומצם שחי לילדים מוצלחים כמוך, המקסימו

לעצמו ואינו תורם למסגרת הקהילתית הרחבה, דבר זה יביא בהכרח לגניזת 

כישרונותיך שלא יצאו אלי חוץ, וממילא יקמלו בעודם באיבם, האם אינך חושב 

שזה דבר לא נסבל לחלוטין? מאידך ישנה אפשרות לתעל את הכישורים שלך 

 ם תוכל לממש את הפוטנציאל הרחב".לאפיקים רחבים דרכ

לאחר שהצליחה לחדד את המסר שלה, העבירה את השוחד המתקתק בעטיפת 

 צלופן, הוא לא יצטרך לטרוח קשות כדי שיוכל לממש את כישוריו.

"במידה ותסכים להצטרף למסגרת הנכונה, נוטלת אני על עצמי מעתה, מימון 

כל משרה ני מתחייבת לך בזה, שכר לימודיך, בכל תחום שתמצא בו עניין. א

 בכירה שתחשוק בה, תזכה בה!

..ביכולתך להגיע למשרת פרקליט רב ערך, או שופט עליון. ואם תרצה, פרופסור 

 !!!רם המעלה באחת האוניברסיטאות היוקרתיות

 "יש לי את כל היכולות להניע דברים, והבטחה שלי ברת ביצוע בלא כל ספק"

 הטעימה וניגנה על לבו.
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ספק שהיו במילים אלו להשפיע על כל לב נער רך שיש בו צל צלו של ספק,  אין

אך לא אל לבו הטהור של פיני'ע השלם עם בוראו בלי כל סרך ופקפוק. למילים 

הקסומות ביותר לא היה מקום כניסה ללבו, ואפילו כחוד המחט. ראשו נע 

כל ילד אחר, בשלילה מוחלטת לכל הפיתויים וטובות ההנאה, שיכלו לקחת בשבי 

 מלבד את לבו הטהור של פיני'ע.

"אין לי כל ספק שאבי ז"ל לא רצה דרך זאת, אם היה מבוקשו שאהיה שופט 

עליון או עורך דין, כבר היה דואג לשולחני למסגרת כזאת. הדרך שחינכני הייתה: 

לימוד תורה יומם ולילה וקיום המצוות בלי להתפשר על תג אחד. בכך ישנה 

, שרצונו האחד והיחיד: שאהיה תלמיד חכם וירא שמיים, בלי שום הוכחה ברורה

 תוספות.

ה"לאו" הנחרץ שהשיב, סתם את הגולל, לכל הצעת פיתוי שניסתה בכדי להניאו 

מהחלטתו הנחרצת ביותר: ישיבה קדושה, בה לומדים את התורה בטהרתה, בלא 

שעינו האחראית כל תוספות, ומסגרת חינוכית תומכת והולמת, לאחיו הקט צבי, כ

לא פסה לרגע, לראות בשלומו, ולוודא כי הוא גודל בדרך אותה התווה אביו 

 המנוח זצ"ל.

אולם מרשעת זאת לא הייתה מוכנה לוותר על ילד גאון זה, ובאין דרך לנצח 

 בטוב עברה את המסילה והחליטה בעבורו.

 .כחניכת הבולשביזם יודעת היא היטב, מה טוב בשבילו, ומה רע עבורו

היה ברור לה שגאון גדול שכזה אסור לו להיות במחנה החושך, וגמרה אומר 

בנפשה, היא תדכא אותו ותחשיך את חייו, עד שלבסוף גופו החלש ישבר וישלים 

 עם המציאות שחזקה ממנו שבעתיים, ו... הרווח שלה יהיה כפול.

 צייד נפשות לאור יום, בלא חשש מתגובה נגדית.

אה מכל, להתעלם מרצונו של פיני'ע באופן מוחלט. הוא כך נפלה ההחלטה הנור

שובץ ב"חוות הלימוד" שהשתייך לקיבוץ "רמת רחל" )שהיה מהגרועים שבשמאל( 
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תחת פיקוחה הישיר של אותה מרשעת. את צבי הקטן שילבו במוסד ליתומים 

 חילוני מובהק שנמצא באותה מסגרת.

סיפור זה  יה מתפרסםגאוות מחנה השמאל הייתה כה גדולה עד שגם אם ה

בעיתונות העולם לא היו חוששים מדעת הקהל )על מעשה נבלה שכזה( כשליטי 

הארץ לא חששו מאיש וכשהתעוררו עליהם מפעם לפעם ביקורות קשות, סמכו על 

הדמגוגים שלהם שהתמחו להציג את המציאות כפי שרצו, השקר תמיד התגלה 

 זם(.כאמת האחת והיחידה )נוסח פרבדה של הקומוני

התנהלותם במערכה על ילדי טהראן הוכיחה, עד כמה לא העריכו את המחנה 

שממולם. הם היו אמונים על פתגם שטבע שנים לאחר מיכן אחד מראשי הימין 

 )יצחק שמיר( "הכלבים נובחים... והשיירה ממשיכה בדרכה".

ימים חשוכים ביותר עברו על פיני'ע לאחר שהופרד מכל חבריו, היה עליו 

מודד עם כוחות הסטרא אחרא לבד בלי כל עזר מבחוץ, אך הוא לא נכנע להת

 וחיפש כל דרך כדי להימלט מחוות הלימוד ולהשתבץ באחת הישיבות הקדושות.

משמים שמרו את צעדי פיני'ע, וכשהגיעה העת הנכונה יצא לפדות, כפי שיסופר 

 בס"ד כשיתפרסם הסיפור במילואו.

 


