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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים והארות מכל  –אשרי האיש 

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

 הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

מדוע נאמר  –אשרי האיש 

  "ה"איש, בה"א הידיעה??
מבואר  אבפירושי סידור התפילה לרוקח

, ומבאר ש"האיש" הכוונה "המיוחד"

שהמשמעות היא4 "שיש לו קיום בעולם 

ובאמת בדומה לכך  הזה ולעולם הבא".

א נאמרו כמה דרכים אחרות לבאר את ה"

 הידיעה הזו, ונמנה אותן כמונה מעות:

להדגיש שדווקא איש כזה,  .א

שהשקפותיו הם מהתורה הוא "אשריו", 

כלומר הוא המצליח, ולא כמו שחושבים 

 ]רש"ר הירש[הרשעים שהם המצליחים. 

'האיש' בה"א הידיעה, כלומר  .ב

החשוב, צריך במיוחד להיזהר מללכת 

במקום של עצת רשעים, כי הוא עלול יותר 

להיכשל, שהרי "כל הגדול מחבירו יצרו 

 [ ב]אהבת עולם )ר"ש אלגזי( גדול הימנו".

הכוונה  –"האיש" בה"א הידיעה  .ג

כל  –לגדול במדרגה. "אשרי האיש" 

תהילותיו של אותו אדם גדול, הוא מה 

. גשסר מרע ועושה טוב –ש"לא הלך וגו'" 

 ]תהלות אברהם )ר"א טכאריק, מטשכנוב([ 

הידיעה הכוונה "האיש" בה"א  .ד

לחלק הגופני שבאדם, שחלק זה הוא החלק 

. אשרי מי שעובד דהניכר והידוע שבאדם

את ה' גם בחלק הגופני להפכו לקדושה 

]ברכה ותהלה ולא הלך בעצת רשעים. 

 )ה"ויגד יעקב" מפאפא([

"האיש" בה"א הידיעה, כי לא כל  .ה

]נר לרגלי )ר"א אורנשטיין, אחד זוכה לכך. 

 בן זמננו([ 

                                                             
 ר"א מגרמייזא, חלק א, לדוד בשנותו, עמ' צא. א
יא"ק4 עוד אפשר לפרש בדומה4 למרות היותו  ב

'האיש' בה"א הידיעה, כלומר החשוב, וכל הגדול 

מחבירו יצרו גדול הימנו, אף על פי כן "לא הלך 

 בעצת רשעים".
שזה עצמו  א.יש בדבריו כפל משמעות4  ג

שזה מה  ב.תהילתו מה שסר מרע ועושה טוב, 

 שהביאו למדרגותיו הגדולים.
על דרך שכתבו המפרשים על דברי התוס' ב"ק  ד

 לח,א עי"ש. 

ד נראה לבאר, שהכוונה לכל אחד עו

 ואחד מישראל! שבשבילו נברא העולם. 

ויסוד הדברים, שנאמר בתהלים )תהלים 

קטז, יא( "אני אמרתי בחפזי כל האדם 

כוזב", ויבואר שהכוונה שבחפזו אמר שכל 

שמא הכל  ההמציאות האנושית אשר סביבו

, עד שאולי ונברא רק לצוות לי ותו לא

עולם ביבי הינה אפילו כל ההוויה שס

, אחיזת עיניים, כחלום יעוף מדומה

כפשוטו, שכל מה שחווה ורואה הכל 

מציאות מדומה, וחייב לומר "בשבילי נברא 

, שאקדש את שמו יתברך באותו זהעולם"

מצב שאחווה, שהרי לא ייבצר מהבורא 

יתברך שמו ליצור לכל אדם הוויה נפרדת 

, ועולם נפרד שיחווה, והכל בחווייתו בלבד

 לנסותו באותם נסיונות הראויים לו.

ואולם אמר שאת כל זה אמר "בחפזו", כי 

לפי האמת רב גילוי חכמתו יתברך כאשר 

באותו עולם עצמו קיימים כל כך הרבה 

נבראים ולכל אחד מהם תפקיד מיוחד 

ותכלית מיוחדת משלה, בלא שייכות 

לחברתה בדווקא, יותר מלברוא עבור כל 

תאים עבורו לשם נברא עולם מיוחד שי

תפקידו המיוחד, ואשר שאר ההוויה בו לא 

 תהיה עיקרית ואולי אפילו אחיזת עיניים. 

וכן מסיבה נוספת זאת בחפזו בלבד, לפי 

דעת הסוברים שאין לומר שהעולם הוא 

דמיון, שהרי כתוב בתורה "בראשית ברא 

 אלקים".

ומעתה משמעות "בשבילי נברא העולם" 

עולם שלם עבורי,  היא "כדאי אני שייברא

שאך אני אהיה עיקר בו", אלא שבחכמתו 

יתברך שילב הבורא ית"ש את כל העולמות 

 של כל הנבראים יחד בעולם אחד!! 

ובזה יבוארו דברי המדרש שהאדם הוא 

 .ח"עולם קטן"
 

ה' רומז על  ,איש-האשרי  ורב ייבי פירש:

                                                             
ראה מלבי"ם בתחלת ויקרא ועוד, ש"אדם"  ה

 פירושו "מציאות המין האנושי", עי"ש.
יג "כי זה כל  עיין ברכות ו4 ע"פ קהלת יב, ו

 האדם".
משנה בסנהדרין )פ"ד מ"ה(. ועי"ש שמטעם זה  ז

כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 

 ג(.-מלא" )ועיין אבות דרבי נתן לא, ב
מדרש תנחומא )פקודי ג. ובנוסחא המקורית  ח

שם אין את תיבות אלו, אך יש שם משמעות 

א כן כזו(. והמהרש"א )סנהדרין מב,א עיי"ש( הבי

משם החוקרים. ולשון הכוזרי )מאמר ד, אות ג( 

'וכבר דימו הפילוסופים העולם לאדם גדול, 

 והאדם לעולם קטן'.

! ואיך אשרי מי שהשכינה עמוהשכינה, 

"אשר לא הלך בעצת זוכה לזה? על ידי 

 רשעים וגו'" )עי"ש(.

 

בית אהרן / הרב אהרן גינצבורג, 

בני  –ר"מ בישיבת 'עמל התורה' 

 ברק
 והשיאנו את ברכת מועדיך

בסייעתא דשמיא עברנו את חג המצות 

,שבעה ימים של התנזרות מוחלטת מחמץ 

 וכל מה שקרוב אליו או מזכיר אותו.

כידוע החמץ מסמל את היצר הרע 

הגאווה ושאר המידות הרעות ולכן 

ההרחקה ממנו צריכה להיות מוחלטת. 

ואכן שבועות רבים קודם חג הפסח עמלה 

וטורחת כל עקרת בית לבער כל שריד 

אפשרי לחמץ או אפילו לתערובת חמץ 

ועושה כל מאמץ לבלתי ישאר אפילו פירור 

 אחד ברחבי הבית.

אם כל כך –וכאן מגיעה התמיהה הגדולה 

תנזר מחמץ המזכיר לנו את יצר צריך לה

הרע ,מדוע רק שבעה ימים ,וכי במשך שאר 

ימות השנה יצר הרע הינו אורח רצוי 

במקומותינו, מדוע שלא נמשיך ונתנזר 

 מהחמץ במשך כל השנה.

ובאמת בבית המקדש  כידוע היו כל   

המנחות כשרות לפסח וללא חשש של 

משהו חמץ גם במשך כל השנה ולא רק 

 חג הפסח. בשבעת ימי

 גם לחמץ ישנה מעלה

אבל האמת היא כי האדם נמצא כאן 

בעולם כדי לעמול ולהתגבר על היצר הרע 

ולשם כך צריך שיהיה יצר הרע בעולם 

והנה טוב מאוד זה יצר הרע אין זו חוכמה 

גדולה להתנהג כראוי וכנדרש כאשר אין מי 

שמסית אותנו לעשות ההיפך וכאשר 

ההתנהגות  הסביבה תומכת ומגבה את

הנכונה, דווקא מציאותו של היצר הרע היא 

הנותנת לנו את האפשרות לנהוג כפי 

שהתורה דורשת גם כשיש מי שמפתה 

אותנו לעשות ההיפך. ואכן לעתיד לבוא 

כאשר יבטל יצר הרע מהעולם ותינטל 

אפשרות הבחירה מהאנושות קורא הנביא 

 לימים אלו "ימים אשר אין בהם חפץ" 

תו של הרע היא המאפשרת דווקא מציאו

את מציאותו של הטוב ולכן רק בימי חג 

הפסח אנו מתרגלים את ההנהגה הראויה 

 



 

 2עמ' 

בלי שיהיה יצר הרע בשטח כהכנה לימים 

הבאים שגם כשיהיה יצר  הרע נדע היאך 

 לעשות וכיצד לנהוג.

 רמז לשאר ימות השנה

בספר סדר היום לרבי מנשה המכירי 

יוכל האדם הוסיף על זה ואמר והלוואי ש

להינצל מן החמץ בימים מועטים אלו ומכל 

מקום רימזה לנו התורה להתרחק מהחמץ 

הוא היצר הרע בכל כוחינו גם בשאר ימות 

 השנה.

ולכן גם בראשית ימי ספירת העומר אנו 

מביאים את קרבן העומר שהוא מצה 

ודווקא לסיום ימי הספירה ביום חג 

השבועות זמן מתן תורתינו אנו מביאים 

קרבן שתי הלחם שהוא מחמץ, שהרי במצב 

הסטרילי בו אין חמץ בשטח ואין רשות 

ליצר הרע לפעול אין בכך כל חידוש אם 

האדם מקיים את התורה ולא לזאת ניתנה 

התורה, שהרי "לא ניתנה תורה למלאכי 

השרת" אשר אין ביניהם קינאה שינאה 

ותחרות ואין להם כל קושי לעשות רצון 

משה רבינו למלאכים  בוראם. כמו שענה

שביקשו לקבל את התורה "וכי יצר הרע 

 ביניכם וכו' "

נדע ונשכיל לקחת עימנו את ימי הפסח 

ימי ההתנזרות מיצר הרע גם לשאר ימות 

השנה כמו שאנו מבקשים בתפילת החג 

"והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך 

 לחיים ולשלום לשמחה ולששון" אכי"ר.

 

יצחק יעקב הלכות החג / הרב 

פוקס שליט"א, מח"ס 'הכשרות' 

'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת 

 ישראל'
פתיחת קיץ  -בין פסח לעצרת 

 תשע"ז כהלכתה
נפתח במילים מתוך שיר שכל כולו    

שיר השירים ב, יא "כי הנה  –קודש קודשים 

הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים 

נראו בארץ ועת הזמיר הגיע וקול התור 

בארצנו" וברש"י4 "קרבו ימי החמה,  נשמע

שהאילנות מוציאין פרחים... ומתענגים 

לראותם... ודרך העופות )תורים ובני יונה( 

להיות משוררים ומצפצפים בימי ניסן"  

וכתב המלבי"ם,  בביאורו "שירי הנפש" 

שם4 "בהגיע האביב, יעורו משנתם כוחות 

הגוף והנפש, עת תפרח הנפש כשושנה, 

חיה האלוקיים לחזות במראות ותוציא פר

 האלוקים ואשכולותיה יבשילו ענבים וכו' 

אמנם כן, בתקופת ימי הספירה עולים    

עם ישראל משער לשער, בשערי הקדושה, , 

על ידי עבודת תיקון המידות והמעשים, עד 

"תעבדון  –הגיעם אל תכלית יציאת מצרים 

את האלוקים על ההר ההוא" בחג העצרת 

ורתנו. "וימי ספירת העומר הם זמן מתן ת –

שורש לכל ימות השנה, ובדרך שהולך 

בהם, בה מוליכין אותו כל ימות השנה" 

)רש"ש בנהר שלום ל"ב ע"ג(. "והאיש הירא 

והחרד, ראוי להיות זריז לעמוד ולשרת 

בשם ד' בימים אלו שלאחר הפסח יתר על 

כל הימים, בקדושה, בטהרה וביראת ד'" 

מועד לכל חי, ד,  )הגר"ח פלאג'י בספר

 מ"ה(.

בשבח והודיה לבורא עולם חגגנו    

 -השנה את ליל הסדר וחג הפסח בפעם ה

שנים  5555 -)השנה היא התשע"ז  3323

 2442 -לבריאת העולם ושנת יציאת מצרים 

=  2442פחות  5555לבריאת העולם, אם כן 

שנים, בדיוק( אין עוד עם ואומה  3323

וי אחד בארץ" בעולם, פרט ל"עמך ישראל ג

המקיימים חג שכזה, המצריך משאבים 

עצומים4 נפשיים, גופניים וכספיים, לאורך 

שנים כה רבות, בכל מיני מצבים ובכל מיני 

מקומות בהתלהבות במסירות ומתוך דקדוק 

על כל פרט ופרט, כיאות, אך ורק עמו וחבל 

 –עבדי ד', שרצונם התמידי  -נחלתו 

 .לעשות נחת רוח לבורא יתברך

השנה נהנינו מליל הסדר באור ליום    

שלישי בשבת, לאחר מנוחת שבת הגדול, 

יומיים לפני תחילת החג, , בשנים הבאות4 

הבעל"ט, נחוג את  תשע"טותשע"ח, שנת 

ליל הסדר שוב בליל שבת קודש, ולקראת 

שביעי של פסח נניח "עירובי תבשילין", 

ואסרו חג יהיה ביום שבת קודש... בו 

כול מצות, ואף בני ספרד יברכו נמשיך לא

עליהם "המוציא" כפי שיפורט בהרחבה 

 לקראת הפסחים הבעל"ט.

 הגשם חלף הלך לו 
אמנם, על גשמים היורדים בין פסח    

לעצרת, כתב בספר אדני פז4 "הוא רפואה 

גדולה לחוליים ר"ל ויעמוד בגשם, ויגלה 

קצת ראשו וגם יפתח פיו שיכנס הגשם 

יברך תחילה  -ן אם צמא ממש לפיו, וכמוב

ברכת שהכול ויסורו ממנו כל מכאוב וכל 

 כאב מהרה".

מכל מקום, הזכרת ובקשת גשם בימות 

סימן קללה, שהרי התבואה בשדות  –הקיץ 

הפירות באילנות, על כן, בנוסח התפילה  

בברכת  מוריד הטל א.בקיץ אומרים אנו4 

' ותן ברכה על פני האדמה' ב.'אתה גיבור'. 

השנים 'ברך עלינו', לבני ספרד  בברכת

 'ברכנו וכו'.

הטועה בברכת "אתה גיבור וכו'" 

ואמר "משיב הרוח ומוריד 

 הגשם" במקום "מוריד הטל":

  אם נזכר "תוך כדי דיבור" )"שלום

 עליך רבי ומורי"( מתקן וממשיך.

 ( אתה  -נזכר באמצע הברכה

 חוזר לראש הברכה. –גיבור( 

  מחיה אמר "ברוך אתה ד'" )של"

יסיים "למדני חוקיך" ויחזור  –המתים"( 

 ל"אתה גיבור" וכו'.

  סיים "מחיה המתים", אפילו לא

חוזר לראש התפילה  –התחיל "אתה" קדוש 

ערוך  –)אין צורך לומר שוב ד' שפתי וגו' 

 השולחן(

  ממנחה  –המסופק מה אמר4 השנה

של יום ראשון י"א אייר אינו חוזר. )שכבר 

ם המוספים, וכבר הורגל תפילות ע 30חלפו 

לשוננו לומר "מוריד הטל" ואין צריך לחזור 

 משנ"ב סי' קיד(. –

הטועה בברכת השנים ואמר 

 "ברך עלינו וכו' ותן טל ומטר"

  נזכר לפני סיום הברכה4 "ברוך

חוזר ואומרה  -אתה ד' מברך השנים" 

 כראוי.

  יהיו  -נזכר לפני עקירת רגליו"

חוזר לברכת  - לרצון אמרי פי וגו'" )השני(

 השנים.

  חוזר  -נזכר לאחר שעקר רגליו

 ומתפלל. 

המזכיר או שואל בטעות את  –איש 

יחפש  -הגשמים, וכבר סיים תפילתו, כנ"ל 

אם יספיק יתפלל שוב  לעצמו מנין נוסף, או

עם חזרת הש"ץ, ולדעת מרן החתם סופר 

והחזון איש ועוד, "הרי זו כתפילה בציבור 

ו "תפילה כהלכתה" ראה בספרנ –אמתית" 

  פרק ח'.

הטועה בקיץ, אפילו בתפילת   –אישה 

ערבית, אף שאין מחייבים אישה לחזור 

ולהתפלל עבור טעות שבערבית, שהרי 

לגביה היא תפילת רשות, אבל בימות הקיץ 

לחזור ולהתפלל, לתקן את שקלקלה חייבת 

)דעת הגרי"ש אלישיב והגר"ע יוסף זצ"ל(.  

עד י"ד  –יום  30תוך המסופק מה אמר: 

 אייר )פסח שני(, חוזר ומתפלל כנ"ל.

שבת פרשת "שמיני"  -כ"ו ניסן 

 "מברכין החודש" 
,   45 ביום רביעי שעה מולד חודש אייר

4 ראש חודש איירחלקים    11 -דקות   ו 42

בימים רביעי וחמישי הבא עלינו לטובה.    

"יש נוהגים בשבת שלאחר  "מנהג המפתח":

בו אייר, אוכלים בו  לחם  הפסח שמברכים

משנה שעושים בו צורת מפתח, או 

שעושים צורת מפתח בשומשומין שמפזרים 

עליו, זכר למן, שהתחיל לרדת באייר ולרמז 

על מפתח פרנסה שבידי הקב"ה ולהזכיר כי 

ד' הטוב יפתח לנו את אוצרו הטוב, ויצו 

ליקוטי  –שחקים ממעל ודלתי שמים יפתח" 

גים ו"אוהב ישראל" מהרי"ח, טעמי המנה

 בליקוטים  

לימוד פרקי אבות בשבתות 

 הקיץ
מנהג קדום, מימות חז"ל, הובא על ידי 

רבי סעדיה גאון ורב שר שלום גאון, לומר 

וללמוד פרקי מסכת אבות בשבתות הקיץ 

כל שבת פרק אחד.  –לאחר תפילת המנחה 

והוסיפו פרק ששי, הנקרא "קנין תורה" 

"שנו חכמים שאינו משנה אלא ברייתא 

נוהגים לאומרם  בני ספרדבלשון המשנה", 

ששה פרקים בששה -בין פסח לעצרת 

שבתות, לפי ש"דרך ארץ קדמה לתורה", 

וכדברי החסיד רבנו יונה בהקדמתו לאבות4 

"יען, התורה לא תשכון כי אם באדם הריקן 

, ממידות הרעות ומלא במידות החשובות"

נוהגים להמשיך באמירת פרקי בני אשכנז ו

אבות עד ראש השנה. וכן נוהגים כיום גם 

בני ספרד שהרב דורש בפרקי אבות בבית 

הכנסת, בשעת מנחה של שבת.   וכתב 



 

 3עמ' 

אברבנל בהקדמתו לביאורו "נחלת אבות", 

שולחן ערוך להנהגות   -שפרקי אבות 

והליכות בין אדם למקום, בין אדם לחברו 

 ובין אדם לעצמו.

ברכת  -נים נראו בארץ הניצ

 האילנות
מי שטרם ברך "ברכת האילנות", יברך 

ניתן לברך  -לכתחילה עד סוף ניסן. בדיעבד 

 גם באייר. והיינו4 

אם לא ראה אילנות בניסן מברך  א.

באייר אפילו אין  פרחים, כל עוד לא הגיע 

 הפרי לגודלו השלם.

רשאי  –ראה אילנות בניסן ולא ברך  ב.

 ל עוד יש פרחים.לברך באייר כ

 חמץ שעבר עליו הפסח
מכור בגודל כל שהוא שלא היה  כל חמץ

או לא הוצא לגמרי מרשות  לגוי בפסח

אע"פ שנאמר  –ישראל והופקר לפני הפסח 

אחר הפסח באכילה  נאסר –עליו "ביטול" 

ובהנאה, לו ולכל העולם, אפילו בכמות של 

 פחות מכזית. 

ק מי שביטל את החמץ ונאנס ולא הספי

למכרו, או הבודק ולא מצא ואחר הפסח 

אם המדובר בהפסד מרובה, )כמה  –מצאו 

בקבוקי ויסקי, וודקה או בירה, או כמות 

גדולה של דגנים או קמח המיוחדים 

לאסורים בגלוטן וכן כמויות ויטמינים 

שזקוקים להם ומכילים חמץ( יש להתירם 

בהנאה כגון למכרם לגוי )הכרעת המשנ"ב 

 בשעה"צ, ד(.   תמ"ח, כה  ו

, אף שלא נמכרו תרופות המכילות חמץ

מותרים. גם עבור  –לגוי לקראת הפסח 

 חולה שאין בו סכנה )שו"ע תס"ו, א(

 הלכה למעשה

אין לקנות אחרי הפסח אלא רק בחנות א. 

שיש בה אישור המעיד על מכירת חמץ ע"י 

רב, אב"ד או גוף כשרות למהדרין. ומצוין, 

 תשע"ז. שהאישור מתייחס לשנת

כדי לא להיכשל ח"ו בחמץ שעבר עליו  ב.

הפסח או החוששים שלא מועילה "מכירת 

חמץ" לחמץ ודאי, ניתן לזהות אם המוצר 

יצא מקו הייצור אחרי פסח תשע"ז. בעזרת 

 הקוד המופיע על כל מוצר מזון בעולם

המספר הראשון  – 8107: הקוד השנה

 –מציין את השנה האזרחית  8משמאל 

. שלשת הספרות הימניות מציינות 2018

את מספר הימים באותה שנה מאז הראשון 

בינואר למניינם. כיון שיום אחרי פסח 

השנה תשע"ז יום שלישי כ"ב ניסן היה 

 108ויום זה היה היום ה    17/4בתאריך 

הראשון לינואר  –מתחילת השנה הלועזית 

אם כן, כל מוצר שתאריך ייצורו   2015

 –ה יוצר אחרי הפסח והלא 12/4מיום 

 ומעלה. 5102והקוד שעליו 

4 להלן מוצרי מזון שבהכשר תזכורות

בד"צ העדה החרדית, כפי שפורסם במדריך 

הכשרות לפסח, שאינם מכילים בכל ימות 

, ולכן אף המחמירים כלל וכללהשנה חמץ 

לעצמם שלא לצרוך מזון שנמכר אפילו 

בחנויות, ואינם סומכים על מכירה 

 –לו על ידי  "העדה החרדית" שנעשתה אפי

, כיון שכל רשאים לקנות אותם אחרי פסח

 השנה, כאמור, אינם מכילים חמץ4

כל  –אבקות אפיה, אורז, אינסטנט פודינג 

הטעמים, במבה, ג'לי, גריסי פנינה, דבש, 

דגים טריים, דייסת קורנפלור לתינוקות, 

חומץ, חרדל, חילבה )גרגרנית(, טופי )כל 

טחינה, יין מיקבי הארץ, מיונז, הסוגים(, 

מרגרינה, סוכר וניל, סילאן, קטשופ, קפה 

נמס )אבקה ומגורען(, קצפת ריץ', ריבות, 

שוקולית, שמרים טריים ויבשים, שלגוני 

 קרח ותה

 מצה שעבר עליה הפסח

מדוע מותר להמשיך לאכול מצה שאלה: 

ואפילו ביום שאחרי שביעי של פסח? 

)שמחת תורה( בשונה מיום אחרי סוכות 

שאסור לשבת בסוכה כשירה משום "בל 

 תוסיף"? 

בפסח החובה מן התורה לאכול תשובה: 

מצה היא רק בליל ט"ו בניסן )"בערב 

תאכלו מצות"( בשאר ימים, "רצה אוכל, 

רצה אינו אוכל". על כן אין בל תוסיף על 

 אכילת רשות.

 ברכת המצה לאחר הפסח
קים המקובל על רוב הפוסבני ספרד  מנהג

)פרט לגאון רבי ברוך טולדנו אב"ד מקנס 

זצ"ל( מברכים על המצה בשאר ימות השנה 

"בורא מיני מזונות" על פי ההגדרה 

השלישית  בשולחן ערוך קס"ח, ז4 "ויש 

מפרשים, שהוא פת, בין מתובלת בין 

שאינה מתובלת, שעושים אותה כעכים 

יבשים וכוססין אותם".      הערת הרה"ג 

שליט"א. פשוט, שאף בני אופיר מלכה 

ספרד, האוכלים את המצה לאחר 

, ונעשתה או טוגנה בשמן שהושרתה במים

המוציא" ו"ברכת מברכים עליה " –רכה 

", שכבר אינה יבשה ואינה נכססת המזון

 בפה.

המקובל על רוב  מנהג בני אשכנז

)פרט לגאון רבי ישראל יעקב  –הפוסקים 

פישר זצ"ל(  ברכתה של המצה אף בכל 

ימות השנה "המוציא" ו"ברכת המזון" 

שהרי אינה נאכלת לתענוג, כשאר סוגי 

המאפה היבשים והנכססים )כמציות, 

קרקרים, "לחמית"  "פתית" מקלות מלוחים 

ביגלעא'ך וכדומה אלא נאכלת למזון 

ולסעודה, והראייה שבימי הפסח ברכתה 

 "המוציא" לכל הדעות, כדין הפת.

א בילקוט כמוב הגר"ע יוסף זצ"לשיטת 

יוסף ח"ג עמ' רכו4 "הספרדים ובני עדות 

המזרח נוהגים לברך על המצה לאחר 

הפסח "בורא מיני מזונות" ולאחריה "על 

המחיה ויש למנהגם זה על מה לסמוך, 

נוהגים   וחסידים ואנשי מעשה )בני ספרד(

לאכול המצה בתוך סעודה של פת גמור 

)כך נהג הגר"ע יוסף זצ"ל בעצמו כל 

או ש"קובעים סעודה" על המצה,  השנים(

גרם, ואז מברכים  230 –שהוא שיעור וכו' 

על המצה המוציא וברכת המזון וצריכים 

ליטול ידיים כדין וכו' והפוטרים הברכה 

הראשונה של המצה בטעימה מפת גמור, 

יברכו ברכה אחרונה "מעין שלש" ומי 

שאינו רגיל לאכול פת כלל מסיבות 

א מצה בלבד, יברך בריאותיות וכדומה, אל

 עליה המוציא וברכת המזון כל ימות השנה. 

ממתי משתנה הברכה על המצה 

 לספרדים:

 –לדעת הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל 

 משעה שהביאו הביתה לחם.

לדעת הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל 

למחרת מוצאי יו"ט אחרון )אור לציון ב,  –

 צו(

"ל כל לדעת הגאון רבי מרדכי אליהו זצ

המצות שנקנו לפסח עד לאחר פסח שני 

 ברכתם "המוציא". –)י"ד אייר( 

 הכנת מאכלים שונים מן המצות

. פתיתי מצות מעורבים בביצה ומטוגנים 1

בפי האשכנזים "מצה ברייט"(4 אם  -)  בשמן

יש אפילו בחתיכה אחת מטוגנת כמות של 

עדיין מברכים המוציא. )גם בני  -כזית 

כבר רכה, ואז גם להם היא ספרד, כי המצה 

המוציא כל השנה, שרק כשנאכלת יבשה 

ונכססת, אז לבני ספרד לאחר פסח ברכתה 

מזונות, לרוב הדעות(.  על כן4 קרוטונים 

אפילו קובייה קטנה  -ביתיים )מלחם קלוי( 

ברכתה המוציא. שאפילו הונחו במרק  –

אין זה בישול.  –שבצלחת )כלי שלישי( 

 –ן מצה )לספרדים מפני שכדי שלחם וכ

גם כל השנה( תיהפך  –בפסח ואשכנזים 

למזונות, צריך שיתקיימו שני תנאים גם 

יחד4 א. טיגון בשמן רוחש או בישול )בכלי 

ראשון שעל האש, ואין די בעירוי רותחין 

הדגשת הגר"ע יוסף זצ"ל(.  ב. שאין  –עליה 

באף חתיכה כזית. לדוגמה4 קרוטונים 

ברכתם מזונות,  –)מתובלים ומטוגנים( 

 שהרי אין בהם כזית.

4 שכבות מצות וביניהם . עוגת מצות2

המוציא   –אשכנזים שוקולד או גבינה4 

 מזונות. – ספרדים

וכו'  . פתיתי מצות מעורבים בשוקולד3

בין  ועשויים עיגולים )הנקרא "פונץ"( 

גם בפסח וגם בכל  – ספרדיםובין   אשכנזים

השנה מברכים "מזונות" ו"מעין שלש", כיון 

שכבר בטלה צורת המצה ונבללת היטב 

בשאר החומרים )שמענו מהגאון  רבי בן 

 ציון אבא שאול זצ"ל(.

 שימוש במצה ללחם משנה:

הספרדים גם כן יכולים להשתמש בה 

ללחם השני לצרוף ללחם משנה. לאשכנזים 

   משנה. לחם –לכתחילה 

4 בשבת יש הערת הגרי"י נויבירט זצ"ל

להיזהר ב"בורר" במצות לא שלימות 

ל"לחם משנה" כיון שהצורך המיוחד יוצר 

שני מינים, ועל כן יש להוציא השלימות מן 

 ידי.יהחסרות לצורך מ

 

 הרגשים / הרב יהודה נקי
מאחדים את ימי  –ימי הספירה 

 פסח ושבועות, ומתאחדים עימם
ם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת...  ם ָלכֶּ "ּוְסַפְרתֶּ

ם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלה'", )ויקרא כ ג( ְוִהְקַרְבתֶּ

תפקידם של ימי ספירת העומר לקשר בין 

ליל הסדר בו  –ליל יו"ט ראשון של פסח 

השכינה מתגלה ומתראה עם כל יהודי, 

לליל יו"ט שבועות אשר בה ניתנת התורה 



 

 4עמ' 

 י.בהתחדשות כנתינתה מסינ

רוממות הנפש לה זוכה יהודי לחוות 

בליל הסדר הם שלא כפי ערכו, ומהווה 

כזרקור של אור האמונה ואהבת ה' אשר 

אף על פניהם של פשוטי העם בכל הדורות 

ניתן היה להבחין שמואר באור יקרות, 

ומתוך מצבם נשאבו באחת אל אווירת 

ההתעלות המתאפיינת במיוחד בלילה 

י אכן האור הגדול הקדוש של ליל הסדר. כ

המופיע ומאיר בלילה זו הוא בבחי' 'זכור 

אהבת קדומים' שמתעוררת לה האהבה 

שבחר הקב"ה בעמו ישראל בעת הוציאם 

מארץ מצרים. וכנאמר במדרש )שמו"ר יט, 

ה( 'שבעת גאולת מצרים היה עובר הקב"ה 

ונוטל כל אחד ואחד נושקו ומברכו, והוא 

גודל ביטוי מופלא ומיוחד המבטא את 

 אהבת הקב"ה לכל איש מישראל.

בימי חג הפסח התאחדו עם ישראל 

לקיים את מצות התורה לקדש ולטהר את 

'ֵמיְכָלא  –הגוף ע"י אכילת המצה 

ִדְמֵהיְמנּוָתא' )מאכל המביא לאמונה(, 

ונשמרו עד למאד אפילו ממשהו חמץ, וכל 

 –זאת בנוסף למצוות שנצטוו בליל הסדר 

שתיית ד' כוסות וסיפור יציאת מצרים. הרי 

לו בוודאי מותירות רושם אצל כל חוויות א

כל יהודי שאינו מוכן לשוב אל שגרת יומו, 

וחפץ הוא עד למאד להזהיר את הימים 

הגדולים הללו אל תוככי הימים הקטנים. 

להחיות את חייו, להשיב את נפשו 

בצמאונה להתדבק ולהתחבר אל שורשה 

ת  העליון. וע"כ נאמר )שמות יג, ג( "ָזכֹור אֶּ

ה ם ִמִםְצַרִים", והיינו אֲ  ַהּיֹום ַהזֶּ ר ְיָצאתֶּ שֶּ

שההתעלות וההתרוממות הנפש שחווה 

 בליל הסדר יעמוד לו לזכרון בכל יום ויום.

ולכך הגדיל ה' חסדו עלינו בצוותו לספור 

בכל יום בין פסח לשבועות 'ספירת העומר', 

'שבע  –הנחשבים כימי חול המועד ארוך 

שבתות תמימות' תקופה נבחרת שבה עמל 

ודי לשמור ולשמר את ההתעלות שחווה יה

בליל הסדר בו זכה לצאת ממצריו ולפרוץ 

את החומה שהתבצרה לה מסביבו, ולהכין 

ולהכשיר את עצמו לקראת מעמד קבלת 

התורה. בכל יום כשיהודי מקיים את מצות 

ספירת העומר הריהו עומד ומתבונן היכן 

הוא, האם מתקרב לעבר המטרה או שמא 

מכך. וכדברי המשנה ח"ו התרחק הוא 

)אבות ג,א( 'דע מאין באת ולאן אתה 

 הולך', מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך?

ב'לשם יחוד' הנאמר קודם קיום המצוה 

ה נאמר4 'ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵים ִמְצַות ֲעשֵ 

ר', וכי אכן כל יהודי יכול ל ְסִפיַרת ָהעֹומֶּ  שֶּ

צוה, מי לומר שהוא מוכן ומזומן לקיים המ

יאמר 'זיכתי'? ואף פעמים רבות האדם 

עומד נכלם ומבוייש באשר היום שעבר 

מאחוריו ועומד בלילה לקיים המצוה 

ומרגיש שאינו יכול כלל להוציא מילים אלו 

מפיו, וכי יתכן שלמצבו ניתן לקרוא 'מוכן 

 ומזומן'. 

אלא כי עיקר המטרה בקיום המצוה הוא 

, לנצל את להזכיר4 צא מעצמך! התייצב נא

הימים הגדולים האלו העוברים עלינו 

לטובה! ועל ידי קיום המצוה מתעורר 

ומתנער מהישנוניות שאפפה אותו ומזהה 

את מקומו כי אכן רק זה עתה עבר עליו 

ליל הסדר, ולפניו  –הלילה הגדול והקדוש 

יום קבלת התורה. כל זה גורם  -קרב ובא 

ִני בו להתאזר בעוז ותעצומות ולומר4 'ִהנְ 

מּוָכן ּוְמזּוָמן'! עכשיו אני מתייצב לעבוד 

עבודת ה' ולקיים את רצונו יתברך בכל 

אשר אפנה. ואין לך הכנה גדולה מזו 

שימים אלו נהיית אצלו כחטיבה אחת של 

התייצבות בחיי המעשה להאירם באור 

 תורה ותפילה, מצות ומעשים טובים. 

ולוואי ונזכה על ידי מצות ספירת העומר 

יֹונָׁ 'ל   ל  עֶּ ךָׁ הָׁ ת  ֻדשָׁ ק  ֵשנּו בִּ ַקד  ה', ַטֲהֵרנּו ּול 

 אכי"ר.

 

ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי 

שליט"א, רב ומו"צ בעיר אלעד 

ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים 

 ועוד
טמטום הלב ממאכלים האסורים 

 מדרבנן
ם )יא, מג( ם בָׁ ֵמתֶּ ט  נִּ ם ו  הֶּ אּו בָׁ ַטם  ֹלא תִּ  ו 

"תנא דבי רבי  איתא ביומא )לט, א(4

ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו של אדם, 

שנאמר "ולא תטמאו בהם ונטמתם בם", 

אל תקרי "ונטמאתם", אלא "ונטמטם", 

אוטמות  -וברש"י שם פירש4 "מטמטמות" 

 מכל חכמה.

והנה הש"ך )יו"ד פ"א ס"ק כ"ו( כתב, 

שכיון שמאכלות אסורות מטמטמות לבו 

מכל של אדם, לפיכך ראוי להפריש קטן 

מאכל אסור, אפילו ממאכל האסור מדרבנן 

אף דבעלמא אין צריך להפריש קטן 

 מאיסורי דרבנן )שו"ע או"ח שמג(.

ויש לעיין, ממאי דיסד לן הנתיבות 

המשפט )רל"ד סק"ג( שחלוק איסור 

דאורייתא מאיסור דרבנן, דאיסור 

דאורייתא הוא איסור בחפצא ומשו"ה אף 

סור דרבנן בשוגג בעי כפרה, משא"כ אי

אינו איסור בחפצא, אלא איסור על הגברא 

לעבור ציווי חכמים ומשו"ה בשוגג אין 

צריך כפרה, כיון שלא התכוון לעבור על 

 ציווי חכמים. 

ולפ"ז לכאורה האוכל מאכל האסור 

מדרבנן, אין מטמטם את לבו, כיון שהמאכל 

אינו אסור בחפצא, וא"כ מה טעם מפרישים 

אמאי שאני משאר קטן ממאכל דרבנן, 

 איסורי דרבנן.

 ת. נראה לתרץ שאלה זו4 

 -. א. איסור אכילה חשיב כאיסור חפצא

התוס' חולין ה' ע"ב, ד"ה צדיקים הקשו, 

אמאי דאמרינן דאין הקדוש ברוך הוא 

מביא תקלה ע"י צדיקים, הא מצינו דיהודא 

בן טובאי הרג עד זומם, ור' ישמעאל קרא 

ואור"י דדוקא והטה בשבת, וכתבו שם4 "

במידי דאכילה אין הקדוש ברוך הוא מביא 

תקלה על ידן שגנאי הוא לצדיק שאוכל 

 דבר איסור". 

אמנם הר"ן שם בחידושיו בדף ז' ע"א, 

ג"כ הקשה קושיה זו, ודרך בדרך אחרת, 

ולא כתב כתירוץ ר"י, אף שהוא פשוט 

לכאורה, וז"ל4 "ואם תאמר, והרי רבי 

יה וקרא והטה ישמעאל מגדולי ישראל ה

כדאיתא בפרק קמא דשבת, ובמסכת מכות 

נמי אמר לו ר' שמעון בן שטח ליהודה בן 

טבאי אראה בנחמה אם לא שפכת דם נקי 

והודה לו יהודה בן טבאי, וביבמות נמי 

אמרינן גבי ר' אליעזר קרעו ספר תורה 

בחמתן, קרעו ס"ד אלא נקרעה ספר תורה 

תמה בחמתן, והיה שם זקן אחד ואמר להם 

אני אם לא יהיה בית הכנסת זה בית ע"א. 

דכי אמרינן אין הקדוש ברוך הוא  יש לומר

מביא תקלה על ידם הני מילי כשאין 

פושעין בדבר, אבל גדולי ישראל הללו ר' 

ישמעאל ור' אליעזר וחביריו, פשעו בדבר. 

דרבי ישמעאל היה לו לחוש לדברי חביריו 

שבאו להחמיר, ורבי אליעזר וחביריו מתוך 

לכלל כעס באו לכלל חטא. ודר' יהודה בן 

טבאי שהרג עד זומם אפשר שאותו האיש 

מחוייב היה לשמים, וזמנו הקדוש ברוך 

הוא יהודה בן טבאי לפגיעה" עכ"ל. 

 ולכאורה אמאי מיאן בתירוץ התוס'? 

וביאר בשו"ת להורות נתן חט"ו סי' מ"ח 

דפליגי האם איסור אכילה, איסור חפצא 

איסור גברא. דלדעת ר"י, כל איסור הוא או 

אכילה איסור חפצא הוא,  ולכן ביאר כי 

גנאי הוא לצדיק שיאכל חפצא דאיסורא, 

ואף שהוא בשוגג או באונס, אמנם הר"ן 

ס"ל דהוי איסור אכילה אינו איסור חפצא 

אלא איסור על הגברא, שלא יאכל דבר 

איסור, ולפיכך אם אכלו בשוגג, אין בדבר 

 משאר דברים ולא יצטרך כפרה. גנאי יותר 

ויש להוסיף כי מדברי רבינו האור החיים 

בסוף פרשתינו, מוכח דסבר כדברי התוס', 

דאף אכל בשוגג בעי כפרה, שלכך כתב4 

"ואומרו "ולא תטמאו בהם", אולי שיכוין 

לומר שצריכין ישראל להזהר לבל יכנסו 

לפיהם אפילו בהיסח הדעת, כי ההפרש 

ד במציאות זה כשוגג שבין השוגג למזי

כמזיד, כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש אדם 

אפילו בהיסח הדעת, אלא שישתנה הפגם, 

במעשה מזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג 

תטמא נפשו ותטמטם, והוא אומרו4 "ולא 

תטמאו בהם ונטמתם בם", וצריך האדם 

ליזהר בתוספת זהירות וזריזות בכל דבר 

 עכ"ל.אשר יכנס בגדר ספק שיקוץ בו" 

ובשו"ת שם הוסיף פנינה בענין זה, ליישב 

מחלוקת ראשונים באכילה בשוגג, וז"ל4 

"ועיין רמב"ן )ר"פ ויקרא א' ד'( דשגגת לאו 

אין צריך כפרה, וכן כתב בחידושי הר"ן 

סנהדרין )פד ב( עיין שם. ברם בתוס' ביצה 

)כה ב( ד"ה אורח ארעא, כתבו דבאכל 

שם. ומזה ונמצא טריפה נענש כשוגג עיין 

הוכיחו האחרונים דתוס' חולקין על 

הרמב"ן ור"ן. ברם יתכן דלא פליגי, די"ל 

דדוקא במידי דאכילה דגנאי הוא ואיסורא 

אחפצא רביעא, בכה"ג צריך כפרה אף 

 בשוגג, ולא בשאר מילי" עכ"ל. 

לפי דברים אלו, ניתן ליישב השאלה, 



 

 5עמ' 

דאה"נ כל דברי הנתיבות אינם אמורים 

רבנן השייך לפעולת האדם אלא באיסור ד

ומוטל על הגברא, דאז כה"ג באמת אם 

עשה איסור דרבנן בשוגג, לא הראה בדבר 

כל מרד בגזירת חכמים. אמנם כל דברים 

אלו אמורים רק באיסורים וגזירות השיכים 

לפעולות האדם, אך בדברים האסורים 

באכילה, שם יש לומר שחכמים בגזירתם 

מאכל בחפצא, החילו שם "איסור" על אותו 

וממילא אותו מאכל יכול לטמטם את הלב 

יתכן באופן קלוש יותר מדבר האסור 

מה"ת, ועפי"ד האוה"ח הנ"ל, ולכן אין 

לאוכלו אפילו בשוגג, וכ"ש שלא להאכילו 

קטן, דדהוא כבר איסור "חפצא" ואינו שייך 

 לכללא דהנתיבות הנ"ל. 

ויש בנותן טעם לציין, כי בס' ברוך טעם 

הכולל דין ב' ד"ה ולפי דברי( הוכיח  )שער

מרש"י כריתות )יד א( ד"ה אסורי בהנאה, 

דס"ל דאיסורי תורה הויין איסור חפצא, 

 והרי"ז כדברי הנתיבות הנ"ל.

ב. אמנם שבתי וראיתי, כי דברי הש"ך 

מפלוגתא לא נפקי, דהנה בשו"ת בית 

אפרים או"ח סי' כ"ד מבואר דפשיטא ליה 

נן ליכא טמטום הלב דבדבר האסור מדרב

ואיסורא ד"ונטמתם בם", דשם דן לגבי חגב 

טהור ליתנו לקטן, דחייישינן שמא יאכלנו, 

ובתו"ד כתב דאף אם יאכלנו ועבר על בל 

תשקצו ל"ה בכך טמטום הלב, וז"ל4 "ולענין 

הצנעה דשבת בתר רובא דעלמא אזלינן כל 

שיש מצניעין כמוהו ומכ"ש דתיקשי מאי 

הור נמי כו' דמאי קושיא פריך א"ה אפי' ט

די"ל דווקא טמא אמרינן דלא מצנע ליה 

דלא ניחא ליה דליכול איסורא שיש בזה 

היזק לזקנותו שדברים אסורין מטמטמין 

אבל חגב טהור הלב כדדרשינן ונטמתם בם 

חי נהי דאית ביה בל תשקצו מ"מ הדבר 

בעצמו אינו דבר איסור וגם בל תשקצו הוא 

ליה ולא קפיד אם ושפיר מצנע  רק דרבנן

יאכלנו חי כיון דאין מצווין להפרישו ובפרט 

דרבנן ולכן הוכרח רש"י לפרש דזה הוי 

כספי ליה בידים ואפילו באיסור דרבנן 

 אסור" עכ"ל.  

וכ"כ בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' ק"פ 

דגם באיסור אכילה דרבנן אין צריך כפרה 

עיין שם שרצה לחזקאת דברי הש"ך מדברי 

שנותן תוקף לגזירות חכמים,  הרמב"ם,

אמנם אח"כ הקשה ע"ד הש"ך והסיק שלא 

כדבריו. ומשמע דאזיל בשיטת הבית אפרים 

 הנ"ל.  

מאידך עיין רמ"א יו"ד )סי' קכ"ג סעיף 

כ"ו( דהשותה יין נסך בשוגג צריך כפרה, 

והוא מתשו' הרא"ש עיין שם, ומזה הוכיח 

 בס' אמרי בינה )או"ח דיני יום טוב סי' ג'(

כפרה, ודלא כחת"ס  צריךדגם שוגג דרבנן 

והנתה"מ, הרי לפנינו פלוגתת הפוסקים 

בזה, וא"כ אין להקשות ע"ד הש"ך מדברי 

הנתיבות, דבפלוגתת רבוותתא קיימי. 

אמנם ע"ד הרמ"א  אפשר ליישב, דאיסור 

דרבנן שהוא משום סייג אטו דאורייתא הוי 

איסור חפצא, ולכן השותה יין נסך צריך 

אורייתא וכ"כ , דחז"ל אסרוהו אטו דכפרה

 בלהורות נתן שם.
 

ימה של תורה / הרב ישראל מאיר 

 העריס
מיסוד פלך  –"וידום אהרן" 

 השתיקה
ם ַוּיָׁ  ֵני ה' ַוֹתאַכל אֹותָׁ פ  לִּ ֻמתּו ַוֵתֵצא ֵאש מִּ

ל ַאֲהֹרן הּוא ֲאשֶּ  ה אֶּ ר ֹמשֶּ ֵני ה', ַוֹּיאמֶּ פ  ר לִּ

ֹרַבי  ק  ר ה' ֵלאֹמר בִּ בֶּ ל דִּ ֵני כָׁ ַעל פ  ֵדש ו  קָׁ אֶּ

ֹדם ַאֲהֹרן. )י, ב ֵבד ַוּיִּ כָׁ ם אֶּ עָׁ  ג(-הָׁ

וברש"י: "וידם אהרן, קבל  .א
שכר על שתיקתו, ומה שכר קבל, 
שנתייחד עמו הדבור, שנאמרה לו לבדו 

 פרשת שתויי יין".

יש להעמיק בשתיקתו של  .ב
אהרן, מה גדלות יש בה? האם יש צורך 

בשורה שהן לשמע -בתעצומות נפש כל
זו של בן החוטא המקבל את עונשו 

 מה השכר?-ממדת הדין, ועל

עוד יש להבין, מהו ששכר  .ג
שתיקתו הוא אמירת פרשת שתויי יין, 

 האם יש בכך דבר מה ללמדנו?
 ההכרה במדת הדין מכח דעת האדם

אנו מתבוננים בעולם סביבנו, רואים רבים 

מהאומות המוכות בנוהגי טבע אימתניים, 

 בטבע.והכל תולים 

סופות אדירות, רעידות אדמה, מכת הרג 

וחרב בהמונים ע"י צמאי דם טובחי אדם, 

 ותולים זאת בטרור ומחפשים דרכי הגנה.

בשביל  –אולם כבר אמרו חז"ל "בראשית 

ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית". 

והיינו, שכל הבריאה והנעשה בה לא נעשה 

 אלא בשביל ישראל.

כיצד נבוא  אלא שמעתה עלינו לברר

 להביט אל נכון על מאורעות העולם.

נראה שהמחבר בין הידיעה וההכרה אל 

המציאות ומן המציאות אל הידיעה היא4 

 דעת!

הדעת מחברת באדם את העולם עם 

המציאות האלוקית. רק בכוחה יוכל האדם 

 להכיר בתהלוכות והנהגות ה' בעולם.

המשגיח הרב שלמה וולבה ז"ל כותב 

דעת( "אין הכונה שאין דעת. )בפרקי קנין 

דעת היא כח ששתל הקב"ה בכל אדם. אין 

 משתמשים בדעת".

עוד כתב )שם(4 "יש כח להתפלא, והיא 

מביא לדעת. ת"ח שנסע בפעם הראשונה 

באוירון ואמר אח"כ שטס בלי שום 

הרי זו עניות בדעת! לא נתפעל  –התפעלות 

מהפלא הטכני שהוא "אוירון", ולא שמלון 

טס באויר והאויר נושא אותו!  גדול כזה

כלל ויסוד באמונה4 אין דבר בעולם שהוא 

 מובן! אבל צריך עיניים לראות!".

העיניים לראות הינם בכח הדעת 

 שבאדם!

וכך היא ההכרה במקרי ומאורעות 

הנעשים בשביל ישראל אצל אומות העולם 

בכלל ואצל האדם בפרט. בלי דעת לא יוכל 

 ם לעצמו.האדם לקשר ולחבר את הדברי

 מיסוד הדעת –פלך השתיקה 

אהרן כששומע את בשורת מות שני בניו, 

 שותק.

השתיקה הזו הינה הכרה ברורה במדת 

הדין שפקדה את בניו על שהקריבו אש 

 זרה.

שתיקה איננה מצב האדם בחוסר תנועה, 

בהיעדר פעולה ועבודה. שתיקה הינה 

 –"פלך הודאה ופלך שתיקה"  –עבודה 

 .קראו לזה חז"ל

כשם שלהודות זו עבודה שהצטיינה בה 

לאה אע"ה, כן השתיקה הינה עבודה 

שהתייחדה בה רחל אע"ה בעת ששתקה 

 ומסרה את הסימנים ללאה.

כשמלמדים ילד לדבר, אומר הרב וולבה, 

יותר קשה אח"כ ללמדו לשתוק. כי 

 השתיקה באה מכח הדעת.

זו העבודה שבשכרה קיבל אהרן את 

שת שתויי יין. האמירה ביחידות של פר

 –עבודה שבה נתגלתה גדלותו של אהרן 

 קנין הדעת!

 

 עניות בדעת –שתויי יין 

השיכור שנעשה משתיית היין, נעשה עני 

בדעת. אין בכח השיכור להבדיל בין דברים, 

 כמו כן אין בכחו לחבר דברים.

השיכור לא יכיר לעולם בדבר הקורה לו 

 עצמו וכ"ש בסביבתו, לעמו ולעולם בכלל.

הוויות העולם משכרות את האדם, הוא 

עני בדעת, כך אינו מחבר  –נעשה שיכור 

את העומק במאורעות העולם עם מדת 

 הדין.

לכן כשמזדמנת לפניו צרה, מקרה טראגי, 

מיד הוא צועק, שואל, תמה. כל זה מפני 

 שאינו מכיר במדת הדין המכה אותו.

כשאדם מכיר במדת הדין מכח הדעת 

"וידם אהרן", מפני  –תק שבו, מיד הוא שו

 שמדת הדין נשגבה מהשגות האדם.

זוהי פרשת שתויי היין. להזהיר ולאסור 

את שתיית היין לאהרן ולבניו הכהנים 

העובדים במלאכת המשכן והמקדש, 

מקריבים קורבנות, מחברים הם שמים 

וארץ, עולם גשמי עם רוחני, וחיבור זה 

נעשה כולו בדעת שזהו סוד הלשמה 

 המקדש.בעבודת 

ויה"ר שנזכה להיות מבין קוני קניין 

הדעת, לצאת משיכרות הוויות העולם, 

ולהכיר ולחבר בתוך הסובב אותנו 

 במציאות האלוקית שבה.

  שבת שלום ומבורך!שבת שלום ומבורך!

  YYSSHHTTOORRAA11@@GGMMAAIILL..CCOOMMלתגובות4 לתגובות4 

  

לב המועדים / הרב יהודה לב, 

 מח"ס לב המועדים
 ספירת העומר

"מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות 

מיום הבאת העומר, שנאמר )ויקרא כג, טו( 

"וספרתם לכם ממחרת השבת... שבע 

שבתות תמימות" )רמב"ם הלכות תמידין 

 ומוספין פ"ז הכ"ב(. 
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 6עמ' 

 מנחת העומר

במוצאי יו"ט ראשון של פסח קוצרים את 

העומר ומקריבים ממנו למחרת את מנחת 

העומר והיא באה מתבואה חדשה של 

שעורים, כעבור חמישים יום מקרבים את 

שתי הלחם הבאים מתבואה חדשה של 

 חיטים, 

הקרבת עומר השעורים מתירה אכילת 

חדש במדינה כולה בין מהחיטים ובין 

הותר להקריב  מהשעורים, ובמקדש לא

 מהחדש עד הקרבת שתי הלחם בשבועות. 

היא בימים שבין  העומר מצוות ספירת

הקרבת העומר מן השעורה להבאת שתי 

 הלחם מן החיטה. 

 שרשי המצווה 

לפי שכל עיקר של ישראל אינו אלא 

התורה, ומפני התורה שמים וארץ נבראו, 

כדכתיב )ירמיהו לג, כ( "אם לא בריתי יומם 

וקות שמים וארץ לא שמתי", ולילה ח

ויציאת מצרים היה עבור קבלת התורה, 

כדכתיב )שמות ג, יב( " בצאתכם ממצרים 

תעבדון את האלוהים על ההר הזה" וזה 

 עיקר הגאולה של ישראל. 

ולכן נצטווינו לספור ממחרת יו"ט של 

פסח עד יום מתן תורה להראות בנפשנו 

יום את הרצון שלנו מתי יגיע היום הזה כי ל

זה אנו כל כך מחכים ומצפים )חינוך מצווה 

 שו(. 

 טעם המצווה 

לפי שהעולם שרוי בצער מפסח ועד 

שבועות על התבואה ועל האילנות 

כדאיתא בר"ה )ט"ז, א( "אמר ר"י משום רבי 

עקיבא מפני מה אמרה תורה הביאו עומר 

בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, 

י הלחם ומפני מה אמרה תורה הביאו שת

בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן, 

ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג, כדי 

שיתברכו לכם גשמי שנה", לפיכך צווה 

הקב"ה לספור בימים אלו כדי שנזכור צער 

העולם ולשוב לו בלבב שלם ולהתחנן לפניו 

לרחם עלינו ועל הבריות ועל הארץ 

שתיהנה התבואות כתיקונן שהם סיבת 

ו שאם אין קמח אין תורה )אבודרהם חיינ

 ספירת העומר(. 

4 לפי שימים אלו, הם ימי טעם אחר

מלאכת השדה והיו מפוזרים כל אחד 

בגורנו ולכן ציוה למנות כדי שלא ישכחו 

מחמת עבודתם זמן עלייתם לרגל לחג 

 השבועות )אבודרהם ספירת העומר(. 

4 זכר לעומר שהביאו בבית טעם אחר

ביא מדרש שבשעה המקדש, ובהגדה מ

שאמר להם משה )שמות ג, יב( "תעבדון 

את האלוהים על ההר הזה" אמרו לו 

ישראל מתי נעבוד אמר להם משה לסוף 

חמישים יום והיו מונים וסופרים כל אחד 

לעצמו, ומכאן קבעו חז"ל כיון שאין לנו 

קרבן ולא עומר אנו סופרים בשביל שמחת 

 ים(. התורה כמו שמנו ישראל )ר"ן סוף פסח

משל לאדם שהיה בבית  טעם אחר:

האסורים וצעק למלך להתירו, וקבע לו זמן 

להתירו ולתת לו את בתו לאשה, והולך 

ומונה וסופר עד בא הזמן, כך עשו ישראל 

בצאתם ממצרים שהוא בית האסורים עד 

מתן תורה שהיא כבת של המלך 

 )אבודרהם ספירת העומר בשם המדרש(. 

ץ ישראל היא ארבע לפי שאר טעם אחר:

מאות פרסה על ארבע מאות פרסא, 

וירושלים בטבורה, הרי שתי מאות לכל צד, 

ובעשרים יום ילך אדם לביתו, כי מהלך 

אדם בינוני עשר פרסאות ליום, ובעשרים 

יום יחזור לירושלים לרגל חג השבועות, 

הרי ארבעים יום, ושבעה שבתות הרי מ"ז 

ב בביתו, יום, נשארו עוד שני ימים להתעכ

לכך ציווה הקב"ה למנות, שלא ישכח שלא 

יתעכב בביתו יותר משני ימים )מנהגי 

 מהר"י טירנא, בין פסח לשבועות(. 

 

4 לפי שהקדמונים עבדו לשבעה טעם אחר

כוכבי הלכת, וכל אחד מהם יש שבע 

ממשלות, שהן יחד מ"ט, לכן ציותה התורה 

לספור מ"ט יום וניתנה תורה ביום 

כדי שנדע שלא לעבוד להם ולכן החמישים, 

בשעת מתן תורה הקב"ה קרע שבעה 

רקיעים ופתח שבע ארצות כדי שנידע שאין 

אלוהים זולתו )צידה לדרך מועדים כלל 

הובא בא"ר  214רביעי פרק ראשון עמוד 

 סוס"ק ח(.

 

לב טהור ברא לי / הרב יוחנן ריינר, 

מח"ס 'וטהר לבנו', על התורה 

 ומועדים
על חטאם של נדב לימוד זכות 

 ואביהוא בני אהרון
ר ֹלא צִּ  ה ֲאשֶּ רָׁ ֵני ה' ֵאש זָׁ פ  יבּו לִּ רִּ ה ַוַּיק  ּוָׁ

ם )י, א(  ֹאתָׁ

ראו זה פלא שרבי טרפון בגמרא )מועד 

קטן כח4( אמר בהספד על בניו של רבי 

ישמעאל שנפטרו "ואחיכם כל בית ישראל 

יבכו את השריפה", והלא דברים קל וחומר 

שלא עשו אלא מצוה ומה נדב ואביהוא 

אחת, שכתוב "ויקריבו בני אהרן את הדם 

אליו", כך בניו של רבי ישמעאל על אחת 

כמה וכמה. ולכאורה צריך ביאור, הרי 

צדיקים גדולים היו מגדולי ישראל ומה 

הכוונה שעשו רק מצוה אחת??? 

והמהרש"א מבאר שהכוונה מצוה אחת 

 בתחילת הכהונה לצורכי הציבור.

רבה ובילקוט שמעוני רמז והנה במדרש 

תקנ"ד כתוב שרב מני אמר שבני אהרן 

נפטרו כי נכנסו בלי רחיצת ידים ורגלים. 

ויש לעיין שהרי בגמרא זבחים י"ט ע"ב "כל 

כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים 

ממנו אין מקדשין בו", שנאמר "ורחצו ממנו 

משה ואהרן ובניו", ופירש רש"י משה 

י אהרן, הרי לך ארבעה ואהרן ועוד שני בנ

כהנים, שזו היא תכולת המים בכיור. זאת 

אומרת וכן ראיתי בפנים יפות, שאכן לא 

יצא לנדב ואביהו מים בכיור, ולכן לא קדשו 

את ידיהם ורגליהם והם היו כמו אנוסים 

בדבר כי היה להם לעבוד בציווי משה 

רבינו, ועיין בספר המפתח על הרמב"ם הל' 

י"ג. אבל האונס היה רק ביאת מקדש פ"ה ה

על מה שנצטוו, אולם הקטרת הקטורת 

שעשאוה בלי רשות, הרי עבודה זו פסולה 

 ועבירה היא.

אבל בשינוי ממקומות אחרים, כאן 

למרות שהסוף היה לא טוב, בכל זאת 

ההתחלה לא נפסלה, ו"הקרבת הדם" 

שעשו לא נפסלה, וכל כך למה???? כי גם 

הייתה  הקטרת הקטורת שעשו בלי רשות

להם בעשייתה כוונה טובה, להציל את 

כבודו של אהרן אביהם ושל עם ישראל 

שהיו נכלמים ומיובשים. ואדרבה מעשה זה 

שמסרו נפשם להגן על כבוד אביהם ועם 

ישראל זה הכשיר את עבודת "הקרבת 

הדם" למרות שעשו אותה בלי קידוש ידים 

 ורגליים שפוסל את העבודה.

וגם נוסף  כי זה היה בציווי משה

המסירות נפש שלהם לכבוד עם ישראל, 

לכן עבודה זו התקבלה. וגם התברר 

בהקטרת הקטורת שהקטירו בלי רשות, 

ויתכן שהסכימו וידעו שהם עלולים למות 

מזה, כי כל מהותם הייתה מסירות נפש, 

ולכן הסכימו למסור נפש ולעבוד בציווי 

משה "להקריב את הדם" גם בלי קידוש 

יים. וזו אולי הכוונה "בזכות ידיים ורגל

מצווה אחת שעשו" מצווה שהוכשרה על 

ידי המסירות נפש לכבוד עם ישראל, ולכן 

מתאים הלימוד שעל מצוה זו "כל בית 

ישראל יבכו את השריפה", כי הייתה זו 

מצוה שנעשתה מתוך מסירות נפש 

 לכבודם.  

"נדב ואביהוא"  בציות מושלם במסירות 

 רבינונפש לדברי משה 

יתכן שנדב ואביהוא תיקנו בפעולתם זו,  

את כל מה שזלזלו בהנהגת משה ואהרן, 

והסכימו לשמוע בקול משה בשלימות בלי 

מענות וטענות, ולא אמרו למשה הרי לנו 

אין מים בכיור איך אתה אומר לנו להמשיך 

 בעבודה?? 

והרי זה היה בולט שהרי חסר מים דווקא 

מבין בני אהרן, להם, שהרי הם היו גדולים 

ולהם בדיוק נגמר המים, ואילו לאחיהם 

שאחריהם היה מים, ובכל זאת הם לא 

התווכחו ולא טענו כנגד משה, אלא 

המשיכו לציית למשה אפילו שזה היה 

ממש בבחינת אומר לך "על שמאל שהוא 

ימין", וכאן הם תיקנו את מחשבתם שהם 

 ינהיגו טוב יותר.

י טעו הובינו ולפי זה ייתכן שהם הקטירו כ

שמשה רבינו רוצה שיעשו עבודה בלי 

לשאול אפילו שזה נגד הכללים, ולכן 

המשיכו בלי לשאול את משה האם 

להקטיר קטורת, כי אולי יש דברים וזמן 

שלא שואלים, ואכן כוונתם הייתה אך ורק 

 לשם שמים.

ולכן אותה אש ששרפה את הקרבנות 

והוכיחה שבורא עולם משרה שכינתו עמנו, 

אותה אש הקדימה לשרוף את גדולי 

נדב ואביהוא  -ישראל קדושים וטהורים 

שמסרו נפשם על קדושת ה' לשמוע בקול 

צדיקים בלי לשאול ולפקפק, והמשיכו עד 

הרגע האחרון להילחם על כבוד משה 

ואהרן אביהם וכבוד עם ישראל, ועל זה 

 כולנו נבכה כל ישראל.



 

 7עמ' 

ומשל להמחשת הדבר4 אחד האדמורי"ם 

ע שבחורים מהישיבה נכנסים בליל שמ

שישי למטבח ולוקחים צ'ולנט בשרי של 

שבת בלי רשות. אחרי שבחורים אלו מלאו 

כריסם במנה הגונה של צ'ולנט בחשבם 

שאין אדם יודע דבר על מעלליהם, קרא 

להם האדמו"ר לחדרו, והם בחרדת קודש 

 נכנסו אל הקודש פנימה.

ובחדר פנימה האדמו"ר מושיב אותם  

כבוד ותוך כדי שיחה הוא מבקש מהגבאי ב

שיגיש לבחורים כוס קפה עם חלב חם 

שיתחממו קצת. הבחורים מסתכלים אחד 

על השני במבוכה, ובלי משים הם ניגשים 

לשתות מהקפה החלבי למרות שהם 

בשריים... לפני שלגמו הרבי הרים קולו 

 בשאגה4 "בשר וחלב"!!!!

אבל כמובן ההבדל ברור, שכאן לכאורה 

משה רבינו ידע שחסר מים בכיור ובכל זאת 

 הלבישם ונתן להם להמשיך את העבודה.

ולכן אין דמיון בין המקרים, אבל הרעיון 

שחייבים לציית לדברי חכמים אפילו אומר 

על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא 

ימין היא אבן יסוד באמונה היהודית מדורי 

 דורות ולנצח. 

רשת צו ולפי זה נראה הדגש בסוף פ

"ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה 

ה' ביד משה", וכתב רש"י להגיד שבחן 

 שלא הטו ימין ושמאל.

והמפרשים תמהים וכי מה הגדלות שלא 

הטו מדברי ה', הרי מדובר כאן בגדולי 

ישראל?? וגם יש לתמוה על אריכות הלשון 

"צוה ה' ביד משה"??? ומהו הלשון 'שלא 

 שינו'?? הטו' במקום 'שלא 

ונראה שהתורה מגלה לנו שכל בני אהרן 

קיבלו על עצמם לתקן ולציית בהכנעה 

גמורה למשה רבינו אפילו אומר על שמאל 

שהוא ימין, ואפילו בלי לשאול את הרב כי 

השאלה היא כבר בגדר הטיה, והמבחן היה 

בפרשת שמיני ברחיצת ידיים ורגלים 

 וכאמור.

      

  

ש לי מאמר זה והיות ובפורים זה התחד

שכולו לימוד זכות על בני אהרן הקדושים 

והטהורים גדולי הדור כמשה ואהרן, לכן זה 

המקום גם למתק עוד קצת ולהסביר את 

גודל שאיפתם של בני אהרן להנהגת הדור, 

על פי הסיפור שמספרים אולי על החפץ 

חיים שפגש אותו חבר ילדות ששאל אותו 

ישיבה, איך רבינו הרי שנינו למדנו באותה 

זה שהרב נהיה חפץ חיים ואני נותרתי אדם 

 פשוט???

ענה לו החפץ חיים, תענה לי בכנות, 

כאשר היית צעיר מה הייתה שאיפת חייך 

לגדול?? ענה לו החבר שאפתי להיות יהודי 

טוב!! חייך לעומתו החפץ חיים ואמר לו4 

אני שאפתי להיות הגאון מוילנא אז לא 

חות חצי גאון זה הגעתי עד לגאון אבל לפ

גם משהו לכן יצאתי חפץ חיים, אבל אתה 

שאפת להיות יהודי טוב, אז חצי יהודי טוב 

 זה יהודי פשוט.

ולא אשכח את אשר שמעתי בצעירותי 

לפני שנים רבות, את צעקת ליבו של הגאון 

הרד"צ קרלנשטיין זצ"ל ששאג "אם יכולים 

להיות גדולים למה לצאת קטנים"!!! 

עשרות שנים צעקה זו  ולמרות שעברו

מהדהדת עדיין בראשי בעוצמה!!     כי 

אדם חייב שתהיינה לו שאיפות לגדול ענק 

ולא להירדם ולהסתפק במועט בדברים 

 החשובים באמת!!

 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, 

מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' 

 )מנצ'סטר(
תשע"ז = ע'בודה ש'בלב ז'ו 

תעוררו ת'פילה. אם תעירו ואם 
 את האהבה עד שתחפץ!!

אשרי הכם שככה לו!! מצות עשה 

דאורייתא של אכילת מצה ושל סיפור 

יציאת מצרים, מצוות דרבנן של ארבע 

כוסות ואכילת מרור!! ועוד ועוד. כמה 

אהבה ויראה זכינו בעשות מצות אלו. 

נתפעלנו ברוממותו יתברך בעשות האותות 

אכילת והמופתים, והכרנו בגודל שפלתינו ב

המצה כמש"כ בספה"ק האיך שהמצה 

מורה על הפשטות וענוה. הלב מלא 

התרגשות!! והמורא והפחד ליאבד ח"ו 

ההתעוררות מוחש, וזוכרים בהכלל הידוע 

)ומובא בקדושת לוי פ' יתרו עה"פ פן 

יהרסו( "הכלל, כי הרמב"ן פירש על הפסוק 

)שיר השירים ב, ז( אם תעירו ואם תעוררו 

כשמגיע אל אדם שתחפץ, את האהבה עד 

אהבת הבורא או יראת הבורא ברוך הוא 

אזי תיכף יעשה מצוה ואז בזה מביא אהבה 

ויראת הבורא בצמצום, כי כל זמן שלא 

עשה מצוה יש לו מלחמות אבל כשעושה 

עם זה היראה ואהבה מצוה אזי מביא 

והנה  בצמצום ובטל ממנו כל המלחמות.

זה  מצוה שעושה הוא כמו כלי שתנוח בו

התעוררות שמגיע לו מלמעלה זהו עד 

שתחפץ כי החפץ הוא כלי עיין שם 

 ברמב"ן.

 השלש כוונות לפני התפלה

ואולי נוכל להציע חפץ כלי נפלא ותמידי 

השייך ליציאת  -להכניס "עד שתחפץ" 

והוא קיום דברי השו"ע )או"ח סי'  אמצרים

צ"ח( " ויחשוב כאלו שכינה כנגדו.. ויחשוב 

מרוממות האל יתעלה קודם התפלה 

ובשפלות האדם". והדברים ידועים 

 מהמסילת ישרים )פרק י"ט( ְוִהֵמה ְשֹלָשה

ִיְסַתֵכל ָהָאָדם ְוִיְתבֹוֵנן הֵ  יֵטב ְדָבִרים ָצִריְך שֶּ

ל ֹזאת ַהִיְרָאה,  ַיִגיַע אֶּ הּוא ְכֵדי שֶּ ד, שֶּ חָׁ אֶּ הָׁ

                                                             
ע' רמב"ן )שמות י"ב, מ"ב( והיה ראוי שיתארך  א

יותר, אלא שצעקו והרבו תפלה וזה טעם ויאנחו 

מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם, וישמע אלקים 

ועתה הנה צעקת בני את נאקתם )לעיל ב כג כד(, 

ישראל באה אלי )שם ג ט(, וכתיב )דברים כו ז( 

ונצעק אל ה' אלקי אבותינו וישמע ה' את קולנו 

וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו, כי לא היו 

ראויים להגאל מפני הקץ שבא, אלא שקבל 

צעקתם ונאקתם מפני הצער הגדול שהיו בו, 

 4כאשר פירשתי בסדר ואלה שמות )ב כה(

ֵרך   בָׁ ת  ֵני ַהבֹוֵרא יִּ פ  ש לִּ נֹוֹשֵא עֹוֵמד ַמםָׁ מֹו, ו   ש 

ל אָׁ  ֵאין ֵעינֹו שֶּ י שֶּ םֹו, ַאף ַעל פִּ נֹוֵתן עִּ ם ו  דָׁ

הּו ִיְקַבע זֶּה ְבַדְעתֹו ָצִריְך רֹואָׁ .. ְוַאַחר שֶּ

ִיְתבֹוֵנן ַעל רֹוְממּותֹו ִיְתָבֵרְך.. ְועֹוד ָצרִ  יְך שֶּ

ִיְתבֹוֵנן ַעל ִשְפלּות ָהָאָדם ּוְפִחיתּותוֹ   ..שֶּ

 תח!ד' שפתי תפ

אמנם, בכדי לקיים זאת מדי יום ביומו 

יעזור ויועיל דבר נפלא שראיתי בהקונטרס 

"עבודת התפלה" על פירוש שמונה עשרה, 

על הפסוק ד' שפתי תפתח, ע"ש. ותוכן 

הדברים הוא, כי בזאת הפסוק נכלל שלש 

היינו ההכרה  -" י-אדנכוונות אלו. "

הברורה כי אדון העולם הוא האדון שלי, 

שפתי להיות נושא ונותן עמו. " ובידי

היינו כמו שמצינו במפרשים )ע'  תפתח"

שיח יצחק( אשר מילים אלו מורה על גודל 

המורא ובושה מרוממותו יתברך, אשר גם 

השפתים נשארים סגורים בלי זאת הבקשה, 

ומילים אלו יתעורר האדם להתבונן 

בזאת  ופי יגיד תהלתך"ברוממותו יתברך. "

ן האדם עד כמה הוא שפל הבקשה יכיר ויבי

ותלוי בו יתברך, כי הנה אף דבר פשוט 

כמו לדבר, ג"כ אין בידו לעשותו  -ורגיל 

בלי שיעזרהו השי"ת, ויגיע להכרה בגודל 

 שפלות האדם.

וכמובן אף לזכות לכוון באמירת פסוק זה 

בריש שמונה עשרה, ג"כ תלוי על הסייעתא 

דשמיא ממנו יתברך. ויה"ר שנזכה לידבק 

יתברך בעבודת הלב זו תפלה, ורמז נאה  בו

ראיתי בלוח זמני התפילות בעיר ואם 

לזאת השנה  -אנטווערפען יצ"ו  -בישראל 

 פלה! ת'ו ז'בלב ש'בודה ע' -תשע"ז 

 

לשון לימודים / הרב שמואל ברוך 

 ליפשיץ
מפני מה נזכרו מיני החיות 

 הכשרות?
ל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר  אֶּ ה ו  ל משֶּ ַדֵבר ה' אֶּ ַוי 

ֵאל ֵלאֹמר ֹזא רָׁ ש  ֵני יִּ ל ב  רּו אֶּ ם. ַדב  ת ֲאֵלהֶּ

ה ֲאשֶּ  ֵהמָׁ ל ַהב  כָׁ לּו מִּ ר ֹתאכ  ה ֲאשֶּ ר ַעל ַהַחּיָׁ

ץ. )יא, א רֶּ אָׁ  ב(-הָׁ

חומש ויקרא מתחיל בדיני הקרבנות 

וממשיך בנושאים השייכים אליהם, דיני 

המנחות וסדר כהונת אהרן ובניו, והקרבנות 

לחנוכת המשכן שהקריבו אהרן ובני ישראל 

וכולי. והנה בפרשה אחרי מעשה היום 

השמיני וחנוכת המזבח נכתבה זאת 

הפרשה4 פרשת החיה הנאכלת ושאינה 

נאכלת, דבר פלא הוא כיצד נכנס עניין זה 

 בסמוך לדיני הקרבנות והמשכן?

 תורת הכהנים ודיני החיות

בשאלה זו מה עניין דיני החיות, יש 

על כללות  לשאול כלפי שני חלקים, שאלה

החומש ועל פרטות העניין הסמוך. מה טעם 

נכנס זה העניין בחומש ויקרא שהוא 'תורת 

כהנים', ועוד יש לשאול על הסמיכות 

 למעשה הקמת המשכן וחנוכתו.

יא( -הנה בדיבור ה' הסמוך לכאן )י, י



 

 8עמ' 

אמר ה' לאהרן שהוא יורה את בני ישראל 

תורה והוא יבדיל להם בין הקודש ובין 

את  'ולהורותבין הטמא ובין הטהור, החול ו

בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר ה' 

אליהם ביד משה'. בכתוב מבואר שאהרן 

ובניו הכהנים מורים את התורה ומלמדים 

 אותה לבני ישראל.

על פי זה מפרש הראב"ע, כי מחמת 

שהכהנים הם מבדילים בין הטמא לטהור, 

לימדה התורה את ההבדלים בין החיות 

אות לטהורות, אשר אותם יורו הטמ

הכהנים לבני ישראל. זה הטעם למה 

 נכתבה הפרשה בתורת הכהנים.

 הסמיכות למעשה המשכן

כדי לבאר כיצד נסמכו דינים אלו להקמת 

המשכן, נקדים לפרש כי בהקמת המשכן 

נתעלו אהרן ובניו להיות משרתי ה' 

ומקודשי העם. קידוש אהרן ובניו נמשך 

ת, בחומש שמות כבר במהלך מספר פרשיו

נצטווה משה לקדש את אהרן ובניו4 'ְוַאָתה 

ת ָבָניו ִא  ת ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְואֶּ יָך אֶּ תֹו ַהְקֵרב ֵאלֶּ

א(,  ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי' )שמות כח,

ואחר כך )שם פרק כט( למד משה את סדר 

המעשים אשר יעשה להם לקדשם, גם 

סופר על קידוש בהמשך בחומש ויקרא מ

הכהנים, בסוף פרשת צו נכתבו מעשיהם 

בשבעת ימי המילואים ואחר כך בפרשת 

 שמיני, הוזכרו קרבנותיו של אהרן ובניו.

והנה את קרבנותיהם של אהרן ובניו 

הקריבו לפני שהקריב את קרבנות העם, 

מפני שרק אחרי שהושלמה הקדשת אהרן 

יכלו להתחיל בעבודת המשכן לבני  -ובניו 

ישראל והקרבת קרבנותיהם. הקרבת 

קרבנות בני ישראל דרשה קדושה יתירה 

מאת המקריב, ואחר כל ההכנות הללו 

 הגיעו אהרן ובניו למעלתם והיו לכהני ה'.

עתה אחר שהיו לכהנים ונגמרה חניכתם 

לכהונה, נצטוו ללמד את העם את חוקי 

התורה ומצוותיה. זה הטעם לסמיכות דיני 

משכן, אחרי שסיפר המאכלים לחנוכת ה

הכתוב על מעשה המשכן וחנוכתו וחנוכת 

הכהנים לעבודה, אשר על ידי כך נעשו 

המשיך ללמד את דיניה  -למורי העם 

 .אוהבדלת מיני החיות והמאכלים הכשרים

קדושה יתירה נתקדשו אהרן ובניו, 

 -קדושתם מכח קדושת בני ישראל כולם 

שמכח היותם שליחי העם ומוריו זכו לה. 

נהיגי ישראל וגדולי העם אשר מתקדשים מ

זוכים למעלות רבות בזכות מעלת בני 

ישראל, ועל ידי כך יכולים הם ללמד את 

 התורה

 

 

מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי 

                                                             
גם שאר הדינים הבאים בפרשיות הבאות, דיני  א

טומאת היולדת וצרעת אדם ובגד ובית ובעל קרי 

וזב וזבה ונדה, הריהם דיני שעל הכהן להבדיל 

 בהם בין טמא לטהור. ראב"ע י, י.

מלכא שליט"א, הרב הראשי לעיר 

אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור 

המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך 

 המלך, אמרי מרדכי ועוד
 ות"חכבוד התורה 

יש מַ  יהּוא אִּ ב ַוֲאבִּ דָׁ ֵני ַאֲהֹרן נָׁ חּו ב  ק  תוֹ ַוּיִּ תָׁ  ח 

ת וַ  ֹטרֶּ יהָׁ ק  לֶּ ימּו עָׁ שִּ ֵהן ֵאש ַוּיָׁ נּו בָׁ ת  בּו ַוּיִּ רִּ ַּיק 

ם. ) ה ֹאתָׁ ּוָׁ ר ֹלא צִּ ה ֲאשֶּ רָׁ ֵני ה' ֵאש זָׁ פ   י, א(לִּ

ופרש"י4 רבי אליעזר אומר לא מתו בני 

אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה 

רבן, רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו 

למקדש, תדע שאחר מיתתן הזהיר 

הנותרים שלא יכנסו שתויי יין למקדש משל 

למלך שהיה לו בן בית וכו' כדאי' בויקרא 

 רבה.

 שאלה על מיתת בני אהרון
והנה יש לשאול כיצד מתו בני אהרון על 

שהורו הלכה לפני משה רבנו, הרי התורה 

יה עניו מכל איש אשר מעידה על משה שה

על פני האדמה ואין ספק שלא נפגע, והרי 

כלל לא פגעו במשה ולא עשו נגדו דבר 

אלא מתוך התלהבות של קדושה הביאו 

אש זרה ואין ספק שלא נפגע משה ומדוע 

 נענשו?

עוד יש לשאול בהקדם המבואר במסכת 

בבא קמא קיז ע"א שמסופר שם על רב 

לעלות כהנא שהיה תלמידו של רב רצה 

לארץ ישראל אולם הזהירו רב שלא יקשה 

על ריו"ח שבע שנים, ואכן כאשר עלה 

התעניין רב כהנא היכן ריש לקיש שאלו 

אותו מדוע הוא צריך אותו והשיב כי 

שמעתי בשמו שני קושיות ואלו התשובות 

סיפרו הדבר לריש לקיש הלך ר"ל וסיפר 

לריו"ח ארי עלה מבבל וכו', ביקש לראותו 

שגבות עיניו היו מכסין עיניו הגביהו וכיון 

אותן בקיסמי כסף וראה את פיו של רב 

כהנא כאילו צוחק בגלל ששפתו היית 

שסועה, נפגע ריו"ח מאחר והבין שהוא 

צוחק מנצחונו בקושיות ולכן נתן בו עיניו 

ונפטר, אמרו לריו"ח שהוא לא צחק אלא 

כך שפתו נראה כצוחק, הלך למערה שטמנו 

וראה נחש בפתח המערה את רב כהנא 

ביקש מהנחש שיזוז ויכנס רב לתלמיד וכו' 

נכנס למערה וביקש את סליחתו ואמר לו 

שיחזור בחזרה לחיים, אמר לו רב כהנא 

בתנאי שתבטיח לי שלא תחזור להקפיד 

עלי ולהמיתני והבטיחו ואכן החייה אותו 

 בחזרה.

ויש לשאול איך יתכן שנענש בחינם 

לא צחק?  כאשר התברר האמת שהוא

ובלאו הכי יש לשאול מדוע כל הקפיד 

 ריו"ח על צחוקו עד שממיתו בשביל כך? 

תירוץ הגר"ח שמולוביץ בגלל הפסקת 
 המסורת

וכתב בספר שיחות מוסר לגר"ח 

שמולוביץ זצ"ל שאין ענישת בני אהרון 

מפני פגיעת משה רבנו אלא כיון שהתורה 

נמסרה מדור לדור כמבואר בפרקי אבות 

ל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו' משה קיב

ומבואר בפ"ג כי מסורת סייג לתורה ללמדנו 

שקיום התורה הוא בזה שממשיכים את 

המסורת רב מפי רב עד משה רבנו ואם ח"ו 

מפסיקים את המסורת אין קיום לתורה, 

ולכן כאשר מורה הוראה לפני רבו ובונה 

במה לעצמו הרי הוא מפסיק במעשיו את 

ענשו על מעשיהם למרות המסורת ולכן נ

שמשה כלל לא הקפיד ולא נפגע. ובזה יובן 

גם המעשה עם ריו"ח אינו מפני פגיעת 

ריו"ח הקפיד עליו אלא מפני שלפי הבנתו 

שהוא צחק הרי הוא מערער את המסורת 

של הדורות ובכך עוקר את התורה ואין לו 

 זכות קיום.

וכן בזה יובן המבואר במסכת ברכות לא 

ער הזה התפללתי, אמר רבי ע"ב, אל הנ

אלעזר שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, 

שנאמר וישחטו את הפר ויביאו את הנער 

אל עלי, משום דוישחטו את הפר הביאו 

הנער אל עלי? אלא, אמר להן עלי קראו 

כהן, ליתי ולשחוט. חזנהו שמואל דהוו 

מהדרי בתר כהן למישחט, אמר להו למה 

שחט? שחיטה לכו לאהדורי בתר כהן למי

בזר כשרה כו'. מתבאר מדברי חז"ל למרות 

שהוראתו נכונה ראוי לעונש שהורה לפני 

רבו. ועוד יותר כתב המהרש"א בחידושי 

אגדות שם מיהו מורה הלכה כו'. אע"ג 

דקטן מב' שנים היה שמואל כמ"ש וישב 

שם עד עולם דהיינו עולם של לוים נ' שנים 

)תענית וכל שנותיו לא היו רק נ"ב שנים 

כה( היינו בדיני אדם אבל בדיני שמים היה 

רוצה לעונשו דכל המורה הלכה בפני רבו 

חייב מיתה בדיני שמים כדמוכח במס' 

 עירובין )סג.( וכו'.

הראת לדעת כי גם כאשר ההוראה נכונה 

וגם בעודו קטן נענשים מפני עקירת 

 המסורות.

ללמדנו שבית של תורה מושתת על עשה 

מהספק וכל שאלה שיש לך רב והסתלק 

בבית מנהיג בביתו שהכל נעשה על פי עצת 

רבו כי הוא קיום התורה להמשיך את 

המסורת ולא כל אחד בונה לעצמו במה 

ובזה מחדיר ביוצאי חלציו את המסורת 

שהיא סוד קיום התורה ועי"ז זוכה לדור 

 ישרים מבורך.

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא

 

מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' 

גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, 

מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח כרכים, 

 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד
 אין קטיגור נעשה סניגור

ר  קָׁ ן בָׁ ל בֶּ ךָׁ ֵעגֶּ ל ַאֲהֹרן ַקח ל  ר אֶּ  ַוֹּיאמֶּ

את )ויקרא ט, ב(. פירש רש"י: "קח לך  ַחטָׁ ל 

על ידי להודיע שמכפר לו הקב"ה  -עגל 

 עגל זה על מעשה העגל שעשה".

והקשו בספר מרפסין איגרי בפרשתנו, 

וז"ל 4 הלא במסכת ראש השנה )כו.( שנינו4 

"מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב 

לפני ולפנים לעבוד עבודה, ? לפי שאין 



 

 9עמ' 

קטיגור נעשה סניגור". מטעם זה גם פסלה 

המשנה )שם( לתקוע בשופר העשוי מקרן 

 פרה, לפי ש"אין קטיגור נעשה סניגור".של 

כיצד, אם כן, נצטווה אהרן לקחת עגל 

לחטאת כדי "להודיע שמכפר לו הקב"ה על 

ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה", והלא 

 אין לך "קטיגור נעשה סניגור" גדול מזה, ?

 התוצאה מהזהב היה על ידי מכשפים

האור החיים הקדוש תירץ, שחטאו  (א

זהב שכינס לתוך האש, של אהרון היה ב

לא היתה  -העגל  -אולם התוצאה שיצאה 

מחמתו, כפי שנאמר במדרש, ששני מכשפי 

ה"ערב רב" עשו זאת, או שהטילו את הטס 

 שהיה כתוב בו "עלה שור", וכך יצא העגל.

משום כך אין העגל קטיגור לאהרון, אלא 

הזהב, ומשום כך אסור לו לבוא בבגדי זהב 

 ותר לו להביא עגל.לקודש הקדשים, אך מ

לעומתו, בני ישראל חטאו בעגל עצמו 

בכך שעבדו לו, ומשום כך העגל הוא 

קטיגורם, ולכן נדרשו להביא שעיר עיזים 

ולא עגל, כפי שנאמר )ט', ג'(4 "ואל בני 

ישראל תדבר לאמר4 קחו שעיר עזים 

 לחטאת...".

 

 תשובה מאהבה הקטיגור נעשה לסניגור

, עפ"י במרפסין איגרי שם תירצו (ב

כלי חמדה בשם השפת אמת, שכאשר 

התשובה על החטא הינה תשובה מאהבה, 

ואף הזדונות נהפכים לזכויות, ניתן להביא 

את הקטיגור, שהרי הוא סניגור, משום 

 שנהפך לזכות.

משום כך, אהרון בלבד יכול להביא עגל, 

שהרי תשובתו היתה מאהבה, ועגלו אינו 

מה קטיגור, אלא סניגור. אך פרה אדו

מובאת כדי לטהר את עם ישראל, ומאחר 

שמן הפסוקים לא משתמע שכולם שבו 

מאהבה על חטא העגל, הרי שהפרה עדיין 

 מזכירה את החטא והיא הינה "קטיגור" .

 רק בעבודת פנים אין קטיגור נעשה סניגור

עוד תירצו שם,  שעיקר ההקפדה  (ג

שלא ייעשה הקטיגור לסניגור נאמרה דווקא 

הגדול בבית קדשי  על עבודת הכהן

הקדשים, אך בקודש היה הכהן הגדול 

 לבוש בבגדי זהב, ואין בכך קטרוג.

כמו כן בתקיעת שופר נאמר בגמרא )ר"ה 

שם( לדעת חכמים, שאין לתקוע בשופר של 

פרה, משום שתקיעת שופר, שהיא לזכרון 

לפני ה', דומה לעבודה לפני ולפנים, וגם 

 ור".עליה נאמר "אין קטיגור נעשה סניג

אולם כפרתו של אהרון נעשתה על גבי 

המזבח, ולא בקודש הקדשים, ואין לחשוש 

 ל"אין קטיגור נעשה סניגור".

יש להוסיף את דבריו של ה"אור החיים" 

שמפרש שההבדל בין כפרת פנים לכפרת 

חוץ הוא, שכפרת פנים מלבינה את 

החטאים כשלג כפי שהיה ביום הכיפורים, 

פילו רושם ומשום כך אסור שימצא א

כלשהו מן העוון )הרב א. יונגרמן5 הרב 

משה לנדאו. עיין עוד בשפתי חכמים ריש 

 פרשת שמיני אות ה' שתירץ כן. ע"ש(.

 אהרן כיפר על עצמו

בשפתי חכמים )ריש פרשת שמיני  (ד

אות ה'( תירץ, שאם אהרן היה מכפר על 

אחרים, שייך הטעם של "אין קטיגור נעשה 

ומה לא נעשתה על סניגור", ולכן פרה אד

ידי אהרן, אולם כאן שמכפר אהרן על 

עצמו, לא שייך הטעם של "אין קטיגור 

 נעשה סניגור".

 זה לא בא לכפר אלא להודיע שנתרצה

עוד תירצו במרפסין איגרי שם,  (ה

שאילו הייתה מטרת הבאת העגל של 

אהרון כדי "לכפר" על מעשה העגל, אכן 

י היה הקטיגור נעשה סניגור. אולם, רש"

מדייק בדבריו ואומר, שהיה זה ציווי מה' 

להביא עגל כדי להודיע שמכפר לאהרון על 

מטרתו של העגל אינה  -חטא העגל. כלומר 

לרצות על החטא, אלא להודיע שנתרצה, 

ואין לך הודעה ברורה שנתרצה מכך 

שנצטווה להביא עגל, אף על פי שבעגל 

 חטא. )הרב משה ברים(.

על חטא זה הבאת הסניגור כדי לכפר 

 עצמו

עוד תירצו שם,  שכאשר מטרת  (ו

הבאת הסניגור כדי לכפר על חטאים 

אחרים )ולא על החטא שחטא בו(, על כך 

נאמר אין קטיגור נעשה סניגור, ומשום 

שהסניגור עצמו מזכיר חטא קודם, ואיך 

 יכפר על חטא נוסף, ?

ואולם כאשר מטרת הבאתו של הדבר 

שבו חטא, היא לרצות על אותו חטא עצמו 

ועל כך מתחננים ומבקשים מחילה, עדיף 

להביא את אותו המין שחטא בו, משום 

שיש להזכיר ולפרש את העוון. )הרב יאיר 

 ידידיה פחה5 הרב א. יונגרמן(.

 

משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז 

 בעמ"ח משפטי צדקך על חו"מ
 האם דיבר ה' אל אהרן ביחידות

ל ַאֲהֹרן  ַדֵבר ה' אֶּ   )י, ח( ֵלאֹמרַוי 

במדרש רבה )יב סימן ב(4 מנין שקיבל 

שכר על שתיקתו שזכה ונתייחד אליו 

הדיבור שנאמר וידבר ה' אל אהרן. ונשאל 

האם אכן בפרשה זו נאמר הדיבור אל אהרן 

ביחידות או שנאמר למשה עבור אהרן 

והשכר הוא בכך שהדיבור הוא אל אהרן 

 ולא לבני ישראל.

טו4( הביא ברייתא הנה תוספות )זבחים ק

מתורת כהנים שבשכר זה נתייחד אצלו 

הדיבור דכתיב בפרשת יין ושכר אל תשת 

וידבר ה' אל אהרן ולא כתיב אל משה. 

ומקשה על כך ותימה דבסיפרי דריש 

בפרשת קרח דכתיב וידבר אל אהרן שומע 

אני שהדיבור אל אהרן ת"ל כאשר דבר ה' 

ביד משה לו בפרשת מחתות השרופים הא 

מדנו שהדיבור למשה שיאמר לאהרן ל

ושמא )הגמ' ל(זה קורא נתייחד במה שכתב 

 אל אהרן ולא שיאמר לבני ישראל.

ביאר יותר  גור אריההמהר"ל בספרו 

נראה לי, שלא שמע הדבור אהרן רק משה 

בלבד, ו'נתייחד' אל אהרן, רוצה לומר 

שהיה הקדוש ברוך הוא מדבר כאילו היה 

לא שמע אהרן, אהרן נגדו, ואף על פי ש

נקרא 'נתייחד' לאהרן כאילו הקדוש ברוך 

הוא מדבר עם אהרן, ומשה היה שליח 

לומר הדברים לאהרן מה שצוה לו המקום. 

ומכל מקום כיון שדיבר אל משה ואהרן 

לנוכח להם, כאילו אהרן עמו, זהו חשיבות 

יותר. וכך פירש רש"י בפרשת קרח אצל 

 4"ויאמר ה' אל אהרן" )במדבר יח, א(

המהרי"ל דיסקין בספרו עה"ת )פר' 

שמיני( מציין שמכך שנאמר הצווי בלשון 

נוכח היינו אל תשת אתה ובניך אתך 

בבואכם וכו' ולא וכו', ולא מצינו בכל 

התורה כולה כמו זה שלשון הצווי יהיה רק 

 ליחיד, לכן נקרא שנתייחד אליו הדבור.

 

 אהרן שמע את דבר ה' אל משה

ן דברי רש"י אולם הרא"ם כאן הבי

כפשוטם, שמפני שכר שתיקותו, זכה 

שנתייחד לבדו, ושמע את קול ה' ותמה על 

זה שסותר דברי הברייתא של תורת כהנים. 

ושמא יש לומר, תרתי קא משמע לן4 שזכה 

ושמע הדבור מפי ה' מה שלא זכה עד 

עתה, וגם שנאמרה לו לבדו ולא נשתתף 

עם משה, עד שיראה שמפני זכותו של 

כה גם הוא ושמע מפי ה'. ומפני משה ז

שאמר "שנאמרה לו לבדו" מובן ממנו גם כן 

ששמע הדבור מפי ה', כי אי אפשר באופן 

אחר. למדנו מזה תרתי, ששמע הדבור מפי 

ה' וששמע אותו לבדו. והמהרש"א )זבחים 

קטו4( מעיר ע"ז אבל הרא"ם דחק בעצמו 

בפירש"י דתרתי קאמר ואין צורך דיש לכוין 

 ם כדברי התוס'. דבריו ש

לבעלי התוס' )ויקרא א  דעת זקניםהנה ב

א( לאחר שהביא הברייתא דת"כ הביא 

שהקשה ה"ר בכור שור כיון דבשביל שאמר 

למשה שיאמר לאהרן כתיב וידבר ה' אל 

משה ואל אהרן. א"כ בכל התורה כולה 

היה לו לכתוב וידבר ה' אל משה אל בני 

ני ישראל. שהרי אומר הקב"ה שיאמר אל ב

ישראל לכך נראה לומר דה"ק ללמדך שלא 

לאהרן נאמר שום ציווי אלא למשה וכל 

עיקר הדבור היה עם משה כאשר ידבר איש 

אל רעהו. כדכתיב כה תאמר. כה תדבר. 

כה תעשה. ואהרן היה שומע קול השכינה 

והדבור היה מתייחד אליו. ולכל הנביאים 

לא היה הדבור מתייחד אליהם אלא בחלום 

מלאך או לפעמים שומעים קול  או ע"י

שהיה אומר כן יהיה. ומה שכתוב על 

הנביאים ויהי דבר ה' אלי לאמר ה"ק בא 

באזני בא קול הדבור. ולפי פירוש זה לא 

 גרסי' בתורת כהנים שיאמר לאהרן.

אולי לזה נתכוין הרא"ם שזכה ושמע מפי 

ה' כשדיבר אל משה והדיבור היה איליו, 

פן זה שהיה אך הקב"ה אמר למשה באו

נשמע גם לאהרן, והנושא הנאמר היה 

הוראה ישירה לאהרן בלשון נוכח אל תשת 

 יין וכו' ובזה נטל שכר על שתיקתו.
 

 

מתוק לחכי / הרב אריה לייב 



 

 11עמ' 

 גולדשטוף מח"ס 'לב הארי'
 ביאור שם הארנבת והחסידה

ת )יא, ו( בֶּ נֶּ ַאר  ת הָׁ אֶּ  ו 

בגמ' מגילה )ט' ע"ב( מסופר שהזקנים 

את התורה ליוונית בשביל תלמי שתירגמו 

המלך, ישנו לו כמה שינויים בפסוקי 

התורה, ואחד מהשינויים הוא בפסוק זה, 

שכתבו לו 'ואת צעירת הרגלים', כיון ששם 

אשתו היה 'ארנבת', שלא יאמר שחקו בי 

 היהודים והטילו שם אשתי בתורה.

ויל"ע למה יחשוב שהטילו שם אשתו 

י בשם כזה, בתורה, והרי סו"ס יש בעל ח

והתורה מדברת עליו. וכתב הפורת יוסף 

שם שכיון שכל הבעלי חיים נכתבו בזכר 

והארנבת נכתבה בנקיבה ולא נכתב 'ארנב', 

לכן היה אומר שהתכוונו להטיל שם אשתו 

בתורה. אבל ביאור זה צ"ב, כי א"כ היו 

יכולים לכתוב 'ואת הארנב' ולא היו 

 צריכים לשנות את המילה לגמרי.

גוף ההערה במה שנקטה התורה לשון ול

נקיבה ולא לשון זכר, ביאר הרמב"ן שיש 

בעלי חיים שנקראים על שם הנקיבה ואין 

בהם לשון זכר, וזה בארנבת ויענה ויונה, 

וכן ישנם בעלי חיים שנקראים על שם הזכר 

ואין בהם לשון נקיבה, וזה בגמל, שפן, 

חזיר, דוב, ותור. והנצי"ב בהעמק דבר 

שהטעם בזה הוא כיון שאדם הוסיף 

הראשון קרא את שמות בעלי החיים לפי 

תכונותיהם, ובבעל חי שהנקיבה שבו 

קרא על שם  -התכונה מודגשת יותר 

 הנקיבה.

והנה רש"י בגמ' שם ביאר מה שנקראת 

הארנבת 'צעירת הרגלים', לפי שידיה 

קצרות מרגליה. ותמוה מאוד, דלפי"ז היה 

ולא 'צעירת  צריך לומר 'צעירת הידים'

הרגלים'. ואולי 'צעיר' זה דבר יותר ארוך, 

 דכשהאדם מזקין הוא נעשה יותר נמוך.

ושוב מצאתי בבן יהוידע במגילה שם 

שכתב ביאור נפלא בזה, ואלו דבריו4 אשתו 

של תלמי המלך כשנולדה היו ידיה קצרות, 

ובזמנם היו רגילים לקרוא לנולד על שם מה 

נקרא על שם  שאירע בלידתו, וכמו שעשיו

שנולד עם שיער והיה עשוי וגמור כאנשים, 

וכן יעקב נקרא כן על שם שהיתה ידו 

אוחזת בעקב עשיו בעת הלידה. וכמו כן 

אשתו של תלמי שנולדה עם ידיים קצרות, 

קראו את שמה 'ארנבת' שגם היא ידיה 

קצרות. ומשום כך לא יכלו לכתוב 'צעירת 

שם  הידים' שאז בודאי היה אומר שהטילו

אשתו בתורה, ולכן שינו וכתבו 'צעירת 

 הרגלים' אע"פ שאין זה נכון.

* 

ה )יא, יט( ידָׁ ֵאת ַהֲחסִּ  ו 

 ההבדל בין החסידה לעכברים

כתב רש"י4 החסידה זה דיה, ולמה נקרא 

שמה חסידה, שעושה חסידות עם חברותיה 

 במזונות.

וידוע להקשות ממה שכתוב בירושלמי 

וכי(  )מובא בתוס' ב"מ מ' ע"א ד"ה

שהעכברים נקראים 'רשעים', והטעם משום 

שכשרואים אוכל קוראים לחבריהם 

שיאכלו עמם. ומבארים שהחסידה נותנת 

משל עצמה, וזה מעשה של 'חסד', משא"כ 

העכברים נותנים משל בעל הבית, ומראים 

וזה  -לחבריהם מנין ניתן לגנוב אוכל 

 רשעות ולא חסד.

 'לבן' -שורש המילה 'חסיד' 

האורחות צדיקים )בשער הבושה(4 כתב 

"חסיד נקרא על שם הבושה, כי 'חסיד' 

לשון 'לבן' הוא, כי תרגומה של 'חסידה' 

הוא 'חיוורתא' )ויקרא יא, יט(, ותרגומה של 

'חרפה' הוא 'חיסודא' )בראשית לד, יד(. 

וכל זה למה? כי החסיד צריך לסבול בושה 

כדי לקיים את התורה, וצריך להעביר מעל 

הבושה במקום מצוה, ואז נקרא חסיד".  פניו

דהיינו ששורש המילה 'חסיד' הוא מלשון 

 'לבן'.

ולכאורה תמוה מה הקשר בין המילה 

'חסיד' למילה 'לבן', שבפשטות אין קשר 

ביניהם. ואולי הכוונה לכך שבמילה 'חסיד' 

יש את המילה 'סיד', וסיד הוא לבן, ולכן 

 סיד' זהו לבן.-'ח

ים ביאר ש'לבן' והנה האורחות צדיק

הכוונה למתבייש, והיינו כיון שהמתבייש 

מחויר ונעשים פניו לבנים. אבל יש מקום 

לפרש באופן אחר, על פי הפסוק )קהלת ט, 

ח( "בכל עת יהיו בגדיך לבנים", שפירושו 

הוא שיהיו מעשיו טובים ו'לבנים' ולא 

 ימצא בהם חטא )ע"ש במפרשים(.

'חסיד' ויש להעיר שבפשוטו פירוש השם 

הוא על שם מה שעושה מעשי חסד, 

ומתנהג במידת החסד לפנים משורת הדין, 

וכן מבואר בדברי רש"י כאן שכתב 

שהחסידה נקראת כך על שם שעושה חסד 

 עם חברותיה.

 

נחשבה / הגאון רבי יחיאל הלוי 

נוביק שליט"א, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –יוסף 

 הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
 השינוןכח 

כתב הרמ"א בשו"ע אורח חיים סי' רצ"ב 

ס"ב, ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה 

למעריב )טור(, אבל אומרים פרקי אבות 

בקיץ ושיר המעלות בחורף, וכ"מ לפי 

 מנהגו.

והנה החתם סופר סי' ת"ל כתב דלא שמע 

בזה טעם מקובל שאומרים ברכי נפשי ושיר 

עי' המעלות בחורף, ופרקי אבות בקיץ. 

 מש"כ והאריך בדבר.

ואפשר לפרש בפשטות, דבימות החורף 

שאדם חוסה בביתו ולא ילך כל כך לחוץ, 

הוא הזמן הראוי להתבונן ולהתחזק 

באמונה בנפלאות הבריאה, שזהו כל תוכן 

הפרק דברכי נפשי, ומזמורי שיר המעלות 

שאף הם מישך שייכי בזה, אולם בקיץ 

יותר שהוא זמן שאדם יוצא לחוץ ועלול 

לחטא, ועל כן המתאים יותר הוא חיזוק 

 בדרכי ההתגברות על היצר וחיליו.   

ולכאורה יש להקשות על המנהג לומר 

פרקי אבות בקיץ אחר מנחה, הרי נהגו 

שלא לקבוע בו מדרש, ועי' בשער הציון 

סימן רצ"ב סק"ח שכתב שאפשר הטעם 

הוא משום דאין שונין אותו כדרך שאר 

 עלמא. למוד רק באמירה ב

ויש לומר בעומק הכוונה, שאמירת פרקי 

אבות היא בגדר לימוד המוסר שאין העיקר 

החידוש, אלא העיקר הוא השינון והחזרה, 

כדי להזכיר מה שנשכח מהאדם למרות 

הפרסום וכעין שכתב בעל המסילת ישרים 

בהקדמתו המפורסמת, וזה אינו נחשב 

קביעת מדרש, כי אין זה כי אם השבה אל 

 ה שידוע כבר.הלב מ

ובאמת לפי מנהגינו אנו חוזרים ארבע 

פעמים במשך הקיץ פרקי אבות, והוא 

מאותו טעם, כי העיקר הוא ההשבה אל 

 הלב.

והנה ישנם החושבים לעצמם כי המוסר 

אינו משפיע על האדם ולראיה הם מביאים 

כי ניסו מספר פעמים ללמוד מוסר ושום 

 דבר לא השתנה.

ויש השפעה  אך האמת יורה דרכו שיש

גדולה על האדם, אולם זה תלוי בכמות 

השינון שהאדם משנן לעצמו דברי המוסר, 

ואף שבתחילת הדרך לא ניכר השינוי אולם 

השינוי מתחיל כבר מהפעם הראשונה, 

ואחר הרבה פעמים רואים את התוצאות 

 שהתחילו ממש מהפעם הראשונה.

וראיה לזה נוכל להביא מהדין הנוהג 

ם אדם מסופק אחר בימים הללו שא

התפילה אם אמר ותן טל ומטר בקיץ, הוא 

חוזר, דחזקה שאמר מה שמורגל, אבל אם 

כבר עברו עליו ל' יום שוב אינו חוזר, דיש 

 להניח שאמר כדין. 

ולכאורה ביום הראשון שהתחיל לשנות 

הרי מאומה לא התרחש בהתנהגותו, 

וההרגל של תפילות החורף שלט בו 

שיך עד שביום בהיר לחלוטין, וכך זה המ

פתאום הפך להיות מוחזק להתפלל כבקיץ, 

ומתי זה קרה? אלא ודאי שזה כבר קרה 

מההתחלה, אלא שהתוצאות לא התבטאו 

 בשטח למרות שהחלו.

וכך זה במוסר מהיום הראשון מתחילים 

להשתנות, למרות שבשטח זה יהיה ניכר 

בינו זאת ותחי חזרות או יותר.  30רק אחרי 

   נפשכם!

 

עומקה של הלכה / הרה"ג ר' 

 עקיבא לוי, בעהמ"ח עומק הפשט
קוביה הונגרית )קובית הפלא( 

 בשבת
לאחרונה, ילדים רבים  שבת קודש:

משחקים בקובית הפלא הנקראת 'קוביה 

(, ויש לדון האם Rubik’s Cubeהונגרית' )

מותר לשחק בזה בשבת מכמה חששות 

איסור4 א. איסור 'בורר'. ב. מלאכת 'כותב' 

ו'צובע' ביצירה, ו'מוחק' בפירוק. ג. איסור 

'בונה' בבניה, ו'סותר' בהריסה. ד. אם אכן 

אסור לשחק ב'קוביה הונגרית' בשבת, 

האם הקוביה נהפכת ל'מוקצה'? ויש לברר 

 מהי אכן ההלכה? 

כמה קולמוסים נשתברו בשנים  וס:פולמ



 

 11עמ' 

האחרונות לבירור שאלה מרתקת זו, ראה 

קובץ אור ' )ניסן תשע''ו(, קובץ 'מוריה

' קובץ 'עץ חיים)אדר ב' תשע''ו(,  ישראל

' קובץ 'בית אהרן וישראל)ניסן תשע''ו(, 

)חלק קפ"ה, שנה לא גליון ה' עמוד קמח(, 

)אור ישראל חלק ע"ב(.  פרדס יצחק

נתמצת את עיקרי הצדדים במאמר זה 

 והשיטות! 

שליט''א )כפי  הגרמ''מ פוקסלדעת 

שביאר בהרחבה בקונטרס 'דברות מנחם' 

ירושלים תשע''ו, קובץ מוריה חלק ת"ג 

עמוד רנ"ח אדר ב' תשע''ו( אסור לשחק 

בשבת ב'קוביה הונגרית' מכח איסור בורר, 

שהרי כל הריבועים מעורבים בשלל גוונים 

וכל מטרת המשחק הוא לברור ולמיין את 

ן את הצבעים, ומשחק שכל מהותו למיי

הצבעים וליהנות מעצם מעשה הברירה 

שבת אסור מטעם בורר, וכן נוקט בספר 

)פרק יב הערה רלג(. ומה שרצו  כהלכה

להתיר משום משחק, אדרבה המשחק הוא 

המלאכה האסורה, ואין בזה שום היתר. 

משל למה הדבר דומה למי שמצייר בשביל 

 משחק, שוודאי יש בזה מלאכה גמורה.

שליט''א  יוסף ליברמן הג''רונחלק עליו 

)בעל ה"משנת יוסף"( דאין כאן איסור 

בורר במה שמרחק הפסולת דהיינו הצבע 

שאינו צריך מתוך האוכל דהיינו הצבע 

)ח"ז  בשו"ת משנת יוסףשצריך. כמובא 

זצ"ל  הגרש"ז אויערבאךסימן פ'( שהתיר 

לשחק ב'לגו' בשבת כיון שאין מעשיהם 

ם הותר לקיום ולמשחק בעלמא. ולפי זה ג

לשחק ב'פזל' שהיא תמונה שחתוכה 

לחיתוכים שונים, וגם כאן יש להתיר מכח 

 סברא זו.

 דינים העולים

מכמה צדדים דנו לאסור לשחק ב'קוביה מכמה צדדים דנו לאסור לשחק ב'קוביה 

הונגרית' בשבת. מצד 'בורר' דעת רוב הונגרית' בשבת. מצד 'בורר' דעת רוב 

הפוסקים שמותר לשחק ב'קוביה הונגרית' הפוסקים שמותר לשחק ב'קוביה הונגרית' 

בשבת. ויש אוסרים. ויש מחלקים שאם בשבת. ויש אוסרים. ויש מחלקים שאם 

מסדר רק דופן אחד אסור, אך אם מסדר מסדר רק דופן אחד אסור, אך אם מסדר 

בבת אחת כל הדפנות מותר. מצד מוקצה בבת אחת כל הדפנות מותר. מצד מוקצה 

מותר לכל הדעות. מצד כותב וצובע מותר מותר לכל הדעות. מצד כותב וצובע מותר 

  לכל הדעות. לכל הדעות. 

הזזת הקוביה יוצרת תמונה או אות, הזזת הקוביה יוצרת תמונה או אות, אם אם 

הרי זה תלוי במחלוקת הפוסקים, ואין הרי זה תלוי במחלוקת הפוסקים, ואין 

לשחק בה באופן כזה בשבת ויום טוב. אם לשחק בה באופן כזה בשבת ויום טוב. אם 

מפרק את הקוביה אין לחברה שוב, אין מפרק את הקוביה אין לחברה שוב, אין 

להטביל את ה'קוביה הונגרית' בשמן כדי להטביל את ה'קוביה הונגרית' בשמן כדי 

  שיזוזו טוב יותר החלקים שלה.שיזוזו טוב יותר החלקים שלה.

לתגובות וקבלת גיליון מלא4 
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פרחים לתורה / הרב ישראל חיים 

 בלומנטל
לכפר על חטא  -קח לך עגל 

 העגל!
ר  קָׁ ן בָׁ ל בֶּ ךָׁ ֵעגֶּ ל ַאֲהֹרן ַקח ל  ר אֶּ ַוֹּיאמֶּ

ֵני פ  ֵרב לִּ ַהק  ם ו  ימִּ מִּ ה ת  ֹעלָׁ ל ל  ַאיִּ את ו  ַחטָׁ ה'  ל 

עִּ  חּו ש  ַדֵבר ֵלאֹמר ק  ֵאל ת  רָׁ ש  ֵני יִּ ל ב  אֶּ יר ו 

ה ת   נָׁ ֵני שָׁ ש ב  בֶּ ל וָׁכֶּ ֵעגֶּ את ו  ַחטָׁ ים ל  זִּ ם עִּ ימִּ מִּ

ה. )ט, ב ֹעלָׁ  ג(-ל 

המתבונן מתעורר מיד לשאול, מדוע 

, ואילו בני ישראל לחטאתאהרן מביא עגל 

 ?לעולהמביאים עגל 

רש"י )בפסוק ב'( כותב4 קח לך עגל, 

להודיע שמכפר לו הקב"ה על ידי עגל זה 

 על מעשה העגל שעשה.

 אהרן לא חטא במחשבה

שעשה  –והנה אהרן חטא רק במעשה 

את העגל, אך לא חטא במחשבה, כי לא 

התכוון לשם עבודה זרה. ואכן הכתוב מעיד 

רה'  ַוִיֹגףעליו באומרו4 " ת ָהָעם ַעל ֲאשֶּ  אֶּ

ת ָהֵעגֶּל  הָעשּו אֶּ שָׁ ר עָׁ " )שמות ַאֲֽהֹרֽן ֲאשֶּ

לב, לה(. ללמדך שחטא רק במעשה ולא 

 במחשבה!

מבאר הכלי יקר, שזו הסיבה שנצטוה 

 –אהרן להקריב את העגל לקרבן חטאת 

 מעשה.המכפר על חטא ה

אבל ישראל שחטאו גם במחשבה, כי 

ודאי לשם עבודה זרה התכוונו, לכן קרבנם 

המכפרת על חטא  –צריך להיות עולה 

 ההרהור.

 וישתחוו לו ויזבחו לו

אך עדיין קשה, מכיון שעל כלל ישראל 

" וֹ ַוִיְשַתֲחוּו לֹו ַוִיְזְבחּו לנאמר בחטא העגל4 "

במעשה, )שמות לב, ח(. נמצא שחטאו גם 

ולא רק במחשבה... אם כן היה להם להביא 

 עגל לחטאת!

 

 

 קחו שעיר עיזים לחטאת

אמנם, אומר הכלי יקר, על חטא הזביחה 

נצטוו ישראל להביא שעיר, כדברי הכתוב 

ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְתַדֵבר ֵלאֹמר ְקחשלנו4 " ּו ְואֶּ

 " )ויקרא ט, ג(. ְשִעיר ִעִזים ְלַחָטאת

מבאר הכלי יקר, לפי  וביתר עומק,

ם שנאמר4 " ת ִזְבֵחיהֶּ ְוֹלֽא ִיְזְבחּו עֹוד אֶּ

ם ר ֵהם ֹזִנים ַאֲֽחֵריהֶּ " )ויקרא יז, ַלְנִעיִרם ֲאשֶּ

ז(. לכאורה המילה "עוד" בפסוק זה, 

תמוהה ולא מובנת, כי היכן מצינו שזבחו 

 ישראל לשעירים?

אלא, אומר הכלי יקר, שזה נאמר על מה 

זביחה זו בודאי היתה שזבחו לעגל, כי 

לשעירים = לשדים לא אלוק, כי כל 

המעשה ההוא היה מעשה שטן, "ושעירים 

ירקדו שם" )ישעיהו יג, כא(. לכן נאמר קחו 

שעיר עיזים לחטאת. אבל אהרן שלא חטא 

בזביחה, הביא עגל לחטאת לכפר על מה 

 שעשה את העגל. 

נמצאנו למדים שיש חומר בחטא 

א במעשה אפילו במחשבה, ויש חומר בחט

בלי מחשבה. לכל אחד מהם צריך כפרה 

 בפני עצמה.

יהי רצון שנשכיל להמנע מכל חטא ועוון 

הן במחשבה והם במעשה, ולקדש 

נפשותינו עד שיתקיים בנו הפסוק 

 "והתקדשתם והייתם קדושים", אמן!

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות4 הרב ישראל חיים בלומנטל 
blu.israel@gmail.com 

 

פינת ההלכה מאת מרן 

 הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון 

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, 

נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל 

 ילקוט יוסף
 שיעורי כזית באכילת מצה

שאלה: כמה שיעורי כזית צריך לאכול 

הוא שיעור כזית? כיצד בליל הסדר? וכמה 

משערים? והאם נשים חייבות גם כן 

 בשיעורי כזית הללו?

תשובה4 לכתחילה צריך לאכול ארבע 

שיעורי כזית. אך במקום צער קצת, או זקנים 

 וכדו', מספיק להם לאכול שלש כזיתים.

'רחצה', אוכלים שני  -לאחר נטילת ידיים 

 כזיתים, ואח"כ כזית הכורך, וכזית לאפיקומן.

 שיעור כזית

גרם. בין במצה קשה  25שיעור כזית הוא 

גרם. אי אפשר  25ובין במצה רכה זה 

לצמצם, ותמיד משערים כך. ונעגל את זה ל 

 גרם, כי אי אפשר לצמצם.  30

ונבאר דברינו4 יש מחלוקת כמה זה כזית 

התוספות בחולין )קג4( כתבו שכזית הוא חצי 

תקכה ביצה. וכך סובר הראבי"ה )ח"ב ס' 

עמוד קסד(. וכך סובר המרדכי )סוף פרק 

ערבי פסחים, בסדר פסח(, כך כתב הרא"ה 

בבדק הבית )דף צו ע"א(, כך כתב מהרי"ל 

)בפירוש ההגדה דף טז ע"א(. וכן כתבו 

בשו"ת תרומת הדשן )סי' קלט(. וכך כתב 

 מהרי"ו )סי' קצג(.

דעת הרי"ף והרמב"ם, שכזית זה פחות 

 משליש ביצה.

חן ערוך )סי' תפו( בהלכות פסח מרן השול

כותב4 "שיעור כזית יש אומרים שהוא כחצי 

ביצה", משמע שפוסק כהתוס' המרדכי 

 הראה והמהרי"ו, ולא כהרמב"ם והרי"ף.

הפרי חדש )א"ח סי' תפו( שואל, איך 

השולחן ערוך פוסק כהתוס', ולכן חולק. 

ותמה על השולחן ערוך שהרי לדעת הרי"ף 

י ההוראה כזית זה והרמב"ם  שהם עמוד

פחות משליש ביצה, ולמה פסק מרן כהתוס' 

שזה חצי ביצה? גם הכנסת הגדולה, ביורה 

דעה )סי' סד הגהות הטור אות ט( מעיר על 

 מרן את זה.

בזרע אמת, הגאון רבי ישמעאל הכהן  

)בספר שבח פסח דיני מצה אות ח(  חי לפני 

שנה, כתב שמרן כתב "יש אומרים  250כ 

צי ביצה, ובא ללמדנו שרק במצה שהוא כח

שהיא מדאורייתא צריך להחמיר כהתוס', 

שבכזית זה חצי ביצה. אבל בעלמא כזית זה 

שליש בחצה. ולכן הוא כותב שחולה וכד' 

יכול להקל גם במצה בשיעור של כזית ויאכל 

 שליש ביצה.

מרן בעצמו בהלכות עירובין פוסק כהרי"ף 

, )בביאור והרמב"ם, כך מדייק הגאון מווילנא

 הגר"א או"ח סי' תפו(.

למסקנא4 המנהג שלנו כתבו האחרונים, 

דרהם. כך  12שכזית זה חצי ביצה. ביצה זה 

כותב הרי"ף )פרק עשרי מסכת פסחים(. אם 

מרן פוסק ששיעור כזית זה חצי ביצה כלומר 

 דרהם. 3

רבי חיים נאה )בספר שיעורי תורה  עמוד 

mailto:5047867@gmail.com
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 12עמ' 

 3.2ה קצג(, כותב שבדק ומצה שכל דרהם ז

דרהם זה שיעור כביצה  12גרם. לפי זה יוצא 

 גרם. 52וזה 

גרם. אבל אם נתפוס כהרי"ף  23וכזית זה 

והרמב"ם והכנסת הגדולה ועוד, יצא שכזית 

 גרם. וזה כזית. 12.5זה פחות משליש, וזה 

יצא בשנים האחרונות קונטרס 'רביעית 

הלוג'. וזה נדפס בקובץ )בית אהרון ישראל( 

מרגולים, שהוא אסף בדק בכל  שם כתב הרב

המוזאונים את מטבעות ברחבי העולם, 

ובתקופת הרמב"ם מצא ששיעור הדרהם זה 

 3.2. ולפ"ז אין לשער 3.2גרם. ולא  2.5 \ 2.2

כמו שפסק רבי חיים נאה. יוצא שכביצה זה 

 גרם.  25גרם וכזית זה  51

 3.2אנחנו מעגלים לא כרבי חיים נאה שזה 

דרהם  12גרם, וממילא  3ולא שכל דרהם זה 

 3דרהם נכפיל ב  3גרם. וחצי ביצה זה  54זה 

 גרם. 25ויוצא לנו 

אי אפשר לצמצם כי לפעמים נופל פרורים 

על השולחן או שהדבק בין השיניים. ולכן 

 גרם וזה שיעור של כזית. 30יקח 

זקן או חולה יסמוך על הרי"ף והרמב"ם 

והכנסת הגדולה הפר"ח ועוד, ששיעור כזית 

גרם. אבל אדם רגיל יתפוס שכזית זה  15הוא 

 גרם. 25

כך פוסקים בשו"ת בית דוד )חאו"ח סי' 

פב(. וכן כתב הראש"ל בספר פרי אדמה  

)ח"א דף לו ע"ב(, וכן כתב מרן החיד"א  

בספר ברכי יוסף )סי' קסח סק"ד( וכן פסק 

פתח הדביר)ח"א סי' קצ, דף קצו ע,ב(, וכתב 

י תלמידי חכמים "שכן נהגו מימי עולם זקנ

גרם. וכן פסק  25\2בעלי תריסין שכזית זה 

הזבחי צדק. ורבי יוסף חיים בספריו )ב"א 

פרשת שימיני אות א, ופרשת פנחס אות יט, 

 ועוד(.

 ברכה אחרונה

 12גם לגבי ברכה אחרונה לא מברכים על 

גרם, אלא חוששים לתוס' ששיעור של  20או 

יש כזית זה חצי ביצה, ומי שיברך על של

 ביצה ברכה אחרונה אולי זה ברכה לבטלה.

ולכן הן לגבי ברכה אחרונה והן לגבי מצה 

 גרם. 25זה חצי ביצה שזה 

 "מחטיא את הרבים"

יש איזה אחד מאשקלון שהלך ופסק 

והוציא הגדות לפסח וחילק אותם לרבים 

ומכשיל אותם. הוא כותב ששיעור כזית זה 

הרי"ף גרם. כאילו אנחנו לא יודעים את  12

והרמב"ם והכנסת הגדולה?! אנחנו יודעים! 

אבל אנחנו חוששים בדאורייתא במצה, 

שאולי זה לא השיעור, וכן לגבי ברכה 

אחרונה אולי זה ספק ברכה לבטלה. וזה 

המנהג. ומה כוחו לפסוק נגד הזבחי צדק, 

הבא"ח ועוד. אנחנו פוסקים כהשולחן ערוך. 

 מרן. וכך מרן זי"ע פסק. מי יכול לחלוק על

הוא מאשקלון פוסק 'קיבלנו הוראות 

הרמב"ם', מה שטויות אלו?! כל הפוסקים 

מזמן מרן כתבו דור אחר דור 'קבלנו הוראות 

מרן'. פתאום התחדשו דברים חדשים. ולא 

 יבלבל את האנשים.

ולהלכה4 כמרן. כזית זה חצי ביצה, אם 

דרהם.  3דרהם אז כזית זה חצי,  12ביצה זה 

גרם יש לו ע"מ  25ומי שאוכל גרם.  25וזה 

 לסמוך.

יש מן האחרונים שכותבים שבזמנינו 

הביצים התקטנו עד למחצה. כך מבואר 

בצל"ח של הנודע ביהודה )פרק עשרי דף קט( 

כך מבואר בשו"ת החתם סופר )חלק אור 

החיים סימן קכז(, וכך פוסק הנודע ביהודה, 

בשערי תשובה )סימן תפו( הביא מה שהעלה 

ית אפרים , שבמצה דאורייתא צריך בספרו ב

לנהוג כדברי האחרונים הצל"ח, החת"ס. וכך 

פסק החזון איש )בקונטרס השיעורים סימן 

 לט(, שאנחנו פוסקים כהצל"ח.

המשנ"ב )סימן תפו( מחלק  בין דברים שהן 

מדאורייתא שצריך להחמיר כהנודע ביהודה 

לבין דברים שהם מדרבנן. כל זה לאשכנזים, 

להם ספקות כי הם לא ידעו בחו"ל אולי יש 

 מזה דרהם.

אבל אצלינו הספרדים המנהג פשוט 

ששוקלים ומודדים דור אחר דור שיעורי 

תורה ע"פ השיעורים שקיבלנו מגדולי 

הספרדים ויסודתם בהררי קודש, הרמב"ם 

והשו"ע וגדולי האחרונים חיים וקיימים, 

 והקבלה והמעשה הם עמודי ההוראה.

לסברת הצל"ח והנודע ואף אחד לא חשש 

ביהודה, ואם היה איזה שינוי במשך הדורות 

 היה צריך אחד מן הפוסקים לציין את זה.

יש ספר 'שיעורי תורה' של רבי חיים נאה 

שם יש ראיה גדולה לחזק את השיעורים של 

הספרדים כמבואר לעי"ל. ושם כתב לדחות 

את הפוסקים המערערים על מנהגינו 

, שכאילו בדרהם  להסתמך על הדרהם כנ"ל

השתנה במשך הדורות, וכתב שאין דבריו 

נכונים כלל. ושהעיקר כסברת מרן השו"ע 

 והרמב"ם.

ושגם חכמי אשכנז שנהגו להחמיר ביו"ל 

כחומרת הצל"ח והחת"ס וסיעתם, כולם עזבו 

את מנהג השיעורים שלהם מיד עם עלותם 

לארץ ישראל. ואפילו תלמידי הגר"א 

חומרת הצל"ח, עזבו והחת"ס שנהגו בחו"ל כ

את מנהגם שבחו"ל, עם עלותם לארץ 

ישראל. ונהגו כמנהג ירושלים בכל 

השיעורים.כי ידעו את האמת ששורש מנהג 

השיעורים בירושלים ובא"י הוא ע"פ דברי 

הרמב"ם ומרן, אשר רוח ה' בם ומלתו על 

לשונם, עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע. 

צף נגד ומעולם לא נשמע פוצה פה ומצפ

קבלתם אשר החזיקו בה כל גאוני ירושלים 

ארזי הלבנון אדירי התורה מזמן מרן והשל"ה 

 עד היום הזה.

וכן כתב בשו"ת שבט הלוי ח"ו )סימן ס'(. 

וכן בשו"ת מנחת ברוך )חלק אמרי חיים סימן 

עו(. וכתב שמעולם לא השתנו שיעור 

הביצים במשך הדרות ויש לשער שיעור 

 הביצים שבדורינו. רביעית וכזית ע"פ

 שיעור כזית, לפי נפח או לפי משקל

הרמב"ם בפירוש המשניות )עדיות, פ"א(. 

כתב  ששיעור חלה הוא במדה ולא במשקל, 

והמשער במשקל הוא טועה. לפי שאין כובד 

החיטים והשיעורים שוה אע"פ שהן מין 

 אחד.

וכן מבואר בבית יוסף בשם המרדכי. וכן 

נפח. וכך כתב כתב הראבי"ה, שמשערים ב

הפר"ח שהמשערים במשקל טעות הוא 

בידם. וכן כתב האור החיים הקדוש בספרו 

 פרי תאר שיש לשער בנפח ולא במשקל.

הכף החיים בסימן צט כותב שאותם 

שמשערים במשקל לגבי ביטול איסור והיתר, 

הם מכשילים את הרבים ומאכילים טרפות 

 לעם ישראל.

ר אמנם רב שרירא גאון )מובא באוצ

הגאונים סימן נ(, שאלו אותו איך משערים 

משקל הגורגרת ואמר להם שמשערים לפי 

המשקל וכן שנינו במסכת  כלים, הכל לפי 

דעתו של הרואה, וזה לפי דעתו של החכם 

 בדור שזה לפי המשקל.

בד"כ המשקל והנפח הם שווים. חוץ 

 מבמבה שלווה, ופוקפורן שהם נפוחים.

עירובין כותב הרב המגיד בפרק א מהלכות 

( שנים, 1000שנהגו מזמן הגאונים )כבר 

לשער לפי המשקל. וכן האריך הפתח הדביר 

 וכתב שעושים לפי משקל.

שנה(,  250הרב בית דוד )חי לפני החיד"א 

כתב שמשערים לפי משקל, הן לגבי קביעות 

 סעודה והן לגבי כזית וכביצה.

מרן החיד"א בכל הספרים שלו כותב 

כך כתב במורה באצבע  שמשערים במשקל,

 סימן ג ועוד.

וכן הבן איש חי, כתב בספריו תמיד לשער 

לפי משקל. כגון בפרשת צו הלכה לד, וכתב 

דרהם ועוד. ע"פ רב שרירא גאון.  3כל כזית 

גם בספר דרכי תשובה בשם השולחן גבוה 

כתב לשער לפי משקל. וכתב 'וזה מופת 

חותך' אצל הספרדים. וכן כתב רבי חיים 

ג'י בספר חיים לראש סימן לג, שהולכים פלא

 בכל הדברים לפי משקל.

סיפר לי הצדיק רבי בנימין בצרי, שהסבתא 

שלו היתה בת אחותו של הבן איש חי, והיא 

קיבלה מתנה מהבן איש חי מאוזניים ואמר 

 לה תמיד תמדדי לפי זה.

גם הכף החיים, בסימן קסח אות מה, 

והביא את הבית דוד שמשערים במשקל 

וכתב שאין לשנות.וכנראה גם בזמנו היו 

אנשים שניסו להתחכם ולומר לשער לפי 

הנפח, ולכן כתב ואין לשנות. וכן כתב 

בסימן תפו ועוד. וכתב שהכל הולך לפי 

המשקל וכן כתב בספר לב מבין לשער לפי 

 המשקל.

מרן זצ"ל בכל הספרים שלו מורה לעשות 

לפי המשקל. וכן היה עושה מעשה בליל 

 דר היה בודק את הכזתות במשקל קפיצי.הס

גם משהו בדק ומצא שהמצות שלנו 

העבות צפות ע"פ המים, וא"כ רואים 

 שהמשקל ששוה לנפח.

ולכן למסקנא4 מודדים לפי משקל. ויתן ביד 

רחבה ולא יצמצם את שיעור הכזית. ובפרט 

 .במצות שלנו שהם טעימות

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י הרב 

מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי 

אשר הרב חיווה דעת תורתו על היותו 

סומך על עריכתו. לתגובות4 

8033050@gmail.com 
 

 
 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל 
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 13עמ' 

מונדרוביץ', מחנך, מנהל ת"ת, 

 ומרצה חינוכי
 את אשר יאהב יוכיח 

אחת ה"עבודות הקשות שבחינוך" היא 

ללא ספק מצוות התוכחה. התורה כורכת 

מצוה זו באיסור הלבנת פניו, כביאור חז"ל 

ָך ְוֹלא ת ֲעִמיתֶּ ִתָנא -בפסוק הֹוֵכַח תֹוִכיַח אֶּ

ָעָליו ֵחְטא. קשה להוכיח כראוי, ומאידך 

הרמב"ן אסור לנו להעלים עין, כביאור 

אשם,  עליךשיהיה  -ִתָנא ָעָליו ֵחְטא -"ְוֹלא

כאשר יחטא ולא הוכחת אותו". קיום מצוה 

זו יבוא מטוהר לב, מאהבת ישראל וערבות 

הדדית. בנקל ניתן להבין את דברי רבי 

אם  אלעזר בן עזריה )ערכין טז ע"ב( ְתָמֵהִני

. שלמה המלך יש בדור הזה שיודע להוכיח

יב( מֹוִכיַח ָחָכם ַעל ֹאזֶּן אומר )משלי כה 

 נשמעת. חכםֹשָמַעת. תוכחת 

יש ללמוד ממשה רבינו כללי יסוד באופן 

ביצוע התוכחה. בפרשתנו מצווה הוא את 

אהרן ואת בניו כיצד לנהוג בהקרבת 

בזמן היותם  -הקרבנות וסדר אכילתם 

באנינות ביום מיתת בניו ואחיהם נדב 

 ואביהוא. על הכהנים להמשיך בסדר

העבודה בלי שינוי, ובני ישראל יתאבלו 

ויעסקו בקבורה. כך מלמד משה את דבר ה' 

ם ֹלא ִתְפֹרמ ם ַאל ִתְפָרעּו ּוִבְגֵדיכֶּ ּו... ָראֵשיכֶּ

ת ַהְנ  ם ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ִיְבכּו אֶּ ֵרָפה ַוֲאֵחיכֶּ

ל מֹוֵעד לֹ  ַתח ֹאהֶּ ר ָשַרף ה'... ּוִמסֶּ א ֲאשֶּ

ין משה, כי לכאורה ֵתְצאּו... בהמשך מבח

לא נהגו על פי הנחיותיו, כדת וכדין! ְוֵאת 

הְשִעיר ַהַחָטאת  ַרש ֹמשֶּ ֹרש דָׁ ף דָׁ ֵמה ֹשרָׁ הִּ , ו 

את קרבנות  לאכולהוא הרי ִצָּוה מפורשות 

היום, כרגיל, מבלי סממני אבלות, והנה 

 את בשר השעיר!  שרפו

ָעָנו מכל  משה רבינו, רבן של ישראל, הֶּ

כיח את תלמידיו. תורה היא אדם, מו

וללמוד אנחנו מחויבים, לקחת עמנו צרור 

ֹצףתובנות הנגזרות מפרשה חמורה זו.  ק   ַוּיִּ

ְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ְבֵני ַאֲהֹרן ַהמֹוָתרִ  ם ַעל אֶּ

. שואל רש"י מהו 'לאמר'? מה יאמרו ֵלאֹמר

אמר להם, ולמי יאמרו? מפרש רש"י 

ַרי בָׁ בקש מתלמידיו . משה מהשיבוני על ד 

מענה, "תענו לי, תסבירו את מעשיכם". 

כמה נחוצה אמירה זו! לעתים אנו מעירים 

לתלמיד, והוא כלל אינו מבין מה עשה, על 

מה אנחנו נרעשים. הוא מפוחד, מבויש 

אנחנו  בדיוקומכונס, ולא מבחין מה 

מוכיחים! הוא אמנם תופס כי עשה משהו 

עוד  "לא בסדר", אך התועלת לא תושג כל

מה לא טוב במעשיו.  בברור מביןשאינו 

ואילו, כאשר אנו ממתינים ומצפים למענה 

פיו, עליו להפעיל מחשבה )ולא קל 

להפעילה בעת לחץ( ויתבונן, יגיע לנקודת 

 השבר, וינסה לתקן ולשפר. 

ר בפסוק )בפר' חיי שרה( ִהוא ָהִאָשה ֲאשֶּ 

יחַ  ן ֲאֹדִני, ביאר רש"י ֹהִכיחַ  ֹהכִּ ֵבַרר  - ה' ְלבֶּ

ַבִםְקָרא ֵברּו ר ְוהֹוִדיַע, ְוֵכן ָכל 'הֹוָכָחה' שֶּ

היא ֵברּור, כך גם מהות  שהוכחהָדָבר. כמו 

היא ברור העובדות, מתוך כך  התוכחה

 נבוא ל'ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָשב'.

זאת ועוד, כאשר מאפשרים ומבקשים 

 זכותמהתלמיד להשיב, ונשמרת לו 

ק את מעשיו, ויתברר התגובה, יתכן ויצדי

שטעינו! כן! גם אנחנו, המבוגרים, טועים, 

ולא רואים את הכל בדייקנות. זה מה 

שארע כאן! אהרן הכהן משיב למשה 

כפי שרש"י מציין, ומכאן  -)במקום בניו 

שיש להורים לעזור לבניהם בשיח מול 

המחנך, ואולי יוציאו כאור משפטם...( משה 

טעה, אלעזר ואיתמר כן נהגו  שהואמבין 

כדין! אילו היה נדרש מהם "לשמוע מוסר 

בדממה" היתה האמת נעדרת. ענוותנותו 

עֵ הביאתו לדרגת  יַטב ב  ה ַוּיִּ ַמע ֹמשֶּ ש  יוַוּיִּ  ינָׁ

הודה, ולא בוש לומר "לא ופי' רש"י 

. תועלת ועל הכל, חינוכית עצומה שמעתי"

באה לתלמיד כאשר לוקח מרבו דוגמא 

ת של הודאה על האמת ללא כחל אישי

 וללא שרק.

נבדוק את האיכות תוכחתנו במבחן 

התוצאה כי חז"ל קבעו "התוכחה מביאה 

האדמו"ר לידי אהבה" )ב"ר נ"ד(! מסופר על 

שרופא נאלץ  ריי"צ מליובאוויטש זצ"ל

להזריק לו זריקה. הרבי עקב אחר שלבי 

ההכנה, רואה את הרופא רוחץ ידיו בחומר 

יא מחט מאריזה סטרילית מיוחד, מוצ

ומחטא את המקום באלכוהול למנוע 

חדירת חיידקים לגופו. פתח הרבי ואמר 

למלווהו, "הבה נלמד מוסר השכל, לפני 

ש"דוקרים" מישהו, שמוכיחים אותו על 

מעשה לא טוב שעשה, צריך שהתוכחה 

תהיה סטרילית וללא נגיעות אישיות, שלא 

 נזיק יותר מאשר נועיל...".

, 'יהלום' מאוצרותיהם של ולסיום

 -צדיקים. כאשר נאמר על משה רבינו 

ֹצף ק  ְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר, ִקְצסֹו בא מ ַוּיִּ לב ַעל אֶּ

א לֹ דּוַע מַ אוהב וטהור, באומרו להם 

ם אֲ  ש... רמוז הַ ְמקֹום בִּ ַחָטאת הַ ת אֶּ ַכְלתֶּ ֹףדֶּ

 !מלא אהבהתיבות -בראשי

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל

 חבר -מרצה  -מנהל  -מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
 

 חידות

שאלות לחידודא בפרשת  –חדוותא 

השבוע / הרב בנימין צבי יהודה 

לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל 

 משוררים על הגש"פ
 שאלות בפרשת שמיני

איזה סוג קרבן קרב בפרשתינו ולא  .א

הוזכר שוב בתורה? ואיזה קרבן קרב 

 במילואים וברגלים ולא קרב בפרשתינו?

איזו עבודה בפרשתינו נעשתה  .ב

לכאורה שלא כסדר האמור בפרשת ויקרא 

 )א, ח(?

אלו ב' לשונות של שבח מהגדה  .ג

 של פסח מוזכרים יחד ברש"י בפרשתינו?

 היכן מצינו שבנ"י שתקו? .ד

היכן הוזכרה תכליתה של יציאת  .ה

 מצרים?

גובות ופתרונות )לכל השאלות או ת

 חלקן( נא לשלוח לכתובת4 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' צו

איזה דימוי נאמר על עבודה  .א

במקדש, שנאמר בחז"ל גם על שתי מצוות 

 שונות שאנו עושים גם בזמנינו?

שחז"ל  מזיגת כוס שהעבד מוזג לרבו,

ו, ד( שנא' )עבודת הקרבנות,  דימו אליה את

ת ְבָגָדיו ְוָלַבש ְבָגִדים ֲאֵחִרים וכו'.  ּוָפַשט אֶּ

ופירש"י ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא 

דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן 

בגדים שהוא משמש בהן תמיד, בגדים 

אל ימזוג בהן כוס שבשל בהן קדרה לרבו 

לכך ולבש בגדים אחרים, פחותין  לרבו,

 מהן )יומא כג4(4

מצוות  ו הדימוי נאמר בחז"ל עלואות

שאמרו חז"ל )סוכה כח4(  הישיבה בסוכה,

מתני' כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו 

קבע וביתו עראי ירדו גשמים מאימתי מותר 

לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה 

 לעבד שבא למזוג כוס לרבוהדבר דומה 

 ושפך לו קיתון על פניו4

צוות מועוד נאמר דימוי זה בחז"ל על 

, שאמרו חז"ל )שבת קיט. בסוגיא בגדי שבת

דאמוראי שעשו מלאכות לכבוד השבת( רב 

ענן לביש גונדא, דתנא דבי רבי ישמעאל 

אל ימזוג בגדים שבישל בהן קדירה לרבו 

לביש וכו', ופירש"י שם בהן כוס לרבו 

כלי שחור להודיע שהיום אינו כדי  גונדא.

להתנהג בחשיבות מלהתעסק בתבשילי 

דתנא שבת ולא יטנף בגדיו בבישול קדירות4 

דבישול קדירה מטנף  דבי רבי ישמעאל כו'.

 בגדים4 

ואע"פ שמדברי רש"י משמע שהלימוד 

מתנא דבי רבי ישמעאל הוא רק שבישול 

קדירות מטנף בגדים )וצ"ב קצת דד"ז הוא 

ואי"צ לכאו' ללמדו מן הברייתא(,  מציאות

עניין בגדי מ"מ בספרים מצאנו שלמדו מכך 

שצריך להחליף בגדיו לכבוד השבת  שבת

שעומד ומשמש בו קמיה מריה. )ושמא אין 

 בזה סתירה לדברי רש"י ויל"ע(

ובביאור הדימוי שבמזיגת הכוס, הנה 

אמרו חז"ל בכתובות )סא.( הכניסה לו 

בקתדרא, אמר רב ארבע שפחות יושבת 

יצחק בר חנניא אמר רב הונא אע''פ 

 אבל מוזגת לו כוס,שאמרו יושבת בקתדרא 

וביאר ברש"י )שם צו. ד"ה חוץ ממזיגת 

וא"כ שהן מלאכות המקרבות חיבה. הכוס( 

שעבודת ד' היא עבודה יש לבאר הדימוי 

)ועפי"ז מתבארת שפיכת הקיתון של חיבה. 

כעסו האמורה במצוות סוכה, שד' מראה 

 כנגד החיבה.(

איזה פסוק מפרשתנו נאמר  .ב

 באמירת הקרבנות שקודם שחרית?

יר  נאמר, )ו, ה( טִּ ק  הִּ ה ו  ֹעלָׁ יהָׁ הָׁ לֶּ ַרך  עָׁ עָׁ ו 

ים:  מִּ לָׁ ֵבי ַהש  ל  יהָׁ חֶּ לֶּ ופירש"י חלבי עָׁ

השלמים. אם יביאו שם  שלמים. ורבותינו 

)יומא נט.( למדו מכאן עליה, על עולת 

מכאן השלם כל הקרבנות כולם, הבוקר 

שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של בין 

mailto:123ymm@gmail.com
mailto:123ymm@gmail.com
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 הערבים4 

והוא נאמר בקרבנות, בפיסקה המתחילה 

"אביי הוה מסדר סדר המערכה וכו' 

ומוספין לבזיכין, ובזיכין קודמין לתמיד של 

שנאמר: וערך עליה העלה בין הערבים, 

והקטיר עליה חלבי השלמים, עליה השלם 

 ומקורו ביומא )לג.(ם: כל הקרבנות כול

איזו פעולה עשה משה שלא  .ג

 מצאנו שנצטווה בה?

מּו ההזיה על המזבח , שנא' )ח, יא( ַוַיז ִמםֶּ

ַבע ְסָעִמים וכו' ופירש"י ויז  ַעל ַהִםְזֵבַח שֶּ

לא ידעתי היכן נצטוה  ממנו על המזבח.

 בהזאות הללו:

וברמב"ן פי' )שם( ואפשר כי מה שאמר 

י( וקדשת את המזבח  במזבח )שמות מ,

והיה המזבח קדש קדשים שיוסיף עליו 

הקדוש הזה בהזאות ואינו במשיחה בלבד 

כי "והיה המזבח קדש קדשים" שיוסיף אליו 

קדוש יותר משאר הנמשחים במשכן וכל 

כקידוש אשר נצטוה  כליו ועשה לו קידוש

שאמר )שם כט, כא(  לעשות במקריבים

המזבח  כי איןוהזית על אהרן ועל בגדיו 

שהוא כלי לקרבנות פחות מכלי המקריבים 

וקל וחומר הדבר וכן נאמר ביום הכפורים 

 והזה עליו מן הדם באצבעו)ויקרא טז, יט( 

שבע פעמים וטהרו וקדשו מטומאות בני 

ישראל שכל קדוש המזבח בהזאות וכל שכן 

 בתחילה שצריך קדוש מטומאה וזרות, ע"כ.

איזה דבר שבד"כ נאכל קרב  .ד

 נו?בפרשתי

ר ִלְפֵני ד' ָלקַ  ח )ח, כו( ּוִמַןל ַהַםעֹות ֲאשֶּ

ן ַאחַ  מֶּ ם שֶּ חֶּ ת ַחַלת ַמָעה ַאַחת ְוַחַלת לֶּ

ם ַעל ַהֲחָלִבים ָחד ַוָישֶּ ַעל שֹוק  ְוָרִקיק אֶּ ו 

ין:  מִּ ה ֹאתָ ַהּיָׁ ם ובהמשך )פסוק כח( ַוִיַףח ֹמשֶּ

ם ה  ֵמַעל ַכֵסיהֶּ ֵבחָׁ ז  ֵטר ַהםִּ ירש"י וכו' ופַוַּיק 

ויקטר המזבחה על העולה. אחר העולה 

ולא מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום 

 חוץ מזה:

איזה דבר בפרשתינו נקרא ע"ש  .ה

מה שלוקחים ממנו? ואיזה דבר נקרא ע"ש 

 הדבר שמרבין בו יותר מבשאר מקומות?

שלוקחין שנקראת ע"ש  אש תמיד, .1

, שנא' )ו, ו( תמיד שנא' בה ממנה למנורה

ה4 ֵאש ָתִמ  יד תּוַקד ַעל ַהִםְזֵבַח ֹלא ִתְכבֶּ

 אש שנאמר בה תמידופירש"י אש תמיד. 

שנאמר בה  שמדליקין בה את הנרותהיא 

להעלות נר תמיד )שמות כז, כ.(, אף היא 

 מעל המזבח החיצון תוקד )יומא מב4(4 

ע"ש  לחם שמן שנקראת רבוכה, .2

, שנא' שמרבין בה בשמן יותר משאר מנחות

ן  ַחַלת ַמָעה ַאַחת)ח, כו(  מֶּ ם שֶּ חֶּ ַחַלת לֶּ ו 

ָחד וכו'4 ופירש"י וחלת לחם  ַאַחת ְוָרִקיק אֶּ

שהיה מרבה בה שמן  שמן. היא רבוכה,

כנגד החלות והרקיקין, כך מפורש במנחות 

 )עח.(4

 

 

 

 סיפור

סיפור מיוחד לקראת חג השבועות 
 / הרב ג.א.

 שנפשו קשורה בנפשה של תורה
לו היית נכנס לבית המדרש הגדול 

שבירושלים בכל אחד מימי ספירת העומר, 

 היית נתקל במחזה מפעים4 

אברך צעיר לימים, שזקן קצר שחור 

מעטר את מסגרת פניו, ישוב לו בפינתו. 

חובק בזרועות אוהבות את הגמרא הגדולה, 

רכון לעברה בשקיקה, גומע בצימאון את 

 מילותיה. 

התורה בקול מתוק  מפיו מתרונן ניגון

שובה לב. גופו מתנועע בהתלהבות, 

כשפאותיו הארוכות מתבדרות להם אנה 

ואנה לקצב הניגון. מידי פעם הוא נעצר, 

והניגון פוסק5 מצחו נחרש קמטי מחשבה, 

 והוא שוקע כולו בהבנת הסוגיא שלפניו. 

הפלא הגדול הוא, שמחזה זה נמשך 

שעות ארוכות. רק כאשר יגיע זמנה של 

חת משלושת התפילות, אזי יפרוש א

מלימודו לשעה של תפילה, כאשר לאחריה 

 יטעם קמעא ויחזור מיד לתלמודו.

בבוקר השכם, כאשר הופיעו ראשוני 

המתפללים בבית הכנסת, מצאוהו יושב 

ולומד באותה נעימה ערבה5 ובלילה, עת 

הניחוהו באותה  –עזבו אחרוני הלומדים 

 ים חיים. הפינה, יושב וגורס דברי אלוק

 מיהו האיש? מה סודו?

* * * 

אליהו היה יהודי פשוט ותמים. אמנם בור 

ועם הארץ, אך ירא אלוקים עד מאד. 

למרות עבודתו הקשה והמפרכת כפחח, 

מעולם לא החסיר את אחת משלושת 

התפילות. כמו כן מימיו לא ויתר על שיעורו 

היומי של הרב בספר האגדה 'עין יעקב' 

 ה למעריב. שהתקיים בין מנח

מאז ומעולם רחש אליהו כבוד רב לתורה 

הקדושה וללומדיה. את רב בית הכנסת, בו 

קבע את מקום תפילתו, העריץ בכל ליבו, 

וכל דבריו היו אצלו קודש קדשים. תדיר 

היה מיצר על בורותו הגדולה, אפס, מעולם 

לא העלה על דעתו אפילו בדל של מחשבה 

 שבידו לשנות זאת. 

 ד לאותה דרשה. ע –כל זאת 

היה זה ביום טוב ראשון של פסח, כאשר 

בסיומה של תפילת החג דפק הגבאי על 

הבימה והכריז4 "מורינו הרב שליט"א ידרוש 

מבטי המתפללים נחו  –כעת לכבוד החג!" 

באחת על דמותו של הרב, שעקר ממקומו 

אשר בכותל המזרח, טיפס במדרגות ארון 

 הקודש, ופתח בדרשה4 

ותי! בעוד שעות ספורות בצאת "מורי ורב

החג הקדוש, נעמוד כולנו בעזרת השם 

לספור את הספירה הראשונה מספירת 

העומר. הנה עומדים בפנינו ארבעים ותשע 

ימי הכנה, בהם עלינו להתכונן  –ימים 

לקראת חג השבועות, להתקדש ולהיטהר 

 לקראת חג מתן תורה.

נשאלת השאלה4 לשם מה להתכונן? 

 וכיצד?

ו לתת מענה לשאלה רחבה זו, בבואנ

שומה עלינו להקדים ולהתבונן במהותה 

של תורתנו הקדושה אשר ניתנה לנו בסיני 

מפי הגבורה, להעמיק בשגב קדושתה של 

התורה האלוקית בה זוכים אנו להגות יומם 

 ולילה.

הנה מפורסמים דבריו של רבנו הרמח"ל 

בהקדמתו לספר קל"ח פתחי חכמה, בו הוא 

לישנא4 "כי התורה הקדושה כותב בהאי 

אינה כחכמות הנכריות וידיעות החול, 

שהם אינם אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג 

השכל בטרחו, אך התורה הנה קדושה היא 

 ולה מציאות גבוהה בגבהי מרומים".

תורת ישראל אינה מסתכמת במערכת 

חוקים ודינים כמו אלו שמצויים גם בבתי 

רתם המשפט אצל אומות העולם, אשר מט

להשליט סדר ומשטר חברתי בין איש 

לרעהו. תורתנו הקדושה מתייחדת בהיותה 

תורתו של בורא העולם, בהיות דיניה 

חצובים בשכל אלוקי נשגב. ומאחר שכך, 

הרי פשוט הדבר כי אין כל דמיון והשוואה 

בין החכמה האלוקית העמוקה, לבין חוקי 

ההבל אשר בדו מליבם אותם קרוצי חומר 

 דרי מטה.

 –יתרה מזו4 "אנא נפשי כתיבת יהבית" 

אומר הקדוש ברוך הוא, ופירשו צדיקים 

הכוונה4 אני את עצמי נתתי בתורה. כלומר, 

אותיותיה ומילותיה של התורה מגלמות 

 בתוכם, כביכול, את עצמותו יתברך. 

"התבוננו יהודים יקרים!" קרא הרב 

ברגשה, "במה זכינו! כמה גדולה היא 

תנו השם, עד שנתן לנו האהבה שאוהב או

באהבתו את החמדה אשר הייתה גנוזה 

לפניו תתקע"ד דורות קודם בריאת העולם! 

-ועתה, לאחר שעלה בידנו להגיע לאיזו

שהיא הבנה בגודל קדושתה של תורתנו, 

שומה עלינו לזכור זאת בעת גישתנו אל 

עסק התורה. בעת הלימוד צריכה לאפוף 

"של את הלומד חרדת קודש, הרגשה של 

נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה 

 עומד עליו אדמת קודש היא".

 ולשם מה נתן לנו השם את התורה?

מצווה התורה. וכי אפשר  –"ולדבקה בו" 

להדבק בו, והלוא אש אוכלה הוא? אלא 

הדבק בתורה, ומתוך כך אתה דבק בקב"ה 

השוכן בתוך התורה. וכמו שכתוב בזוהר 

הקדוש4 "כי אינון דמשתדלי באורייתא 

מתדבקין ביה בקודשא בריך הוא". וזו היא 

תכליתה ומטרתה של התורה, להביא את 

אם זה על ידי קיום  –ה האדם הדבק ב

מצוותיה וההליכה באורחותיה, ובמיוחד 

 –על ידי לימוד משפטיה וחוקותיה 
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 להתקרב לאלוקיו ולדבוק בו.

 'דביקות' זו מה עניינה?

על פניו נראה, כי תלמיד חכם כזה 

 –שנהירים לו שבילי התורה וצפונותיה 

הוא זה הדבוק בתורה. ברם טעות היא, ולא 

קנה קובע נחרצות כי כן הדבר. בספר ה

"באמת בני, אפילו למד ספרא וספרי וכולה 

עם הארץ נקרא אצל החכם, כי  –תלמודא 

נפשו קשורה בנפשה החכם הוא נקרא אשר 

 ".של תורה

"נפשו קשורה בנפשה של תורה" הוא 

תיאור ממצה למסכת שלימה של רגשי 

אהבה ורעות השוררים בין האוהבים. הוא 

קדושה היא ציור לאדם אשר התורה ה

 משוש חייו, ובלעדיה חשוב הוא כמת.

אהבה מופלאה זו תלויה במידת ההקרבה 

והעמל של האדם על דברי התורה. ככל 

 –שהלומד מתייגע יותר על דברי התורה 

לפי שיעור זה מתעוררת לה האהבה, כך 

נוצר לו קשר הדמים, בינו ובין התורה 

הקדושה. כי כך הוא דרכו של עולם, למה 

 אליו הוא נקשר. –קריב שאדם מ

אוהב התורה מבקש להקריב עבור 

התורה את כל כוחותיו. הוא מנדד שינה 

מעיניו, והוגה בה יומם ולילה מתוך הפקרה 

עצמית מוחלטת. מגודל חביבותה של 

התורה בעיניו, הריהו הוגה בה תמיד, בכל 

זמן ומצב. הוא מאמץ את מוחו ומחשבתו 

ד לעומקם ביגיעה עצומה בכדי להבין וליר

של דברי התורה. הוא מקריב עבור התורה 

את כל הדברים החשובים והחביבים עליו 

 ביותר.

הנכונות להקרבה מקורה בהכרה עמוקה 

ברום ערכה ומעלתה של התורה. שמתוך 

שמייקרה ומחשיבה יותר מכל חמודות 

תבל, הריהו מוכן להשליך מאחורי גוו כל 

 ה.תענוגות עולם, ובלבד שיזכה לכתר תור

תלמיד חכם כזה קשור בכל נימי נפשו אל 

התורה הקדושה. דבריה מסעירים אותו 

ונוגעים אל ליבו. כאשר מגיע בלימודו 

לעניין מוקשה או תמוה, הריהו מוטרד 

מכך, ואינו מוצא לעצמו מנוח עדי יתבהרו 

העניינים. ומאידך, כאשר זוכה למצוא דרך 

בהבנת הדברים, הריהו מתמלא שמחה 

וכח יופיים וישרותם של דברי ואושר לנ

 התורה.

לימוד כזה עשוי להביא את הלומד 

למעלות רמות ונשגבות. כאשר אדם לומד 

את התורה מתוך אהבה, מתוך חיבור נפשי 

עמוק, אזי התורה נכנסת גם היא לשכון 

בתוך ליבו. כי כך טוב לה לתורה, לשכון 

במחיצתו של אוהב שכזה. וכשהתורה 

של יהודי, אזי אפילו נכנסת אל תוך ליבו 

אם הוא אטום כאבן בפני כל דבר 

שבקדושה, הריהו נימוח מפני קדושתה של 

התורה. כך ממלאת התורה את ליבו של 

הלומד בקדושתה האינסופית, עד שנעשה 

הלב פתוח כאולם, מלא ברגשי אהבת השם 

ויראתו. כי הנה כי כן, זוהי מטרת נתינתה 

על  של התורה לעם ישראל, כאמצעי אשר

ידו יוכל כל איש מישראל להתקרב אל 

 השם ולדבוק בו.

ההשפעה הכבירה הזו, הינה תוצאה 

ישירה של אותה אהבה וחיבה אשר הלומד 

רוחש כלפי התורה. כי עיקר השפעת 

התורה על הלומד הוא רק בשעה ששוררת 

ביניהם אהבה גדולה, דווקא בשעה שנפשו 

של הלומד קשורה בנפשה של תורה. כי 

הלומד כרוך אחרי התורה יומם כאשר 

ולילה בעבותות של אהבה, אזי התורה 

משיבה לו אהבה תחת אהבתו אותה, 

והקרבה הנפשית לתורה הקדושה, פועלת 

 בנפשו את כל המעלות שהזכרנו.

הביטו יהודים וראו! כמה מאושר הוא 

אותו אדם שזכה לקשר עילאי שכזה עם 

התורה הקדושה! כמה גדולה היא הזכייה 

כה אותנו השם, שנתן לכל אחד ואחד שזי

מאיתנו אפשרות להגיע לקשר אהבה 

 מופלא שכזה עם תורתו הקדושה!

אלא שכל זה הוא בתנאי אחד. והוא כמו 

שכתב רבנו יונה בפרקי אבות, שעל הלומד 

לזכך את מידותיו ולקדש את איבריו, לפי 

שהתורה לעולם אינה שוכנת בגוף שאינו 

לכך הוא על פי  בעל מידות טובות. ההסבר

האמור, מאחר והתורה מציאותה עילאית 

עד מאד, על כן אין היא מתרצה לשכון 

 בגוף שאינו טהור כמותה. 

ולשם כך ניתנו לנו ימי ספירת העומר, 

לטהר את נפשותינו רוחותינו ונשמותינו 

מכל סיג ופגם, להכין בתוככי גופנו משכן 

לתורה הקדושה. לעמול בתורה ולהקריב 

עוד ועוד, לבנות ולטפח את הקשר עבורה 

האמיץ והחזק עם התורה הקדושה. רק כך 

נזכה בהגיע חג השבועות לכרות ברית 

 עולם עם התורה הקדושה".

* * * 

האזין אליהו לדברים הנלהבים ונפשו 

נעגמה עליו. כמה היה רוצה לזכות גם הוא 

לאותה אהבה מיוחדת, לאותו קשר נפשי 

מת שמאז עמוק, עם התורה הקדושה! א

ומתמיד ידע כמה חשובה התורה ומה 

גדולה הזכות לעסוק בה, אך כעת העמיד 

בפניו הרב ברוב כשרון את גודל אושרו של 

האיש אשר נפשו קשורה בנפשה של תורה, 

בצורה שלא שמע מעולם. התיאור החי 

הזה, הצית את דמיונו והפעים את רוחו. 

כך הרהר לעצמו  –כמה עצוב הדבר 

ו עצמו אין כל שייכות של –בדכדוך 

לדברים, ולעולם לא יזכה לדרגה המיוחדת 

 הזו! 

ובאמת, מה בידו לעשות בנידון? והלוא 

עם הארץ גמור הוא, ומלבד סידור התפילה 

וספר האגדה 'עין יעקב' אינו מכיר מאומה! 

כיצד אפוא יוכל לדבוק בתורה הקדושה 

ולהתמיד בה יומם ולילה, בשעה שלא נגע 

שעה שהוא, בראשו האטום, בה מעודו? ב

אינו מסוגל לקלוט אפילו שורה אחת של 

גמרא! במה אפוא יאהבנה? כיצד תקשר 

 נפשו בנפשה? 

ושמא מוטב לו כי יחדל מלעסוק בשאלות 

מדכאות מהסוג הזה, בשעה שאין בידו 

לעשות כנגדם מאומה? הלוא מלבד כאב 

הלב הנורא, והתסכול שיאיים להטריף את 

כך כל תועלת! אולי באמת דעתו, לא יפיק מ

כדאי שישלים עם המצב העגום הזה, ודי? 

אולי כדאי שיפנים אחת ולתמיד שלא 

הארץ -כלפיו מכוונים הדברים, שלא אל עם

 שכמותו התכוון הרב בדבריו הנלהבים? 

עודו שוקע בהרהורים נוגים, ופתאום 

חדר לתוך סבך מחשבותיו הקודרות קולו 

 יים בדרשה4 הצלול של הרב, שהמשיך בינת

"ישנם רבים הסבורים כי עסק התורה 

אינו שייך אליהם כלל. הם רואים את 

לימוד התורה כדבר השייך לבעלי כשרון 

 –בעלי הראש החלש  –בלבד, ואילו הם 

כאילו נידונו מראש לכישלון מוחלט, אפסו 

 סיכוייהם להימנות על עמלי התורה". 

 וכאן הגביה הרב את קולו4 

יא זו! דעו לכם כי לכל "טעות גדולה ה

יהודי יש חלק בתורה, אין מושג כזה של 

יהודי שאין לו סיכוי להצליח בתורה. משום 

שהצלחה בתורה תלויה בעיקר במידת 

העמל והיגיעה של האדם על דברי התורה, 

וכלל לא בכישרונותיו של הלומד. כי ככל 

שהאדם מתמסר ללימוד התורה ומקריב 

רה בכפל עבורה, כך מחזירה לו התו

כפליים. היא נעשית לו למליץ טוב אצל 

בורא העולם, ופועלת עבורו הצלחה בעסק 

התורה, בניגוד ליכולותיו ולכישרונותיו 

הדלים. וכל זאת, הודות לרצונו העז להבין 

את דיני התורה, הודות למאמצים הרבים 

והכוחות הגדולים שהוא משקיע בלימוד 

דווקא התורה. והניסיון מוכיח זאת, שלאו 

בעלי הכישרונות הם אלו שהגיעו להישגים 

גדולים בתורה. רבים הסיפורים על גדולי 

ישראל שלא היו מוכשרים במיוחד, ובכל 

 זאת גדלו והצליחו ועשו פרי!" 

לשמע הדברים, הוצף ליבו של אליהו 

ברגשות מעורבים. לרגע התקשה להאמין 

בכלל כי שמע נכונה את הדברים. האומנם 

יש ביכולתו להיות תלמיד חכם, הדבוק 

שאל את  –בכל הווייתו בתורה הקדושה?! 

עצמו בספקנות, אינו מעכל את הבשורה 

המרעישה שניתכה לה על ראשו 

נהו החלו בפתאומיות שכזו. אולם למש
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הדברים לחלחל לתודעתו, והוא התמלא 

 באושר עצום ונפלא. 

"אין מושג כזה של יהודי שאין לו סיכוי 

להצליח בלימוד התורה", גלגל על לשונו 

את המילים הנפלאות הללו, מלאי התחייה 

והנוחם. "הלוא כך אמר הרב בפירוש4 אין 

הדבר תלוי אלא ביגיעתו של האדם על 

 דברי התורה!" 

יצות חדרה אל נשמתו, והוא הזדקף על

 –במקומו בארשת נחישות. "מכאן ולהבא" 

"ישיל  –צעק אל חדרי ליבו בהתרגשות 

אליהו מעליו את בגדי הפחח, ותחתיהם 

יעטה בגדים אחרים, שונים בתכלית 

 בגדים של תלמיד חכם!"  –מקודמיהם 

אם אין הדבר תלוי אלא במאמצים 

שהדבר הרי  –חשב בהחלטיות  –ויגיעה 

אינו אמור להוות בעיה. הדרך אל האושר 

סלולה ופתוחה לפניו. כי הוא, אליהו, מוכן 

להקריב את כל אשר לו, בכדי לזכות 

לכתרה של תורה! באותו רגע, גמלה בליבו 

ההחלטה להתמסר בכל כוחותיו ללימוד 

התורה הקדושה. הוא חש כוחות נפש 

אדירים נמסכים בדמו, נחישות ותקווה 

זכות לברית עולם עם התורה איתנה ל

 הקדושה. 

את הדרך לביתו עשה אליהו בצעדי 

ריקוד כמעט. ההתרגשות שבתה אותו 

כליל, עד שנדמה היה לו כי כל העולם 

שותף לשמחתו. השמש העגלגלה חייכה 

אליו מן המרום, שולחת על ראשו קרניים 

מפזזות, מאירות וחמימות. השמים 

עב  התכולים נראו בטהרתם, חפים מכל

וענן. הציפורים שרקדו בינות לענפי העצים, 

צייצו בקולם המתוק רנן עליז במיוחד. 

ואפילו הרוח שטפחה על פניו במשב קליל 

מחיה נפשות, שרקה באוזניו בצחוק של 

 טוב לב, מלא שמחה וגיל. 

משנכנס הביתה שיתף את זוגתו 

ברגשותיו, והפציר בה ליטול את עול 

הפרנסה על שכמה, כדי שיוכל לשקוד על 

התורה כרצונו. הרעיה, נבהלה בתחילה 

מהרעיון המהפכני הלזה, אולם משהציצה 

בעיניו והבחינה בתחינה הגדולה שהייתה 

נרתעה. הלוא כל ימיה השתדלה  –שם 

רצון בעלה, להיות אשה כשרה העושה את 

הייתכן כי דווקא בדבר הזה אשר הוא 

בנפשו של בעלה, תעכב בעדו?! מי היא 

שתמנע כעת ממנו להגשים את החלום 

 שבוער לו בעיניו? 

זהו. כעת, משניתנה ההסכמה, הייתה 

הדרך פתוחה בפניו. הוא חופשי מכל עיסוק 

וחובה, ובידו למלא את יומו כרצונו. מיד 

הה אליהו אף לאחר סעודת החג לא השת

לא רגע אחד. ויתר על מנוחת הצהריים 

 לאחר ליל השמורים, ומיהר לבית המדרש. 

בחדווה ובצהלה ניגש אל ארון הספרים 

ושלף מן המדף כרך גדול ועבה של משניות 

מסכת ברכות. אימץ את הספר אל ליבו 

בחום, הניחו בעדינות על השולחן, ובקול 

, רוטט מהתרגשות החל קורא בו בנעימה

בפעם הראשונה בחייו4 "מאימתי קורין את 

 " …שמע בערבית

שעה ארוכה עמל אליהו על הבנת 

המשנה. המושגים שהביאה המשנה, היו 

זרים לו ובלתי מובנים. חוץ מזה, הוא בכלל 

לא הצליח להבין האם שלושת הדעות 

שהביאה המשנה חלוקות זו על זו, או שמא 

 מוסיפות הם אחת על חברתה. ואם נוסיף

לכל הרשימה הזו פרטי דינים לא מוכרים 

 –נוספים, שהוזכרו בין השיטים כבדרך אגב 

 הרי שהוא כבר מבולבל לגמרי. 

אבל אליהו אינו אומר נואש. הוא חדור 

ברוח מלחמה, ברוח של תקווה וניצחון. 

וככזה, הוא אינו מוכן לסגת מן הקרב. לכן, 

הוא מנסה להתחיל ללמוד את המשנה 

ת סדר בכל הדינים מחדש, ולעשו

איזה מהם  –והמושגים שפגש זה עתה 

מובנים וברורים אצלו, ואיזה זקוקים עדיין 

לליטוש יסודי. כך הוא מפלס לו דרך בנבכי 

הסוגיא, בעמל רב וביגיעה גדולה. הקושי 

אינו מרפה את ידיו, והוא אינו נופל ברוחו 

גם כאשר הוא נוכח לדעת כי שוב טעה 

ופירושו אינו עולה בהבנת המשנה, מאחר 

יפה עם המשכה של המשנה. הוא מעיין 

במפרשים, ואף אינו בוש להיעזר בלומדים 

 שבבית המדרש. 

הקושי אמנם גדול, והתסכול והאכזבה 

טופחים על פניו פעם אחר פעם, כאשר הוא 

מגלה שלא הבין את הדברים לאשורם. 

אלא שכל אלו התגמדו להם כלא היו, שעה 

ו להגיע להבנתם שסוף סוף עלה ביד

המלאה והברורה של הדברים. או אז הציף 

את כל יישותו אושר נפלא, ושמחה גדולה 

וסיפוק עצום מלאו את ליבו. ומיד, בקול 

מתרונן המשיך אל הפסקה הבאה4 "מעשה 

 " …ובאו בנו מבית המשתה

כך למד ויגע, ישב ושינן, עד שהתכנסו 

 המתפללים לתפילת מנחה. 

, ניתר אליהו למחרת, בבוקר השכם

ממשכבו בשמחה, כשידיעה אחת ממלאת 

את כל יישותו4 אני היום לומד את התורה 

במרץ רב ובזריזות הוא  –הקדושה!" 

 התארגן, וצעד לבית המדרש בצעדי רנן. 

התפלל שחרית בלב הומה, ונתן שבח 

והודיה לבורא עולם על תורתו הקדושה. 

הייתה זו תפילה אחרת, שונה בתכלית מכל 

ילות שקדמו לה. תפילה של יהודי התפ

הרוצה בכל מאודו להיות תלמיד חכם 

הדבוק בתורת האלוקים. "ותן בליבנו בינה 

להבין ולהשכיל", התחנן אליהו, "והאר 

עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד 

 לבבנו לאהבה וליראה את שמך". 

כשסיים את תפילתו הנרגשת, נטל לידיו 

אהוב, המוכר מיום את כרך המשניות ה

 האתמול, ושקע בלימוד. 

אלא שלא כיום האתמול היה היום הזה. 

תחושת ההתחדשות מליאת המרץ 

והרעננות, שנלוותה ללימוד ביום האתמול, 

פגה לה בחלוף הלילה. והנה מצא אליהו 

את עצמו נאבק בחירוף נפש על כל דקה 

 של ריכוז. 

אם אתמול מילאה את ליבו שמחת גיל 

הרי שעתה נדמו בעיניו  –קץ עד אין 

מילותיה הקדושות של המשנה כשורות 

שחורות חסרות פשר, המורכבות מצורות 

שונות נטולות כל משמעות. והללו, 

בערבוביה שלימה, פצחו מולו במחול 

 עוועים פראי. 

כל דקה שחלפה נדמתה בעיניו כשעה 

שמעולם לא הורגל לשבת  –ארוכה. עבורו 

ות, בריכוז מוחלט אל מול ספר שעות רצופ

הייתה השעה הבודדה מול ספר  –בתוכנו 

 המשניות כעינוי של ממש. 

פתאום הרעיון להיות תלמיד חכם 

השוקד על דלתות התורה יומם ולילה, היה 

נשמע תלוש לגמרי מן המציאות, ובלתי 

הגיוני בעליל. דמעות גדולות הציפו את 

עיניו, ומן הספר הפתוח המשיכו האותיות 

יב במעגלים, כמו לועגים הם לחוג סב

 למשבתו. 

הוא רוצה להיות תלמיד חכם! בכל  –

ליבו משתוקק הוא להדבק בתורה 

ולהתקדש בקדושתה! אבל הדבר, כך 

מסתבר, גדול ממידותיו. האומנם אין לו 

סיכוי? האומנם אין בידו לזכות לכתרה של 

תורה? הנה הוא מנסה מזה שעה להתרכז 

ועיל. כל מילה במילים שלפניו, אך ללא ה

מובנת פחות מחברתה. כיצד זה יעלה בידו, 

הארץ שכמותו, לדבוק בתורה -ביד עם

 הקדושה? 

בתנועה ספונטנית נשלחו זרועותיו לחבק 

בעוז את ספר המשניות, ממאן להיפרד 

מהחלום המתוק העומד להתנפץ לנגד עיניו 

בקול רעש גדול. אמש בטוח היה כי החלום 

אולם עתה נקרו יהפך למציאות קיימת, 

בליבו סימני שאלה גדולים. האומנם יאלץ 

 להשלים עם העובדה המרה הזו?

  –ופתאום 

פתאום אל סבך מחשבות הייאוש 

והחידלון חדר קולו של הרב, מלא תקווה 

"דעו לכם אחי היקרים! כי לפי ועידוד4 

שיעור העמל והיגיעה של אדם על דברי 

 כך מתעוררת לה האהבה, כך נוצר –תורה 

לו קשר הדמים, בין הלומד לתורה 

   – – –הקדושה!" 
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והיו הדברים מחזקים ומרפאים כל נפש 

שבורה, עד כי לא נותר בלב אף לא שמץ 

קל של ייאוש. והנה גוו נזקף, והעיניים 

בורקות מחדש בניצוץ של תקווה ונחישות. 

אליהו אוסף מחדש את שיירי כוחות נפשו, 

סוער  ובחירוק שיניים פותח שוב בקרב

 וקשה אל מול דף המשנה. 

אמת, קשה ומפרך הוא הקרב. קשה מאד. 

והנפילות התכופות אף הם מרפות את 

הידיים כל פעם מחדש. אולם אליהו לא 

מוותר. הוא לא ייתן לחלום חייו לחמוק 

עומד  –אליהו הפחח  –מבלי שוב! הוא 

נקודה. לשם מטרה זו  –להיות תלמיד חכם! 

כל כוחותיו ואת כל הוא מוכן להקריב את 

 אשר לו!

לכן, ממשיך אליהו לשבת מול המשנה, 

מאמץ את מוחו במאמץ על, בניסיון להבין 

את המשנה שלפניו. הוא אינו מתפעל 

מהריכוז החמקמק שבורח לו אל מחוזות 

אחרים, רק עושה כל מה שביכולתו לעשות 

בכדי לשמור עליו היטב, ולהתרכז במלוא 

לפניו. ידיו הריכוז האפשרי במילים ש

לופתות את השולחן ברעד, ופלגי זעה 

עדות למאמץ הנורא  –שוטפים את מצחו 

 שגובה ממנו שעת הלימוד הזו.

כך חולפת לה שעה ועוד שעה. שעות של 

מלחמה מתשת. ולעת ערב צונח אליהו על 

מסעד הכסא באפיסת כוחות, אולם אושר 

נפלא ממלא את ליבו. הוא מאושר מן 

לקו להקריב למען הזכייה שנפלה בח

התורה הקדושה את כל כוחותיו עד 

 תמצית הדם. 

* * * 
לא נלאה אתכם בפרטים, קוראים יקרים. 

רק זאת נאמר4 אליהו התמכר בכל כוחותיו 

וחושיו לעסק התורה. עמל ללא ליאות 

להבין את המשניות הקדושות, ביגיעה 

לזכות  –נוראה, יומם ולילה. חלום חייו 

שר דברי התורה להיות תלמיד חכם א

הסעיר את רוחו, והפיח  –נבלעים בדמיו 

בנפשו כוחות נעלמים אשר אפילו הוא 

עצמו לא ידע מעולם על קיומם. וכך 

המשיך בדרכו המפרכת, בעקשנות 

 ובעקביות.

חולפים להם הימים, ומשנה חוברת לה 

לרעותה. המשניות כולם מצטרפים אל 

חשבון גדול, והנה חוגג אליהו את סיום 

העובדה כי הנה  –המסכת הראשונה בחייו! 

צלחה דרכו וזכה לסיים מסכת שלימה, 

חיזקה את רוחו, והוסיפה בנפשו עוז 

בנוסף  –ותעצומות. בהחלטה כבירה החל 

 גם בלימוד הגמרא.  –ללימוד המשניות 

חולפים להם השבועות, ואליהו עודו 

הוגה בתורה יומם ולילה, בהתמסרות 

מוחלטת, תוך התעלמות גמורה מכל צורכי 

הגוף. משאת הנפש שבערה בקרבו לא 

נתנה לו מנוח, ומשבוע לשבוע הוסיף 

להגביר חיילים ולהעפיל לפסגות חדשות 

ביגיעת התורה, בהתמדת התורה, ובהבנת 

 ה. התור

הגיע ראש חודש סיוון. התרגשות עצומה 

אפפה את אליהו. הוא לא מצא מקום 

לעצמו4 הן עוד שבוע מגיע חג מתן תורה, 

והוא כלל וכלל איננו מוכן! החליט אליהו, 

כי אם עד עתה היה פורש אל ביתו 

בצהריים לסעוד את ליבו, הרי שמכאן 

ולהבא ייטול עמו אל בית המדרש מעט 

את ארוחתו יעשה בבית מיני תרגימא, ו

המדרש. כמו כן בלילה, יפרוש לשינה על 

גבי ספסל בבית המדרש. וכל זאת, למען לא 

 יתבזבזו להם דקות יקרות. 

שלושת ימי הגבלה חלפו עברו ביעף, 

 והנה הגיע חג השבועות.

* * * 
 ליל התקדש חג השבועות.

בית המדרש הגדול המה אדם. הכול 

תיקון ליל התכנסו ובאו ללימוד סדר 

שבועות, וקול התורה האדיר פרץ מבעד 

לחלונות הגבוהים והמקומרים, ומילא את 

 סמטאות ירושלים בניחוח קסום של חג.

אליהו, אפוף סערת רגשות, ישב לו 

בפינתו הנצחית אל מול הגמרא הגדולה. 

הרעש וההמולה מסביב היו לו לזרא, חפץ 

היה במעט ישוב הדעת, בעת הגיע יומו 

היום אשר אליו הוא נושא את נפשו  הגדול,

מזה ארבעים ותשע יום. הרגיש כי ההמון 

הגודש את ההיכל הגדול סוגר עליו. וכך 

מצא את עצמו יוצא את בית המדרש, 

כשרגליו מוליכות אותו במעלה המדרגות 

 העקלקלות, אל עזרת הנשים. 

זו האחרונה, אשר קידמה אותו 

כעת, בשיממונה, היטיבה עם כיסופי נפשו. 

כשאיש אין במקום, הרשה לעצמו לתת 

פורקן לסערת רוחו. וכך, הליט את ראשו 

 בכפות ידיו ונתן דרור לרגשותיו.

"הנה הנה מתקרב הרגע המיוחל", גאתה 

ההתרגשות בנפשו, "עוד מעט קט, עם 

שחר, יעמוד עם ישראל בברית הנישואין 

עם התורה הקדושה, לכרות מחדש את 

הוא! כמה מאושר הברית עם הקדוש ברוך 

אני שיהודי הנני! כמה צריך ורוצה אני 

להודות לבורא העולם על שבחר בנו מכל 

העמים ורוממנו מכל הלשונות ונתן לנו את 

 תורתו הקדושה!"

נשמתו התלהטה לאביה שבשמים 

ברגשות אהבה כבירים, והוא ביקש משהו 

להשקיט בו את הצמא היוקד, את 

 הגעגועים הסוערים בנשמתו.

מבוקשו מצא במגילת שיר השירים את 

שעמדה על השולחן, כאשר החל קורא 

מתוכה בהמיית לב, במתיקות מופלאה 

שיש בה בכדי להמיס כל לב. פסוק אחר 

פסוק, בלהט, בקול נעים רווי כיסופים 

 שהדהד בין כותלי החדר.

הנה מתייחד הוא עם אביו שבשמים, 

ואיש לא בא בסודם. פורש בפניו, יחד עם 

השמימית של שלמה המלך, את  שירתו

סיפור האהבה הבוערת, את סוד הקשר 

הטמיר והנעלם, היוקד בליבות בני ישראל 

 לאביהם שבשמים. 

מתמוגג יחד עם בכייתה של הרעיה, 

המבקשת את דודה בכל ליבה ומאודה, 

בשווקים וברחובות, ואינה מוצאת. 

משתפכת לה נשמתו עם נהר האהבה 

שמגיעה  השוטף את לב הרעיה, שעה

לאוזניה קריאת החיבה הפורצת מליבו 

ההומה של דודה4 "כולך יפה רעייתי ומום 

אין בך!" ומעיו הומים עליו בעת אשר שולח 

הדוד את ידו מן החור, עד כי חולת אהבה 

 אני.

מתלקחת האהבה בנשמתו, רשפיה רשפי 

ה. ומים רבים לא יוכלו לה, -אש שלהבת י

 לכבותה.

וד בית המדרש השעה כבר מתאחרת. ובע

מתרוקן בהדרגה מיושביו, הפורשים לכמה 

שעות של שינה חטופה לאגור כוחות 

הרי שבעזרת  –לעבודת היום הקדוש 

הנשים שוכח אליהו מעולם ומלואו. 

מתרפק בערגה על קסמם המשכר של 

המילים הקדושות, הנוטפות אגלי אהבה 

וגעגוע. שרוי הוא בעולמות אחרים, עולמות 

מאומה זולתי הקדוש ברוך אשר אין בהם 

 הוא לבדו.

עמוד השחר כבר עולה, שעה שפסוקיה 

האחרונים של מגילת שיר השירים 

 מזדמרים על שפתותיו של אליהו.

ואם דימה אליהו בנפשו כי ישקיט את 

הרי שהתבדה.  –געגועיו בקריאת המגילה 

הטבילה בין גלי ים האהבה, הסוער בינות 

שו תבערה לשיטי שיר השירים, הציתה בנפ

כפולה ומכופלת, עד כי נכספה וגם כלתה 

 נפשו לחצרות השם.

בהחלטה של רגע הוא קם ממקומו, ויורד 

 במדרגות אל בית המדרש השומם.

צועד בין טורי הספסלים כאחוז תזזית, 

לעברו של ארון הקודש הנישא והמפואר. 

מדלג במדרגותיו. אוחז בפרוכת הרקומה, 

הצידה, ונושק לה בחום. מסיט אותה 

 ופותח את דלתות הארון לרווחה.

ארון הקודש מואר באור יקרות, אותו 

מפיצה הנברשת הגדולה המשתלשלת 

מתקרת ההיכל. טובל הוא בצמחיה עשירה, 

כמנהג ישראל קדושים לכבוד חג השבועות, 

ענפים ירקרקים ורעננים משתרגים עליו 

בהדר, מנומרים בשושנים אדמדמות 
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 מרהיבות עין.

ארון מציצים עליו ספרי התורה ומתוך ה

במחלצותיהם ההדורות, כתרי כסף 

לראשיהם, לבושים מעילי ארגמן 

קטיפתיים, ענודים טסי כסף עטורי יהלומים. 

חופפים בקדושה עילאית, והילה של 

 השראת השכינה על ראשם.

 והם הביטו בו במבט אוהב.

והוא הביט בהם, מבט  –הם הביטו בו 

ים. ופתאום נעמדו עורג מלא תשוקה וכיסופ

מולו ארבעים ותשע הימים שעבר עד הנה 

בדרכו. שעות של עמל מפרך גוף ונפש, 

שעות של יגיעה נוראה עד טיפת הדם 

למען התורה הקדושה. לנגד  –האחרונה 

עיניו עברו דברי התורה שלמד, כל אותם 

תנאים ואמוראים שעל דבריהם מסר את 

 כולם באו כעת ונעמדו –כל כוחות נפשו 

 לפניו.

פתאום הצטעפו עיניו בדוק של דמעות 

גיל, וליבו הוצף באהבה עזה עד כלות 

הנפש, לתורה הקדושה, ולבורא כל עולמים 

נותן התורה. הוא, האדם אשר נפשו קשורה 

בנפשה של תורה, חש בעצמו כי לא יוכל 

שאת, אין בכוחו להכיל את עוצמת רגשי 

הדביקות נעימות ערבות ידידות חביבות 

חשיקות מתיקות, המפעמים בליבו כלפי 

 התורה הקדושה, אהובת נפשו.

ומכלות נפשו אל האלוקים שלח זוג 

זרועות אוהבות אל תוך ארון הקודש, וחבק 

את ספרי התורה בחיבוק אוהב ואמיץ, 

ואשד של דמעות שפרץ מעיניו בקילוח 

דקיק שהתגבר והלך, שטף את כתרי הכסף 

הרו המפוארים, עד אשר הבהיקו וז

 שבעתיים.

* * * 
המראה שנגלה לעיני הגבאי שעה שנכנס 

לבית הכנסת בבוקרו של חג השבועות הכה 

 אותו בתדהמה מוחלטת4

דלתות ארון הקודש היו פתוחות לרווחה, 

הפרוכת מוסטת לצדדים, וספרי התורה 

חשופים לעין כל. ובתוך ארון הקודש שרוע 

אדם ללא רוח חיים, חובק בלפיתה עזה 

 –  –  –רה ספר תו

מבט מעמיק יותר חשף את זהותו של 

 האיש4 אליהו! 

 אליהו?! מה זה היה לו, לאליהו? –

כל כך גברו רגשות האהבה בליבו של  –

אליהו, עד אשר פרחה לה נשמתו אל גנזי 

 מרומים, מכלות נפשו אל האלוקים.

 בארון הקודש. בין ספרי התורה. 

* 
כמה מילים על הסיפור שקראתם, המופיע 

 כאן בפרסום חוזר:

במקורו הוא מסופר על אחד מגדולי 

תלמידי האר"י הקדוש, מעיר הקודש צפת, 

שפרש מביתו בכל ימי הספירה והגה 

בתורה בקדושה נוראה, מתוך ציפייה 

וערגה גדולים לקראת היום הגדול 

חג השבועות, חג מתן  –הממשמש ובא 

תורה. ויהי בליל חג השבועות, הסתגר 

הכנסת -הנשים של ביתהצדיק בעזרת 

כשהוא נתון בסערת רגשות עזה, שם 

השירים -שמעוהו קורא את מגילת שיר

מתוך השתפכות הנפש גדולה. ובבוקרו של 

-חג השבועות, כשבאו המתפללים אל בית

הכנסת, מצאוהו אצל ארון הקודש ללא 

רוח חיים, כשבכיסו מונחת כתובה שכתב 

 לתורה הקדושה, ארוסתו.

ר מפי הרב הגאון רבי שמעתי את הסיפו

אורי ויסבלום שליט"א, שסיפר אותו 

בהתרגשות מיוחדת שהותירה בי רושם עז. 

תקופה לאחר מכן עלה במחשבתי להעלות 

 –את הסיפור על גבי הכתב, ולנסות לתאר 

את ההתרחשות הנוראה  –עד כמה שניתן 

הזו. ומאחר שיראתי לשלוח יד בקדשים, 

יש לתאר את רגשות ליבו של אותו א

אלוקים קדוש וטהור אשר אין לנו בו אפי' 

עלה בדעתי ליצור  -קצה קצהו של השגה 

לצורך הסיפור דמות בדויה של יהודי 

הכנסת להגות -פשוט, שפרש מביתו לבית

בתורה הקדושה בפרישות נפלאה וכו', 

ולתאר את כל פרטי ההתרחשות על אותה 

דמות בדיונית. מאחר שכך, הוספתי פרטים 

היו ולא נבראו כיד הדמיון רבים שלא 

הטובה עלי, כמו דרשתו של הרב 

המבוססת כמובן על הנכתב בספה"ק ועוד 

וזאת בכדי להתחבר ולהזדהות עם רצונו  –

העז של אותו 'אליהו', המוסר את נפשו על 

התורה הקדושה, ועל מנת לתת לקורא 

לחוות יחד עימו את המשברים והמאבקים 

שר עם התורה המלווים אותו בדרכו אל הק

עד לסיומו של הסיפור במפגש  –הקדושה 

הנורא של 'אליהו' עם ספרי התורה בארון 

הקודש, כפי המתואר בהרחבה בפנים 

 הסיפור. 

כדי שלא תארע דבר תקלה על ידי, 

ראיתי חובה לעצמי לציין בשולי הדברים 

את הגרסה המקורית של הסיפור האמיתי, 

 ולהבהיר ברורות כי את יתר הפרטים

הוספתי מעצמי לצורך הסיפור ללא כל 

 בסיס ואסמכתא.

תקוותי שנהניתם מן הסיפור, והיה אם 

תהיה לאחד מן הקוראים איזו תועלת 

רוחנית מן הסיפור, בהתחזקות בלימוד 

 והיה זה שכרי.  –התורה הקדושה ואהבתה 
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