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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ............................. ח"תשע תצוה לפרשת אספקלריא

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

 ו ................................................... הכהן אהרן של בשבחו –' וגו האיש אשרי

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

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

 ח . "גדולה שמחה המן שמח( אדר' ז) משה בו שמת בחודש הפור שנפל כיון"

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 יג ................................................................................. צבי באר ס"מח, ב"בב

 יג ....................................................עמלק ומחיית ואם אב כיבוד, ישפה אבן

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

 יז .......................................................................................תצווה ואתה לשון

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

 יט .............................................................................. !עצמית האללה - גאוה

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

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

 כג ....................................................................... בתפילין הדעת היסח בגדר

 כה ................................. זכור פרשת בענין הפוסקים מגדולי דינם פסקי לקט

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

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

 כז ........................................................................ "זכור בקריאת נשים" בענין

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

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

 לג ... טובה עצה או הקריעה על לאו שיש מלמדות" יקרע לא" המילים האם

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

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

 מ ..................................................................................................... באלעד

 בעסק קולו ולהשמיע' הראשונים עשרה'מ להיות לילה מבעוד ישכים

 מ ............................................................... העשרה בוא עד –' ה לפני התורה

 מג ................. הפורים וימי אדר בחודש הראשונים מעשרה ההשכמה מעלת
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 מו .................................................................................................... סופרים

 מו . "מחכמתו שנתן" עליו מברכים האם המדע בחכמת הבקי מישראל חכם

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

 מט ............................................................ (3? )הנחושת למזבח גג היה האם

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

 נד ........................................................................................ זכור פרשת עניני

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

 המחשב מוצרי וכל האיפון טומאת כנגד –" חושב מעשה האפוד את ועשו"

 נז ................................................................................. טומאה מול קדושה -

 ס .............................................................................. עמלק לך עשה את זכור

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

 סד ............................................................... !לחבירו אדם בבין הסתר מגילת

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

 סט............................. בחלב מלוכלכים והסוכר כשהקפה פרווה קפה שתיית

 הם האם, לא ואם, צדקה ועדות של עלונים בשבת לקרוא מותר האם

 ע ....................................................................................................... ?מוקצה

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

 עא ...................................................................................................... 'חיים

 עא ...................................... הקודש אל בבואו קולו ונשמע - לפיו יהיה שפה

', אליהו מדרש' כולל מרבני, פלמן צ"בהגרב מאיר ישראל הרב/  לישראל מאיר

 עג ....................................................... השביעית וקונטרס ישראל גבולות ס"מח

 עג ..........................................................................זכור בפרשת בריסק מנהג

 עט ................. חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 עט .............................................................................. בשבת אות חקיקת דין

 פב ............. רכסים' אבות תורת' בישיבת מ"ר, חשאי נתנאל הרב/  נחליאל ממתנה

 קריאת וגם זכור פרשת גם לקרוא יכול שלא במי לשיטתייהו א"מג' ג

 פב ......................................................................................... בציבור המגילה

 פד ................................................... ירושלים, הבר אברהם הרב/  אברהם מנחת

 פד ..................... עמלק זכירת במצות הנשים בחיוב החינוך דברי ישוב בענין
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 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

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

 פח ........................................................................................ השתיקה מעלת

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

 צז ......................................... (ב) ר"התשב בחומשי וכליו המשכן תבנית ציור

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 קד ................................................................................ ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 קד ........................................................................ זית בשמן שבת נר הדלקת

 קו....................... מ"חו על צדקך משפטי ס"במ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 קו ........................................................................................ החושן אבני סדר

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

 קי .............................................................. המנחות ושמן המנורה שמן בענין

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

 קיב ............................................................................... ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 קיב ................. אסתר במגילת ה"הקב של ושמו תשא כי בפרשת רבינו משה

 שערי' ד"ביהמ וראש ף"הרי כפר א"מרד, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

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

 קיד ........................................................................... הפרטי המקדש בית כלי

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

 קטז .............................................. הבגדים מיתר נפרד כעניין הכהנים מכנסי

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

 קכ ............................................ מנות משלוח גבי המוזכרים והידורים שיטות

 קכו .................................................. בלומנטל חיים ישראל רבה/  לתורה פרחים

 קכו.............................................................. ?מוכיחין וכיצד המוכיח יהיה מי

 קכח ...... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים ףיוס הרב/  אורייתא פתגמי

 קכח .................................................................................. בזר כשרה הדלקה

 קל .................... (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר, רייזמאן צבי הרב/  כצבי רץ

 קל .......................................................................................... בפורים שכרות

 קנו ...................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 קנו ..................................................................דור מדור בעמלק' לה מלחמה
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 קנח . יוסף ילקוט לבע צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

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

 קנח .................................................................. יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 קנח ..................................................................... 'השקל למחצית זכר' מעות

 קסד ............................................................... חינוך

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

 קסד.................................................................................... תמיד נר להעלות

 בישיבת מ"ור יעקב תקוות י"ר לפנים, פישר הכהן אליעזר הרב/  וילדים הורים

 ומהדיר', חי אבשלום עוד', 'תורה של באספקלריא האיצטגנינות' ס"מח, א"הגר

 קסז ......................................................................... ת"עה' יצחק עקידת' ספרי

 קסז .......................................................................... ילדיו בחינוך האב חובת

 קעב .............................................................. חידות

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

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

 קעב............................................................................. צוהת בפרשת שאלות

 קעב...................................... (טו, א-שמואל) זכור -תצוה דאפטרתא חדוותא

 קעב.................................................................. משפטים' חדוותא'ל תשובות

 קעו ............................. (ו-ה א-מלכים) תרומה דאפטרתא לחדוותא תשובות

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

 קעח ............................................................................................................ 

 קעח .............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קפו ................................................................ סיפור

 קפו ............................................. ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קפו...................................................................................... תפילין בלי זז לא

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

 קפט ......................................................................................... ויינשטוק חיים

 סערת' מסדרת שמיני פרק! ]יהודי סממן בכל פשרות חסר מאבק - ב"כ פרק

 קפט... [טהראן ילדי של לשמד ההעברה של הנוראה הפרשה –' טהראן ילדי
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 לפרשת תצוה תשע"ח אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

 בשבחו של אהרן הכהן –וגו'  האישאשרי 

במאמרים הקודמים הובאו והתבארו דברי חז"ל במדרש שוחר טוב, שדרשו את 

מזמור א' בשבחם של בני קרח או של שבט לוי, שלא התפתו לקרח ועדתו. כעת 

נביא אפשרות שלישית שנאמרה בסגנון זה, והפעם לא ממדרש שוחר טוב אלא 

 מ'מדרש הגדול' )קרח יז, כג(.

  שכוונת המזמור לאהרן הכהן בזמן מחלוקתו של קרח: ,מבואר במדרש הגדול

 זה אהרן הכהן.  –אשרי 'האיש' 

שמא אפשר להוסיף הטעמה לדרשת מדרש נעצור כאן וניתן רווח להתבונן, 

שמא גם הגדול, על דרך שדרשו חז"ל שלוי נקרא "איש" שנאמר בו "לאיש חסידך", 

אשר יבחר ה' הוא הקדוש"  האישר בו "והיה אהרן הכהן נקרא "האיש", שנאמ

 אשר אבחר בו מטהו יפרח" )במדבר יז, כ(.  האיש)במדבר טז, ז(. וכן "והיה 

חסידך" שממנו דרשו חז"ל  אישובאמת גם הפסוק "וללוי אמר תומיך ואוריך ל

במדרש שוחר טוב שלוי נקרא 'איש', יכול להתפרש גם על אהרן הכהן, שהרי לפי 

המבואר בשמות רבה פרשה ה, י, ומדרשים ומפרשים נוספים, "איש חסידך" 

 הכוונה לאהרן הכהן! הרי שנקרא "איש".

 וממשיך במדרש הגדול:

שהיו עדת קרח  –חפצו וגו' אשר לא הלך בעצת רשעים וגו' כי אם בתורת ה' 

 שמטהו פרח! –'והיה כעץ' וגו'  מליזין עליו והוא הוגה בתורת ה'. ומה היה שכרו:

 עד כאן ממדרש הגדול.
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"כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ומעניין מאוד לחשב גימטריא... 

הוגה "שהיו בעדת קרח מלעיזין עליו והוא ( 9052עולה בגימטריא מכוונת ) ולילה"

 א!בתורת ה'"

* 

ומהראוי להתעכב כאן על עצם עניין השייכות בין אהרן הכהן ללימוד התורה, 

ולציין שבכמה מקומות מצאנו הקשר בין תפקידו של אהרן הכהן, והכהנים 

 הגדולים, לבין לימוד התורה לעם!

"כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' ראה במלאכי ב, ז: 

, ומבואר בשמות רבה )פר' לח, ג(, ובזוהר הקדוש )במדבר קמה, ב(, הוא" צבאות

 ועוד, שהכוונה לאהרן הכהן, עיין שם. 

ואף במשנה באבות )פ"א מי"ב( נאמר: "הוי מתלמידיו של אהרן וכו' ומקרבן 

 לתורה".

  "אהרן בן עמרם"( 806בגימטריא ) "כי מלאך ה' צבאות הוא"ויש להוסיף, ש

רות פסוק זה מדבר בכל כהן גדול, שכל כהן גדול צריך להיות  ולפי זהר חדש

תלמיד חכם, ויש להוסיף שגם "יהושע בן יהוצדק" עולה בגימטריא כן, והוא היה 

 כהן גדול כנזכר בחגי )א, א( ועוד.

* 

וננצל את היריעה לפירוש חדש של רס"נ חדאד מג'רבה, המבאר שהמזמור מדבר 

 פירש:, וכה ישי אבי דודבשבחו של 

אשר לא (, 395. "האיש" בגימטריא "ישי" )עם האותיות, בזה ישי –אשרי האיש 

 .גשבכל ימי חייו לא חטא אף פעם, ומת בעטיו של נחש –הלך בעצת רשעים וגו' 

 " הוא סופי תיבות "ישי"...  ישהא' יואולי אפשר להוסיף, שגם "אשר'

                                                
( "שהיו 9022או לחלופין, בשינוי: "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" )עם האותיות( בגימטריא ) א

 עדת קרח מלעיזין עליו והוא הוגה בתורת ה'" )עם האותיות והכולל(.
א יז,יב( "ודוד בן איש אפרתי וגו' והאיש בימי שאול זקן -יא"ק: מצאנו שישי נקרא "איש" ו"האיש", שנאמר )שמואל ב

 בא באנשים", וראה סוטה מב,ב מפסוק "ודוד בן איש אפרתי" שדוד נקרא "בן איש".
 (.כלומר, מת רק מחמת חטא אדם הראשון )עיין שבת נה, ב; ב"ב יז,א; זוה"ק בראשית נז,ב ג
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות' 'מילי

"כיון שנפל הפור בחודש שמת בו משה )ז' אדר( שמח המן 

 שמחה גדולה"

ֵאל )כז, כ( ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ  ְוַאתָּ

"כבר דברו בזה המפרשים, מדוע לא נזכר שמו של משה רבנו ע"ה בפרשה זאת 

מיד בשבוע של פרשת תצוה )תצוה(. ויש לומר הטעם, והוא משום דז' אדר נופל ת

]רק לפעמים רחוקות יקרה שפרשת תצוה נופל אחר ז' אדר[, והשם יתברך ויתעלה 

שמו, הצופה ומביט עד סוף כל הדורות, ידע מראש כי בז' אדר יסתלק משה רבנו 

 ע"ה, לזאת לא זכר שמו בפרשה הזאת, לרמז על זה" )גר"א קול אליהו(.

* * * 

א: "כיון שנפל פור בחודש אדר, שמח )המן( שמחה במגילה )יג:( מובא[ בגמ' 

גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. ולא היה יודע, שבז' באדר מת ובז' 

 באדר נולד".

היינו שהיה לו חיסרון ידיעה,  –מדוקדק בדברי הגמרא, שהמן "לא היה יודע" 

סיבה  אבל עצם הדבר ששמח במה שנפל לו הפור בחודש שמת בו משה, אכן זה

לשמחה )והגם שלא נפל הפור ביום שמת בו משה, מ"מ מיתתו משפיע על כל 

 החודש(.

והדבר טעון ביאור רב ]א[ מה השמחה בזה שמת משה, הרי סוף כל האדם 

 למות?

]ב[ מדוע זה נחשב כדבר רע לכל ישראל. וא"ת, בגלל שמשה היה רבן של כל 

 כים אשר הנהיגו את ישראל?ישראל, א"כ למה לא מצינו כן גם אצל האבות והמל
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]ג[ אם באמת מיתתו של משה, מהוה סיבה לשמחה גדולה, מה מועיל מה שנולד 

 .דבו משה, הרי מיתתו היתה אחר לידתו

 משה מן התורה מנין

ב[ נקדים בדברי הגמ' בחולין )קלט:( שאלו פפונאי את רב מתנה, משה מן התורה 

ופו לבוא"? וענה: שנאמר )בראשית מנין? ופרש"י: "מנין למשה רמז קודם שבא שס

ו, ג( "בשגם הוא בשר". "בשגם" הוא בגימט' משה, ושם נאמר "והיו ימיו מאה 

ועשרים שנה", וכך היו חיי משה. כלומר עתיד לבוא בשגם משה מן הנולדים וכן 

 ימיו )רש"י(.

 וצ"ב, מהו הענין למצוא רמז בתורה על משה רבנו קודם שבא, שסופו לבוא?

זאת הגר"מ שפירא זצ"ל, ע"פ מה שאמרו )סנהדרין צ, א( "האומר אין וביאר ב

תחיית המתים )מן התורה( אין לו חלק לעולם הבא". והנה ברמב"ם )פ"ג מהל' 

 תשובה ה"ו( משמע, שהכונה שאומר שאין תחיית המתים עתידה להיות כלל.

הכונה וזה  –אולם מדברי רש"י שם משמע, שהכונה שכופר שאין זה רמוז בתורה 

. שהרי רש"י שם כותב וז"ל: "ואפילו יהא מודה ומאמין שיחיו ה"מן התורה"

המתים, אלא דלא רמיזא באורייתא כופר הוא, הואיל ועוקר שיש תחיית המתים 

מה לנו ולאמונתו, וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא הילכך כופר גמור  –מן התורה 

 והוא".

רם, הם מוזכרים בתורה מראש, והביאור הוא, שהדברים שהעולם עומד בעבו

בתור תהליך שעתיד לבוא, ולא סתם רק מתוך ידיעה מוקדמת, אלא כי זה 

                                                
וכבר עמד בזה בהג' מצפ"א שם. ויעו"ש ברש"י שפירש ש"כדאי הלידה שתכפר על המיתה", וכונתו צ"ב. ויש  ד

להוסיף, שהרי מבואר בשו"ע )או"ח סי' תקפ( שז' באדר יום מיתתו של משה רבנו, הוא אחד מהימים שאירעו בהם 

משה רבנו היא צרה ששקולה כשאר צרות  צרות לאבותינו, ושראוי להתענות בהם, וא"כ מפורש בזה, שמיתתו של

 שמנה השו"ע שם, הגם שנולד בו ביום.
כ"ה גירסת רש"י לפנינו. וראה ב'באר שבע' שהאריך להוכיח, שודאי תלמיד טועה הוא שכתב כן. אמנם נמצא כן  ה

וא לא מפורש ביד רמה שם, שבתחילה כתב כהבנה הפשוטה שכופר לגמרי, והביא דרש"י מפרש שכופר רק בזה שה

מוזכר בתורה, והוסיף דלפי גירסא זו גרסינן "מן התורה". וע"ע בספר העיקרים )מאמר א פרק י( שגרס "מן התורה", 

 אך ביאר לה באופ"א מדברי רש"י. וע"ע במשנת ר"א )ח"ב עמ' כ(.
א קיום ראה בפחד יצחק )אגרת נ( שמבאר בדברי רש"י, שהאמונה בתחיית המתים היא רק באופן שתחייה זו הי ו

הבטחה שניתנה עליה ]כנוסח השמו"ע "ונאמן אתה להחיות מתים" "מקיים אמונתו לישני עפר"[, ולכן מי שאומר 

שאין תחיית המתים מה"ת, הרי זה כפירה בעיקר של תחיית המתים.ולכאורה כוונתו, שכל דבר שיש עליו הבטחה 

העולם המוכרח. וע"ע בשב שמעתתא בהקדמה  מהקב"ה ]כגון עם ישראל שהוא נצחי[, זה אומר שזה חלק מתכלית

 מש"כ בזה.
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התכלית ודבר מוכרח. למשל מיד בתחילת בריאת העולם נאמר "בראשית" ואחז"ל 

 בשביל התורה ובשביל ישראל.

היינו שזה לא מוכרח בעצם,  –ולכן מי שלא מאמין שתחיית המתים כתוב בתורה 

אם מאמין בדבר מה לנו ולאמונתו, כי צריך שיחשב כדבר מוכרח שאי אפשר גם 

לסדר העולם בלי זה, ולא כדבר שיש בזה מקום לדיון שזוקק השתכנעות, וגם אם 

האדם הגיע לידי מסקנא שכזו, כל זמן שזה לא מוכרח בעצם, הרי בעתיד מסקנא זו 

 יכולה להתערר אצלו.

תנה, מנין למשה "מן התורה"? כי גם משה ג[ וזה מה ששאלו פפונאי את רב מ

רבנו הוא מוכרח בעצם בבריאה, מאחר שהתורה מוכרחת בבריאה, ורק הוא זה 

על שמו.  זשראוי להיות מקבל ונותן התורה לישראל, והתורה נקראת "תורת משה"

וגם מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו אמרו חז"ל )ויק"ר כב( שנאמרו כולן 

 וא"כ אי אפשר לבריאה מבלעדיו.למשה בסיני, 

ואיתא בזוהר )שמות קצא:( עה"פ )אסתר ט, כג( "וקבל היהודים", "וקבלו 

היהודים" )בלשון רבים( מבעי ליה?! אלא דא משה דאיהו היהודים )שנקרא בלשון 

רבים יהודים, כי( כללא דיהודאי )שהיה כלל כל ישראל(. ומקורו במדרש )שה"ש 

ב ודורש ונתנמנם הציבור, בקש לעוררן. אמר, ילדה אשה רבה פ"א(: רבי היה יוש

אחת במצרים ששים רבוא בכרס אחת. והיה שם תלמיד אחד כו' אמר ליה מאן 

הות כן? אמר ליה, זו יוכבד שילדה את משה ששקול כנגד ששים רבוא של ישראל 

 )וע"ע במהר"ל שמות כ, ב(.

ודאי שהוא מרומז בתורה ועל כן שאלוהו, כיון שמשה הוא מוכרח בבריאה, א"כ 

 עוד קודם שבא, שסופו לבוא.

וממילא מובן, מה ששמח המן שמחה גדולה שנפל לו הפור בחודש שמת משה, 

כי מאחר שהוא מוכרח בבריאה, א"כ מיתתו אמורה לגרום חושך בעולם, ואין 

מיתתו דומה לאבות ושאר המנהיגים, מאחר שהוא מוכרח בבריאה. וכמש"כ 

מן שמח, מאחר שנפל הפור בחדש שמת משה שהוא רבם של מהר"ל )ג, ז( שה

                                                
 יהושע פרק ח פסוק לא, ובעוד מקומות. וראה בסוגית הגמ' בשבת פט, א בזה ובמהרש"א שם. ז
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ישראל, והוא נחשב צורת כל ישראל, ולפיכך חשב המן כאילו יש כאן העדר כל 

 ישראל.

 "בו ביום מת ובו ביום נולד"

ד[ אך זה יש לדקדק, במה שענה להם רב מתנה שנאמר "בשגם הוא בשר", 

נאמר "והיו ימיו מאה  ופרש"י ד"בשגם" הוא בגימטריא "משה", ושם בפסוק

ועשרים שנה" וכך היו ימי חיי משה, ופרש"י: "כלומר עתיד לבוא בשגם משה מן 

 הנולדים וכן ימיו".

ומבואר שמעיקרא מרומז, שמשה יחיה רק מאה ועשרים שנה. דהיינו, שמה 

שמשה מוכרח בבריאה, זה רק לזמן חיותו, ולאחר מכן שכבר עשה את תפקידו, 

 ם שהיה צריך להעמיד, מאז ואילך אפשר לעולם גם בלעדיו.והעמיד את השורשי

אך איך אנו יודעים כן, ואולי באמת צודק המן בזה שמיתתו של משה הוא חיסרון 

בבריאה, עד לכדי שזה באמת סיבה לנצח את עם ישראל. לכן אומרים חז"ל, שהמן 

 לא ידע ש"בו ביום נולד", וזה מכריח לא כך.

' למה שאמרו חז"ל )ר"ה יא.; סנהדרין לח:( "הקב"ה וברור בעליל, שכונת הגמ

ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום". ולמדו כן ממה שאמר משה רבנו )דברים 

לא, ב( "ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת 

ולבא", מה ת"ל היום? מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום 

 ש לחדש. ולכן, מה שמת משה רבנו "בו ביום שנולד", הרי זה סימן טוב.ליום ומחד

וביאור המעלה של הלידה והמיתה בו ביום, מבאר מרן הגר"ח שליט"א )טעמא 

דקרא פר' וילך(, ע"פ מה שאמרו בירושלמי )ר"ה ג, ח( שעמלק כושפן )מכשף( היה. 

הולדתן(, לומר לא מה היה עושה? היה מעמיד בני אדם ביום גיניסיא שלו )יום 

 במהרה אדם נופל ביום גיניסיא שלו.

היינו, שביום לידתו של אדם בריא ותקיף מזליה, וקשה שימות באותו יום. אבל 

זה רק בסתם בני אדם שהמיתה היא עונש בשבילם, אבל בצדיקים גמורים, אדרבה 

א המיתה טובה להם שהולכין מיד לגן עדן, וא"כ אדרבה בגלל שביום לידתן ברי
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מזלן, לכן נפטרין ביום לידתן עכ"ד )וכ"כ בהג' מצפ"א במגילה, שלכן הלידה בו 

 ביום, הוא גילוי על המיתה שבא אחר כך, שאין כאן טעם לשמוח(.

אולם הרי אמרו )סנהדרין עא, ב( שמיתת צדיקים זה רע להם ורע לעולם, ופרש"י 

שהגיע לתיקון  מצד ש"היו מוסיפין זכיות". ולכן צדיק שמת, הרי זה מכריח

המושלם שלו, כי אילו היתה המיתה רע בעבורו, הוא לא היה יכול למות בו ביום 

 שנולד. 

ולכן מיתתו של משה רבנו בו ביום שנולד, מכריח שמעיקרא זה היה תפקידו 

ויעודו בעולם, רק לזרוע ולהשריש את השורשים, לסלול את הדרכים, ושאנו 

ג כך, אז לא יהיה חודש אדר חודש רע נשתמש בכל פעולותיו, ואם אנו ננה

 .חלישראל

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

  

                                                
ראה מש"כ מרן הגר"ח שליט"א )טעמא דקרא אסתר( שבעצם חודש אדר הוא חודש שיש בו מזל רע לישראל, ע"ד  ח

ומנת היא לפורענות ע"ש. אלא שנתקיים בזה "החדש אשר נהפך" עכ"ד. ונראה מה שאמרו )סנהדרין קב, א( דעת מז

דמה שחוזר ומאיר כל שנה הוא כמו שהיה אז בימי מרדכי ואסתר, והיינו שחוזר על עצמו חודש שהוא בעצם מזל 

של  רע לישראל )מפאת מיתתו של משה(, אלא שאנו זוכים בו להיפוך אם אנו מחדשים את דרכנו לילך בארחותיו

משה רבנו )וכיוצ"ב מצינו בפסח, יעוי' מש"כ מהרא"ל צינץ בהגדש"פ ברכת השיר פיסקא 'פסח על שם'(. וע"ע 

 מש"כ המהר"ל )אסתר ג, ז(.
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באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר 

אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס 

 באר צבי

 אבן ישפה, כיבוד אב ואם ומחיית עמלק

ת ְשֵתי ַאְבֵני ֹשַהם וִפַתְחתָּ  ַקְחתָּ אֶּ ֵאל )כח, ט(ְולָּ ם ְשמֹות ְבֵני ִיְשרָּ  ֲעֵליהֶּ

הנה על אבן 'ישפה' שבאבני החושן היה כתוב בנימין. הקשר לבנימין הוא משום 

שהיה בו את כח השתיקה, כמבואר במדרש רבה )אסתר ו' י"ב( וז"ל: אין אסתר 

מגדת מולדתה, מלמד שתפשה שתיקה בעצמה כרחל זקנתה שתפשה פלך 

לי זרעה בשתיקה, רחל תפשה פלך שתיקה ראתה סבלונותיה שתיקה, עמדו כל גדו

ביד אחותה ושתקה, בנימין בנה תפש בשתיקה תדע שאבנו שהיתה בחשן היתה 

ושותק, שאול בן בנה  יש פה ישפה לומר יודע היה במכירת יוסף ושותק, ישפה

)ש"א י'( ואת דבר המלוכה לא הגיד לו, אסתר אין אסתר מגדת מולדתה ואת 

 "ל.עמה. עכ

וכתב כאן ה'משך חכמה' )כח, ט( וזה לשונו: ודע דכל השבטים ציערו לאביהם 

במכירת יוסף, ויוסף עצמו לא הודיע לאביו רק יוסף היה ירא מפני החרם, אבל 

בנימין כיבד לאביו ולכן שרתה שכינה בחלקו, ולכן כשאבד ישפה מבנימין הראה 

ה )קידושין לא.(. עכ"ל. ]אמנם להם השי"ת גודל מצות כיבוד אב אצל דמא בן נתינ

בגמ' שם לא נזכר שהאבן שרכשו אצל דמה בן נתינה היתה אבן ישפה, אולם 

בירושלמי )פאה א' א', קידושין א' ז'(, כתוב כך במפורש[. ומבואר בדברים שני 

דברים: א', מדוע לימד הקב"ה את מעלת כיבוד אב ואם אצל דמא בן נתינה, דוקא 

היא שייכת לבנימין שהיה מושלם במצות כיבוד אב[. ב', ע"י האבן ישפה, ]כי 

 שמצות כיבוד אב ואם מביאה לזכות זו שהשכינה תהיה בחלקו.

 מנין לחז"ל שהאבן שאבדה היתה 'ישפה'

מצאנו בספרים שכתבו להוכיח ולבאר מנין הוציאו חז"ל שאותה האבן שאבדה 

ות השבטים על אבני היתה ישפה של בנימין. ה"פנינים יקרים" מבאר, כי את שמ
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האפוד היו צריכים לכתוב כסדרם, כי כתוב 'כתולדותם' )כח, י(, וכמו שמצינו 

בתפילין שצריך שהפרשיות ייכתבו כהוויתן לפי סדרן בתורה, ואם מקדימים 

לכתוב פרשה אחת לפני השניה התפילין פסולות. וא"כ לפי זה מוכח שהאבן 

שממילא היא אחרונה בסדר  שאבדה היתה ישפה, שהיא האבן של בנימין,

השבטים, והרי זה 'כתולדותם'. אבל אם היה נחסר אבן מאמצעים מה יועילו 

 'כתולדותם'. -שימצאו את האבן האבודה, הרי זה לא יהיה לפי הסדר 

ה"פניני קדם" מביא תירוץ אחר: ]לפי הדעה האומרת כי על כל אבן בחושן היו 

היה כתוב: ראובן+ש, באבן השניה:  אותיות. כלומר: על האבן האחת 8כתובות 

מעון+לו, בשלישית: י+יהודה וכו'. היחיד ששמו היה כתוב במלואו על האבן היה 

אותיות[. הנה את שמות השבטים כתבו ע"י תולעת  8בנימין, ששמו מכיל בדיוק 

השמיר שנכחדה בתקופת שלמה המלך, א"כ הרי בזמן בית שני כבר לא היה איך 

השם בנימין. על כרחך שדמא בן נתינה שהיה סוחר אבנים לחרוט על האבן את 

היתה לו אבן קדומה כזאת שקנה מאחד בשם בנימין אשר חרט עליה ע"י השמיר. 

כל זה בתנאי שאכן מדובר בשם בנימין. אבל אם מדובר באבן אחרת שאבדה הרי 

לא מסתבר שתהיה בנמצא אבן שיהיה חרוט עליה למשל ראובן+ש או מעון+לו. 

שם בנימין היה חרוט בשלמותו, ומכאן הבינו שהאבן שאבדה היתה של רק ה

 בנימין.

 מעלת כיבוד אב ואם

ועכ"פ מאחר ולמדנו שהאבן שאבדה היתה ישפה של בנימין, מבאר המשך 

חכמה מדוע נאבדה דוקא אבן זו, כי מאחר ובנימין היה מושלם במצות כיבוד אב 

וה זו. והוסיף המשך חכמה כי ע"י ואם, גילגל הקב"ה ע"י האבן שלו חיזוק במצ

מצוה זו זוכים להשראת השכינה. ונראה להביא ראיה לדבריו מדברי הספרי בפ' 

וזאת הברכה עה"פ )ל"ג י"ב( ובין כתיפיו שכן, וכן ב"ילקוט שמעוני" שם )רמז 

תתקנ"ז(, שכתבו שם חז"ל ארבעה טעמים מדוע זכה דווקא בנימין שביהמ"ק יהיה 

חרון כתוב בזה"ל: ד"א מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו, ובטעם הא

בחלקו, משל למלך שהיו לו בנים הרבה, משהגדילו הלך כל אחד ואחד ותפס את 
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מקומו, קטן שבכולם היה אביו אוהבו אוכל ושותה עמו נכנס נשען עליו יוצא נשען 

ותה עמו, עליו, כך בנימין הצדיק קטן של שבטים היה, והיה יעקב אבינו אוכל וש

נשען עליו ויוצא נשען עליו ונכנס, אמר הקב"ה מקום שסמך צדיק זה ידיו, שם אני 

משרה שכינתי, לכך נאמר ובין כתפיו שכן. עכ"ל. ומבואר שמה שבנימין זכה יותר 

 מכל אחיו שביהמ"ק היה בחלקו, כי היה מושלם במצות כיבוד אביו. 

די מצות כיבוד אב ואם זוכים והגרמ"צ ברגמן שליט"א הביא עוד ראיות שעל י

להשראת השכינה, וששתי עניינים אלו שייכים זה לזה. א', מהגמ' בקידושין )דף 

ל:( בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו 

דרתי ביניהם וכבדוני. וא"כ רואים שע"י כיבוד או"א זוכים לשכינה. ב', עוד רואים 

זוכים להשראת השכינה, מהפסוק בפ' נח )ט' כ"ז( על שם בנו של שע"י כיבוד או"א 

נח שנתאמץ במצוה משום כיבוד אביו, עיי"ש ברש"י פסוק כ"ג, ברכו נח שישכון 

הקב"ה 'באהלי שם', ורואים שזוכה לשכינה בזכות זה שכיבד את אביו. וע"ע 

שגם  בבעה"ט דברים )ב' ג'( רב לכם סוב את ההר הזה וכו', שמבואר מדבריו

 להחריב את ביהמ"ק יכול רק מי שיש בו מצוה זו של כיבוד אב.

 הכח לגבור על עמלק

ויש להוסיף שבזה מבואר מה שכתוב בילקוט שמעוני בפרשת בשלח )רמז רס"ד(, 

ויאמר משה אל יהושע, ולמה אמר ליהושע, מפני שבא משבטו של יוסף, כתיב 

והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, תצא להבה מבית יוסף 

, דכל כוחו ותאכל קש של בית עשו, זה יהושע שהרג את עמלק. וכמש"כ בספה"ק

של עמלק על כלל ישראל נובע ובא משום מצוות כיבוד אב ואם שהיה מיוחד 

לעשו והפליג בה מאד, וכדאיתא בילקוט )פרשת תולדות רמז קט"ו(, אמר רשב"ג 

כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו הרשע 

כדי ללחום בעמלק. והיינו את אביו, ולכך בחר משרע"ה ביהושע שבא משבט יוסף, 

משום שכל השבטים ציערו ליעקב אביהם במכירת יוסף, ולכן נופל עשו דווקא 

בידי בניה של רחל, והיינו טעמא, דיוסף ובנימין לא ציערו את אביהם במכירת 

 יוסף ולכן הם שטנו של עשו. 
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וע"פ מה שכתב המשך חכמה הנ"ל, יש להוסיף דגם על יוסף היה איזהו חסרון 

בכיבוד אב בזה שלא גילה לאביו שחי וגרם לו צער על ידי זה, אבל בבנימין אף 

חסרון זה לא היה, ולפי"ז י"ל דבנימין הוא המיוחד ללחום בעמלק, ולכן שאול 

ומרדכי שבאו מבנימין וביחוד אסתר שאף היא באה משאול וגם לא היה לה אב 

ביה, ילדתה מתה אמה, ואם, כדאיתא במגילה )יג.( אמר רב אחא, עיברתה מת א

וא"כ ודאי דמעולם לא ציערה אותם, ולכן הם היו אלה שיכולים היו להתגבר על 

 עמלק.

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 תצווה ואתהלשון 

אֹור ְלהֲ  ִתית ַלמָּ ן ַזִית זְָּך כָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ ַעלֹות ֵנר ְוַאתָּ

ִמיד   )כז, כ( תָּ

בפרשתנו בעניין הקמת המשכן ועשיית בגדי הכהונה מרבה התורה להשתמש 

, כמו ואתה תצווה, ואתה הקרב אליך, ואתה תדבר, וכן רבות. לשון זו ואתהבלשון 

הינה יוצאת דופן כאשר התורה משתמשת בדרך כלל בלשון וידבר ה' אל משה או 

לשון מיוחדת אשר נמצאת רק ויאמר ה' אל משה וכדומה. אבל לשון ואתה היא 

 בפרשיות אלו של המשכן וכליו ובגדי הכהונה.

על שאלה זו עמד הזוהר הקדוש וביאר שלבנית המשכן לא די באומני זהב 

ונחושת עץ ואבן מומחים במלאכתם ככל שיהיו, אלא נדרש הרבה יותר מזה, 

ל שהרי המשכן והמקדש מטרתם לחבר עליונים ותחתונים ולקשר את עם ישרא

לאביהם שבשמיים. ובנין שכזה אין בכוחו של האדם לבדו ליצור. ולכן היה צורך 

כמו שכתוב בפסוק:  ואתה לצרף גם את השכינה עמהם. ודבר זה מרומז במילה

ה מֹוֵשל ַבֹכל  ל )דברי הימים א כט,ְוַאתָּ ל וְלַחזֵּק ַלכֹּ ַח וְגבוָרה וְבָיְדָך ְלַגדֵּ יב(  וְבָיְדָך כֹּ

אומנים המיוחדים למלאכת המשכן לא היו מיוחדים רק במלאכה הגשמית גם ה

ב ָכל  אלא היו מיוחדים גם בפנימיות הרוחנית של בנית המשכן כמו שנאמר וְבלֵּ

ָֽך )לא, ו( וכמו שאמרו חז"ל ע יתִּ וִּ ר צִּ ת ָכל ֲאשֶׁ י ָחְכָמה ְוָעׂשו אֵּ ב ָנַתתִּ ל ֲחַכם לֵּ

לאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ. בצלאל )ברכות נה, א( יודע היה בצ

והענין הוא כי בנין המשכן כבריאת העולם בו נתהווה ממאמרו  הרוחני של 

הקב"ה עולם גשמי, כך גם המשכן בא לקשר עליונים ותחתונים ולחבר הנפשות 

 לשורשם העליון. ולזה צריך חכמה מיוחדת והבנה בסודות הבריאה.

סתירה בפסוקים כאשר מצד אחד אומרת  אולם בהמשך הפרשה אנו מוצאים

ת )כח, ְפָארֶׁ ד וְלתִּ יָך ְלָכבוֹּ ן ָאחִּ ש ְלַאֲהרֹּ דֶׁ י קֹּ ְגדֵּ יָת בִּ נם יכלומר שעני ,ב( התורה ְוָעׂשִּ
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, ומאידך, מיד אחר כך לכבוד ולתפארתשל בגדי הכהונה הוא הפאר והיופי הגשמי 

ב י לֵּ ל ָכל ַחְכמֵּ ר אֶׁ יו רוַח ָחְכָמה ְוָעׂש בפסוק הבא כתוב: ְוַאָתה ְתַדבֵּ אתִּ לֵּ ר מִּ ת ֲאשֶׁ ו אֶׁ

ן  י ַאֲהרֹּ ְגדֵּ י. דהיינו שמטרת בגדי הכהונה היא לקדושה ולכהונה  ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנוֹ בִּ לִּ

 רוחנית. והדברים טעונים ביאור.

ובאמת על אף שהרוחניות והגשמיות צרות הם זו לזו מראשית ברייתם 

אדם שהוא נברא בגוף גשמי קשה לו מאוד ומתמלאות זו מחורבנה של זו, אבל ה

להכיר ולהעריך בחשיבות ענין הרוחני באשר הוא אם אינו מלווה גם כן ביופי 

וחשיבות גשמיים, ולכן נצטווה משה לעשות את המשכן שיהיה בהוד והדר לכבוד 

ולתפארת. וכמו שנאמר בבנין בית המקדש שבנה הורדוס: מי שלא ראה בנין בית 

בנין יפה מימיו )בבא בתרא ד( ואז כאשר גם הראיה הגשמית המקדש לא ראה 

תתפעל מהדבר יוכל הרואה להשית את ליבו שיש כאן דבר חשוב ונעלה, ואחר כך 

יעמיק ויראה כי לא רק בנין גשמי נפלא לנגד עיניו אלא גם מהות רוחנית גבוהה 

 ונשגבה עד מאוד. 

גדול יותר כך יוכל לראות ודבר זה תלוי בכל אדם לפי מה שהוא, וככל שהאדם 

את האמת הפנימית הנסתרת בתוך היופי החיצוני, ולכן נאמר שהבגדים יהיו 

לאהרון הכהן לכבוד ולתפארת, כי הוא ברום מעלתו ישכיל להרגיש כי אין הכבוד 

 והתפארת עיקר אלא הקדושה והכהונה. 

הידור ן כמו כן בכל ענין רוחני בו עוסק האדם אמנם עליו להדרו ולפארו מדי

אך יחד עם זאת עליו להקפיד לזכור שהידור גשמי הוא רק לבוש ומשרת  מצווה,

למהות הרוחנית. ומי שמשקיע בהידור הגשמי ושוכח את הנקודה הרוחנית, תפס 

 את הטפל והניח את העיקר.
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 הדרש והנדרש / הרב חיים רוטשטיין

 האללה עצמית! -גאוה 

ת ֵשש )כח, לט( ִשיתָּ ִמְצנֶּפֶּ  ְועָּ

לל: היאך יתכן אדם הלומד תורה נחודה נא חידה, חידה שאיננה שעשועון כ

בשקידה רבה, מתפלל בכוונה ובדביקות רבה, טוב ומיטיב לבריות, וכל חזותו היא 

ועל אף כל האמור  -כשל יהודי אשר אין לו דבר בעולמו מלבד תורתו ועבודתו 

 איננו עובד את בוראו כלל! כלל ועיקר!!! היתכן??!!

נו לבאר את מושא התשובה היטב, טרם נענה את התשובה לחידה עגומה זו, עלי

 ובכך מאליה תעלה התשובה.

 מהות הגאוה היא הפיכת עצמו כתכלית ההוויה

את ראשית הדברים בפרשת השבוע מצינו. הגמ' בזבחים )פח: וכן בערכין טז.( 

מבארת את טעם לבישת המצנפת 'ואמר רבי עיניני בר ששון, למה נסמכה פרשת 

לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין קרבנות לפרשת בגדי כהונה, 

וכו', מצנפת מכפרת על גסי הרוח, מנין, אמר רבי חנינא יבא דבר שבגובה ויכפר 

על גובה'. וראוי להתבונן בדברי הגמ' אלו, מדוע התייחסה התורה לגאוה כ'דבר 

שבגובה' שהכפרה על כך נעשית ע"י המצנפת שבגובה? ובאמת לא חדש הדבר 

תבונן בדברי הגמ' בסוטה )ד: ואילך( ובפסוקים שהובאו שם, שוב ושוב יראה והמ

את ענין הגובה וההגבהה שב על עצמו פעמים רבות כגון: 'נפש גבוהה', 'גבה לב', 

'גבוהה גבוהה הוא מלקט', ושאר לשונות שעניינם גבהות, אלא ששומה עלינו 

 להעמיק מדוע גאוה עניינה הגבהה.

לבאר ע"פ דברי המהר"ל בחי' אגדות למס' קידושין )סט.(  הבנת ענין זה נראה

המבאר את הנאמר שם בגמ' 'שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל 

ה ״י קדושה מכל הארצות, וב״גבוה מכל הארצות', וביאר שם המהר"ל 'וזה כי א

קדוש מכל א"י, ודבר שהוא קדוש עליון הוא, והחומרי הוא שפל. לכך אף אם 

מר כי כל הארץ הוא ככדור והכדור הוא שווה בכל צד, מתייחס אל א"י הגובה. תא
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ג שכל כדור יכול ״י בגובה, אע״י עד שתהיה א״דהיינו שיש להניח ראש הכדור א

י מפני מדריגת ״מ יש להניח ראש הכדור א״להניח הראש בכל מקום מן הכדור, מ

ר הולך אל ארץ קדושתה שהוא מתעלה על שאר הארץ. ומפני זה יאמר כאש

ישראל שהוא עולה. ויותר נקרא עליה כאשר הולך לביהמ"ק, שכל דברים אשר אין 

להם קדושה נקרא שפלים והקדושים נקרא גבוהים. ולפיכך ראוי שיניח ראש 

י למעלת הארץ וקדושתה, כאשר יניח ראש הכדור ארץ ״הכדור מן הארץ א

וזה מבואר', עכ"ל. וכעין דבריו י הוא בגובה ודבר זה בהנחה בלבד, ״כ א״ישראל. א

ק הוא מרכז ״כתב במהרש"א שם בקוצר אמרים 'שהעולם הוא כתפוח, ומקום בהמ

י'. המתבאר מתוך דבריהם )ויעויין בספר 'המקנה' שם שהאריך בזה( ״עולם, וכן א

שהטעם לכך שארץ ישראל היא הגבוהה מכל הארצות על אף שהעולם עגול הוא 

כז העולם והמקום החשוב ביותר, ומחמת כן נחשב מפני שארץ ישראל הוא מר

הדבר שארץ ישראל היא המקום הגבוה בכדור העולם. רואים אנו בזה שהמונח 

'גבוה' משמעותו היא דבר מרכזי המתבדל מכל במעלתו ומתנשא בייחודיותו אל 

 על.

כשנשוב א"כ להתייחסות לגאוה כ'גבוה' נמצא איפוא שהגדרתו של בעל הגאוה 

מרכזו את כל ההוויה בעצמו, משום שבעיני בעל הגאוה הוא מרכז מתמצית ב

העולם כולו, התכלית והמטרה של כל הבריאה כולה. ואף כי איננו מעז להעלות 

מילים אלו על דל שפתי מחשבתו, אין הדבר מקל מחומרת הדבר, שכן בתת 

המודע ממלאת אותו תחושה פנימית של הערצה עצמית עיוורת, מהולה בצורך 

מוק לספק את צרכי עצמו מתוך אלילות אבסולוטית, וכל מחשבותיו מאווייו הע

 בעצמו! -ותכניותיו מתמקדות אך ורק במושא בודד 

 הגאוה כמוה כע"ז וכפירה בעיקר

אפשר אמנם לעצום לרגע קט את העיניים, ולדמיין את הקורא מחייך בסלחנות 

הקורא לרגע, ויואיל בטובו כאומר נו... הפרזה ספרותית מתבקשת... אולם יסלח לי 

לקרוא ציטוט קצר מספר 'עלי שור' המביא את דבריו של הגרא"א דסלר זצוק"ל, 

ולאחר מכן יחווה את דעתו המלומדת. וזה לשונו הנוראה שם 'מרן הגרא"א דסלר 
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נ"ע אמר: 'בעל גאוה רוצה להוריד את הבורא מכסאו, ולשבת בעצמו עליו'. ועתה, 

אתם יהודי שכיפה לראשו, אשר שאיפה עזה מקוננת  אימרו לי נא, המכירים

בקרבו להוריד את הבורא מכסאו ולשבת עליו תחתיו?! מובן הדבר מאליו שכוונתו 

של הגרא"א זצוק"ל היא למה שנכתב לעיל, שבעיניו של בעל הגאוה הוא מרכז 

הבריאה כולה, ואף הבורא בכבודו ותורתו ומצוותיו אינם אלא אמצעי להאדרת 

 הגדלת כבודו, ומילוי רצונותיו. עצמו,

עולים הדברים בשורה אחת עם הנאמר בגמ' בסוטה שם 'א''ר יוחנן משום ר''ש 

בן יוחי, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים, כתי' הכא )משלי 

טז, ה( 'תועבת ה' כל גבה לב' וכתיב התם )דברים ז, כו( 'ולא תביא תועבה אל 

וחנן דידיה אמר, כאילו כפר בעיקר, שנאמר )דברים ח, יד( 'ורם לבבך ביתך'. ורבי י

ושכחת את ה' אלהיך וגו' ', 'עולא אמר כאילו בנה במה )ופרש"י: עבודת כוכבים(, 

שנאמר )ישעיה ב, כב( 'חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא' 

וא  הוא תכלית אל תיקרי במה אלא במה'. משום שבעיניו של בעל הגאוה ה

הבריאה כולה, וכל השאר אינם אלא אמצעים למטרה הנשגבת אשר היא הוא, 

ולכך הרי הוא ככופר בעיקר ועובד ע"ז משום שתכלית העולם ומטרת חייו של 

האדם היא לעבוד את הבריאה, והוא כעובד ע"ז וככופר בעיקר העובדים עבודה 

 אחרת תחת  עבודת הבורא ית'.

עת ר"נ ב"י בסוגיא שם, הלומד את האזהרה לגסות  הרוח וכן מתבארת בכך ד

מהפסוקים 'ורם לבבך ושכחת' )דברים ח, יד(, ו'השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך' 

)שם פס' יא(, ופירש רש"י : 'ורם לבבך ושכחת: אלמא מגובה לב בא לידי שכחה 

היטב  ששוכח את בוראו, ובשכחה הוא מוזהר 'השמר לך פן תשכח'. ולאמור, מובן

הטעם שבעל הגאוה שוכח את בוראו, מפני שככל שמכתיר הוא את עצמו כמוקד 

תכליתו בחייו, כן שוכח הוא במקביל את התכלית האמתית אשר היא עבודת 

 הבוי"ת.

נוראים הדברים למתבונן, ובפרט למעיין בדברי המס"י בפי"א המבאר היאך בכל 

ת זו מרעותה, יכול להתנהג בעל מיני התנהגויות שונות ומשונות, ההפוכות בתכלי
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הגאוה, ונמצא לדבריו שהבירור העצמי אם לוקים אנו במידה נוראה זו הוא 

מהעבודות הקשות שבמקדש. אולם היות וחיינו הם המוטלים בזה על כף 

המאזניים, אין לנו הברירה אלא לחדור למעמקי ליבנו ולתור בחיפוש אחר חיפוש, 

מרבדי נפשנו, אם איננו נגועים בנגע מסוכן זה.  ובבילוש מעמיק, שכבה אחר שכבה

ובזכות עבודתנו זאת יזכנו בוראנו לנקות נפשותינו מכל סרך פגם, ולעבדו עבודה 

 אמיתית, אמן!
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

כ"ג חלקים על הלכות  'מח"ס 'מאור יעקב

  המועדים וחדשי השנה

 בגדר היסח הדעת בתפילין

ר ַיְקִדישו ְבנֵ  ִשים ֲאשֶּ דָּ ת ֲעֹון ַהקֳּ א ַאֲהֹרן אֶּ יָּה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְונָּשָּ ל ְוהָּ ֵאל ְלכָּ י ִיְשרָּ

ם ִלְפֵני ה' )כח, לח( הֶּ צֹון לָּ ִמיד ְלרָּ יָּה ַעל ִמְצחֹו תָּ ם ְוהָּ ְדֵשיהֶּ  ַמְתֹנת קָּ

ציץ  "אמר רבה ב"ר הונא חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ק''ו מציץ ומה

שאין בו אזכרה אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא תסיח דעתו ממנו תפילין 

 שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה" )מנחות לו:, שבת יב., יומא ז:(.

)סי' כח ס"א( חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה שלא בשולחן ערוך וכן נפסק 

חלוקת גדולה בפוסקים, יסיח דעתו מהם. ובגדר היסח הדעת מתפילין מצינו מ

 ונביא בקצרה את תמצית דבריהם להלכה.

)ברכות יד:  רבינו יונה)מנחות תפילין סי' כא, וברכות פ''ג סי' כח( בשם  הרא"ש

ד"ה ולא ישתין( הוכיח ממה שמבואר בסוכה )כו.( ששינת ארעי מותרת בתפילין, 

סור אף שבשעה שישן מסיח דעתו מהתפילין, אלא שעיקר היסח הדעת שא

בתפילין הוא כשעומד בקלות ראש ובשחוק, אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו 

אף שעוסק במלאכתו ובאומנתו ואין דעתו על התפילין אין זה נקרא היסח, ולכן 

שינת ארעי אינה נחשבת להיסח הדעת כיון שאינו עומד בשחוק וקלות ראש. וכ''כ 

 )סוכה כו. ד"ה ת"ר אוכלי(.הרשב''א והריטב''א 

)פ"ד מתפילין הכ"ה( שכתב  הרמב"םוהרא"ש כתב שכדבריו עולה מדברי 

שכשתפילין בראשו הוא עניו וירא ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ולמחשבות 

 רעות.

)תורת האדם שער האבל ענין  הרמב"ן)סי' לט( הוכיח מדברי  השאגת אריהאך 

לא יסיח דעתו מהם האבילות( שכתב שצריך האבל ליישב דעתו ולכוין בתפילין ש

אבל בשעת הבכי ובשעת ההספד אינו מניח. ומבואר שאף שאינו עומד בשחוק 
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וקלות ראש אלא אדרבה בבכי ומספד, מ''מ נחשב להיסח הדעת האסור בתפילין, 

כיון שאסור להסיח דעתו מהתפילין, ומוכח שאף שאינו בשחוק וקלות ראש אלא 

 "ש מהרמב"ם.מצטער, נחשב להיסח, ודלא כמו שהוכיח הרא

שבמקום אחד )או"ח סי' לח( העתיק הטור והקשה השאגת אריה סתירה בדברי 

דברי הרמב"ם אלו, ובמקום אחר )סי' מד( העתיק דברי רבינו יונה שאין איסור 

אלא בשחוק וקלות ראש, וכן ביורה דעה )סי' שפח( העתיק דברי הרמב"ן בתורת 

 . 1האדם

)סי' מד סק"ג( כדעת  והמשנה ברורה)סי' מד סק"ב(  המגן אברהםולהלכה פסקו 

הרא"ש ורבינו יונה שלא חשיב היסח הדעת אלא כשהוא עומד בשחוק וקלות 

ראש, אבל כשהוא עוסק במלאכתו ואומנתו ואין דעתו עליהן ממש אין זה נקרא 

היסח הדעת, וכן כשהוא יושן שוכח הבלי העולם. והוסיף המשנה ברורה בשם 

א שמטריד דעתו כ"כ לצרכי הגוף עד שלבבו פונה מיראת שמים שאם ל הגר"ז

 מחמת טירדתו.

)סי' כח סק"א( הביא דברי השאגת אריה )סי' מ( שדחה הראיה  ובשערי תשובה

של הרא"ש מסוכה וכתב שההיתר לישון שינת ארעי עם תפילין הוא משום שהוא 

שב היסח הדעת, שיעור קטן מאד כדי הילוך מאה אמה, ובשיעור זה עדיין לא נח

. 9ונפקא מיניה שגם כשאינו מתנמנם אין איסור היסח הדעת בפחות משיעור זה

 הביא )סי' כח סק"ב( שכן הוא שיטת המקובלים כהשאגת אריה. והכף החיים

עוד כתב השערי תשובה ששיעור הילוך מאה אמה אינו אלא חלק ס"ז משעה, 

וכתב שמה שהקשה השאגת ולא ניתנה תורה למלאכי השרת )והוא קרוב לדקה(, 

אריה יש ליישב. ונראה שכוונתו לקושית השאגת אריה על הרא"ש ממה שכתב 

 . 3הרמב"ן בתורת האדם המובא לעיל

                                                
 )תפילין אות ה(. ובעמק ברכהעל המרדכי )מנחות אות סח(  מהר"ם בנעטועיין מה שביארו בזה בביאור  1
)יומא ח.( בשם רבינו אלחנן,  בתוס' ישניםויש עוד הרבה תירוצים באחרונים שדוחים הראיה של הרא"ש, עיין  9

)ח"א סי' ה(  ובפרי יצחק)שבת יב.(  ובאשי ישראל)פ"ד מתפילין סוף הי"ז( ובתשובת אור שמח )סי' כב(,  ובאור שמח

 )מנחות לו: ד"ה אמר רבה(, ואכמ"ל.ובקרן אורה 
)סי' כח ס"ג( ביאר שהטעם שאבל לא  בערוך השולחןשם. וגם  במהר"ם בנעט ובעמק ברכהשתירצו בזה ועיין מה  3

  יניח תפילין בשעת בכי ומספד לא משום היסח הדעת אלא משום שאינו יכול להיות בשמחה של מצוה.
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נקטו כדעת המגן אברהם והמשנה ברורה. ולענין היסח  2אמנם רוב הפוסקים

)סי' מד סק"ב(  במגן אברהםהדעת בשעת תפילה וקריאת שמע ולימוד עיין 

 הבן איש חיומה שכתב בזה  בשם הפרי מגדים,)סי' מד ד"ה ישן(  לכהובביאור ה

 בספרו עוד יוסף חי )פ' חיי שרה( ושו"ת תורה לשמה )סי' י(.          

* 

 לפרשת זכור:

 לקט פסקי דינם מגדולי הפוסקים בענין פרשת זכור

 שמיעת פרשת זכור ספרדי מאשכנזי או להיפך

אשכנזיות, צריכים לכתחילה לילך בשבת בחורים ספרדים הלומדים בישיבות  .א

, ומתוך ס"ת הכתוב בכתב טפרשת "זכור" לשמוע הקריאה מבעל קורא ספרדי

]והוא הדין להיפך[ דלכתחילה כל אחד צריך לשמוע בהברה שלו, ומ"מ  יספרדי

 .יב. ולגבי תימנים עיין הערהיאבדיעבד אם שמע בהברה אחרת יצא

 כך ספר תורה פרשת זכור בהברות שונות ולטלטל לשם

                                                
 ובערוך השולחןכח סק"א(  )סי' ובתהלה לדוד)סי' ז(, ובשו"ת משיב דבר לנצי"ב )ריש סי' כח(,  בארצות החייםעיין  2

ובפרי )סי' לז(  ובאהל יהושע)סי' יב(  בדברי מרדכי)סוס"י מד(. ועיין מה שהאריכו בזה  ובאפיקי מגינים)סי' כח ס"ג( 

 )כלל יד ס"ק צו בהגהה וס"ק רכ(, ואכמ"ל.   ובבית ברוך על החיי אדם)סי' א(  ובזכרון יצחק)ח"א סי' ה(  יצחק
)החדש  לקט הקמח)מקראי קודש פורים סי' ז'(,  הגרצ"פ פראנק)חזון עובדיה פורים עמ' ח'(,  הגר"ע יוסףאם כ''פ   ט

)הליכ''ש  הגרש"ז אויערבאך,)ח"ג סי' ט', וח"ד סי' מז(,  החזו"א, שו"ת מנחת יצחקסי' קכח סל"ג אות קכג( בשם 

)תשובות והנהגות ח"א  גר"מ שטרנבוךה)ס' ישיב משה עמ' יא(, וכ''כ  הגרי"ש אלישיבפ"ה ס"כ, ושלמי מועד פנ"ה(, 

נסתפק בזה אם מבטא  ושמרן הגרי"ז מבריסקלא הקפיד על שינוי ההברות בקריה"ת דמרן החזו"א סי' קנד( והוסיף, 

 הג"ר אפרים גרינבלאטאחר הוי ככל לשון שאינו יוצא בו בקריה"ת והיה מחמיר לעצמו בזה עיי"ש. וע"ע מש"כ בזה 

  סי' שעו(.   בשו"ת רבבות אפרים )ח"ו
)קובץ  והגרי"ש אלישיב)מועדים וזמנים ח"ב סי' קסו( ע"פ דברי הלקט יושר בשם התרה"ד עיי"ש,  הגר"מ שטרנבוך  י

שבדיעבד גם מס"ת אחר הגר"נ קרליץ מוריה חוברת קלט עמ' מח, הו"ד בס' שלחן הפוסקים עמ' קלב(. ומ"מ הורה 

( שאין להקפיד בדבר שמעולם לא 88)הליכות שלמה פ"ד אורחות הלכה  הגרש"ז אויערבאךיצא יד"ח. וכן הורה 

   )חי"ד סי' א'(. שו"ת ציץ אליעזרהקפידו בו גדולי הדורות. ועי' 
)קריינא דאגרתא הסטייפלר )ח"ד סי' מז אות ב'(,  המנחת יצחק)שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' ה'(,  הגר"מ פיינשטיין   יא

)שו"ת  הג"ר בנימין זילבר(, 86)הליכות שלמה ח"א עמ' סט הע'  הגרש"ז אויערבאך ח"א אגרת קלח, וח"ב אגרת פג(,

)תשובות והנהגות ח"א סי' הגר"מ שטרנבוך )אגרת הפורים פ"א הע' ז'(,  הגר"נ קרליץאז נדברו ח"ג סי' מח אות א'(, 

עמ' רמג(. ]וכ''כ בספר ישמח )דולה ומשקה  והגר"ח קנייבסקי)סי' יח(, וכ''ד  בשערים המצוינים בהלכהקנד(, וכ"כ 

ישראל בשם שו"ת שרידי אש )ח"ב סי' ה'(, שו''ת מנחם משיב )ח''ב סי' מא אות כ(, שו''ת דברי ישראל )וועלץ ח''ג 

סי' לח(, שו"ת ודרשת וחקרת )ח"ג סי' יב אות ג'(, שו''ת שו"ת חלק לוי )סי' פח(, שו"ת משפטי עוזיאל )או"ח סי' 

 "ג סי' ב'(, ושו''ת יבי''א )ח''ו סי' יא([. ט"ו(, שו"ת בית אבי )ח
( דאצל תימנים יש חשש אחר, שהס"ת 11בספרו הל' חג בחג )על פורים פ"ג הע' הגרמ"מ קארפ עי' במה שכתב   יב

שלהם במסורת אחרת, וזה מעכב לדידן. לפיכך התימני שלא ישמע אחרים או אחרים אצל תימנים, וגם מקום גדול 

ה בס"ת תימני שיש לה מסורת מקובלת על השינויים, ומ"מ אין לדקדק כלל בס"ת דידן, להדר לשמוע שוב קריא

  וכפי המסורת המקובלת לנו עכ"ל. 
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כאמור לעיל לכתחילה יש לכל אחד לשמוע הקריאה במבטא שהוא נוהג. אך  .ב

אותם בחורי ישיבות הנוהגים אחר התפילה להוציא הספר תורה שוב ולקרא 

, וכל מקום יגפרשת זכור בכל ההברות לא טוב הם עושים ויש להם לבטל מנהג זה

 .7מי לסמוך , ומ"מ אם עשו כן יש להם על8יקראו רק כמנהג הקבוע

 כוונה לצאת ולהוציא בקריאה ובברכות

הקורא פרשת זכור צריך לכוין להוציא כל השומעים וגם השומעים צריכים  .ג

. וכמו כן צריך הקורא לכוון בברכות לפני הקריאה להוציא את 6לכוין לצאת

, והשומעים צריכים לשמוע הברכה כי לדברי הט"ז )סי' תרפה סוס"ק ב( 2השומעים

שכמו''כ טוב  15ין ידי חובת הקריאה בלא שמיעת הברכה כדין, ויש שכתבואין יוצא

שמעולם לא נהגו להקפיד על  11ונכון שהשומעים יכוונו לצאת בברכה, ויש שהורו

 כך, שאין הברכות צריכות כוונה מיוחדת של זכירה.

  

                                                
שלא יעשו כן באותו ביהכנ"ס לקרוא הגרש"ז אויערבאך כ"כ בס' הליכות שלמה )פי"ח דבר הלכה הע' ב'( בשם    יג

שלחזור ולקרוא בציבור במבטא שונה מגונה הוא,  שטרנבוךהגר"מ בכמה הברות דאין זה כבוד הציבור, וכן דעת 

ועוד שיש לחוש שצריך לקרות בברכה כל פעם שקורא בתורה בציבור, ועוד דיש לחשוש לזילותא בהקדמונים 

לשנות בציבור ממנהג ישראל שלא היו מקפידים בזה, ובפרט שפ' זכור אין תיבות שבהם שינוי מבטא דשורוק 

  ש עכ"ד. לחיריק וע"כ אין לחו
  )פסקי שמועות פורים עמ' מא(. הגר"נ קרליץ 8
שאין קפידא בדבר לקראות פרשת זכור  הגר"מ שטרנבוך( הביא בשם 013דבספר שלחן הפוסקים )עמ' קלב הע'   7

  בכמה הברות כדי לצאת ידי כל המנהגים בנוסח ההברה.
 )סי' תרפה סקי"ד(. המשנה ברורהכ"כ   6
 "ס על הש"ס בהגהותיו לשו"ע סי' תרפה(. )בסו החתם סופרכ"כ   2

)תשוה"נ ח"ב סי' פז( שטוב ונכון לכוין לצאת ולהוציא הברכות בכל הד' פרשיות ובפרשיות  הגר"מ שטרנבוךכ"כ  15

המועדים, דשאני מקריאת התורה דכל שבת ושבת שעיקרה משום לשמוע דברי תורה ועל שמיעה בעלמא לא 

ין מדין שומע תיקנו לברך, מה שאין כן פרשיות המועדים וד' פרשיות יסודה ממצוות קריאה ולא מדין ת"ת ויוצא

 כעונה לכן יש לכוון בברכות דלפניה ולאחריה.  
כתב )שו"ת שבט הלוי ח"י סי' קז אות הסטייפלר. והגר''ש וואזנר כ"כ כן הובא באורחות רבנו )ח"ג עמ' לב( בשם  11

א( שאין הברכות צריכות כוונה מיוחדת של זכירה, אלא שכיו שלהרבה דעות קריאה זו מדאורייתא יש להוסיף 

  כוונה. 
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

מרא תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, 

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין "נשים בקריאת זכור"

 שאלה: האם נשים צריכות לבוא לבית הכנסת, לשמוע קריאת פרשת זכור בצבור?

ויש על הנשים תשובה: נחלקו הפוסקים האם נשים חייבות בקריאת פרשת זכור. 

ה מקומות. אך נשים להשתדל לשמוע קריאת זכור, וכך נתפשט המנהג בהרב

שקשה להן בכך יש להקל, ובפרט במקומות שיצא מכך חורבא ]של צניעות וכדו'[, 

 שלא תצא שכרן בהפסדן.

וכמו כן ע"ד מרנן הגר"מ פינשטיין והגרי"ש אלישיב זצ"ל: אין להוציא ספר תורה 

לקרוא בו עבור נשים לבד, אלא עליהן לשמוע קריאת זכור במנין שקוראים עבור 

ם, ושמברכים שם ברכות התורה. וב'הרחב דבר' הובאו עצות מעשיות איך ניתן גברי

 לערוך מנין מיוחד עבור נשים.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

ר א[  ת ֲאשֶׁ ר אֵּ נצטוינו בתורה במצות זכירת מעשה עמלק, וכמש"נ )כה, יז( "ָזכוֹּ

ם". וכך כותב ְצָריִּ םִּ ם מִּ אְתכֶׁ ְך ְבצֵּ רֶׁ ק ַבדֶׁ הרמב"ם )פ"ה מהל' מלכים  ָעָׂשה ְלָך ֲעָמלֵּ

ה"ה( "ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו כדי לעורר איבתו, שנאמר 

"זכור את אשר עשה לך עמלק", מפי השמועה למדו 'זכור' בפה 'לא תשכח' בלב, 

שאסור לשכוח איבתו ושנאתו". ומדייק המנחת חנוך )מצוה תרג( מלשון הרמב"ם 

שזה מן המצות התמידיות. אך כותב שמדברי החינוך הנ"ל שכתב "לזכור תמיד", 

 )שם( נראה שמן התורה די בפעם אחת כל ימיו.
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 חיוב נשים ב'פרשת זכור'

בזכרים כי להם ב[ והנה החינוך )שם( כותב: "ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן 

עכ"ד. ומעיר המנח"ח, שהרי באמת  לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים

מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה מחופתה. וגם מי עמד בסוד השי"ת אם 

הטעם מחמת הנקמה, דאפשר גזיה"כ הוא שנזכור שנאתו מאיזה טעם ואנחנו אין 

 יודעים. ולכן צ"ע מה שפוטר נשים ממ"ע זו.

גרמא' )יעוי' וגדולי האחרונים דנים לפטור נשים מצד 'מצות עשה שהזמן 

ג; אבנ"ז סי' תקט(. ובשו"ת בנין ציון החדשות )סי' ח( מביא, -במרחשת א, כב

שהג"ר נתן אדלר זצ"ל נקט שנשים חייבות, ומבאר שזה לא נחשב 'זמן גרמא', 

מאחר שמן התורה אין קפידא באיזו זמן לקרוא, כי אם לקרוא אחת בשנה )כמש"כ 

ו(, והדין לקרוא דוקא בשבת לפני פורים, המג"א סי' תרפה; וע"ע  שעה"צ שם אות 

הוא מדרבנן. וע"ע מש"כ המהרי"ל דיסקין )שו"ת קו"א סי' ה אות קב( מצד ש'אף 

 הם היו באותו הנס', ואכמ"ל.

ולמעשה, החפץ חיים )סה"מ הקצר מצוה עו( נוקט שחייבות. וז"ל "ונוהג בכל 

חסד )או"ח לז, ה( מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות"". אולם למשל בספר תורת 

כותב ש"מעולם לא ראינו ולא שמענו מי שהצריך את הנשים לשמוע הקריאה 

בס"ת בצבור פרשת זכור". וכך היתה דעתו של החזו"א )טעמא דקרא הנהגות 

 החזו"א אות כג; דינים והנהגות כב, ד( ש"אין נשים חייבות לשמוע פרשת זכור".

על הנשים, לכן בודאי על הנשים אולם מאחר וכאמור י"א שזה חיוב גמור גם 

להשתדל לשמוע פרשת זכור. וכך נתפשט המנהג בהרבה מקומות, שנשים 

מהדרות לילך לשמוע פרשת זכור בקריאה מתוך ספר תורה. אולם נשים שקשה 

להן בכך, יש להקל. ובפרט במקומות שיצא מכך חורבא, כגון במקום שהנשים 

ורם מכשולות של צניעות וכדו', שלא באות לבית כנסת במקום לא מסודר, וזה ג

 .ידתצא שכרן בהפסדן

                                                
למשל התורת חסד )שם( כותב: "ואין מהראוי להחמיר בזה ולהצריכן לשמוע קריאת התורה של פרשת זכור  יד

בצבור, כי היא חומרא דאתי לידי קולא, שאי"ז דרך ישר כלל שיבואו הנשים על האנשים לבית הכנסת דאנשים כו'. 
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 קריאת זכור בצבור )עשרה גברים(

ג[ ומאחר וכאמור כלל לא ברור שנשים חייבות בקריאת זכור, לכן כדי שלא תצא 

 שכרן בהפסדן, יש לעורר כמה נקודות:

הנה בשו"ע )קמו, ב( מבואר, שפרשת זכור ]ופרשת פרה[ יש בזה חיוב קריאה 

ה מדאורייתא. ובמג"א )סי' תרפה( מביא מש"כ תרומת הדשן )סי' קח( וז"ל, בעשר

באשר"י פ"ו דברכות כתב, דעשה דאורייתא לקרות פרשת זכור בעשרה )וראה 

בשעה"צ שם אות ה, מה שתמה עלה(. ולכן כותב השו"ע )תרפה, ז( שבני הישובים 

 רשת זכור.שאין להם מנין, צריכים לבוא למקום שיש מנין, כדי לשמוע פ

ולכן מאחר שנתבאר, שחיוב זכור הוא דוקא בעשרה ולא ביחידות, ממילא אין 

להוציא ספר תורה עבור נשים, אפילו אם יהיו עשרה נשים ויותר, מאחר שנשים 

 אינם נחשבות ל'ציבור'.

 חיוב קריאה בס"ת בצבור בברכה

שיש חיוב ד[ הג"ר רפאל שפירא זצ"ל בשו"ת תורת רפאל )סי' ב( מאריך לדון, 

דאורייתא לברך בכל פעם שקוראים קריאה מתוך ס"ת לציבור. ומביא מש"כ 

השו"ע )קלט, ח( ש"אפילו ברך ברכת התורה לעצמו ותיכף קראוהו לקרות בתורה, 

צריך לחזור ולברך 'אשר בחר בנו' כשקורא בתורה, דמשום כבוד התורה נתקנה 

ה בצבור, אי"ז כבוד התורה. כשקורא בצבור", והיינו שאם לא יברך כשקורא בתור

ולכן מסיק שאסור לקרוא קריאה מס"ת בציבור בלא ברכה, גם כשלא מחוייב 

 בקריאה זו ע"ש.

וע"ע מש"כ הנצי"ב )משיב דבר א, טז(, דשיטת הירושלמי )ברכות פ"ז( שברכת 

התורה מן התורה, היינו בעת שקוראין בתורה ברבים, וכל זה אינו כתלמודן דעיקר 

ה מן התורה, היינו בינו לבין עצמו בשעה שעומד ושונה בכל יום, אבל ברכת התור

הברכה בקריאת התורה ברבים, אינו אלא תקנת חכמים משום כבוד התורה. ונהי 

                                                                                                                                                                         
ורה בשבת זו, מאחר שמעיקר הדין אין הנשים וכן אין לטלטל הס"ת לתוך העזרת נשים ולהשמיען שם קריאת הת

 חייבות כו'".
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דקי"ל כתלמודן, מ"מ יש לחוש לדעת הירושלמי שלא לקרות בתורה בציבור בלא 

 ברכה עכ"ד. וע"ע בברכ"י )סי' קלה סוף אות א(.

ש"א זצ"ל שיש לחוש להנ"ל, ולא לקרוא בס"ת בציבור בלא ברכה ודעת מרן הגרי

)הדברים נוגעים גם לקריאת משנה תורה בליל הו"ר ואכ"מ(. ולכן הורה, שנשים 

שמהדרות לשמוע קריאת זכור, עליהם לשמוע קריאת זכור בצבור עם ברכות 

 התורה.

 זלזול בקריאה מתוך ס"ת בימינו

יאה בצבור, אולם יש נידון נוסף מצד זלזול ה[ והנה הנידון הנ"ל הוא מצד קר

 שזה בעיה בכל גוני גם שלא בצבור. –בספר תורה 

מקור הדברים הוא בדברי הפרישה )יו"ד רע, ח; מובא גם בש"ך שם( לגבי המצות 

עשה לכתוב ספר תורה, שכותב: שרק בעבר שהיו לומדים תורה בע"פ שלא מן 

הכתב, והיו צריכין ללמוד מס"ת המתוייגת כהלכתה, לכן היה מצוה על כל איש 

ומשום "עת לעשות מישראל שיהיה לו ס"ת, ומשא"כ בזמנינו שנתמעטו הלבבות, 

לה' הפרו תורתך" כתבו התלמוד בספר. ומוסיף, שבעבר היה איסור בדבר שלא 

לכתוב ה' חומשי תורה כי אם בדרך שנכתבה ס"ת בגלילה וא"כ כל ספריהם היו 

משא"כ בזמנינו שנעשה לנו בהיתר לכתוב ספרים דפין דפין כל דומים לספר תורה, 

, בכבוד ס"ת לחנם ללמוד מתוכו שלא לצורךאחד בפני עצמו, א"כ למה לנו לזלזל 

כיון שאין אנו לומדים כלום מחסירות ויתירות ותגין ופיסוק טעמים כבימיהם 

 טועכ"ד.

                                                
והנה במשנ"ב )רפה, ב( כותב לגבי שתים מקרא ואחד תרגום: "מי שהוא בקי בטעם ובנקודות בעל פה, טוב להדר  טו

לקרות בספר תורה גופא". וראה בשו"ת פרי השדה )א, ו( שמוכיח מינה, שביחיד אין בעיה לקרוא מתוך ס"ת. וע"ע 

ת מי יהודה )א, מ( שכותב שאין להוכיח מהנהגת האריז"ל לסתם בני אדם. והנה מקור דברי המשנ"ב הנ"ל בשו"

הוא בשו"ת הרדב"ז )ג, סי' תקכט(, ושם הוא כותב וז"ל: מסתברא לי, דאם זה הקורא הוא בקי בקריאה בניקוד 

ה לקריאה, דמצות עשה על כל איש ובטעמים וסוף פסוק, ודאי בס"ת עדיף, שהרי יש בו קדושה רבה ועיקר עשיית

אבל בקריאה הכל שוין ועדיף טפי מן החומשים, מישראל לכתוב לו ס"ת ולא היתה מצוה זו להניחה בבית גנזיו כו'. 

, ומ"מ אם אינו בקי, בקריאה שאע"פ שניתנו ליכתב ונהגו לכתבן, אין זו עיקר המצוה, אלא עיקר מצות ס"ת בתיקונו

 דות וטעמים ויש בהם קדושה עכ"ד. בחומש עדיף שיש בו נקו
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וכך דעתו של מרן הגריש"א זצ"ל, שיש בזה זילותא גדולה להוציא ס"ת עבור 

נשים. ולכן נשים המהדרות לשמוע פרשת זכור, עליהן לשמוע זכור בקריאה עבור 

 .גברים

וראה גם בספר שאילת אהרן )ב, טו; א, לד( לידידי הג"ר אהרן פלדער גאב"ד 

פילאדעלפיא זצ"ל תלמיד מובהק למרן הגר"מ פינשטיין זצ"ל, שמביא בשם מורו 

ורבו, שפסק בסכינא חריפתא שאסור להוציא ס"ת להשמיע לנשים פרשת זכור ]אף 

מאחר ולרוב הפוסקים אין כשיש שם מנין של אנשים שכבר שמעו זכור[. ומוסיף, ש

שום חיוב לנשים לשמוע פרשה זו, מי אומר לנו שמותר לעשות דבר חדש זה, כדי 

 לקיים אלו השיטות שאין ההלכה כמותם. וקרוב להיות בזיון התורה.

 אפשרויות עריכת מנין מיוחד לזכור עבור נשים

לים ו[ אולם מאחר ומצד המציאות קשה לנשים לבוא לבית הכנסת בזמן שהבע

מתפללים בבית הכנסת, לכן העצה לערוך קריאה מיוחדת עבור הנשים, הוא 

 באחד מהאפשרויות דלהלן:

. כפי שנוהגים בס"ד בקהילה דידן, שעשרה גברים יוצאים מבית הכנסת בעת 1

קריאת זכור, או שמכונים להדיא שלא לצאת בקריאת זכור, ויותר מאוחר עורכים 

והעולה שם מברך  –שעדיין לא יצאו ידי חובתן מנין מיוחד עבור האנשים הללו 

ברכות התורה, והנשים באות לשמוע את קריאת הזכור במנין הזה. ]ויש לציין, 

שדי ברוב מנין שלא יצאו ידי חובה, ויכולים לצרף למנין עשרה גם כאלו שכבר 

 יצאו י"ח )ראה בביה"ל קמג, א ד"ה בפחות([.

סיום הקריאה לפני ברכת 'אשר נתן  . בקריאת התורה של מנחה בשבת, אחרי9

לנו', יגללו את הס"ת לפרשת כי תצא ויקראו בפרשת זכור, ואח"כ יברך העולה 

 ברכת 'אשר נתן לנו'.

אולם הדרך המובחרת היא הדרך הראשונה, מלבד הנושא הטכני שבד"כ חסר 

מקום בעזרת נשים, כי ההלכה היא )שו"ע קמו, ג( ש"אין גוללין ספר תורה בצבור 

מפני כבוד הצבור" ]שיהו מצפין ודוממין לכך, משנ"ב[. אולם בדיעבד הורה מרן 
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ן על ה'טירחא דציבורא' הגריש"א זצ"ל שניתן לעשות כן, כי מסתמא הציבור מוחלי

 .טזכדי שהנשים ישמעו פרשת זכור כדין

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות:

  

                                                
דוגמא לזה מצינו מש"כ המשנ"ב )קמד, טז(, שאם צריכים לקרות בשני ענינים ויש להם רק ס"ת אחד, דלא אמרינן  טז

דמשום זה יקרא פרשה של המפטיר בע"פ או בחומש, אלא גוללין וידחה כבוד הצבור, כי "מסתמא הצבור מוחלין 

פטיר כדין". וע"ע במג"א )שם, ז( מש"כ לחלק, שמה שלא התירו אצל כהן גדול על כבודם כדי לקיים קריאת המ

לגלול, כי שם היו כל ישראל ולא מחלו, משא"כ בבית כנסת שיש מתי מעט, ומסתמא מוחלין על כבודם כדי לקיים 

 קריאת המפטיר דשבת ור"ח ומפטיר די"ט דהוא תקנת הגאונים.

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

האם המילים "לא יקרע" מלמדות שיש לאו על הקריעה או 

 עצה טובה

ת ֵֽאפֹוד ְכִליל ְתֵכֽלֶּ ת ְמִעיל הָּ ִשיתָּ אֶּ ה ִיְהיֶּה ְלִפיו סָּ  .ְועָּ פָּ יָּה ִפֽי ֹראשֹו ְבתֹוכֹו שָּ ִביב ְוהָּ

ֵרֽעַ  א ִיְֽהיֶּה ּלֹו ֹלא ִיקָּ  לב(-)כח, לא ַמֲֽעֵשה ֹאֵרג ְכִפי ַתְחרָּ

ופרש"י: לא יקרע, כדי שלא יקרע. והקורעו עובר בלאו, שזה ממנין לאוין 

 שבתורה.  

א יקרע". דאיתא התם: בגמרא ביומא )ע"ב ע"ב( דנו בפירוש מילות התורה "ל

"אמר רחבא אמר רב יהודה, המקרע בגדי כהונה לוקה, שנאמר: "לא יקרע". ושם 

מתקיף לה רב אחא בר יעקב: ודילמא הכי קאמר רחמנא, נעביד ליה שפה, כי היכי 

דלא ניקרע", דהיינו, שכוונת התורה במילים "לא יקרע", לא באו להורות על איסור 

א שרק תופרי הבגדים יחזקוהו שלא יקרע. ומיישבת קריעת הבגדים בידים, אל

 הגמרא: "מי כתיב: "שלא יקרע"?    

מבואר מדברי הגמרא, כי המילים "לא יקרע" באו ללמדינו על לאו מיוחד המיועד 

 לקורע בגדי כהונה. 

אמנם מדברי רש"י חזינן שהביא את ב' הטעמים, שכן פירש את המילים "לא 

או הקריעה, אלא גם כטעם שצריך לעשותו חזק שלא יקרע", לא רק על איסור ל

 יקרע. 

ותימה, הרי מסקנת הגמרא ביומא מפורשת היא שמילים אלו באו אך ורק 

ללמדינו על לאו קריעת הבגדים. ואדרבה, מבואר משם שאם נפרש מילים אלו על 

 חיזוק הבגד שלא יקרע, לא נוכל ללמוד את הלאו? 

 ים ע"ד רש"י, ותירצו כמה ביאורים בדבריו. ומצאתי שהקשו כן רבותינו המפרש

הנחלת יעקב )עה"ת(    - א. ביאור בלשון הגמ' דאין מקרא יוצא מידי פשוטו

הקשה כן על פרש"י, דהיכי מזכי שטרא לבי תרי, וביאר הרב, דרש"י פירש שדברי 
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הגמ' ביומא כאשר הקשתה "ודילמא הכי קאמר רחמנא עביד ליה שפיר כי היכי 

, שאלו דילמא יש כאן רק "עצה טובה קמ"ל" לעשות תפירה חזקה כדי דלא נקרע"

שנהמעיל לא יקרע, ואין כאן באמת לאו מיוחד, וע"ז תירצו "מי כתיב שלא יקרע", 

ומדקדוק זה למדה הגמ' תרתי, שמלבד שאתי הדבר כפשוטו דבעינן תפירה חזקה 

 למעיל שלא יקרע, עוד ילפינן מיניה לאו מיוחד להקורעו. 

"כ רבי אברהם אליגרי )מחכמי טורקיה( בפירושו לב שמח )על ספר המצוות וכ

להרמב"ם, שורשים שורש ה'( שהקשה כן על פרש"י, ותירץ כדברים אלו באריכות 

 ובבהירות, ואלו דבריו:   

"ובהיותי מתבונן בענין זה דקדקתי בפירוש רש"י על החומש כתב בפ' תצוה לא 

בר בלאו שזה אחד מן הלאוין שבתורה וכו', וזקן יקרע כדי שלא יקרע והקורעו עו

ביתו הרא"ם ז"ל לא דבר בזה כלל, ואצלי קשה כי נראה שרש"י כתב הפך מסקנת 

הגמ' בסוגיא דיומא וכו', וא"כ רש"י דקאמר לא יקרע שלא יקרע דמפרש ליה 

שטעם הוא ולא לאו וכתב תו והקורעו עובר בלאו כו' הוו תרתי דסתרי אהדדי. 

דרש"י מפרש, דמאי דקאמר בגמ' ודילמא ה"ק עביד ליה שפה כי היכי  מרונ"ל לו

דלא ליקרע, ר"ל, דא"כ טעם הוא בלבד ואינו לאו, ומשני, מי כתיב כו', רוצה לומר, 

דאי הוה כתיב הכי "שלא יקרע", כדבריך כן היה, דלא הוה משתמע אלא טעמא 

וכאילו אמר שלא  אאף על גב דאפ"ה טעמא הוגרידא. השתא דכתב "לא יקרע", 

מדלא קאמר בהדיא שלא יקרע בשי"ן אלא לא  לאו נמי שמעינן מיניהיקרע, מ"מ 

 יקרע. כן נראה לי לדעת רש"י" עכ"ל. 

היוצא מדבריו, כי ביאור דברי הגמ' ביומא הוא, שגם כאשר דורשים דרשא 

ר מדקדוק הפסוק, עדין אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ולכן רש"י הביא גם את ביאו

 פשט הפסוק וגם את דרשתו.

)בחידושיו ענינים סי' י"א(,  ב. עוד יש לתרץ שאלה זו, עפי"ד הגרי"ז מבריסק

שביאר, כי מקור דברי רש"י בפרשת תצוה, לפרש כי "לא יקרע" משמעותו לא רק 

לאיסור הלאו, אלא גם לפשט ש"לא יקרע", נובע מזה שהציוי של "לא יקרע" לא 

ה, כאשר ישנו ציווי על עשיית הבגדים, אלא גם בפרשת נאמר רק כאן בפרשת תצו
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פקודי )ל"ט, כ"ג(, שם כאשר התורה מתארת את מעשה המעיל ואומרת: "ופי 

המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו לא יקרע", והשתא יש להבין, לשם מה מוסיפה 

התורה לשון זו של "לא יקרע" בתיאור הבגד. בשלמא בפרשת תצוה, המצווה על 

ת הבגדים, שם יש מקום לצוות ולהזהיר על קריעתם, אבל בתיאור הבגדים, עשיי

מה מקום יש לתיבת "לא יקרע". אלא מכאן מוכח, שתיבות אלו ב' תועלתיות יש 

בהם, האחת ללמדינו את איסור הלאו שיש בקריעתו, והב' לתאר את תועלת 

ל את ב' הבגד עצמו, שעשו לו שפה שלא יקרע. ולפיכך רש"י בפרשת תצוה כל

 העניינים בדבריו, גם את הענין שבפועל זה נעשה "שלא יקרע" וגם את ענין הלאו. 

והשתא יש לומר, כי גם אם דברי הגמרא ביומא אכן מלמדים אותנו כי הפסוק 

"לא יקרע" אינו הולך כלל על פשט הפסוק, אלא רק ללמדינו על הלאו שיש 

בקריעת בגדי כהונה, אכתי אין כל קושיה מדבריהם על דברי פירוש רש"י בחומש, 

ורה ממוקדת, שכן דברי הגמרא אכן נסובים לפרש את הפסוק בפרשת תצוה בצ

דתא", רצה לכלול את מכלול פירושי  -אבל רש"י בפירושו לחומש, בתור "פרשן

הפשט שיש על המילים "לא יקרע", ולכן כלל מכיון שבפרשת תצוה מלמדות 

אותנו תיבות אלה את לאו קריעת המעיל, ובפרשת פקודי מתארות לנו תיבות 

ו כלל בלשונו הקצרה אלה את תועלת השפה שהיתה במעיל, א"כ רש"י בפירוש

בפרשת תצוה את ב' העניינים, והקדים את המאוחר ללמדינו כי עפ"י האמת, אין 

תיבות "לא יקרע" נדרשות אך ורק ללאו הקריעה, אלא גם לתועלת השפה שעשו 

 למעיל שלא יקרע מעצמו, וגם ללאו הקריעה הנלמד ממנו, ודו"ק.  

הג"ר משה גלאנטי )שכונה הרב   -ג. איסור כולל על קריעת כל בגדי הכהונה 

המג"ן, והיה הראשון לתואר הראשון לציון בהיותו ראש רבני ירושלים בדורו( 

בפירושו קרבן חגיגה )על הרמב"ם, הלכות כלי המקדש פ"ט(, עמד ג"כ על קושיא 

זו, וז"ל: "ולענ"ד עם שנבין מ"ש בגמ' שם ביומא דף ע"ב אמר רב יהודה המקרע 

', ורש"י ז"ל בפי' החומש כתב לא יקרע שלא יקרע והקורעו בגדי כהונה לוקה וכו

לוקה וכו' יעו"ש, וקשה טובא, דהיכי כתב הקס"ד שאמרו בגמ' שכוונת הפסוק 
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שלא יקרע ולא עוד שדבריו סותרין זה את זה שכתב אח"כ והקורעו לוקה וזה הוא 

  היפך מ"ש בראשונה שכוונת הפסוק הוא שלא יקרע כדמשמע בשמעתין וכו'".

וביאר הרב, כי כוונת הגמרא ביומא בשאלתה "דילמא הכי קאמר רחמנא עביד 

ליה שפיר כי היכי דלא נקרע"  היתה באמת על עיקר עצם איסור קריעת בגדי 

כהונה, ושאלה הגמ' על המ"ד האומר כי הקורע בגדי כהונה לוקה, דמנא ליה 

ת בקריעה זו, לומר כן על קריעת כל בגדי הכהונה, דילמא כל איסור הלאו מה"

נאמר רק על המעיל שבו ציוותה תורה להדיא לעשות לו תפירה חזקנה כדי שלא 

 יקרע, אבל מנלן ללמוד כן לכל בגדי הכהונה שיש לאו מן התורה בקריעתם. 

ועל שאלה זו השיבה הגמרא, כי אם באמת כוונת התורה היתה לתת לאו מיוחד 

התורה מצווה לעשות שפה ופרטי על קריעת המעיל בלבד, א"כ כאשר היתה 

כפולה לפי המעיל, היתה התורה מנמקת מעשה זה, בטעם איסור הלאו הפרטי 

שלא יקרע", שאז תהיה הכוונה,  -המיוחד למעיל, ואז היה עליה לומר "שפה לפיו 

שטעם השפה הוא להרחיק את האדם מאיסור הלאו הפרטי של המעיל. ומוסיף 

ניתן לטעות, בא הכתוב ומפרש לנו הדבר,  הרב, שכלל הוא בידינו שבכל מקום בו

וה"נ יבוא הכתוב לבאר לנו את הלאו המיוחד שיש במעיל, שלא נטעה לומר שאין 

 בו שום לאו, וכל הפסוק מתפרש כפשוטו בלבד, לחזק את המעיל בשפה כפולה. 

עתה לומדת הגמרא ומשיבה, כי מזה שאת אותו לאו לא הוצאנו בלשון פרטית 

יל "שלא יקרע", אלא הוציאה התורה לאו זה בלשון כוללת יותר המיוחדת רק למע

"לא יקרע", באה התורה ללמדינו מכאן כי איסור קריעת בגדי כהונה לא נאמר רק 

על המעיל בלבד, אלא על כל שאר בגדי כהונה שיש לאו מיוחד המוטל על 

 הקורעם. 

ו כי מטרת ומוסיף הרב לדקדק, כי עדין הדבר מתפרש לתרי אנפי, גם ללמדינ

התפירה הכפולה היתה לצורך חיזוק המעיל, וגם לאיסור לאו על הקריעה. שאם 

היינו רוצים לומר כי רק לצורך איסור הלאו הבאנו את המילים "לא יקרע", היה 

", דהיינו שתיבות אלו מגיעות כאיסור נפרד, ולא יקרעלנו לומר "שפה יהיה לפיו, 
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קרע", הרי שהם באו גם לביאור הפשט ומזה שנאמרו תיבות אלה בלשון "לא י

 שהם נעשו למניעת הקריעה, וגם ללמדינו שישנו לאו על קריעת כל בגדי הכהונה.      

וזה לשון הרב שם:  "והביאור דבגמ', כשרצו ללמוד מן המעיל לכל בגדי כהונה, 

הקשו דאימא דקרא לא קפיד אלא על המעיל, שה' צוה לעשות לו שפה שלא 

י"ל שאף לאו לא יש אפי' על המעיל, עם כל זה לגבי המעיל נאמר יקרע, והגם ש

שהרי הוא כלאו גמור, אבל לגבי שאר כלים שלא מצינו שצוה ה' שיעשה שפה 

כדי שלא יקרעו, א"כ אין בהם לאו הקורען. להכי קאמר, שאם כוונת הכתוב על 

קרע", המעיל לבד, כדי שלא נטעה ונאמר שהוא לאו כולל, היה לו לומר "שלא י

דבמקום דאיכא למטעי חייש קרא שלא נטעה, ואז אם היה אומר שלא יקרע, אז 

הייתי אומר שיש לאו במעיל או לא. אבל לגבי שאר כלים, בודאי שלא יש לאו 

עליהם. עתה שאמר קרא "לא יקרע", הגם שכוונת הפסוק לומר נעביד לה שפה 

רע, אבל באומרו "לא כדי שלא יקרע, דאי ללאו לחודיה, היה לו לומר ולא יק

יקרע", משמע שהוא סמוך אדלעיל שאמר שפה יהיה לפיו, ומשו"ה לא יקרע, אבל 

מראות שלא אמר בפירוש שלא יקרע כדי שלא נטעה, ודאי דללאו נמי כוון קרא, 

ואדרבה כוון לומר לא יקרע נפרד כיון שהוא לאו כולל לכל הכלים" עכ"ל. 

 ם ביאורי הוא אכן תואם לדברי הרב(. )הבאתיו כדי שיוכל המעיין לבחון הא

לפי ביאור זה יובן, כי לפיכך ביאר לנו רש"י בלשון "לא יקרע", גם את הענין 

"שלא יקרע" וגם את איסור הלאו שיש על הקורע את בגדי הכהונה, כיון שב' 

הדברים יוצאים ממשמעות הפסוק, איסור הלאו הכללי הנלמד מזה שלא נכתב 

ות "שלא יקרע" ומזה לומדים שהלאו הוא על כל בגדי הלאו רק במעיל בתיב

הכהונה, וגם את ענין פשט הכתוב, שהתפירה נעשתה שלא יקרע המעיל, ואין כאן 

 רק איסור לאו לבד, שהרי לא נאמר  "ולא יקרע".  

ואחר העיון נראה לבאר ביאור חדש בדברי רש"י. דהנה בענין זה של קריעת  ד.

מהל' כלי המקדש ה"ג(: " והקורע פי המעיל לוקה המעיל, נאמר ברמב"ם )פ"ט 

שנאמר לא יקרע, והוא הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך השחתה לוקה". 

מדקדוק לשון הרמב"ם נראה, כי במעיל ישנו לאו על כל איסור קריעה, אבל על 
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בגדי הכהונה ישנו לאו רק אם קורעם דרך השחתה. וכ"כ לבאר בדבריו הרב 

 קרבן חגיגה, הביאו המשנה למלך שם.  גלאנטי פירושו

והנה רבינו החתם סופר )בשו"ת יו"ד סי' רס"ד( חיזק פירוש זה, בהקדימו 

להקשות, מדוע נאמר לאו מיוחד על מי שקורע את בגדי הכהונה, הלא יש לנו לאו 

כללי על כל מי שעושה מעשה כעין זה, והוא הלאו של ,לא תעשון כן לה' 

ס, כי מוכרחים לבאר, שאינם דומים שתי הלאוין להדדי, אלוהיכם". וביאר החת"

איסור "לאו תעשון כן לה' אלוהיכם", נאמר על המשחית דברי קדושה דרך 

השחתה. אבל איסור קריעת בגדי כהונה, נאמר גם אם קורע אותם שלא כדרך 

השחתה, כגון שאינו קורעם ומוציאם מכלל שימוש, או עושה בהם קריעה לצורך 

יו"ב, שבזה אע"ג דליכא לא תעשון כן, איכא לאו נפרד ד"לא יקרע", כל דהו וכ

שלא יעשה בהם כל קריעה בכל צורה שהיא. וא"כ יבוא ביאור זה כדקדוק לשון 

 הרמב"ם וכמש"כ הקרבן חגיגה שם. ]ועיין מש"כ בשו"ת או"ח סי' ל"ב[. 

 והשתא לפי דבריהם, נראה דכך יבוא ביאור דברי הגמרא ביומא, דמתחילה

ביארה הגמרא, כי הקורע את המעיל לוקה, משום לאו מיוחד שנאמר בו, שאפילו 

קורעו שלא כדרך השחתה, ג"כ לוקה, ובזה שונה הוא משאר בגדי כהונה. וע"ז 

הקשתה הגמרא: "ודילמא הכי קאמר רחמנא עביד ליה שפיר כי היכי דלא נקרע", 

יסור אפילו שלא כדרך דהיינו, מנין לך ללמוד לאו מיוחד על מעיל, שיש בו א

השחתה, מזה שנאמר בו האיסור בלשון "לא יקרע", דילמא לעולם דינו כשאר בגדי 

כהונה, שאינם אסורים בקריעה אלא רק דרך השחתה, ומה שפירטה בו התורה 

"לא יקרע" היינו עצה טובה קמ"ל, שצריך לחזק את המעיל בשפתו, כדי שמי 

מרחיקים אנו את איסור הקריעה דרך שיתפסהו בחוזקה לא יקרענו, וע"י כך 

 השחתה במעיל. 

על זה עונה הגמרא: "מי כתיב שלא יקרע", דהיינו, שאם באמת כל מטרת השפה 

היתה לצורך חיזוק הבגד, ואין זה אלא ענין טכני להרחיק את האדם מלבצע 

עבירה של קריעה דרך השחתה, ואין כאן באמת כל לאו מיוחד, שכן הלאו שלו 

לאו של שאר בגדי כהונה הנלמד מ"לא תעשון כן לה' אלוהיכם", אם כן כלול עם ה
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היה לתורה לפרש, שכל ה"שפה יהיה לפיו", זה נעשה רק כדי "שלא יקרע" בפועל, 

אבל לא באמת ללאו. ואם בכל זאת שינתה התורה את הלשון ואמרה "לא יקרע", 

נעשית בו, הרי שלמדתנו התורה כאן איסור מיוחד של במעיל, שעל קריעה ה

אסורה, בתור לאו מיוחד, וא"כ הקריעה בו נאסרת אפילו שלא כדרך השחתה, 

 ובזה הוא שונה ומיוחד משאר בגדי כהונה. 

והשתא יבוארו דברי רש"י, שכאשר רש"י הביא את ביאור המילים "לא יקרע", 

בה רש"י ללמדינו כבר את התוצאה של הדברים, שכיון שמסקנת הגמרא שיש 

ר נפרד של קריעה, השונה מכל בגדי הכהונה, שכל קריעה הנעשית בו, במעיל איסו

ואפילו שלא כדרך השחתה, כבר בכלל הלאו היא, אם כן מעתה נבין  אפילו מעט

יותר, מדוע ציוותה התורה לעשות לפי המעיל שפה כפולה, דכיון שכל קריעה 

רו אפילו מועטת נאסרה בו, חששה התורה שאם ירצה כהן אחד לקרוא לחבי

ויתפסנו בבגדו וכיו"ב, כבר יוכל הבגד להיתפס באותה משיכה ולהיקרע, ולהכשיל 

את התופס באיסור לאו של "לא יקרע", למרות שהוא אינו מכוין כלל להשחתה. 

לכן, כדי להרחיקו מן העבירה יש לעשות את פי המעיל בשפה כפולה כדי שלא כל 

 התופסו מעט יבוא לקורעו ולהיכשל בו. 

אור בדברי רש"י: "לא יקרע", שהוא לאו מיוחד שיש במעיל, שכל קריעה  וזה הבי

קטנה כלולה בו, גם שלא כדרך השחתה, ולכן עשו אותה כפולה "שלא יקרע", 

ועתה ממשיך רש"י ומטעים דבריו, שמדוע נאמר כן שהרי "והקורעו עובר בלאו", 

או שדברי רש"י היינו לאו מיוחד שנאמר על המעיל, שכל קריעה בו אסורה. ונמצ

לא רק שאינם סותרים ח"ו לדברי גמרא, אלא באים כפירוש נפלא לעצם הענין 

 ומשלימים זה את זה ודו"ק.     
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

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

  הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

כים מבעוד לילה להיות מ'עשרה הראשונים' ולהשמיע יש

 עד בוא העשרה –קולו בעסק התורה לפני ה' 

ֵרת ְוִנְשַמע קֹולֹו ְבֹבאוֹ  יָּה ַעל ַאֲהֹרן ְלשָּ ש ִלְפֵני ה' וגו' ְוהָּ ל ַהֹקדֶּ  )כח, לה(  אֶּ

לוֹּ  ְשַמע קוֹּ ְשַמע. ג' במסורה. "ְונִּ ש".'בעל הטורים' כתב כאן וז"ל: ְונִּ דֶׁ ל ַהקֹּ אוֹּ אֶׁ  ְבבֹּ

ְך" ) לֶׁ ְתָגם ַהםֶׁ ְשַמע פִּ ְשָמע" )לעיל כד, ז(. "ְונִּ ה ְונִּ ר ה' ַנֲעׂשֶׁ בֶׁ ר דִּ ל ֲאשֶׁ אסתר א, כ(, "כֹּ

 עכ"ל.

ע"ז הגאון רבי משה ברוך  ובספר 'תיבת משה' )דף נ"א, ירושלים תרנ''ט(, כתב

: לעולם יהא אדם זהיר זצ"ל, וז"ל: וקרוב לומר מסורה זו צווחת ומזהרת ואומרת

בשלוש תפילות. ראשונה תפלת ערבית וכו', וזהו "ונשמע פתגם המלך"... ופסוק 

השני מורה על תפלת שחרית שהוא תוך ואמצע השלוש תפילות, שאז יתגבר 

ונשמע קולו האדם כארי להשכים בבקר להכין עצמו לבוא בבית הכנסת, כאומרו "

קול לו קול אליו  -"ונשמע קולו" . ראשונים'להיות מ'העשרה ה -בבואו אל הקודש" 

להשתעשע עם השכינה, אשר יחדיו ימתיקו סוד בעסק התורה כפי מה שחננו ה', 

, וכמאמרם ז"ל )ברכות לב, ב(: חסידים הראשונים היו עד בא עשרה הראשונים

שוהין שעה אחת וכו', וכמו שהאריכו בזוה"ק )פ' בלק( על שכר העוסק בתורה 

 וקר, עכ"ל.קודם אור הב

 

ונראה בס"ד להטעים הדברים, לפי מש"כ החיד"א בספרו 'פני דוד' פרשת עקב 

)דברים ז, יב( מספר 'יד אבישלום' שהביא מש"כ המפרשים לתת טעם למה שאמרו 

ישראל "נעשה ונשמע" דסברי גדול מי שאינו מצווה ועושה, כי באמת אמרו 

צר הרע, שיצרו תוקפו במה שהוא )קידושין לא, א( 'גדול המצווה ועושה' מפני י
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מצווה, וכמש"כ רבותינו בעלי התוספות )עי' עבודה זרה דף ג' ע"א, תוס' ד"ה 

גדול(, ועם ישראל באותה תקופה עקורים היו מיצה"ר, ולכן לדידהו חזר להיות 

גדול מי שאינו מצוה ועושה. אבל אח"כ בעון מעשה העגל חזר היצה"ר, והדר דינא 

עושה'. וזהו שאמרו "נעשה ונשמע" הם שתי מרגליות: חדא ד'גדול המצווה ו

שהקדימו "נעשה" ר"ל קודם הציווי נקיים המצוות, דלדידן גדול מי שאינו מצווה, 

וגם "נעשה" אחר הציווי קיום המצות וזהו "ונשמע" והם שתי מרגליות. ובחטא 

אפשר העגל חזר היצה"ר וא"כ גדול המצווה, וא"כ אבדו כח "נעשה" דהשתא אי 

לומר "נעשה" תחילה כיון שיש להם יצה"ר וגדול המצווה ועושה, לכן אמר להם 

 משה שיאמרו "נשמע" דעתה צריכים לשמוע תחילה ואח"כ לעשות, את"ד.

והקשה החיד"א דעדיין אינו מובן כיצד הם שתי מרגליות, שהרי בתחילה 

נו מצווה. המרגלית היא "נעשה" ולא נשמע שלא היה להם יצה"ר וגדול מי שאי

וכעת שיש יצה"ר המרגלית היא "נשמע" דגדול המצווה. ולכן הוסיף החיד"א 

להטעים הדברים לפי מש"כ הריטב"א )עמ"ס קידושין שם( בטעם ד'גדול המצווה 

, עיי"ש. וא"כ י"ל דתרוייהו איתנהו, דגדול מקיים גזרת מלךועושה' מפני שהוא 

ם דמקיים גזרת מלך והן הן השתי המצווה משום דיצה"ר מפתהו ותוקפו, ואי משו

מרגליות. "נעשה" אחת היתה דקודם הציווי נעשה, ולצד שהיצה"ר תוקפו עתה 

"נעשה" איזה מצוות טרם שמיעתן, דלדידן דיש לנו מעלה זו דנעקר היצה"ר 'גדול 

מי שאינו מצווה', וא"כ "נעשה" מקודם. אבל משום דיש צד טיבותא לשמוע הציווי 

מלך, לז"א "נשמע" שנשמע מצוות אחרות ונקיימם כדי לזכות  שהוא מקיים גזרת

לקיים גזרת מלך, ונמצאו בידם שתי מרגליות. אבל כשעשו העגל אבדו "נעשה", כי 

 עתה אין שום טעם לומר דגדול מי שאינו מצווה.

ולפי זה כתב לבאר המסורה. "נעשה ונשמע" "ונשמע קולו בבואו אל הקדש" 

וונה נעשה ונשמע ב' מרגליות. ואחר חטא העגל דיש "ונשמע פתגם המלך", שהכ

יצה"ר, יש מעלה לאיש ישראל שהוא שומע אמרי אל "ונשמע קולו יתברך בבואו 

ישראל אל הקודש" שכופה יצרו ובא אל הקודש לקיים המצוות. ועוד "ונשמע 
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פתגם המלך" שהוא מקיים גזרת מלך דהשתא איכא תרי טעמי להיות גדול המצוה 

 עכת"ד דברי החיד"א עיי"ש.כדאמרן, 

" זה הולך על 'תפילה בציבור' שהיא בגדר חיוב, פתגם המלךלפי זה י"ל, ד"ונשמע 

ולזה צריך לכוף את יצרו אשר מונע ממנו מלבוא לבית הכנסת. ואם ירגיל עצמו 

לכוף את יצרו ולבוא להתפלל בציבור יזכה בהמשך גם ל"ונשמע קולו בבואו אל 

שיצליח גם להדר ולהיות מעשרה הראשונים הבאים אל הקודש לפני ה'", היינו 

כדי לקבל פניה, ולזכות להדבק בה ולהיות 'שורש  -קודם בוא השכינה  הקודש

]או י"ל להיפך, שע"י שיהדר "לבוא אל הקודש" להיות מעשרה הקדושה'. 

הראשונים, ממילא יקפיד על 'תפילה בציבור' שהיא "פתגם המלך", שהיא בגדר 

 'חיוב'[.

 

ביאור דברי המסורה, ויש להוסיף עוד טעם בזה, לפי מש"כ ה'אמרי אמת' כאן, ב

וז"ל: מקודם צריכה להיות אתערותא דלתתא ואחר כך באה אתערותא דלעילא 

וכפי מה שאדם )זוה"ק ח"א עז, ב(, "נעשה ונשמע" היינו שמוכנים לעשות הכל, 

כך מתקיים "ונשמע פתגם  -מקבל על עצמו נעשה ונשמע ומקיים ונשמע קולו וגו' 

ח( אדם יושב ושונה הקדוש ברוך הוא יושב היינו כדאיתא )תנדבא"ר פי" המלך"

ושונה כנגדו. בפורים גם כן היה כך כדאיתא )מגילה ז, א( קימו למעלה מה שקבלו 

למטה. המפרשים מקשים מהו ונשמע קולו בבואו אל הקודש הכתוב במעיל הלא 

הכהן הגדול לא היה נכנס לקדש הקדשים לפני ולפנים בשמונה בגדים, אולם 

שהיה הכהן הגדול מכין עצמו כשהיה לבוש מעיל לעבודה  הכוונה לההכנה

לפני עשיית המצוה מכינים שיעשה בפנים וזה כמו הקדמת נעשה לנשמע, 

)עי' שפ"א האזינו תרל"ד, ד"ה בטור(,  ומסדרים וזה עוד יותר גדול מהמצוה בעצמה

על ידי הכנת הכהן הגדול לפני העשיה, "ונשמע קולו בבואו אל הקודש", נשמע 

 ולו גם בצאתו לחוץ וזהו ובצאתו ולא ימות, עכ"ל.ק

וזהו בדיוק בחינת מעלת עשרה הראשונים, שמקדימים לפני עשיית המצוה של 

, התפילה ומכינים עצמם לתפילה כראוי, ועי"ז זוכים להתדבק בשכינה
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שבזכות ושתפילותיהם יעלו לרצון לפני אדון כל. ומ"ש ובצאתו ולא ימות, 

)עי' ברכות ח, שמאריכים בבית הכנסת ומדבקים בשכינה זוכים הם לאריכות ימים 

 א(.

* 

מעלת ההשכמה מעשרה הראשונים בחודש אדר וימי 

 הפורים

 "משנכנס אדר מזדרזין לתפילה בשמחה"

הבאנו מכבר בספרנו "ומשחרי ימצאונני" שער ב' ההשכמה בפורים, בענין  הנה

את דברי המג"א סי' תרצ"ג סק"ב, וה'משנה , עמ' קא( )כרך א' בירור סעי' ה'

. ובטעם הדבר: עי' 'מחצית שחרית משכימין לבית הכנסתברורה' סק"ו, שכתבו: 

בשם ספר 'חמדת אריה' )הל' מגילה  )סי' שע"ז( השקל' שם, ובשו"ת 'שיח יצחק'

שובות' פרק י"ז אות ו'(, ומדנפשיה. ובספר 'סגולת ישראל' סי' ס"ו )הו"ד ב'פסקי ת

 (. 15סי' תרצ"ג הערה 

אכן לא בארנו שם, מה הטעם להשכים בדוקא מעשרה הראשונים. וכעת נתעוררנו 

 בס"ד לבאר הדברים:

, כותב, שהטעם שמשכימים בפורים יזבספר 'חמדת אריה' על הרמב"ם )הנ"ל( הנה

לכן  -לתפילה בבית הכנסת, הואיל ובפורים היתה קבלת התורה מרצון ואהבה 

לתפילה, כדי להראות שאנו מקבלים עלינו התורה מאהבה ]ולא כבמתן  משכימים

תורה שהיתה להם טענת אונס, שעליה נאמר "ויצא משה", ודרשו חכמים: 

 שהוציאם לקראת מתן תורה בעל כורחם[, עכת"ד.

לפי"ז נראה, שראוי גם להדר ולהקדים להיות בביהכ"נ מעשרה הראשונים, שבזה 

ולכן מזדרז לבוא לביהכ"נ להקביל פני השכינה,  מראה שקיבל התורה מאהבה

 שזה מעשה של אהבה! -שלא תהא ממתנת 

                                                
ובעל 'מתא  דיין דק"ק פרשבורג ותלמיד מובהק של החת"סם זצ"ל, רוזנבאו -להגאון רבי משה ליב ליטש  יז

 דירושלים' על הירושלמי, ועוד.
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כותב, ששורש הסיבה לגזרת  )בהקדמה לחולין ועל התורה(כבר הכת"ס  ובאמת

הכליה ע"י המן, הייתה מפני שלא עשו התורה והמצוות בזריזות ושמחה, ולפי"ז 

.עיי"שהתיקון היה ע"י שקיבלו התורה מאהבה, 
זהו כל מהותו של חודש  לפי"ז  יח

-זה, לתקן מצוותינו שנעשו עד כה בעצלתיים, שנעשם עתה מתוך זריזות ושמחה, 

 .ובכללם להשכים מעשרה הראשונים

והנה בספר 'סגולת ישראל' סי' ס"ו )שכבר ציינתיו בספר(, כתב וז"ל: מקובל מפי 

ובבקשה לפני  דסגולה בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפלהתלמידי הבעש"ט 

וכעין יוה"כ  -הן על בני, חיי, ומזוני והן על שאר דברים וכו'  על כל דבר, השי"ת

שהוא יום תפלה, כך פורים הוא יום עת רצון מאד וכל העולמות הן בשמחה 

כל מי שהוא פושט את ידו ליטול וברצון, ועל זה איתא בירושלמי )מגילה פ"א ה"ד( 

 , עכ"ל.נותנין לו

זדרז ומשכים ראשון ממש לביהכ"נ, שגם כל השנה השי"ת ממלא כל אם מ ולפי"ז

וז"ל: וז"ש ]וכפי שכתב החיד"א בספרו 'כסא דוד' ע"פ הזוהר תרומה, משאלותיו 

"כי "אשרי אדם שומע לי לשקוד וכו' לשמור וכו'" שיהיה ראשון בבית הכנסת, 

והו"ד - ליה! כל מאי דבעי יהיב מוצאי" שנמצא עם המלך לבדו, "ויפק רצון מה'"

]שגם עליהם נאמר כן, אך לא או לפחות מעשרה הראשונים בכרך ב' עמ' ריז[, 

א"כ מרויח בכפליים! שזוכה לעשות מעשה של באותה מדה )עי' שם עמ' רכט([. 

א"כ הוא ממש רעוא  אהבה! גם בעת רצון מצד ההשכמה! וגם מצד ימי הפורים!

 !דרעוין! ומובטח לו שתתקבל תפילתו

דהטעם שמשכימים לבית הכנסת בפורים, מטה משה' )סי' תתקנ"ח( כתב, והנה ב'

ונראה עוד   וזהו המן. -הוא על שם שנאמר: "לבקרים אצמית כל רשעי ארץ" 

שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר, בני אדם  )גיטין ז, א( בס"ד, לפי מש"כ בגמ'

שמרה דרכי העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו, שרטט וכתב ליה: "אמרתי א

מחטוא בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי" )תהלים לט, ב(, אע"פ 

שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום. שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא 

                                                
 והארכתי בזה בקונטרס קטן על 'שמחת ימי הפורים' שהוצאתי בשנות בחרותי. יח
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דאיקום בהו ]הם מצערים אותי הרבה ואיני יכול לעמוד כנגדם[, שלח ליה "דום 

השכם והערב  ך חללים חללים,לה' והתחולל לו" )שם לז, ז( דום לה' והוא יפילם ל

לכן  )ועי' מש"כ באורך בכרך ב' עמ' רכח(. ע"כ.עליהן לביהמ"ד והן כלין מאליהן, 

 בפורים שזה זמן המסוגל לכלות האויבים, אם גם ישכים לתפילה, יהיה מסוגל טפי!

 okmail.co.il@9335108לתגובות:  
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 בישיבת מיר וראש מכון דעת סופריםמג"ש 

חכם מישראל הבקי בחכמת המדע האם מברכים עליו 

 "שנתן מחכמתו"

ה )כח, ג(    ְכמָּ ר ִמֵּלאִתיו רוַח חָּ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאשֶּ ל כָּ ה ְתַדֵבר אֶּ  ְוַאתָּ

"שנתן מחכמתו לבשר ודם, ויש לדון חכם  הרואה חכם מחכמי האומות מברך

מות, יש לחקור האם מברכים עליו, האם  הברכה היא מישראל הבקי בשאר החכ

על "החכמה" שמתגלה, וא"כ אף על חכם מישראל נברך. או שהברכה על "חכמת 

 האדם" ולפי שחכמת ישראל בתורה דווקא אין לברך עליו.

בפרשתינו מבואר על בגדי הכהונה שנעשו על ידי חכמי הלב. והנה הלכה היא 

נן: הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו בגמרא )ברכות נח ע"א( תנו רב

ליראיו. מחכמי אומות העולם אומר ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם. וכן נפסק 

בשו"ע או"ח רכד ז. ובמשנ"ב שם כתב שחכמה הכוונה על אלו הבקיאים באחד 

משבע החכמות. ויש לדון בחכם מישראל הבקי באחד מן החכמות האם מברכים 

ו לבשר ודם. יסוד השאלה האם הברכה היא על "התגלות עליו שנתן מחכמת

החכמה עצמה", ולפי זה אין הבדל בין חכם מאומות העולם לבין חכם מישראל 

מישראל ובשניהם חלה חובת הברכה. או שחובת הברכה נאמרה ב"אדם" שהוא 

חכם שמתגלה בתפארת חכמתו. ומעתה יש לדון שהואיל וישראל זכו לחכמת 

 חכם בשאר החכמות לא נתקנה ברכה זו אצלו וכדלהלן. התורה כל שהוא 

 ההבדל בנוסח הברכה "שחלק מחכמתו" לבין "שנתן מחכמתו"

מדקדוק לשון הברכה רואים אנו הבחנה ברורה בין ברכת חכם הבקי בחכמת 

התורה שלשון הברכה "שחלק מחכמתו", לבין הברכה שמברכים על חכם מאומות 

מתו, וצ"ב חילוק הלשון בין סוגי הברכות. העולם שהברכה היא "שנתן" מחכ

פרק ה( כתב : שאצל חכמי אומות  -נתיב יראת השם  -ובמהר"ל )נתיבות עולם ב 

כי הנתינה הוא משמע שאין מקבלים את עצם עולם מברך ברוך שנתן מחכמתו 
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לפי  "אשר חלק" מחכמתו ליראיו . אמנם על חכמי ישראל מברכיםהחכמה

כי  חכמת הש"י שכך משמע אשר חלק מחכמתו,שהתפשטה אל החכמים מן 

ומפני כך יש דבקות וחבור גמור ושם כתב החולק עם אחר חולק עמו גוף הדבר 

נתיב התורה פרק  -בכך ביאר המהר"ל )ספר נתיבות עולם א  לחכמים עם הש"י.

יא(מה שאמרו בגמרא מכות )כ"ב ע"ב( אמר רבא כמה טפשאי שאר אנשי דמקמי 

"כי לא קיימי קמי גברא רבא. בא להודיע על מעלת החכם, ספר תורה קיימי ו

 .  התלמיד חכם כמו עצם התורה ויש לו דמיון גמור אל התורה"

 ההבדל בין "חכמה אלוקית" לבין חכמה "לבשר ודם"

ראה עוד במהר"ל בשלישית )נתיבות עולם נתיב התורה פרק יד( שדקדק את 

לשון הברכה, שאצל אומות העולם לשון הברכה מחכמתו "לבשר ודם" לבין 

הברכה על חכמי ישראל שנאמר "שחלק מחכמתו". וביאר, "כי האומות אמר 

עליהם ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם, כי במה שהם בשר ודם חמרים השפיע 

"ואין זה מן אמתת חכמת השם יתברך שהיא נבדלת ם יתברך להם חכמה" הש

. כונת דבריו שכל אלקית, אבל לישראל השפיע החכמה העליונה האלקית"

החכמות מלבד חכמת התורה הינם חכמה טבעית ולכך שנתן ה' חכמה לחכמי 

האומות אין הלשון הברכה שנתן מחכמתו ל"בשר ודם". אמנם מה שנתן  ה' 

צל חכמי ישראל היא השפעה אלוקית ממנו יתברך עליהם ואינה חכמה חכמה א

 טבעית  ולכך המטבע היא " שחלק מחכמתו ליראיו".  

והנה הגר"י הוטנר זצ"ל בפחד יצחק )חנוכה מאמר ט( דייק מלשון הגמ' שבברכה 

על שאר חכמות לשון הגמרא היא על "חכם מאומות העולם". ולכך חידש שם 

שיהא חכם למשל בחכמת הטבע אין מברכים עליו. וביאר יהיה אחד מישראל 

שכלל הוא בהלכות ברכות שאין מברכים על הטפל במקום העיקר, ולפי ששכלו 

של אדם מישראל מיוחד הוא לחכמת התורה ובכך הוא נבדל מן הגוי היא בחכמת 

התורה שיש בו, וכשהוא מתעסק בשאר חכמות הרי הוא מתעסק בטפל ומניח את 

א התורה. ולכך אף שהוא בקי הוא בחכמה משאר החכמות אין לברך העיקר הי

 עליו שאין מברכים על הטפל במקום העיקר.



 

  

 

 מח 'עמ -אספקלריא 

 

על פי יסוד זה יובן, שבמח' קניני תורה מצינו שנקנים הם אף בעניני המידות 

ונקיות האדם, וכגון בדקדוק חברים, באימה לב, טהרה, שאין בהם ולא כלום לעצם 

רים כקנין לתורה. והביאור בזה, בהיות התורה דבר אלוקי  חכמת התורה ומ"מ נזכ

וחלק לנו  היהודים ה' את חכמת התורה, סגולתה כדי להיות חכם בה צריך האדם 

להכשיר את כליו ואישיותו כדי שתחדור ותספג בו  תורת האלוקים, לשם כך  נזקק 

 הוא להכשיר את נפשו  ולכך  יש לו לרכוש קנינים אלו בעצמותו.

דך, בספר התעוררות בתשובה לחת"ס סימן ס וכן בחיי אדם כתבו שאף חכם מאי

מישראל הבקי בשאר חכמות מברכים עליו. ובחת"ס שם כתב לחדש ביותר שלפי 

שהוא החכם מישראל, יש לברך עליו "שחלק מחכמתו ליראיו" לפי שישראל הוא 

,.  לדעה חלק אלוקה ממעל, ולא כפי מטבע הברכה באומות העולם שנתן מחכמתו

זו יש לומר שעיקר הברכה נתקנה על עצם הופעת החכמה באדם ולא על  חכמת 

"האדם" שבו. ולכך אף חכם מישראל הבקי בשאר החכמות יש לברך. אכן 

למתבאר לעיל בדברי המהר"ל והפחד יצחק שלכך מברכים שחלק מחכמתו לפי 

ע מתאימה שחכמת התורה היא אלוקיתח, יש לעין בזה עם על חכמה שהיא בטב

 לברכה זו.

וראה עוד בחת"ס שם בהתעוררות לתשובה )סי' קנט( שנסתפק לדעתו איך יהיה 

הדין בחכם הבקי בחכמת התורה ובשאר חכמות גם כן, האם הרואה אותו יצטרך 

לברך שתי ברכות, "שחלק מחמתו", על חכמת התורה, ושנתן מחכמתו", על שאר 

 החכמות.

שחלק מחכמתו על חכמת התורה שהיא כוללת ויסוד ספיקתו כתב, שאחר שברך 

כל החכמות שבעולם א"כ די לו בברכה זו אף לשאר החכמות. ולכאורה יש לומר 

שאחר המתבאר שמטבע הלשון ש"חלק" מתייחס דווקא לחכמת התורה ולא 

לשאר חכמות א"כ לכאורה אף אם נאמר שיש לברך באדם זה על שאר החכמות 

ובה בברכה שחלק מחכמתו שמיוחדת לחכמת שיודע, מ"מ אין יוצאים ידי ח

 התורה לברכה של שאר החכמות ועין.
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

  מפנינים' עה"ת

 (3האם היה גג למזבח הנחושת? )

יו )ל, ג( ת ַקְרֹנתָּ ִביב ְואֶּ יו סָּ ת ִקיֹרתָּ ת ַגגֹו ְואֶּ הֹור אֶּ ב טָּ  ְוִצִפיתָּ ֹאתֹו זָּהָּ

זה היה לו גג, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים  –את גגו  וברש"י:

 חללו אדמה בכל חנייתם.

על מאי דכתיב במזבח הנחושת "וצפית אותו" נחושת )לעיל  הנצי"ב בהעמק דבר

כז, ב( כתב, כאן לא כתיב כמו במזבח הזהב ואת קירותיו ואת קרנותיו, משמע 

מיקרי ציפוי כמו שכתוב להלן )לו, לח( שלא היה מצופה אלא מלמעלה, וגם זה 

 עיי"ש.

והנה ברש"י כתב זה היה לו גג, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים 

חללו אדמה בכל חנייתם. משמע דעת רש"י שלא היה לזה המזבח אלא קירות 

והוא פתוח מלמעלה ומלמטה, ועל הקירות היה הציפוי והכי מפרש נבוב לוחות 

 "דהקירות לא היו מצופים כלל, רק הכיסוי שלמעלה"ברינו הוא להיפך )כז, ח(. ולד

 עכ"ל הנל"ע.

 קושיא על דבריו

מה שכתב שגם הציפוי מלמעלה מקרי ציפוי כמו שכתוב להלן )לו, לח(. הנה שם 

כתיב ואת עמודיו חמשה ואת וויהם "וצפה ראשיהם" וחשוקיהם זהב, וכתב הוא 

שוקיהם זהב משמע שלא היו מצופים שם, דממאי דכתיב וצפה ראשיהם וח

בשלימות בזהב והוא פלא, שהרי בצווי כתיב "וצפית אותם" "משמע בשלימות". 

אלא על כרחך הפירוש של וצפה ראשיהם, שמלבד הצפוי הכללי היה גם צפוי 

בראש, והאיך אפשר לעשות ציפוי בראש אחר שמצופה בכלל, אלא על כרחך הכי 

בולט בראש העמוד וצפה את הראש והחשוק גם כן שעשו חשוק יוצא ו –פירושו 

 בזהב לבד הציפוי הכללי, עכ"ל הנל"ע.
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ומדבריו הראית לדעת שהיכא דכתיב "וצפית אותו" משמע בשלימות, ואם כן 

 הרי כאן כתיב "וצפית אותו" ומשמע כולו ולא גגו לבד. 

אך שם גם מה שהביא שגם הציפוי בראש נחשב לציפוי, אף כי דבריו אמת ויציב 

כתיב להדיא וצפית "ראשיהם", ומנא לן למימר הכי גם כשלא נאמר "ראשו". ועיין 

)לעיל כז, י( שבאמת תמה האיך ציפו ראשיהם בלבד והא כתיב "וצפית  להמלבי"ם

אותם". וז"ל: אתפלא שגבי מסך פתח האהל אמר בצווי "וצפית אותם זהב וויהם 

זהב", משמע שלא ציפה רק זהב". ובמעשה אמר "וצפה ראשיהם וחשוקיהם 

)כאן( ראינו שהבין דמה  בחזקוניראשיהם וצריך ישוב, עכ"ד. ולא זו אף זו גם 

דכתיב "וצפית אותם" משמע בלא ראשיהם, דכתב וצפה ראשיהם וחשוקיהם זהב 

הוא שפירש רש"י בפרשת פקודי )לח, כב( אפילו דברים שלא אמר לו רבו  –

י, וכוונתו ליישב האיך ציפה בצלאל ראשי הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסינ

העמודים, הא לא נאמר לו אלא "וצפית אותם" וכמו שהוסיף לבאר בפרשת פקודי 

)שם( אפילו דברים שלא אמר לו רבו, כגון ציפוי ראשי העמודים, ומכל זה הראית 

 לדעת כי שכשנאמר "וצפית אותו" הכוונה לכולו. 

וצפית את גגו להדיא, והיינו יודעים  ועוד דלדבריו עדיף היה שהכתוב יאמר

דיצפה גגו בלבד, ולא קירותיו, ולמה היה להכתוב לומר "וצפית אותו" ונצטרך 

 לבאר שנתכוון לומר את גגו, יאמר להדיא וצפית את גגו, אתמהה.

 ראיה מהגמרא דהיה מצופה כולו בנחושת

לה חוץ במסכת חגיגה )דף כו ע"ב( תנן כל הכלים שהיו במקדש טעונין טבי

ממזבח הזהב ומזבח הנחושת מפני שהן כקרקע דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים 

מפני שהן מצופין. ובגמרא )דף כז ע"א( הקשו אדרבה כיון דמצופין נינהו מטמאין. 

דילפת טעמא  - מאי דעתיך ובתירוץ השני קאמר דהכי קאמרי רבנן לרבי אליעזר

ובעי למימר שהציפוי  – שהן מצופין מפנימדקרינהו אדמה, הא לאו הכי טמאין, 

דרחמנא קרא עץ  – מיבטל בטיל צפויין גבייהו מבטלן והוי להו ככלי מתכות,

 לכולהו, ובלאו האי קרא נמי לא קבלי טומאה, ע"כ.
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ואי תימא שהיה המזבח מצופה רק בגגו, אם כן מאי סלקא דעתך שהציפוי מבטלן 

בראשו, והאיך בטל העץ של  והוה ליה ככלי מתכות, הא לא הוה מצופה אלא

 קירותיו לגבי הציפוי שבראשו, ועל כרחך לומר שהיה מצופה כולו נחושת, ודו"ק.

בבאר ומה שהכריחו לומר כן מדלא כתיב הכא את קירותיו ואת קרנותיו, עיין 

זה היה לו גג, בזה מתרץ ]רש"י[ מאי דקשה, מאי  –מה שביאר, את גגו  יט בשדה

שנא גבי מזבח הנחושת דכתיב סתמא "וצפית אותו" נחושת. וגבי מזבח הזהב 

יוכתיב  ת ַקְרֹנתָּ ִביב ְואֶּ יו סָּ ת ִקיֹרתָּ ת ַגגֹו ְואֶּ הֹור אֶּ ב טָּ . לזה מתרץ דהכא ְוִצִפיתָּ ֹאתֹו זָּהָּ

זבח הנחושת. וזה אשמעינן במאי דקאמר הכא "את היה לו גג, מה שאין כן במ

 גגו". ואגב דנקט גגו נקט נמי את קירותיו ואת קרנותיו.

 מזבח הזהב היה מצופה זהב מבית ומחוץ

עוד כתב בבאר בשדה, אי נמי אפשר דגבי מזבח הנחושת שהיו ממלאים אותו 

אדמה מבפנים, לא היה מצופה נחושת מבפנים אלא מבחוץ לבד, ולזה לא כתיב 

התם "ואת קירותיו סביב" כמו הכא, דהכא "היה מצופה גם מבפנים". ולזה נאמר 

ִביב יו סָּ ת ִקיֹרתָּ  כנ"ל. עכ"ד. ְואֶּ

מכאן דבשאר כלים  –ל כה, יא( כתב מבית ומחוץ תצפנו )לעי בפענח רזאאמנם 

דלא כתיב בהו הכא, לא היה הציפוי רק מצד אחד. כגון השולחן היה מצופה מעל 

 גבו למעלה.

ביאור למה נצרך רש"י לבאר כאן שרק במזבח הזהב היה גג ומה שאין כן במזבח 

 הנחושת

עוד שכבר ביאר זה כתב, לכאורה כאן רבינו נדרש ללא שאלו, ו במשכיל לדוד

לעיל פרשת תרומה )כז, ה( שמזבח הנחושת היו ממלאין חללו אדמה, וגם בפסוק 

 מזבח אדמה תעשה לי )כ, כא(.

וכתב ונראה שכוון הרב בזה משום דבברייתא דל"ב מדות דרבי אליעזר בנו של 

רבי יוסי הגלילי מצינו מדה אחת הנקראת "מדבר שנאמר בזה והוא הדין לחבירו", 

                                                
 .המשכיל לדוד ז"ל תלמיד בעללמוה"ר מאיר בנימין מנחם דאנון  יט
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)נתיבות עולם מדה יט( שכלל זה דנין אותו בכל מקום  בספר כריתותין ועי

, והכא נמי נוכל לומר דשקולים הם דשניהם מזבחות, כמשישקלו שניהם כאחד 

ותכלית פועל שלהם הוה לתת אש עליהם להקטיר עליו או הקרבנות או הקטורת, 

באחד מהם  ושניהם נצטוו לצפותם, וסלקא דעתך אמינא הואיל ופירט לך הכתוב

 .כאאת גגו וכו' הוא הדין באידך, משום הכי קא משמע לן רש"י דליתא 

אך עדיין צריך ביאור דאמאי ומנא לן דלא ילפינן לה מהאי מדה שיש לו גג, 

וביותר יש להבין דהנה מצאנו במסכת חגיגה )דף כז ע"א( דהוקשו המזבחות זה 

הכלים שהיו במקדש טעונין  לזה, דהכי איתא שם, על הא דתנן )שם דף לו ע"ב( כל

טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת "מפני שהן כקרקע". קאמר בגמרא מזבח 

הנחושת דכתיב מזבח אדמה תעשה לי, מזבח הזהב דכתיב המנורה והמזבחות 

)במדבר ג, לא(, איתקוש מזבחות זה לזה. ואם כן הוה לן למילף מזבח הנחושת 

 ממזבח הזהב שהיה לו גג.

לומר דהא דילפינן מהיקש או מבנין אב, היינו דוקא במה שלא נתבאר והנראה 

שהיה  –להדיא דלאו הכי הוא, והכא הרי נתבאר לן דכוונת הכתוב "מזבח אדמה" 

 –ממלא את חלל מזבח הנחושת אדמה בשעת חנייתן וכמו שכתב רש"י )לעיל כ 

א היה לו גג על כא(. וזהו לדברי רבי נתן במכילתא )שם(. וכיון שנתפרש להדיא של

כרחך דההיקש או הבנין אב לא אתי למילף הא, ומה שאין כן להאי מאן דאמר 

מחובר באדמה, שלא יבננו על גבי עמודים או  –במכילתא שפירש "מזבח אדמה" 

על גבי כיפין, ולדבריו אין כוונת הכתוב שימלאנו באדמה, ועל כרחך שהיה לו גג, 

 רי"ד והמושב זקנים שבהא פליגי.וכמו שביארנו בריש דברינו מדברי ה

ואם כנים אנחנו אתי שפיר דלא ילפינן ממזבח הזהב אף להאי מאן דאמר שהיה 

 לו גג, דכיון דלא מלאוהו אדמה, על כרחך שהיה לו גג, ואין צריכים ילפותא לזה.

                                                
 שם( ספר כריתות) לפי שהוא בכלל בנין אב עיי"ש.והאי דלא מנה מדה זו רבי ישמעאל במדותיו  כ

ואפשר דמשום הכי סירס הכתוב פרשה זו והשמיטה ממקומה דהוה ליה לכתבה בפרשה דלעיל ולא כתבה שם  כא

שלא תהא סמוכה אצל מזבח החיצון להודיע דלא נדרוש בזה דין הנזכר. ועם היות שיש טעמים אחרים על סירוס 

 שם(. משכיל לדודשגם לתכלית זה כוון הכתוב. )פרשה זו, מכל מקום אפשר 
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אך מה שעדיין צריך עיון בזה למה הוצרך המשכיל לדוד להביא ממרחק לחמו 

נא למילף מכללא של "מדבר שנאמר בזה והוא הדין ולבאר שהיה הוה אמי

 לחבירו", והיה לו לומר שנילף מהא דאיתקשו להדדי, וצ"ע. 

ובזה לעת עתה תם ולא נשלם ביור הפלוגתא אי הוה גג למזבח הנחושת שעשה 

 משה והיה עד ימי שלמה המלך, 

ת ויהא רעוא מן קדם שמיא שבמהרה נעלה עולות וזבחים, במזבח אבנים, בבי

 עולמים, בשיר ורננים.
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

  פרשת זכורעניני 

פרשת זכור היא פרשה השנייה מד' פרשיות שבה נאמר  .מקור: שו"ע תרפה, ב

מעשה עמלק, והטעם: כדי לקיים מצות זכירת מעשה עמלק, ולעולם היא שבת 

"והימים כח(  ,)אסתר ט לעשיה וכדכתיבלפני פורים, והטעם: בכדי להקדים זכירה 

 )מגילה ל, א, לבוש שם ב, משנ"ב תרפה ס"ק א(. האלה נזכרים ונעשים"

 ביאור פרשת זכור

טז( מסופר על מלחמת עמלק בישראל. כשעם ישראל  -פרשת זכור )שמות יז ח

יצאו ממצרים, הכל היו יראים מעם ישראל בשמעם את הניסים שנעשו לישראל 

עמלק, ונלחם בהם. ועל ידי כך העביר את יראת כל האומות, משה עד שהגיע 

אמר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק. משה אהרן וחור ]בנו של מרים[ 

עלו לראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר 

וחור תמכו  עמלק, וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן

בידיו מזה אחד ומזה אחד ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב צווה הקב"ה 

 את משה כתוב זיכרון בספר )שם יז יד( "כי מחה אמחה את זכר עמלק".

 חיובו מדאורייתא

פרשת זכור חיובו מדאורייתא, דכתיב )דברים כה יז( "זכור את אשר עשה וכו'" 

כוונה אמירה מתוך הספר דווקא ולא סגי במה וגמרינן בגמרא, דהאי זכירה ה

 שיקבע בליבו )מגילה יח, א, שו"ע תרפה ז, משנ"ב שם ס"ק יד(.

וכיון שקריאה זו מדאורייתא לפיכך יש להקפיד לשמוע במנין של עשרה )משנ"ב 

 תרפה ס"ק יב( וקריאה מספר תורה )מג"א רס"י תרפה, משנ"ב שם ס"ק ז(.

 קריאה באדר

ה זכור באדר לכאורה היה צריך לקרוא בחודש אייר שבו היה הטעם שקבעו קריא

ואפשר שבימי מרדכי ואסתר וב"ד קבעהו לסמכה בכל שנה למעשה  המלחמה,
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המן שהיה מזרעו של עמלק ומהתורה היה סגי באחת מימות השנה )לבוש תרפה 

 ב(.

 קריאה בשבת לפני פורים

מענינו של יום שהמן הוא בדין הוא שהיה צריך לקרוא זכור בפורים עצמו שהוא 

מזרע עמלק, אלא להודיע שקודם נס הפורים נצטונו בזכירת מחית עמלק, וקבעו 

 קריאתה קודם לפורים וסמוך לו )חינוך מצווה תכג(.

 שרשי המצווה

לתת אל לבנו שכל המיצר לישראל שנואי לפני השם ב"ה, וכי לפי רעתו וגרמת 

וצא בעמלק כי מפני שעשה רעת רוב נזקו תהיה מפלתו ורעתו, כמו שאתה מ

גדולה לישראל שהתחיל הוא להזיקם ציונו הקב"ה לאבד זכרו מני ארץ ולשרש 

 אחריו עד עולם )חינוך מצווה תכג(.

 הטעם שתקנו לקרוא פרשת "זכור" יותר משאר שש זכירות

לפי שזכירת מתן תורה יש את חג העצרת, וזכירת שבת יש שבת, ומעשה העגל, 

 לא תיקנו מפני שהוא גנות לישראל )מגן אברהם תרפח ט(.ומעשה דמרים, 

 בדיוקי הקריאה

: מכיוון שיש אומרים שצריך לקרוא "זכר עמלק" זכר ]בצירה[ או זכר ]בסגול[

בצירי, ויש אומרים שצריך לקרוא "זכר עמלק" בסגול, מחמת ספק זה חוזרים על 

 נ"ב תרפח ס"ק יח(.הפסוק האחרון פעמים בכדי לצאת ידי חובת שתי השיטות )מש

 צורת החזרה

לחזור רק על המילים "תמחה את זכר עמלק" )קיצור שו"ע פד ס"ק כב,  יש שנהגו

, הגר"ח 15כן נהגו בבית מדרשו של הגריש"א ישמח ישראל עמוד י הערה 

 קניבסקי(.

, משום שאם יגמור הפסוק מסתבר והטעם שלא יגמור את הפסוק ויחזור עליו

ראשונה ולא שייך שוב לתקן )בספר שלמי תודה סימן ד שיצא בדיעבד בקריאה 

 בשם הגראי"ל שטיינמן שליט"א(. 
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: לפי שאם חוזר המילים והטעםלגמור את קריאת הפסוק ולחזור עליו,  ויש שנהגו:

בלבד נראה כחוזר ומתקן טעות, והקריאה האחרונה היא עיקר, וא"כ אין יוצאים 

ידי הספק )מועדים וזמנים ח"ב סימן קסז ידי חובה בקריאה הראשונה ואין יוצאים 

 הערה א(.

יש שהקפידו לקרוא את זכר עמלק בצירי ואח"כ בקדימת זכר בסגול או בצירי: 

שאין נפק"מ ואפשר  ויש שכתבובסגול )תשובות והנהגות ח"ה ס' רכה אות ה(, 

 להקדים ולאחר כרצון הקורא )הגריש"א בהלכות והנהגות פורים עמוד ג(.

 קטנים

משיכול הקטן זמנו: קטנים חייבים מדין חינוך ככל המצוות שחייבים מדין חינוך, ו

 לזכור מעשה עמלק )ספר חינוך ישראל חלק א פרק ב סימן כב(.

 הטעם שאין מברכים על מצות זכירת עמלק

 .כיון שאין הקב"ה שמח במפלתם של רשעים )על פי הגמרא מגילה י, ב( 

קללה )המהר"ם שיק או"ח סימן שלו בשם לפי שאין מברכים על  טעם אחר:

 רשב"א בתשובות סימן יח( .

לפי שעיקר מצוות זכירת מעשה עמלק היא מחית עמלק, נמצא שיסוד טעם אחר: 

המצווה לקלקל ולהשחית, ועל השחתה אין מברכים ואפילו על השחתה של 

אומות העולם מדחזינן )מגילה י, ב( דאמר הקב"ה ]בקריאת ים סוף שהמצרים 

טבעו בים[ מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה )כה"ח תרפה ס"ק כט, 

 בשם יפה לב אות ג(.

לפי שכל מצווה שאין עשיתה גמר מצותה אין מברכים עליה, ומאחר טעם אחר: 

ויסוד הזכירה היא כדי להלחם בעמלק ולמחותו, נמצא שמצות הזכירה אינה גמר 

 לב(.מצוה ולכן אין מברכים )שבט יהודה ס' 



 

  

 

 נז 'עמ -אספקלריא 

 

לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 לבנו' עה"ת ומועדים

כנגד טומאת האיפון וכל  –ועשו את האפוד מעשה חושב" "

 קדושה מול טומאה -מוצרי המחשב 

ֵאֹפד )כח, ו( ת הָּ שו אֶּ  ְועָּ

כתוב בנביא הושע ג' ד' "כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר, ואין 

ואין מצבה, ואין אפוד ותרפים", ומבואר שם במפרשים שתרפים זה עבודה  זבח

זרה ואילו אפוד זה האפוד ואורים ותומים המגיד עתידות, ופלא גדול יש כאן מה 

 החיבור והקשר בין שניהם??? הרי הם דבר והיפוכו, קדושה מול טומאה???

של תרפים ועבודה עונה הגאון מווילנא, שכשאין אפוד קודש אז גם אין טומאה 

זרה, והכוונה, שפעם הייתה זמינה טומאה חמורה של עבודה זרה, אז לכן היה 

זמינה גם קדושה גדולה של אפוד ורוח הקודש, אבל אומר הנביא הושע כשבעתיד 

יגיעו זמנים שלא תהיה טומאה זמינה של עבודה זרה וממילא גם לא תהיה זמינות 

 לקדושה.

דור זה, עוד קודם עידן הטכנולוגיה של האינטרנט אלא שכל זה היה נכון עד ל

ודומיו, אבל בדורנו שיש את טומאת האינטרנט שבשנייה אדם יכול ליפול לשאול 

תחתית, אם כן חייב להיות גם להיפך שבשנייה אתה יכול להגיע לקדושה עצומה 

ם וזמינה מאוד, ואם כן אז יש כאן הזדמנות פז!!! ואכן היום יש ניסיונות מטורפי

בכל מקום, דבר שלא היה מעולם, אנשים שלא סוגרים את כל הפתחים ליצר הרע 

בקלות הם נופלים!!!  מעולם לא היה קל יותר ליפול, אבל זכור שוודאי גם קל יותר 

 להתקדש לגבהים שפעם רק יכלו לחלום על זה.

דוגמא לדבר, היום הסכנה נמצאת בכיס כמו העבודה זרה של פעם שהייתה 

ו, כי היום אנשים בכל העולם צמודים לאיפון ודומיו, עד כדי כך שראיתי בתוך חיק

אינסטלטור בתוך בור הביוב, מקקים מעופפים סביבו והוא ממתין למשאית שאיבה 

אבל הוא מנצל כל רגע כי הוא מרותק לאיפון, כמו כן אפשר למצוא נהגים רבים 
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לגמרי בכל מקום, לא שגולשים תוך כדי נסיעה!! ממש עבודה זרה, דבוקים בזה 

 להאמין איזה דביקות.

הם בוודאי יצחקו בפה מלא על בחור או אברך שילך ברחוב עם ספר פתוח 

לרופא או בכל  –וילמד, וכן כשיראו בחור או אברך הלומד בהמתנה לתורו בחנות 

תור ששייך, או שבאירוע משפחתי כחתונה וכדו' הוא פותח ספר ולומד, מה הם 

בחור שסתם מגזים!! אדם מוזר!!! מצומצם!!! ועוד כינויי גנאי!! אבל  יגידו עליו?? זה

גם באירועים משפחתיים, זה מקובל וזה בסדר  -לאיפון הם דבוקים בכל מקום 

גמור, גם באוטובוס וגם בתור לרופא!! בכל רגע קצר שפנוי!! ממש דבקות בעבודה 

 זרה, מוציאו מחיקו מחבקו ומנשקו.

כי רוב זמנם הם מרוכזים במכשירים שבחיקם, השומרים  העובדים אינם עובדים,

והמאבטחים אינם שומרים כי הם עסוקים בעולם קטן במכשיר קטן שמקטין את 

האדם לאפס!! אוי לדור זה שאלו הם עובדיו פועליו ושומריו ורופאיו!!!!  אבל 

אנחנו בשם השם נזכיר, ולא נבוש מהמלעיגים, אלא נדבק בתורה ובתפילה בכל 

ום ובכל זמן, וכך יהיה בכוחנו להתגבר על היצר הרע של עבודה זרה של דורנו, מק

כי ננצל את כוח הקדושה בעוצמה הזמינה יותר מתמיד בדורנו כנגד היצר הרע 

 העצום.

ועוד דוגמא, שומעים על גדולי ישראל שלמדו עד השעות הקטנות של הלילה 

!! זה גדול ממני, אין מצב וקמו בבוקר מוקדם, ואדם אומר לעצמו: איזה עוצמה

שאני מסוגל, כי אני מת מעייפות ולא מסוגל להתמיד עד השעות הקטנות של 

הלילה, ועוד לקום מוקדם??? וכי אני מלאך??? אני רק בן אדם בשר ודם!!! אני 

חייב לנוח ולישון בשביל לקום רענן, אין מצב שאני ככה יתמיד, זה לא אנושי, זה 

 ה, הם זן מיוחד!!!רק לרבנים יחידי סגול

אבל פתאום ראו איזה פלא, יש אנשים שברגע שיש להם אינטרנט אין עייפות, 

אין בעיה מחר לקום מוקדם לעבודה, הם רובצים שעות בהתמדה עד לשעות 

הקטנות של הלילה, פתאום גם הם יחידי סגולה וכמלאכים לא אנושיים, ובשביל 

הרע בשביל להיכנס עוד ועוד מה???? בשביל שטויות במקרה הטוב, ובמקרה 



 

  

 

 נט 'עמ -אספקלריא 

 

לעומקה של טומאה רחמנא ליצלן, וכמובן בבוקר עליהם לקום מוקדם, פלא עצום, 

זן מיוחד, וזה מיליארדי אנשים מכורים, חצי מיושבי תבל, פתאום כולם מלאכים, 

 כן, אבל מלאכי חבלה.

אז קדימה!! כמו שהם מתמידים לעבירה ולבטלה, וזה כבר מפורסם בטבע האדם 

ן זמנינו, אנחנו ננצל זאת שנכיר את כוחות הנפש שבנו, נגיד לעצמינו, אתה כן ב

מסוגל להתמיד בתורה עד השעות הקטנות של הלילה, רק אנחנו מתעצלים, אז בן 

אדם מה לך נרדם קום קרא לאלוקיך, כי כוח הרע והטוב שווים!! קום ותנצל את 

 תמיד, בהצלחה אמן ואמן.הטוב ואת הקדושה זה אמיתי, זה זמין היום יותר מ

וגם אם לא תנצל את הקדושה העוצמתית הזמינה יותר מתמיד, זכור נא מה 

שכתב המצודת דוד שם, שזה שבח לעם ישראל, שבימי הגלות הארוכה לא יהיה 

לעם ישראל אורים ותומים לשאול בו עתידות ובכל זאת "אין תרפים". והכוונה 

ל בהם עתידות, וזוהי בשורה טובה שעם ישראל לא יפנו אחרי התרפים לשאו

לישראל שבימי גלותם לא יפנו ויחפשו עבודה זרה אפילו שחסר להם השראת 

 השכינה והמזבח והאורים ותומים.

ולכן גם אם לא תתמיד בתורה לפחות אל תפנה לטומאה ולרע חלילה וחס, אבל 

דע לך שבלי להתחבר לקדושה קשה לא להיגרר לטומאה כי הנפש חייבת 

 מלאות בשמחה ובסיפוק.להת

 מהאדמו"ר מפיטסבורג שליט"א –הוספה חשובה 

בבואי אל האדמו"ר שליט"א לבקש הסכמה לספר, הראתי לו את המאמר הקודם, 

והאדמו"ר מאוד נהנה והוסיף לי שאכן היום באמת גם יותר קל ויותר זמין 

כל כלי להתעלות במעלות התורה והיראה, כי היום יש שיעורי תורה בכל פינה וב

הטכנולוגיה, ואפילו ספרים מודפסים במהדורות נוחות עם ביאורים שווים לכל 

נפש, ובאמת בכל רגע נתון אפשר ללמוד גם על ידי שיחת טלפון חינמית בכל חלקי 

 התורה ומכל הרבנים שאנחנו אוהבים, מה שבעבר לא חלמו היום זה זמין ובקלות.
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שהטומאה של האינטרנט בזמננו  אבל טענתי לכבוד האדמו"ר שליט"א שלא רק

היא מאוד זמינה, אלא גם עוצמת הטומאה היא איומה ומחרידה שאפשר 

להיטמאות בשניות בטומאה איומה ומחרידה עד שאול תחתיות, אם כן בוודאי 

וכל שכן שגם כלפי הקדושה הדברים שווים בעוצמתם, שמלבד שהיום זמין 

אחת להתעלות בעוצמת קדושה  הקדושה בכל רגע ורגע, היום גם אפשר בשניה

עצומה למעלה למעלה למעלות שבדורות הקודמים היו חייבים להתאמץ זמן רב 

בכדי להגיע לדרגה ולעוצמה ומעלת קדושה שכזו !! כי לא יתכן שאפשר 

להיטמאות ברגע בטומאה איומה ולא להיפך להתקדש ברגע בקדושה עצומה 

ח מהדברים הללו, ואמר לי שכדאי ונשגבה!! וכ"ק האדמו"ר שליט"א ב"ה מאוד שמ

 מאוד שכל מאמר זה יהיה בתחילת הספר כי יש בו חיזוק עצום לדור שלנו!!!

ולכן כולנו בלי יוצא מהכלל חייבים לנצל את המתנות של הדור במקום לקטר 

ולהתלונן על ניסיונות הדור ולהתעלות תכף ומיד במעלות התורה והקדושה בכל 

ר!! ולהיות עבדי ה' באמת בכל רמ"ח אברינו ושס"ה העוצמה ובלי עייפות החומ

 גידנו בלב ובנפש לעשות רצון אבינו שבשמים.

* 

 לפרשת זכור:

 זכור את עשה לך עמלק

ְרךָּ בַ  ר קָּ ִים: ֲאשֶּ ם ִמִמְצרָּ ְך ְבֵצאְתכֶּ רֶּ ֵלק ַבדֶּ ה ְלךָּ ֲעמָּ שָּ ר עָּ ב ְבךָּ זָּכֹור ֵאת ֲאשֶּ ֵֵ ְך ַוְיַז רֶּ דֶּ

ל  ֵגַע ְוֹלא יֵָּרא ֱאֹלקים: )דברים כה, יזכָּ ֵיף ְויָּ ה עָּ יךָּ ְוַאתָּ ִלים ַאֲחרֶּ ֱֵֶּחשָּ  יח(-ַה

עמלק קירר את אלו שהיו עייפים מגלות ושעבוד מצרים ושפחדו בים סוף 

מהגלים של הים, כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, וכדאי שנתעמק ונבין מה 

משעבוד מצרים, ואדרבא הם נהנו עוצמת דבריו, שהרי כשנה היה להם חופש 

לראות את המצרים סובלים מהמכות, וכשיצאו יצאו ביד רמה, מתוך עוצמה ולא 

 בריחה מתוך לחץ ופחד, אז על איזה עייפות מדברים כאן??? 
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ואולי, עייפים מהמרדף של פרעה אחריהם לים סוף, הרי סוף סוף ראו את ישועת 

חזקאל בן הבוזי, אז למה יש בהם השם, וראתה שפחה על הים מה שלא ראה י

עייפות??? ולמה חששו מהגלים, הרי עליהם לרקוד ולשיר מעוצמת הנס?? כי אם 

 ה' רצה להרוג אותם אז לא היה קורע להם את הים

אלא כפי שראינו שעם ישראל לא נרגע עד שראו את מצרים מת על שפת הים, 

וך הים וראו ניסים, וראו כי אכן היו חלק מעם ישראל חלשים באמונה, וכשהיו בת

ואמרו זה קלי ואנווהו, בכל זאת בליבם היה חיידק שניקר אולי כולם צדיקים ואני 

לא?? ואולי כרגע אני לא צדיק?? ושמא עוד רגע אני יחטא וה' יטביע אותי?? ואותו 

אדם לא יחשוב שזה בגלל שהוא חלש בביטחון בה', אלא הוא יטען אדרבא אני 

 עבירות!!צדיק מפחד תמיד מ

אבל זה שקר, אדם זה נגוע בחוסר ביטחון בבורא עולם וגם בעצמו, ועליו לדעת 

בחתונה שמח ושכח מהחובות, את הדאגה תשאיר לאחרי השמחה, וכן בקריעת 

ים סוף בשיא הנס הגדול שמח ותתפעל מגדלות בורא עולם ותמשיך להצביע זה 

מת חסר בביטחון בה' לכן קלי!!  למה ראשך בורח הצידה לפחדים??? כי אתה בא

אתה לא יכול לשמוח וליהנות ולהתחזק מהנס, ואדם שחלש בביטחון, דווקא אדם 

כזה השתלטו עליו עמלק, כי הוא חסר עמוד שדרה, לא נהנה ולא התחזק מהנס, 

ולכן קרס בפני עמלק רח"ל, כי הוא היה תשוש מפחדים מה יהיה אולי אחטא, לא 

 אהבת השם, ובשמחה.היה רגע אחד מחוזק בחיובי ב

וזה מזכיר לי סיפור על רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, שלמד בחדרו במלחמה כשעפו 

פגזים בירושלים, ובני ביתו התחננו לפניו לרדת למקלט, אבל הוא בביטחון אמר 

אני לומד וזה מגן, אבל כאשר בנינים ליד נפגעו, אזי בלי שירצה הרימו אותו בכוח 

יד כשפינו אותו פגז פיצץ את החדר בו למד!!!  הם באו והורידו אותו למקלט, ומ

לרב ואמרו לו הנה הרב רואה הצלנו אותך ממות, צעק עליהם רבי חיים, אתם 

מזיקים שברתם לי את הבית אם לא הייתם לוקחים אותי מהחדר שום פגז לא היה 

 נופל שם.
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יגן עלינו,  זה ביטחון אמתי של כוח התורה, לא גאווה אלא אמונה ובטחון, זכותו

וכך עלינו לבטוח בה', ולהאמין בכוח התורה והמצוות שלנו, כי זה לא אנחנו זה 

כוח עליון שנטע הקב"ה בתפילות ובלימוד התורה ובקיום המצוות, ובעזרת ה' 

 נראה ניסים ונפלאות אמן ואמן.

 מלחמת עמלק מדור דור

 חיסרון בביטחון –עמלק 

ביכורים שהיא רק לאחר שנירש את הארץ והנה ראיתי שרש"י כתב במצוות 

שנה, והסיבה  12ונישב בה כראוי, דהיינו גם לאחר חלוקת הארץ, שהכל יחד לקח 

לכך כתב "העקידה", שהקב"ה רוצה למנוע מאתנו את המחשבה הפסולה של 

 "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".

הוא לשכוח את ניסי כי כאשר אדם מרגיש מבוסס ומסודר בארץ ישראל, מסוגל 

ה' שהביאו אותו לארץ ישראל ושעזר לו להסתדר בה כראוי, ויתלה זאת 

בכישרונותיו, לכן ציווה הקב"ה לתת ביכורים "מארצך", שאתה סבור שזה שלך, 

ולא כן הדבר אלא עליך לזכור "ה' אלוקיך נותן לך", ועל ידי פעולה מוחשית של 

', ומאתו הכל, ו"הוא הנותן לך כוח ביכורים אתה ממחיש לך היטב שהכל של ה

 לעשות חיל".

ולפי נראה שאפשר להסביר מדוע ביכורים שנקראים ראשית מכינים כראוי את 

המלחמה בעמלק שגם הוא נקרא ראשית ככתוב ראשית גויים עמלק, כי עמלק 

ענינו קרירות באמונה, "אשר קרך בדרך" בעיקר למי שיש לו חיסרון בביטחון 

 וכפי שנתבאר באריכות. בהשגחת הקב"ה,

ולכן הביכורים שנותנים מראשית הפירות, כאשר עדיין אין לי מושג האם יהיו לי 

פירות נוספים ואיכותיים כמו פירות הביכורים, ואכן עיקר מטרת מצוות הביכורים 

כדברי המפרשים זה להחדיר בנו את האמונה בהשגחת הקב"ה עלינו, זה הכוח 

 שלנו נגד הכוח של עמלק.



 

  

 

 סג 'עמ -אספקלריא 

 

"והיה בהניח לך ה' אלוקיך  -ואולי, זה חלק מהכוונה בדרך דרש בדברי הפסוק 

תמחה את זכר  -מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה 

עמלק", דהיינו כאשר נכניע את כל היצרים, ואת המחשבות הפסולות, וגם נכיר 

בטובו, ככה באמונה  שכל רכושנו זה לא כוחי ועוצם ידי, אלא שה' נתן לנו

ובביטחון בקב"ה תוכל להכניע את זכר עמלק, שיפסיק לקרר אותנו מעבודת ה', 

 וננצח אותו אמן ואמן.  

כי כאשר נאמין באמונה מוחלטת שהקב"ה משגיח עלינו ומנהל אותנו לגמרי, וכל 

ההצלחה שלנו זה לא אנחנו אלא הוא, ולא נהיה בגדר "וישמן ישורון ויבעט", אז 

ה עבדי ה' אמתיים, וכך נזכה להגיע לאש שלהבת קודש ולא נחיה בקרירות נהי

בעבודת ה', ודע לך שבעת התמסרות מוחלטת להקב"ה, אזי אתה באמת עבד ה', 

ולכן אין לך מה לדאוג כי כל מה שקנה עבד קנה רבו, אבל שנהיה באמת עבדי ה' 

נזכה לניסים גלויים ולא רק כשנחמד לנו ונעים לנו, עבד ה' אמתי!! ובעזרת ה' 

 בקרוב ממש אמן ואמן.
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 מגילת הסתר בבין אדם לחבירו!

ת ִבְגֵדי שו אֶּ ה ְועָּ ְכמָּ ר ִמֵּלאִתיו רוַח חָּ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאשֶּ ל כָּ ה ְתַדֵבר אֶּ ַאֲהֹרן  ְוַאתָּ

 (נֹו ִלי )כח, גְדשֹו ְלַכהֲ ְלקַ 

כאשר מחפשים שייכות וקשר בין פרשת השבוע ועבודת השעה להכין לקראת 

הרי יתכן שנחשוב אודות דברי הכלי יקר שמביא  -היו"ט הגדול פורים הבעל"ט 

ע"ש, ונציע עוד קשר של קיימא  דברי חז"ל אשר אחשורוש לבש הבגדי כהונה..

 וכפי שיתבאר בס"ד.

ת החת"ס חידוש בביאור דברי הפסוק הנ"ל, דבר נפלא בריש הפרשה מצינו בתור

ויסודיי! ביאורו מיוסד ע"פ דברי החובת הלבבות )בהקדמה( שיש כמה בני אדם עם 

ומכל מקום יש אפשרות שישאר  -ונטועה בלבם חכמה גדולה  -כוחות אדירים 

וירקב בלי שום הוצאה מן הכח אל הפועל! ומהו א"כ המפתח והדרך והעצה? וזה 

ונו הנורא "אם יבוא מי שיעוררם על זה, יוציא המטמון ההוא ויגלה לעין כל, לש

 ואם לאו יהיה נעלם כגרגיר הזרוע שאם יעדר ויחרוש יצמח ואם לאו ירקב!"

זאת אומרת אשר אין צורך להמעורר ליתן להם שום כוחות, אלא פשוט לגלות 

טמון אצלם. וזהו  להם מה שכבר נמצא אצלם, ואיזה כוחות אדירים יש להם מכבר

גופא מה שאמר השי"ת למשה רבינו אשר מכיון שהוא יתברך מלא אותם אנשים 

מכבר בחכמת לב, וצריכים למי שיעורר אותם ויודיעם זה כדי להוציא חכמתם 

" ומה תדבר ואתה תדבר אל כל חכמי לבהתקוע בכח אל הפועל, לזה אמר "

הדבור אשר תדבר ותודיעם !" זה בעצמו הוא אשר מלאתיו רוח חכמהאליהם? "

שהם מלאים רוח חכמה ועי"ז בזאת ההודעה ועשו את בגדי אהרן כי יעוררו 

 להוציאם אל הפועל.
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 סיפור מבעל הלשם והבן איש חי

 -הדברים נפלאים ממש!! ולפני שנעמיק להבין גודל השייכות להיו"ט של פורים 

שבכוחה להכניס רוח חיים  -נעתיק סיפור מדהים )מובא בספר "לעודד ולשמוח" 

מסופר על הגאון בעל ה"לשם", ששלח את ספרי קבלה  -( 17לכמה אנשים.. עמוד 

שכתב להבן איש חי. הבן איש חי התפעל מאד מהספרים ואמר לאנשים שלו 

בארץ הקודש "תלבשו בגדי שבת ותכנסו לבעל הלשם ותאמרו לו "יישר כח!" 

חס של הבן איש חי לספרים שלו, בשמי. מספרים שבעל הלשם התרגש מאד מהי

ואמר "אילו הייתי יודע שככה יתייחס אלי הבן איש חי, הייתי מצליח לחבר עוד 

כרך!!" ומוסיף שם מה שאמר על זה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, 

שלומדים מכאן שגם אדם גדול צריך עידוד. אדם תמיד צריך לייקר ולהעריך את 

 כמה הוא יכול להתקדם.מה שהוא יכול לעשות, ו

 אמרו צדיק כי טוב

והרי מתי יבוע לידי ואקיימנה.. מתי יש הזדמנות לגשת לאדם גדול ולהודות לו.. 

מדת הבושה לפעמים מונע האדם להכיר בטובות אלו שחייבים אליהם הרבה 

הכרת הטוב.. לא כן ביום הפורים אשר נכנס יין יצא סוד.. )ואף כאשר לא שתה 

מודו, בידו "מיגו" לדבר דברים היוצאים מלבו, שהרי אין יודעים עוד יותר מלי

מצבו באמת..(, דברים אמתיים של הכרת הטוב, מילים של אהבה ואחוה. לספר 

אליו בעצמו! ולקיים מקרא שכתוב "אמרו לצדיק כי טוב"  -דברי שבח חברך 

. ואף )ישעיה ג', י'( וע' פרש"י על אתר "אמרו למי שהוא צדיק כי טוב עשה".

מישהו שבלא יודעים משפיע עליך לטוב, בגודל התמדתו או מדת טוב לבו וכדומה 

עד אין שיעור. כמובן אשר הכל לפי הענין, והלכות דרך ארץ וכבוד רבו שייך אף 

ביום הקדוש פורים, אבל פעמים רבות יש הזדמנות "צו זאגען א גוט ווארט" )להגיד 

הורים, להכיר בטובת החברותות, בני מילה חמה( למגדול ועד קטן. להודות ל

 הרי כל אחד צריך לידע שמעריכים אותם..  -המשפחה, וגם לרבות אנשים גדולים 
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 גוי אחד בארץ

גוי  -שהרי כידוע ישנו עם אחד  -  והנה זאת בעצם היא מנשמת היו"ט של פורים

לפי אחד בארץ! אנחנו מאוחדים בתכלית היחוד. ולזאת תקנו מצות משלוח מנות )

להרבה באחוה וריעות ולחשוב על הזולת.  -אחד מהטעמים( ומתנות לאביונים 

וא"כ מהו העצה, כאשר היצה"ר משתדל להתערב כל מיני סיבות להיות "מפוזר 

נביא בזה דבריו הקדושים של הרה"ק האדמו"ר רבי ישראל  -ומפורד" 

ר העצה לבוא אני ה'", אש -מטשארטקוב זי"ע בביאור הפסוק "ואהבת לרעך כמוך 

לקיום מצות ואהבת הוא ע"י שיתבונן ויבין אשר יש בכל אחד מאתנו חלק אלוק 

ממעל, וכאשר יכיר וידע אשר יש בכל אחד מישראל החלק של "אני ה'", הרי לא 

ויקיים מקרא שכתוב, פשוטו כמשמעו "ואהבת  -יסתכל על הכיסויים השונים 

 לרעך כמוך".

 מגילת אסתר בבין אדם לחבירו

והנה ידוע מה שפירשו רבותינו )ע' בקדושת לוי בקדושות לפורים( אשר השם 

"מגילת אסתר" היינו לגלות ההסתר, אשר כידוע לא מופיע שמו יתברך במגילה, 

ועבודת השעה והזמן גרמא, לגלות ההסתר, ולהתוודע  -ואנכי הסתר אסתיר פני 

כמו בעולם הגדול יש נסים נסתרים. והרי  -ולהגלות כי הוא מלך על כל העולם 

ההעלמה והסתרה, ומגלים אותה, הרי כמו כן בהעולם הקטן, היינו בהאדם עצמו 

ועבודתינו לגלות החלק אלקות הנמצא בנו. ולזכור אשר  -ג"כ יש העלמה והסתרה 

גם בחבירינו יש ג"כ אותו אור אלקות... וממילא "ואהבת לרעך כמוך!" וצריכים 

ביא מדברי הראשונים וקדמונים בפרשת תרומה לזכור אשר כל מה שהארכנו לה

ואשר העולם מכונה בשם "עולם  -האיך שמערכה שלימה של המשכן בתוך האדם 

קטן", ועד כמה יכולים להתעורר מזה... אבל הרי החבר ג"כ אותו משכן, ואותו 

 עולם קטן..

 מנהג ישראל תורה לילך במסכות

 ו"ח תרצ"ו, ח'( ללבוש פרצופיםואולי נוכל לבאר בזה המנהג שמצינו ברמ"א )א

 -כי בא להזכיר אותנו כי בעולם הזה יש מכסה, כיסויים ולבושים שונים  -)מסכות( 
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לא רואים בעל הבירה, לא רואים תמיד מי שאמר והיה העולם, מיהו המשגיח 

וכמו כן לא רואים תמיד היופי ותפארת היהודי כראוי. לפעמים  -ומהנהל אמיתי 

מעל החלק אלוק בקרבו הוא משהו שמפריע ומטריד וכו' אולם  הכיסויים השונים

לא כן ביום הפורים, הזמן גרמא ל"מגילת אסתר" לגלות ההסתר, ולזכר שהוא רק 

 לובש מסכה! וכאשר נכנסים לפני ולפנים הרי כולו קודש קדשים!

 המן ומרדכי זה לעומת זה

שיודע להגיד לשון הרע )אין מי  -הרי בגמרא )יג:( ליכא דידע לישנא בישא כהמן 

כמו המן(, וזה לעומת זה, מרדכי הצדיק אשר מבואר בגמרא )חולין קלט:( מרדכי 

מן התורה מן התורה מנין דכתיב )בפרשת הקטורת( "מר דרור" ומתרגמינן "מירא 

ובגמרא )ערכין טז.( אשר הקטרת מכפרת על לשון הרע. פעם אחת בשנה  -דכיא" 

ו לפני ולפנים היה מקטיר הקטרת לכפר על לשון כאשר נכנס הכהן הגדול מאחי

 הרע. הרי זה לעמות זה.

ואולי יתבאר יותר לפי המבואר, ולפמש"כ בס"ד בלוית ח"ן פ' משפטים תשע"ח, 

שהרי קודש הקדשים שייך להמקום אשר בו כלל ישראל מאוחדים בתכלית היחוד, 

"לפני ולפנים" של  כאיש אחד בלב אחד, ע"ש. לפעמים צריכים לזכור זאת, וליכנס

נשמת החבר! כאשר מגלים ההסתר, כאשר מפשיטים כל החיצוניות והלבושים 

כל אחד בפרט, וכלל ישראל בכלל, כפשוטו  -והכיסויים, רואים אשר נשמת ישראל 

"קודש קדשים!" וכמש"כ המהר"ל אשר ישראל שחטא אינה אלא מקרה ולא 

 .כבעצם

 פורים ול"ג בעומר

לעולם ביום שיהיה צינו בטושו"ע )או"ח סי' תכ"ח( אשר "ולסיים ברמז נפלא שמ

והספה"ק )ע' מאור ושמש ואמת ליעקב( מבארים השייכות פורים יהיה ל"ג לעומר" 

ביניהם. ולאור המבואר, הרי בשניהם יש ענין של גילוי ההסתר! הרשב"י גילה לנו 

                                                
המן הרשע היה הזה לעומת זה, וכנראה היה רוצה לינק מזאת הקדושה כמבואר בפרקי דר"א )פרק מ"ט( "אמר לו  כב

מיד צוה המלך לתלותו"! ועוד שם "ר' פנחס אומר שני יש עץ בביתו של המן מבית קדשי הקדשים..אדני המלך 

והמן שלקח חד בישראל ואחד באומות העולם. קרח בישראל, והמן באומות העולם. קרח.. עשירים עמדו בעולם, א

. הרי שהמן שייך ורוצה לינק מזאת הקדושה שלא ואת כל אוצרות של קדשי הקדשיםכל אוצרות של מלכי יהודה 

 נוכל להשתמש במקום קדוש זה באופן הראוי.
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כה שא"צ מלא -גודל נשמת ישראל )ולשיטתו ס"ל בכל דוכתי בתר מחשבה אזלינן 

בתורה  -לגופה פטור, ואכמ"ל(, השי"ת יעזור שנוכל להכין לקראת האחדות הגדול 

שבכתב )במכתבים ובפתקאות שתולים על המשלוח מנות( ובתורה שבעל פה 

ובפרט ובמיוחד להכיר בטובת העורך המזכה את  -)במילים טובים ודברי הערכה( 

ראל אברהם קלאר שליט"א אלפי ישראל מדי שבוע בשבוע ידידינו הרב רבי יש

בדבר ד' זו הלכה ודברי חיזוק,  -בעל מערכת "אספקלריא" המאירה תבל ומלואה 

 להתדבק בו ובתורתו!
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

  וביום השבת והשולחן כהלכתו

 במטבח והכלים המאכלים כשרות בענייני שאלות

 מלוכלכים בחלבשתיית קפה פרווה כשהקפה והסוכר 

בפינת הקפה תמיד הקפה והסוכר מלוכלכים בחלב, האם מותר לשתות קפה 

 שעות מאכילת בשר? פרווה בתוך שש

 או] ממנו שלקחו קפה לשתות מותר, בשר מאכילת שעות שש בתוך :תשובה

 ונראה, החלב כנגד ששים בקפה או בסוכר יש אם, מלוכלכת חלבית בכף[ מהסוכר

 כפית יש אם אמנם. כגהחלב כנגד ששים המשקה בכל יש אם אפילו להקל

 .כדבכפית שמשתמש לפני לנקותה יש חלב משיירי מלוכלכת

* 

 

 

 

 

                                                
פעמים היא מלוכלכת משיירי המשקה החלבי, ובספר מצוי במקומות רבים שמשתמשים בקפה ובסוכר בכף שלכג

השולחן כהלכתו סי' ב' הע' ל' הבאנו שאפילו שסוכר דק ונחשב כלח מ"מ כיון שהחלב ניכר במקום שנשפך אסור 

להכניסו לבשר.   ואם אין ששים כנגד החלב אין ראיה מהש"ך ]סי' פ"ט סקי"ט[ להתיר, כיון ששם יש להקל שאין 

 אן אכל מקודם ודאי בשר וזה חמור יותר וכמש"כ היד יהודה בסי' פ"ט סוסק"ה לגבי חריף.לזה שם בשר אבל כ

אמנם למעשה נראה להקל בכל זה, משום שהרבה פוסקים סוברים שבטל בששים בסוכר ובקפה וכדלקמן שם, אבל 

לקפה שהרי  אפילו באופן שהחלב ניכר ואפילו באופן שאין ששים בסוכר או בקפה כנגד החלב, מותר להכניסו

בקפה ודאי החלב יתבטל בששים ]ואין צריכים ששים כנגד כל הסוכר אלא רק כנגד החלב שבו, ולענין זה ודאי 

ל"ט[, ואין זה נחשב ביטול איסור  -עי' השולחן כהלכתו סי' ט' סעי' ל"ח -הסוכר נחשב לח ולא שייך בו איסור דבוק

ר במשקה והחלב מתבטל ממילא ומותר וכדלקמן בהערה לכתחילה שאין כוונתו לבטל את החלב אלא לשים סוכ

ס"ד בשם הט"ז והמג"א, ועוד שאפשר שאין כלל איסור לבטל חלב בששים כדי לשתותו בתוך ו' שעות מאכילת 

בשר שהרי אין כאן ביטול איסור )כי גם כשהחלב מעורב אין איסור לערב חלב עם מים( אלא גורם היתר לשתות 

 הנידון שייך כשמערב חלב במים כדי לערבו אח"כ עם בשר שבזה שייך לומר ביטול איסור.את החלב בזמן זה, וכל 

בש"ך סי' צ"ט סקכ"ב ובפמ"ג שם ובסי' צ"ז במ"ז סק"א כתבו בשם הצמח צדק סי' פ' שאסור לבטל חלב במים כד

לאוכלו אחר ו' שעות כדי לערבו עם בשר ]וכן הוא להלכה, עי' השולחן כהלכתו סי' ט' הע' קט"ז[ ואפשר דה"ה כדי 

מאכילת בשר, ואמנם יש לחלק בזה כיון שאינו איסור, ואולי יש להקל במקום שאין ברז ואינו יכול לנקות את הכף 

מהחלב. ואינו ענין למש"כ הט"ז ]ביו"ד סי' פ"ז סקי"ח, וע"ע מש"כ הט"ז בסי' צ"ט סק"ז ובסי' קל"ז סק"ד, וכ"כ 

"ה סק"ד[ שאין איסור של ביטול איסור לכתחילה כשלא נתכוין לביטול, המג"א באו"ח סי' תמ"ז סקמ"ה וסי' של

 שהרי יכול לנקות את הכף ובאופן שיכול לעשות המעשה בלי ביטול אסור גם לט"ז.
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 שבת בענייני שאלות

האם מותר לקרוא בשבת עלונים של ועדות צדקה, ואם לא, 

 האם הם מוקצה?

 .מוקצה אינם גם ולכן, כהלקרוא מותר :תשובה

  

                                                
ברא"ש ]שבת פכ"ג סי' א'[ פי' טעם האיסור משום ממצוא חפצך ודבר דבר, וברמב"ם פי' שהוא גזירה שמא  כה

 ימחוק, ובמשנ"ב סי' ש"ז סקנ"א הביא את שני הפירושים.

ובעלוני ועדות צדקה, שהם לצורך מצוה, טעם ממצוא חפצך לא שייך אם הוא לצורך מצוה, מג"א ופמ"ג סי' ש"ז 

"א סי' שכ"ג סק"ה ובמ"ב שם סק"כ שבמקום שאי אפשר צידד להקל אף במקום שיש חשש שמא סקט"ז, וע"ע במג

 ימחוק. וגם חשש מחיקה לא שייך בעלונים אלו.
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גולדבאום, מח"ס ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 ונשמע קולו בבואו אל הקודש -שפה יהיה לפיו 

ִביב ַמֲעֵשה ֹאֵרג ְכִפי ַתְחרָּ  ה ִיְהיֶּה ְלִפיו סָּ פָּ ֵאפֹוד... שָּ ת ְמִעיל הָּ ִשיתָּ אֶּ א ִיְהיֶּה ּלֹו ְועָּ

ֵרַע )כח, לא  לב(-ֹלא ִיקָּ

, )זבחים פח:(יו. שהמעיל מכפר על לשון הרע שפה יהיה לפכתב בעל הטורים: "

שאם חטא בלשון הרע יעשה 'שפה לפיו', שימנע מלשון הרע ויעשה תשובה 

 ".ויתכפר לו

 מעיל מכפר על לשון הרע

"כתב... )הרב רבי מנחם הבבלי(: טעם המצוה השל"ה הק' האריך וביאר יותר: 

אחר שהוא המעתיר על הזו, שישים הכהן עוד חומה חזקה לפיו סביב שלא יקרע, 

לא יצא מפיו דבר מגונה... עכ"ל. וכל אדם שהוא עבד ה' הוא ככהן,  -עם קדוש 

 . )וע"ע כלי יקר כאן(.וזכותו עומד לרבים, על כן יקדש את פיו בקדושה יתירה"

"ְוִנְשַמע קֹולֹו ולמרות שזהו ענינו של מעיל, בסוף פרשת מעיל כתוב )כח, לה(: 

ל ַהקֹ  ש ִלְפֵני ה' וְבֵצאתֹו ְוֹלא יָּמות"ְבֹבאֹו אֶּ , הרי שלמרות שעליו לעשות שפה לפיו דֶּ

מעשה אורג כפי תחרא, ישנם זמנים או מקומות שעליו דוקא כן להשמיע את  -

 ."בבואו אל הקודש לפני ה'" -קולו 

 צדק תדברון" -"האמנם אלם 

כתיב 'האמנם "אמר רבי יצחק: מאי דכמדומה שאפשר לרמוז כאן את דברי חז"ל: 

אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם'? מה אומנותו של אדם בעולם הזה? 

 .ישים עצמו כאלם. יכול אף לדברי תורה? תלמוד לומר: 'צדק תדברון'"

"אדם צריך להפוך עצמו לאלם, מרן המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל היה מבאר: 

האלם. אין פירוש ה'צדק ודברי תורה הם כח מיוחד של קדושה הפותח את פיו של 

תדברון' שאדם ישים עצמו כאלם רק לגבי דברים בטלים, ודברי תורה ימשיך לדבר 

על ידי אותו הכח שבו מדברים דברים בטלים. לא! הוא ישים עצמו כאלם בכלל! 
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)וביאר תלמידו המובהק הגאון רבי שמעון  .ודברי התורה יפתחו את פיו לדבר בהם"

ר אלחנן[ כוונתו, שבדברי תורה ישנו כח של קדושה כהן שליט"א ]מישיבת או

 הפותח פיו לדבר דברי התורה(.

, ואע"פ כן עליו "שפה יהיה לפיו..." -כך כאן, אדם צריך לשים את עצמו כאילם 

ש ִלְפֵני - "צדק תדברון"לדבר דברי תורה וקדושה  ל ַהֹקדֶּ ה'  "ְוִנְשַמע קֹולֹו ְבֹבאֹו אֶּ

 עליו להשמיע את קולו בדברי תורה וקדושה., כלומר שוְבֵצאתֹו"

"וכל אדם שהוא דברים אלו אמורים כלפי הכהן, אך כבר כתב השל"ה הק' הנ"ל 

 .עבד ה' הוא ככהן... על כן יקדש את פיו בקדושה יתירה"

"ולא שבט לוי בלבד, אלא וכוונתו כדברי הרמב"ם הנודעים )שמיטה ויובל יג, יג(: 

לם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד כל איש ואיש מכל באי העו

לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה'... הרי זה נתקדש קדש קדשים, ויהיה ה' חלקו 

 .ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים..."

 -תורת כהנים  -ומו"ר הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל העיר שבתוך ספר ויקרא 

ל כָּ כתוב )ויקרא יט, ב(  ם ְקֹדִשים ִתְה "ַדֵבר אֶּ ַמְרתָּ ֲאֵלהֶּ ֵאל ְואָּ , ומה יו"ל ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ

לתורת כהנים? אלא שכפי ששבט לוי הם הכהנים של  "כל עדת בני ישראל"ענין 

עם ישראל, כך עם ישראל הם כהני האנושות כולה! וא"כ אפוא, על כל איש 

 ישראל לקדש את פיו בקדושה יתירה.

 קולך וחבל את מעשה ידיך' 'למה יקצוף האלקים על

"'למה ואולי אפשר לרמוז עוד בכתובים הנ"ל את מש"א במדרש תהלים )נב(: 

על אותו הקול שהוצאת בפיך ואמרת לשון הרע על  -יקצוף האלקים על קולך' 

, כך כאן, רק מעט תורה שיש בידך את מאבדה" -חבירך. 'וחבל את מעשה ידיך' 

נשמע קולו בבואו אל הקודש, אך  -ון הרע העושה שפה לפיו ואיננו מדבר לש

המדבר לשון הרע, גם מעט התורה שיש בידו מאבד, וגם בבואו אל הקודש אין 

 קולו נשמע, וקיצרתי.

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com
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מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ 

אליהו', מח"ס גבולות פלמן, מרבני כולל 'מדרש 

 ישראל וקונטרס השביעית

 מנהג בריסק בפרשת זכור

ִים )דברים כה, יז( ם ִמִמְצרָּ ְך ְבֵצאְתכֶּ רֶּ ֵלק ַבדֶּ ה ְלךָּ ֲעמָּ שָּ ר עָּ  זָּכֹור ֵאת ֲאשֶּ

לענין דין עשרה בפרשת זכור, התרומת הדשן )סי' ק"ח( דייק מהרא"ש בברכות 

דאורייתא הוא לקרותן בעשרה, והעתיקו )פ"ז סי' כ'( דקריאת פרשת זכור עשה 

המגן אברהם )ר"ס תרפ"ה(, וכ"כ הבית יוסף בסי' קמ"ו )ד"ה וכל מיני(, אולם 

 המשנה ברורה בסי' תרפ"ה שעה"צ סק"ה כתב לדחות הראיה מדברי הרא"ש.

והנפק"מ בזה, אם מצרפינן לעשרה בפרשת זכור קטן שהגיע לכלל שנים ולא 

דבמילי דרבנן סמכינן אחזקה דרבא דכל שהגיע לכלל ידעינן אם הביא סימנים, 

 שנים מסתמא הביא סימנים, ובמילי דאורייתא לא סמכינן אהך חזקה.

ומנהג מרן הרב מבריסק רבינו הגרי"ז זצ"ל, לעלות בכל שבת למפטיר כדי 

להשלים בזה מאה ברכות, זולת יום הכיפורים )ומקובל שהוא מטעם שכיון שבלאו 

ה למאה ברכות לכן אין ענין בריבוי הברכות, וכיון שכן לא רצה הכי לא ישלים בז

לעלות מאחר שיש נוסחות חלוקות בברכה ולא רצה ליכנס לספיקות( ושבת זכור. 

והעולם מפרש שהוא מפני שחשש לדין עשרה דאורייתא, ומאחר שאיתא בשו"ע 

כדי סי' קמ"א סעי' ב' שאם השליח ציבור קורא צריך המברך לקרוא עמו בלחש 

שלא תהיה ברכתו לבטלה, א"כ אם יקרא בלחש עם השליח ציבור אולי לא יצא 

ידי חובת קריאה בעשרה דאורייתא, שהרי הציבור אין שומעים את קריאתו, והויא 

 זה כקריאה ביחיד ולא כקורא עם הציבור.

ובמאמר שלפנינו ננסה לגעת בסוגיא זו, דהנה במקור דין זה שצריך המברך 

יח ציבור בלחש, הוא מהרא"ש ברפ"ג דמגילה, והמ"ב )שם סק"י( לקרוא עם השל

הביא מדברי הרא"ש שם שכתב הטעם, דלא מסתבר שיברך העולה על קריאת 

השליח ציבור. ועפ"ז כתב המחבר )סי' קל"ט סעי' ב'( דמי שאינו יודע לקרות מתוך 
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הכתב לא יעלה לס"ת, לפי שאסור לקרות שלא מן הכתב, והרי צריך העולה 

לקרות עם הש"ץ. עוד כתב )שם סעי' ג'( שלפיכך סומא אינו עולה, לפי שאינו יכול 

לקרות מתוך הכתב, והעולה צריך לקרות עם השליח ציבור מתוך הכתב והוא אינו 

יכול. אולם הרמ"א )שם( הביא דמהרי"ל כתב דעכשיו נוהגים דסומא עולה אע"פ 

כיון שאנו נוהגין שהש"צ קורא שאינו יכול לקרות, וכתב המ"ב )סקי"ב( דטעמו ד

והוא קורא מתוך הכתב, שוב לא קפדינן על העולה, דשומע כעונה והוי כמו שקרא 

 הוא בעצמו ועל זה הוא דמברך, וא"כ הכי נמי בסומא כן הוא הדין.

ובסברת הרא"ש כתב הביה"ל )סי' קמ"א סעי' ב' ד"ה לבטלה( דשאני קריאת 

ויחיד לקרות ולברך כמגילה, ואין רשאין כל  התורה ממגילה, דאינו חובה על יחיד

יחיד מהציבור לברך על שמיעתן, ורק לזה שקורא בתורה לציבור תיקנו ברכה 

משום כבוד התורה, וא"כ כל שהעולה אינו קורא בעצמו בציבור אין הוא אלא 

כשאר אנשי הציבור ששומעים הקריאה ומקיימים המצוה בשמיעה ואינם קוראין 

 נו רשאי לברך והו"ל ברכה לבטלה.בעצמם, ולכך אי

ולדינא כתב המ"ב )סי' קל"ט סקי"ג(, דכתבו הפוסקים דנהגו להקל בעם הארץ 

נכון שלא לקרותם  ולפרשת זכורוסומא כדברי המהרי"ל, ומכל מקום לפרשת פרה 

לכתחילה. ובשעה"צ סק"ו ביאר הטעם, דכיון דהרמ"א בדרכי משה כתב שלא 

מא ובין בעם הארץ שאינו יכול לקרות מתוך הכתב עם נראה דברי מהרי"ל בין בסו

הש"ץ, אלא מפני שנהגו העולם להקל בזה כדברי המהרי"ל העתיקו הרמ"א, אבל 

בפרשת פרה שי"א שהיא דאורייתא, ובפרט בפרשת זכור דלכו"ע היא דאורייתא, 

 נכון ליזהר בזה, ע"ש.

השליח ציבור,  ומבואר מדברי המ"ב שאף בפרשת זכור צריך העולה לקרוא עם

ולכך כתב שלא יעלה למי שאינו יכול לקרות עם הש"ץ מתוך הכתב. וזה שלא 

 כדברי הרב מבריסק.

ובביאור הדברים מה שמועיל בעלמא שהמברך קורא ג"כ בלחש, אף שאין זה 

קריאה בציבור, והברכה נתקנה רק על קריאה בציבור. נראה דכיון שהשליח ציבור 

קורא בלחש עם השליח ציבור הקורא לציבור והכל קורא בקול לציבור, והוא 
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שומעים ממנו הקריאה, נחשב הכל כקריאה אחת, ונכלל קריאתו עם קריאת 

 הש"ץ, והוה כמו ששניהם קורים ביחד לציבור, ולכן יכול לברך על קריאה זו.

אולם כל זה הוה טעם לענין תקנת קריאת התורה בציבור ותקנת הברכה משום 

ריאה זו. אבל פרשת זכור אם צריך מן התורה לקרותה בעשרה כבוד התורה על ק

עם הציבור, כל שאין הציבור שומע הקריאה לכאו' לא נחשב זה שקורא הפרשה 

 בעשרה.

והנראה בזה, דהנה החזו"א )סו"ס קנ"ה( כתב, לענין דינא דקריאת המגילה 

קורא  בעשרה דבקריאה שלא בזמנה הוא לעיכובא, דדין עשרה אינו דוקא אם אחד

ותשעה שומעים אלא אפילו כל אחד קורא במגילה שלו לעצמו, כל שעשרה 

קוראין מיקרי עשרה, ואפילו אין קוראין יחד בשוה, אלא אחד ממהר ואחד מרבה 

במתינות אין בכך כלום, ודמי לתפלת 'שמונה עשרה' דכל שקבעו יחד להתפלל 

ואחד מתעכב, וכ"ש  כאחת מיקרי ציבור, אך שכל אחד מתפלל לעצמו ואחד מזדרז

 במגילה דעשרה אינו אלא משום פירסומי ניסא, ע"ש. 

ולפ"ז אפשר דלענין עשרה דאורייתא דפרשת זכור נמי אין צריך מה"ת שאחד 

יקרא ויוציא לתשעה, אלא כל שעשרה קוראין כאחת שפיר דמי. ולפיכך כל שיש 

ש, מקיים עשרה השומעים הקריאה מהש"ץ, אף שהעולה לתורה קורא לעצמו בלח

גם בזה דין קריאה בעשרה דאורייתא. וקצת ראיה לזה, שהרי פרשת זכור הוא 

חיוב דאורייתא על כל יחיד ויחיד לקרותו, ואין החיוב דאורייתא שיקרא אחד 

לציבור, דבדאורייתא לכאו' לא מצינו זה, וא"כ לדעת הסוברים דעשרה דפרשת 

רה יחידים קוראים כל אחד זכור דאורייתא על כרחינו דהוא מתקיים ע"י שעש

לעצמו, ונחשב זה קריאה בעשרה לקיום המצוה דאורייתא, וכמש"כ החזו"א לענין 

 קריאת המגילה שלא בזמנה בעשרה.

אולם מרן הגרי"ז אזיל לשיטותי', וס"ל אף לענין מגילה דהיינו דוקא אם קוראים 

קריאה  אותו בפני עשרה השומעים הקריאה, אבל אם קורא כל אחד לעצמו לאו

בעשרה מיקרי, ]ודבריו הביא אאמו"ר זצוק"ל בספרו שלמי תודה סי' ל"ח אות ג'[, 
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ודלא כמש"כ החזו"א. ולפ"ז אף לענין זכור, כל שהעולה קורא בלחש עם הש"ץ לא 

 מתקיימה גביה דין קריאה בעשרה.

עוד יש לדון, דאפשר דבפרשת זכור כשהעולה בתורה אינו הש"ץ אין צריך כלל 

יקרא עם הש"ץ, דהנה אאמו"ר זצוק"ל בספרו שלמי תודה )סי' ד' אות ג'( שהעולה 

כתב דשאני כל קריאות דעלמא, דאין זה חיוב קריאה על כל יחיד, ואין צריך לצאת 

בקריאה זו מדין שומע כעונה, אלא הוא דין קריאת התורה בציבור דהיינו בעשרה 

וא"כ אין המברך צריך השומעים הקריאה, והברכה ניתקנה משום כבוד התורה, 

להוציאם בברכות כלל, ולכן קטן נמי עולה ומברך, אבל בפרשת זכור דאורייתא 

הוא חיוב קריאה על כל יחיד ויחיד דומיא דקריאת המגילה, והקורא מוציא את 

כולם מדין שומע כעונה דהוי עי"ז כמי שקראו בעצמם, וא"כ אפשר דס"ל דבקריאה 

ל הקריאה אינו רק דין ברכת העולה לתורה דפרשת זכור הברכות שמברכים ע

שתיקנו לברך משום כבוד התורה על הקריאה בציבור, אלא יש בזה ג"כ קיום 

ברכה דברכת המצות, ואף שלא תיקנו נוסח ברכה מיוחדת דברכת המצות אקב"ו 

לקרוא זכור, מ"מ בברכה זו דבלא"ה מברך על הקריאה בציבור, תיקנו דתתקיים 

כת המצות על קריאה זו מדין שומע כעונה. ואף דיחיד הקורא ביה נמי דינא דבר

אינו מברך דלא תיקנו ברכה מיוחדת לזה, מ"מ כשהקריאה היא בציבור הויא 

הברכה גם על מצות הקריאה, ואינה רק ברכת העולה לתורה שתיקנו משום כבוד 

התורה, ולכך כמו דבקריאת המגילה צריך להוציא את כולם גם בברכה, ה"נ 

שת זכור צריך להוציאם בברכה מצד הדין קריאה דאורייתא שחייב כל אחד. בפר

והביא מדברי החתם סופר שנהג לומר קודם הברכה בפרשת זכור ובפרשת פרה 

'שיכויין כל אחד לצאת בברכה זו', והיינו כנ"ל שבאמת איכא חובת ברכה לכל 

 אחד מצד ברכת המצות. 

והשליח ציבור קורא, שאין צריך ומעתה לפ"ז י"ל שמי שעולה לפרשת זכור 

שהעולה יקרא עם הש"צ, דדוקא בקריאת התורה בעלמא שהברכה היא מדין 

קריאת התורה בציבור דתיקנוהו משום כבוד התורה, ואין המברך מכוין כלל 

להוציא בברכה את הציבור, א"כ גם העולה אם אינו קורא לא עדיף הוא משאר 
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ולכן צריך שיקרא בעצמו, אבל בפרשת זכור הציבור השומעים וליכא ברכה גביה, 

שיש בשמיעתו דינא דשומע כעונה וחשיב כמי שקורא בעצמו, א"כ אי נימא דקאי 

הברכה גם על קיום מצות קריאה דאורייתא כדין ברכת המצות, והמברך מוציא 

בברכה את עצמו ואת כל השומעים מדין שומע כעונה דומיא דקריאת המגילה, 

ך ולשמוע הקריאה מהשליח ציבור כמו לגבי מגילה, ולכן אף א"כ שפיר מצי לבר

 כשאינו קורא עם הש"ץ ליכא חששא דברכה לבטלה.

אולם דבר זה תלוי בפלוגתא לענין אם קטן יכול לעלות לפרשת זכור, דדעת 

הרמ"א בסי' רפ"ב סעי' ד' שעכשיו שהשליח ציבור קורא ומשמיע לצבור ומוציאם 

לעלות ולברך, והמ"ב )ס"ק כ"ד( הביא דיש מחמירין  ידי חובתן שפיר יכול הקטן

בדבר מאחר דפרשת זכור היא מה"ת, ובדעת המחמירין נראה דאף דברכת התורה 

דקריאת זכור ודאי שהיא אינה מה"ת, מ"מ כיון דקריאתה חיובה מה"ת שוב 

ברכותה הוי נמי ברכת המצות וצריך המברך להוציא את הרבים ידי חובתם 

טן יכול לעלות, אולם הרמ"א דלא חשש לזה משום דס"ל שלא ולפיכך אין הק

תיקנו בזה כלל דין דברכת המצות, והברכה היא על קריאת התורה בציבור ככל 

קריאה בעלמא. ולפ"ז נראה שמש"כ המשנה ברורה בסי' קל"ט שגם בפרשת זכור 

צריך העולה לקרוא עם הש"ץ, הוא רק לדעת הרמ"א דס"ל דקטן עולה לפרשת 

 . זכור

וע"כ נראה שהעיצה המובחרת למי שעולה לפרשת זכור, שהעולה בתורה ישמע 

הקריאה מהש"ץ הקורא בפני עשרה, ויכוין לצאת בשמיעה זו יד"ח הקריאה 

דאורייתא מדין שומע כעונה, וכמו כל הציבור שחייב כל אחד לקרוא בעצמו ומדין 

כ בעצמו בלחש שומע כעונה יוצאים בקריאת הש"ץ שקורא בפניהם. ויקרא ג"

בשביל קיום קריאת התורה דרבנן לציבור שמחמתו תיקנו ברכה כמש"כ בשו"ע סי' 

קמ"א סעי' ב'. ומ"מ ישים ליבו לשמוע כל מה שקורא הש"ץ מילה במילה, ובכה"ג 

ליכא חסרון דתרי קלי לא משתמעי כמש"כ המ"ב שם סקי"א, ושפיר יוצא דין 

 קריאה בעשרה משמיעת הבעל קורא.



 

  

 

 עח 'עמ -אספקלריא 

 

הגרי"ז שלא עשה כן, אפשר דס"ל שגדר התקנה היתה שאת מצות זכור ]ומרן 

יקיימו בקריאת התורה דמפטיר, וכשמחלק את המצוה לשנים, דהיינו שאת קריאת 

התורה לחוד יוצא במה שקורא בלחש, ואת המצות זכור יוצא במה שקורא הבעל 

ויתירה קורא, א"כ חשיב כמו שמקיים הקריאה בחול ולא בקריאת הפטרה בשבת. 

מזו מצינו במהרש"ל )הובא בט"ז סי' תרפ"ה סק"ב( שגדר תקנ"ח דפרשת זכור 

היתה שאת מצות זכור יקיימו במצות קריאת התורה, ולדבריו ודאי אי אפשר 

 לחלק המצוה לשנים[.  
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מהלכות השבת / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 דין חקיקת אות בשבת

ִנים  ֲאבָּ ם ִפתוֵחיְוהָּ ְשֵרה ַעל ְשֹמתָּ ֵאל ְשֵתים עֶּ ם ִאיש ַעל  ִתְהיֶּיןָּ ַעל ְשֹמת ְבֵני ִיְשרָּ חֹותָּ

ט )כח, כא( בֶּ ר שָּ שָּ  ְשמֹו ִתְהיֶּיןָּ ִלְשֵני עָּ

בגמ' בסוטה דף מח: איתא, אבנים הללו אין כותבין אותן בדיו, משום שנאמר 

שום שנאמר במלואותם, אלא כותב פתוחי חותם, ואין מסרטין עליהם באיזמל, מ

 עליהם בדיו ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהן, ע"כ הגמ'.

מבואר בגמ' שכתיבת השמות על האבנים נעשתה ע"י שמיר, שהיא תולעת 

שמבקעת כל דבר, ועל ידי נתינת השמיר על האבן נחקקו האותיות באבנים, ומכאן 

 ת השמיר בשבת.נבוא לדון, האם מותר לכתוב ע"י תולע

 מחלוקת התוספתא והירושלמי 

הנה בתוספתא שבת פי"ב ה"ו איתא, המקרע על העור כתבנית כתב פטור, אך 

בירושלמי פי"ב ה"ד איתא, הקורע על העור כתבנית כתב חייב, וברשב"א בשבת 

דף קד: מביא את התוספתא והירושלמי וכתב שמבואר שנחלקו בדין כותב אותיות 

 האות מתוך הנייר. בשבת ע"י קריעת

ושורש מחלוקתם היא בגדר איסור כתיבה בשבת, שהתוספתא סברה שכותב זה 

רק מקרה שנותן דיו על גבי נייר, שזה מקרה שמיצר את צורת האות בדיו, אך 

כשמקרע את האות ואינו יוצר אות במציאות, אלא רק נוצר חלל של אות, זה לא 

מציאותית, אלא יש כאן רק העדר  נחשב ככתיבה מהתורה, ומשום שלא יצר אות

 של אות, וזה לא נחשב ככתיבה.

אך הירושלמי סבר, שמפני שסו"ס נוצר ע"י הקריעה של הנייר צורה של אות, 

א"כ בכל מקרה שעשה צורת אות בכל אופן שהיא, בין ע"י כתיבתה בדיו על הניר, 

 ובין ביצירת חלל של אות בניר, בכל מקרה נחשב ככותב אות וחייב.

 



 

  

 

 פ 'עמ -אספקלריא 

 

 להלכה

וברמב"ם בפי"א הט"ז פסק, שהקורע על העור כתבנית כתב חייב משום כותב, 

ובמ"מ שם כתב שפסק כהירושלמי, ובדבריו שם נראה שהייתה גרסה בתוספתא 

שלא חלקה על הירושלמי, וגם בשו"ע באבה"ע סי' קכ"ה ס"ה כתב לגבי הלכות 

תא והירושלמי גט, שהקורע על העור כתבנית כתב, הגט כשר ]ובאמת התוספ

 נחלקו בזה גם בהלכות גט, עיי"ש בנו"כ[.

וכך גם פסק המשנ"ב בסי' ש"מ ס"ק כ"ב אות ב', שהקורע על העור כתבנית כתב 

חייב, והביא שם בסוגריים שהתוספתא נחלקה ומציין לרשב"א ולמ"מ הנ"ל, ועכ"פ 

 מבואר שיש בזה משום כותב.

 דין חקיקה על ידי שמיר

איתא, אמר רבי יוסי לא חייבו שתי אותיות אלא משום במשנה בשבת דף קג. 

רושם שכך כותבין על קרשי המשכן לידע איזו בן זוגו וכו', ע"כ המשנה, וברש"י 

 בדף עה: בד"ה כתב, מבואר שזהו המקור למלאכת כותב במשכן.

ולכאורה עד כמה שהתבאר שגם חקיקת האותיות על גבי האבנים נחשבת 

דו את המקור למלאכת כתוב מהפיתוחי חותם שכתבו ככתיבה, צ"ב מדוע לא למ

על האבנים, ובשלימא אם נאמר כהתוספתא שחקיקה אינה נחשבת ככתיבה, 

מיושב שפיר, אך להלכה שנפסק כהירושלמי שגם חקיקה נחשבת ככתיבה, מדוע 

 לא למדו את המלאכה מחקיקת השמות באבנים.

שמיר הלך מעצמו וחקק, ואולי צ"ל שמפני שהניחו את השמיר על האבנים, וה

אין זה נחשב שעושה מעשה בידיים, אלא זו עשיית מלאכה בגרמא, ולכך אי 

 אפשר ללמוד מזה את מלאכת כותב.

אמנם, ידועים דברי הרמב"ן בספר המצוות שורש י"ד ]וברמב"ן בשבת דף קנג.[ 

שכתב שהחורש ע"י שוורים בשבת חייב מצד חורש, ולמרות שעיקר המלאכה 

י השוורים, בכ"א אין זה נחשב כגרמא אלא כמעשה גמור של האדם, נעשית ע"

 וממילא גם בשמיר אפשר לומר שזה נחשב כמעשה גמור של האדם.
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אך עיי"ש ברמב"ן שכתב שזה נחשב כמעשה גמור של האדם משום שהחורש 

בבהמה הוא נותן עליה עול, והוא כובש אותה תחת ידו וברשותו היא עומדת, כל 

האדם היא ובו היא תלויה, ואין הבהמה אלא ככלי ביד אומן,  המלאכה על שם

עכ"ל, מבואר בדבריו שדווקא מחמת שהאדם מחזיק את העול וכובש את הבהמה 

תחת ידו זה נחשב כמעשה של האדם, וצ"ע באם זה היה שייך גם בשמיר ]איני 

 יודע הכיצד הייתה פעולת הכתיבה ע"י השמיר, וצ"ע[.
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נתנאל חשאי, ר"מ בישיבת  ממתנה נחליאל / הרב

 'תורת אבות' רכסים

במי שלא יכול לקרוא גם פרשת זכור  ג' מג"א לשיטתייהו

  וגם קריאת המגילה בציבור

במ"ב )תרפ"ה סקט"ז( כתב בשם תרוה"ד דשמיעת קריאת פרשת זכור בעשרה 

עדיף יותר ממקרא מגילה בציבור, ולכן אם א"א לו לקיים שניהם יראה לקיים 

פרשת זכור בציבור, אך הביא דהמ"א חולק וסובר שעדיף שישמע מגילה קריאת 

בציבור, וקריאת זכור יוצא בשעת הדחק במה שישמע בפורים פרשת ויבוא עמלק. 

משום דמה שתיקנו לקרוא דווקא בשבת זו הוא רק מדרבנן,  וביאר המג"א דבריו

 דמהתורה אין חיוב למחות עמלק דווקא בשבת זו.

י המג"א הרי קיי"ל דאין מעבירין על המצוות, וא"כ צריך לקיים ויש לעיין בדבר

קריאת פרשת זכור בזמנה ולא להמתין לפורים.ונראה ליישב דהנה ביאר המג"א 

סברתו שימתין לפורים משום דקריאתה בשבת זו היא רק מדרבנן, ובשד"ח )ח"א 

עביר ( הביא דעות דמותר לה982מערכת האל"ף כללים פאת השדה אות צ"ב עמ' 

על מצוה דרבנן כדי לקיים מצוה דאורייתא ואין בזה כללא ד"אין מעבירין", ולפי"ז 

אפשר לבאר דעת המג"א, דהרי קריאת המגילה ביום הוא מדברי קבלה וכמבואר 

בשע"ת )ריש תרפ"ז( ובשעה"צ )תר"צ סקמ"א(, ודברי קבלה הוי כדאורייתא וכמו 

על מצוה דרבנן כדי לקיים מצוה  שכתב השו"ע )תרצ"ו ז'(, וא"כ עדיף שיעבור

 דאורייתא. 

דמותר להעביר על מצוה דרבנן כדי לקיים , ומצינו דכן הוא דעת המג"א עצמו

מצוה דאורייתא, וכמו שכתב שם השד"ח להוכיח מדבריו )רע"א סוסק"א וכביאור 

הלבושי שרד שם( דיו"ט שחל בע"ש ואין לו יין גם לקידוש יו"ט וגם לקידוש של 

ן הוא דשבת קודם וישמור את היין לצורך קידוש של שבת, ולכאורה הרי שבת הדי

אין מעבירין על המצוות ובעינן שיקדש ביו"ט, אלא כתב שם הטעם משום דקידוש 

יו"ט הוא מדרבנן וקידוש שבת עיקרו מדאורייתא בדברים, ולכן ימתין לשבת כדי 

המגילה והוי שפיר  שיקיים מצוה דאורייתא, וה"ה כאן דימתין עד שיקרא קריאת
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לשיטתו. ]ואין להקשות דגם זכור נחשב "עיקרו דאורייתא" מול מגילה, דכשהנידון 

הוא רק ביחס לקרוא בעשרה בזה אין נחשב עיקרו דאורייתא לדעת המג"א, וכן 

מוכח מהשד"ח שם בביאור דברי הרדב"ז לענין תפוס שנתן לו השר רשות להתפלל 

 תפילה אחת ע"ש[.

 וה אחת כדי לקיים ב' מצוותלהעביר על מצ

ועוד אפשר לומר דכיון דבפורים יקיים גם מצות מגילה וגם מצות מחיית עמלק, 

הרי שמותר להעביר על מצוה אחת כדי לקיים ב' מצוות, וכה"ג אין חסרון כלל של 

 אין מעבירין על המצוות.

אין דהנה כתב השו"ע )תרע"ח( דמי ש משיטת המג"א עצמו,ויש להוכיח סברא זו 

לו מעות לנר חנוכה ולקידוש היום יקנה לנר חנוכה משום פרסומי ניסא, וכתב 

המ"ב שם )סק"ד( דמיירי שיש לו פת דאם אין לו פת קניית הפת דוחה אפילו לנר 

דעדיף  בשם המג"אשל שבת וכ"ש לנר חנוכה, ונתבארו דבריו בסימן רס"ג ]סק"ט[ 

קידוש ומצות סעודת שבת, וחזינן  מצות - ב' מצוותשיקנה לחם לשבת דבזה יקיים 

דמה שמקיים ב' מצוות עדיף על מעלת פרסומי ניסא ודוחה אותה, וא"כ ודאי 

דמעלת ב' מצוות עדיף על איסור אין מעבירין על המצוות ודוחה אותו, דפרסומי 

 ניסא הוא יותר חמור מאין מעבירין וכדלהלן בחשבון,

ס' בשבת )כג:( דפרסומי ניסא עדיף )תרפ"ד ב'( בשם תו במג"א עצמודהנה מצינו 

על מעלת "תדיר", ומצד שני מצינו דדין "תדיר" גובר על דין "אין מעבירין על 

המצוות" )ע' ארעא דרבנן כלל א', ובאריכות בשד"ח ח"א מערכת האל"ף כללים 

)תרפ"ה( לענין ר"ח המג"א עצמו  וכן נראה דסובר(, 916פאת השדה אות מ"ז עמ' 

התחיל לקרוא בשל חנוכה דפוסק ומעביר על המצוות לקרוא טבת שחל בשבת ו

בשל ר"ח הקודם לו משום דתדיר, ואם אנו אומרים ש"תדיר" גובר על "אין 

 מעבירין" ודאי ד"פרסומי ניסא" שגובר על "תדיר" יגבר גם על "אין מעבירין", 

וממילא מסתבר לומר דאם מצינו שכשיש ב' מצוות הרי הם עדיפות וגוברות על 

פרסומי ניסא, ודאי הוא דב' מצוות יהיו עדיפות וגוברות גם על דינא דאין מעבירין 

 על המצוות דהוא פחות מפרסומי ניסא וכמו שנתבאר.
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 מנחת אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין ישוב דברי החינוך בחיוב הנשים במצות זכירת עמלק

ֵלק ַבדֶּ  ה ְלךָּ ֲעמָּ שָּ ר עָּ ִים זָּכֹור ֵאת ֲאשֶּ ם ִמִמְצרָּ ְך ְבֵצאְתכֶּ  )דברים כה, יז(רֶּ

דיש מצות עשה לזכור מה שעשה עמלק לישראל, ועי' בס'  ,כתבו מוני המצוות

החינוך )מצוה תר"ג( שכתב דמ"ע של זכירת עמלק נוהגת באנשים כי להם לעשות 

המלחמה ונקמת האויב ולא לנשים. והק' במנ"ח שם ובעוד חבל אחרונים, מהא 

במתני' סוטה )מד.( דבמלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה דאיתא 

מחופתה, הרי דאף נשים יוצאין למלחמה. וע' בס' החינוך )מ' תכ"ה ותקכ"ז( 

דמלחמת עמלק הוי בכלל מלחמת מצוה וצ"ע. ובאמת, במצוה תכ"ה, דהוא מצות 

בנקבות, וא"כ  הריגת ז' עממין, כ' החינוך דמלחמות הללו נוהגת בין בזכרים בין

אתי שפיר משנה דסוטה הנ"ל, אלא דתקשי מעתה דדברי החינוך סותרין אהדדי 

דהא במ' תר"ג כ' דעל הגברים לעשות המלחמה ולא לנשים. וכבר העירו 

 המפרשים שם בסתירה זו.

, והוא כווהנראה בזה דהנה במ' תר"ד כ' החינוך דמצוה להכרית זרעו של עמלק

כאו', דהלא ביאר שם בפרטי המצוה, דאם בא לידו מצוה אחרת ממלחמת מצוה ל

א' מזרע עמלק, הורגין אותו, ולא כ' מאומה לתא דמלחמה, ומשמע דהוי רק ענין 

. וכ' דזה נוהג בזכרים דוקא, וז"ל כזשל הכרתת זרעו של עמלק ולא דין מלחמה

החינוך שם, וזאת מן המצוות המוטלות על הצבור כולן וכענין שאמרו ז"ל ג' 

ת נצטוו כו', ובאמת כי גם על כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם מצוו

ולאבדם מן העולם אם יש כח בידם בכל מקום ובכל זמן אם אולי ימצא א' מכל 

זרעם ע"כ. וגם בזה תמה המנ"ח אמאי נשים אינן חייבות דהא לא הוי מ"ע שהז"ג, 

 ותו הק' ממשנה דסוטה הנ"ל. 

                                                
ע"ש במנ"ח דאינו נוהג בזה"ז כיון דבלבל סנחריב האומות, ויש להעיר מהמקרים הידועים ביחידים שהרגו  כו

וכעין הרוה"ק שהזכיר הח"ס )בשו"ת או"ח רח'( ע"ש, וכעין הא עמלקים. ודלמא ידעו ברוה"ק דהוי מזרע עמלק 

דידוע לן דהמן היה מזרע עמלק, ע' מגילה יג.. וע' שו"ת שו"מ )ב' ד' קז'( בשם היראים )רד', והובא במרדכי ביבמות( 

חס המן דסנחריב לא בלבל זרע מלכים, והשו"מ הביא ראי' לזה מיחוס המן לעמלק. וע' בתרגום על אסתר )פ"ה( דיי

 בן אחר בן לעמלק.
ואע"ג דגבי מלחמת מצוה במצוה תכה' ג"כ כ' דאם בא לידו חייב להורגו מ"מ אי"ז עיקר המצוה אלא מדיני מצות  כז

 מלחמה, וע' לקמן בזה.
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צות "מלחמת מצוה" לחוד ומצות "זכירה והכרתת ונראה בפשיטות דלעולם מ

זרעו" לחוד כמש"נ, דבמלחמת מצוה אמרינן "אפי' כלה מחופתה", ושפיר כ' 

החינוך דגם נשים חייבות, משא"כ במצות זכירת עמלק דהוא תלוי על המצוה של 

הכרתת זרעו )כמש"כ החינוך, וכמשמעות סמיכות הקרא "תמחה כו' לא תשכח"(, 

 . כחטורותובזה נשים פ

ולפי"ז צ"ל דמש"כ החינוך גבי זכירת עמלק "כי להם לעשות המלחמה", לא קאי 

אמלחמת המצוה של העם אלא על המלחמה של היחידים, דהוא לזכרים לחוד 

וכמש"נ. )ואפשר מחמת האי קושיא עדיף טפי ליישב הענין כמש"כ הרדב"ז )הל' 

דגם במלח"מ אין לנשים מלכים פ"ז הל"ד( ורש"ש בסוטה שם, ועוד אחרונים, 

לעשות עצם המלחמה אלא רק לספק להם מזון ומים, וע"ז אמר' אפי' כלה 

 מחופתה, ולכן לית להו חיוב בזכירת עמלק כיון דאינן חלק של "בני המלחמה"(.

אלא דעדיין יש להקשות מהא דכתב החינוך )מ' תכ"ה( גבי מלחמת מצוה בסופו 

יכול להורגו מבלי שיתסכן בדבר ולא הרגו ביטל וז"ל "ועובר ע"ז ובא לידו א' מהם ו

עשה זו וכו'", הרי דגם במלח"מ איכא חיוב להרוג אותם באופן שבא א' מהם לידו, 

ולכא' קאי אכל מלח"מ, ומלחמת עמלק בכללם כמש"נ, וא"כ משמע לעולם דגם 

נשים הוו בכלל האי חיובא, דהא כ' החינוך כאן דמצוה זו נוהגת בזכרים ונקבות, 

לא כתב בהא דאם בא לידו א' מהם, שזה דוקא בזכרים, ומשמע דאף בכה"ג נשים ו

 חייבות, והדרא קושיא לדוכתא בסתירת דברי החינוך וצ"ע.

ונראה ליישב ע"פ מה שהעיר במנ"ח שם בהא דנקט החינוך "ויכול להורגו מבלי 

שיסתכן בדבר", הא כיון דהתורה צוותה לנו ללחום עמהם, א"כ דחויה סכנה 

במקום הזה, והניח בצ"ע. והנה יש להעיר דלא כ' החינוך תנאי זו "מבלי שיתסכן 

 בדבר" במצות הכרתת זרעו של עמלק וצ"ב. 

                                                
ומש"כ דמצוה זה מוטל על הצבור נדצ"ל דלא כוון למצות מלחמה אלא דכל א' ביחד חייבים להרגם וצ"ב בגדר  כח

כנה"ג הובא בפרד"י פ' וישלח עה"פ וייצר לו. וטפי נראה לומר דבאמת מצות הכרתת זרעו מחולק הדברים, וע' ב

לתרתי, מצוה על הציבור ומצוה על היחיד. המצוה על הציבור הוא בכלל מלחמת מצוה המוזכרת במ' תכה, ונשים 

כ' בחינוך "כל יחיד מישראל  הוו בכלל האי חלק של המצוה, והמצוה על היחיד הוא אם בא לידו עמלקי, וע"ז דוקא

הזכרים" ולא נשים. ומצות זכירה תלוי על חלק של היחיד דוקא, אע"פ דגם מלחמת הציבור הוא בכלל מצות 

 כריתת זרעו, ועדיין צ"ע.
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ואפשר לומר דזהו החילוק העיקרי בין מצות הריגת ז' עממין להכרתת זרעו של 

עמלק, דמצות הריגת ז' עממין היא מצוה של מלחמה, וז"ל החינוך שם "מדיני 

שאמרו ז"ל שאין מלך ישראל נלחם תחילה אלא מלחמת מצוה שהוא המצוה מה 

מלחמת ז' עממין הנזכרים ומלחמת עמלק ומלחמת עזרת ישראל מצר שבא 

עליהם, ומלחמות אלו א"צ ליטול רשות מב"ד" ע"כ , ולכן ליכא חיוב גמור להרוג 

אותם באופן דבא א' מהם לידו, דאי"ז מגדרי מצות מלחמה, ולכן רק חייבים 

. לא כן היא מצות הכרתת זרעו של עמלק, דכל מהותה כטלהרגם באופן דלא יסתכן

היא להרגם ולאבדם, ואין ענין מלחמה בה, ולכן גם באופן יחידי חייב להתסכן 

עצמו בהריגת עמלק, דזוהי עיקר המצוה, וכיון דנצטוה ע"ז, בע"כ דהחיוב הוא 

 אפי' במקום סכנה כמש"כ המנ"ח.

יש לקיים דברינו הנ"ל, דמה"ט נשים פטורות ממצות זכירה ודאתינן להכי השתא 

דאין להם לעשות המלחמה, היינו המלחמה המוטל על היחידים כנ"ל, דהוא 

כריתת זרעו של עמלק, דאין דרך של נשים להרוג באופן יחידי ולהסתכן עצמם 

 . לבכה"ג, ורק יצאו מכלל זה למלחמת העם

דמפני  לאאחרונים בדעת החינוךולמשנ"ת איכא נפק"מ להלכה דהנה כ' ה

שנתחיבנו במצות זכירה מטעם מלחמה, ומלחמה היא מצוה המוטלת על הצבור 

. אולם לפי דברינו לבולא על היחידים, לכך נצטוינו לקרוא פ' זכור בצבור מה"ת

יוצא לדעת החינוך דליכא חובת קריאה בצבור מה"ת, דהא דתלוי מצות זכירת 
                                                

ושוב ראיתי כעי"ז בדברי יואל )ס' קיח' אות טו'( ליישב ק' המנ"ח וז"ל "דעיקר המצוה הוא הריגת כולם, אבל  כט

אע"פ דהוא בכלל לא תחי' כל נשמה מ"מ יש מציאות לקיימו בלי סכנה ואין הכרח שהוציא הכתוב מן  הריגת יחיד,

הכלל לחייב אף במקום סכנה כמו הריגת כולם שא"א בענין אחר", וע' בגרי"ז פ' בשלח שכ' דהא דדחויה סכנה ה"מ 

א' אי"ז מספיק דמאי יענה להא דלא מלחמה, והחינוך מיירי ביחיד והוא ככל מצוה שנדחית מפני הסכנה עכ"ד. ולכ

התנה החינוך כן במ' כריתת זרעו של עמלק אע"ג דמיירי שם ביחיד ולא במלחמה דמשמע דדחויה סכנה אפי' שלא 

 במלחמה.
ל
וראיתי בדברי יואל הנ"ל להיפך מדברינו, שכ' ליישב עיקר סתירת החינוך דחיוב של נשים בז' עממין הי' רק באופן  

ו בנות מלחמה וכבודה בת מלך פנימה משא"כ במצות כריתת עמלק דהוא בעיקר מצוה על הצבור יחידי כיון דלא

ואע"פ דחייב באופן יחידי ג"כ מ"מ אי"ז חלק של עיקר המצוה עכ"ד. ואינו נוח לי, דמרוצת דברי החינוך )מ' תכה'( 

בות חייבים, ובסופו כ' משמע דנקבות חייבות גם במלחמה דבתחלה הביא מצות מלחמה ואח"כ כ' דזכרים ונק

החיוב על היחיד, הרי דמשמע דחייבות גם בעיקר המלחמה. ועוד מש"כ שם דלא שייך כל כבודה כו' גבי יחיד, 

משום דאין אומרים לה לצאת אלא הוא בא לידה בהזדמנות,תמוה לי, וכי כל החיוב על יחיד להרגם הוי דוקא 

ק, הא כיון דס"ל דעיקר המצוה הוא על הריגת כולם, א"כ רק בכה"ג. וע"ק לפ"ד אמאי חייב להסתכן להרוג עמל

בכה"ג חייב להסתכן דא"א בענין אחר, אבל בהריגת יחיד דאפשר באופן דלא יסתכן, אמאי לא כ' החינוך במ' תרג' 

 דחייב רק באופן דלא יסתכן.
 (.ברכות ה.), קר"א (מ' תרה')ע' במהר"ם שי"ק  לא
 .וכן מורה דברי החינוך עצמו ,דהא דבעי צבור הוי מדרבנן (ס' לז')תורת חסד ו (,מ' תרג')ודלא כמש"כ במנ"ח  לב
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היינו מלחמה של יחידים כנ"ל, דאע"ג דאיכא דין עמלק במצות מלחמת עמלק, 

מלחמת מצוה בעמלק ג"כ, מ"מ הזכירה תלוי על מלחמת היחידים דהיא מצות 

הכרתת זרעו ואינה מלחמה וכנ"ל. ואולי יש לקיים דבריהם ולאו מטעמיהו דאפשר 

 דמה דמוטל חיוב על כולם להכרית זרעם מקרי חובת הצבור.

דחייבות בה מהכרתת זרעו דפטורות בה, דאי הוי  ועכ"פ טעמא בעי מ"ש מלח"מ

מ"ע שהז"ג נימא דפטורות בתרוייהו, ואי לא הוי מ"ע שזה"ג נימא דחייבות 

בתרוייהו. וע' באבנ"ז )או"ח ס' תק"ט( שתי' דהכרתת זרעו הוי מ"ע שהז"ג כיון 

, ולא עדיף עמלק משאר הרוגי ב"ד, אבל לא כן הריגת ז' לגדאסור להרוג בשבת

לא מבעיא למ"ד היכא דאיכא לאו כהכא דכת' לא תחיה כל נשמה  עממין

דחייבות גם עם העשה, אלא גם לתוס' בקיד' הלא הוא למען אשר לא ילמדו כו' 

וא"כ הוי מלאכה שאין צריכה לגופה. וע' כל"ח )ס"פ כי תצא( ודברי יואל הנ"ל 

 . לדבזה

ק אינו מצוה אלא דשוב הוקשה לי בכל זה לומר דמצות כריתת זרעו של עמל

מדיני מלחמה, דהא כ' החינוך )מ' תר"ד( "דיני המצוה קצרים והם מבוארים בפ' 

שמיני מסוטה", והוא פ' משוח מלחמה שעוסק בכל דיני מלחמה, וא"כ צ"ע כדהק' 

במנ"ח הא איתא התם אפי' כלה מחופתה והרי כריתת זרעו של עמלק הי' מצות 

יב נשים )וע"כ צ"ל כתי' הרש"ש הנ"ל מלחמה כמבואר בדבריו וה"ל להחינוך לחי

ודעימי'(. ותו אם המצוה הוא בגדר מלחמה, מאי נתחדש במצוה זו של כריתת 

זרעו טפי ממצות הריגת ז' עממין, דהא לעולם משמע דמצוה אחרת היא. ותו 

הא דמשמע דחייב להרגם אפי' אם יסתכן בדבר וכנ"ל, דהשתא דמבואר  שה,ק

יגת ז' עממין, אמאי אין דיניהם שוין בזה, וצ"ע דהוא מצות מלחמה כמצות הר

 כעת.   

                                                
וכשיטתו )או"ח ס' תנ"ט( גבי מעקה, דכה"ג מקרי זמן גרמא. ובמרחשת )א' כב'( כ' דמלחמת עמלק מקרי זמן גרמא  לג

 משום דמלחמה לאו זמנו בלילה, ולפ"ד הק"ל מ"ש הא מהריגת ז' עממין.(
לד

בה הק' ע"ע וז"ל ולכא' י"ל דכיון דהריגת ז' עממין נוהג בשבת, חשוב זמן מצוה גם לגבי בסוף התשובאבנ"ז ו 

לעולם איכא דהריגת עמלק" ע"ש מה שתי', ומבואר דס"ל דנשים פטורות ממצות הריגת עמלק לגמרי, אבל לפמש"נ 

מבואר דאה"נ דחשיב שבת  תסכן,מביחיד היכא דלא אפשר אפי' מלחמה או של  חיוב על נשים להרוג עמלק באופן 

דאינו ולאבדם בבא א' לידו, רק דפטורות במצות כריתת זרעו  זמן מצוה לנשים )אולי משום למען אשר לא ילמדו(.

 .דלא גרע מהרוגי ב"דנוהג בשבת 
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 מעלת השתיקה

יָּה ִפי ֹראשוֹ  ת: )לב( ְוהָּ ֵאפֹוד ְכִליל ְתֵכלֶּ ת ְמִעיל הָּ ִשיתָּ אֶּ ה ִיְהיֶּה ְלִפיו  ְועָּ פָּ ְבתֹוכֹו שָּ

יו רִ  ִשיתָּ ַעל שולָּ ֵרַע: )לג( ְועָּ א ִיְהיֶּה ּלֹו ֹלא ִיקָּ ִביב ַמֲעֵשה ֹאֵרג ְכִפי ַתְחרָּ ת סָּ ֹמֵני ְתֵכלֶּ

ִביב: )לד( ַפֲעֹמ  ם סָּ ב ְבתֹוכָּ ִביב וַפֲעֹמֵני זָּהָּ יו סָּ ִני ַעל שולָּ ן ְותֹוַלַעת שָּ מָּ ב ְורִ ְוַאְרגָּ מֹון ן זָּהָּ

ֵרת ְוִנְש  יָּה ַעל ַאֲהֹרן ְלשָּ ִביב: )לה( ְוהָּ ב ְוִרמֹון ַעל שוֵלי ַהְמִעיל סָּ ַמע קֹולֹו ַפֲעֹמן זָּהָּ

ש ִלְפֵני ְיֹקוָּק וְבֵצאתֹו ְוֹלא יָּמות ל ַהֹקדֶּ   לד(-)כח, לא ְבֹבאֹו אֶּ

כביצת  רימונים, עגולים וחלולים היו כמין רימונים העשויים בפסוק ל"ג: ופרש"י

תרנגולת: ופעמוני זהב, זגין עם ענבלין שבתוכם: בתוכם סביב, ביניהם סביב בין 

 שני רימונים פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל:

 שאלות:

על פרש"י בשמות פרק כח פסוק לא ולא ידעתי גם כן למה  הרמב"ן א{ הקשה

עשה הרב הפעמונים לעצמם, פעמון בין שני רימונים, כי אם כן לא היו הרימונים 

משמשין כלום? ב{ ואם לנוי, למה היו עשויים כרימונים חלולים, יעשם כמין תפוחי 

שה בהם זהב? ג{ ועוד שהיה צריך הכתוב לפרש במה יתלה הפעמונים, ואם יע

טבעות לתלות בהן? ולכן חולק הרמב"ן ומבאר שהכונה ממש הפעמונים בתוך 

 חלל הרימונים כך שאין כפל וגם ביאור בתוך כפשוטו.

מדוע מדגישה התורה שהפעמונים היו בתוך הרימונים,  ד{ עוד הקשה האלשיך

מון הרי לפי הסבר חז"ל היו הרימונים בין הפעמונים לפרש"י "בין שני רימונים פע

אחד" אם כן הרי שגם הרימונים היו בתוך הפעמונים כלומר ביניהם כפי שנאמר 

בהמשך הפסוקים "פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון" ומדוע מודגש דווקא על 

 הפעמונים שהיו בתוך הרימונים? 
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 מצב התקשורת בזמננו

וצרו נקדים לומר לצערנו אנו עדים למציאות הטופחת על פנינו שהגולם קם על י

ובגלל התפתחות המדיה והתקשורת כל אירוע וכל מחשבה וכל דיבור עולה על 

גלי האתר ומתפרסם בקבוצות וביתר כלי התקשורת והמדיה והופך לשיחת היום 

וכל היום מצלמים כל מיני מצבים שונים של האדם ועובר לפרסום עד שכמעט אין 

מאחר ויתכן  ,ת הוא צפויפרטיות וחופש פעולה לאדם כי אינו יודע לאיזה הפתעו

שהוא מוקלט ומתועד בכל פעולותיו ודיבוריו והכל בשם חופש הדיבור, וכך כל 

חשד וכל דמיון פרוע יכול לעלות לתקשורת וכבר מפורסם בכל העולם, ולזאת 

בנקל מתפרסמת כל פרשה בטרם נולדה כבר יש את כל הספקולציות על האדם 

ובפרט  ,ים בזה לו ולכל משפחתו ולעסקיומבלי להביא בחשבון את הנזקים שפועל

שאמנם אינם חסינים מפני  ,כשמדובר באישי ציבור ועוד יותר במנהיגי המדינה

החוק אך גם הדוברים אינם חושבים ונותנים את הדעת מה הנזקים שנגרמים 

מתוך הכפשת התדמית  ,בעקבות פרסום הדברים לא רק לנידון אלא לכלל העם

מטרידים באופן שמונעים את המוטיבציה להמשיך שנתפסת בעולם מה גם ש

ולצערנו בארצנו אשר למודה מתחים וקשיי קיום לא ניתן להיות שאננים  ,לפעול

כי חדשים לבקרים, כאשר ענינו רואות שלא פוסקות הפרשיות שעולות יום יום 

ואין יום שאין קללתו מרובה מחבירו ובפרט במנהיגי ציבור אם יש עניין הוא ירדף 

תום הדבר זועק לשמים האם זו התנהלות של חברה מתוקנת הרי אין ספק  עד

שיכולים לעשות את החקירה על כל חשדותיה בבת אחת ובאיסור פרסום וחיסיון 

עד אשר יתבררו הדברים אם יש בהן ממש או לא, אולם חופש הדיבור ועל הציבור 

דעת תורתנו  לדעת עולה על הכל בחשיבות זו השקפת חלק מאנשי דורנו, אולם

 הקדושה ההיפך הגמור כאשר נבאר. 

 ל"ו או ע"ב פעמונים כנגד מספר סוגי הנגעים לכפר על חטא הלשון

ת"ר מעיל כולו של תכלת היה, עוד נקדים הנה מבואר במסכת זבחים דף פח ע"ב 

שנאמר ויעש את מעיל האפוד כליל תכלת. שוליו כיצד? מביא תכלת וארגמן 

עושה אותן כמין רימונים וכו', ומביא שבעים ושנים זגין שבהן ותולעת שני שזורין, ו
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שבעים ושנים עינבלין, ותולה בהן שלשים וששה בצד זה ושלשים וששה מצד זה, 

רבי דוסא אומר משום רבי יהודה שלשים וששה היו, שמונה עשרה מצד זה ושמנה 

וכן עינבלים, מה שתלוי בתופרש"י מסכת זבחים דף פח ע"ב עשרה מצד זה. 

לקשקש ותולה בו אצל הרמון ]והוא[ פעמון כדכתיב )שמות לט( פעמון ורמון 

ובתוך הרימונים דקרא לאו בתוך החלל קאמר אלא ביניהם דפעמון אחד בין שני 

כמחלוקת כאן כך מחלוקת וכתבו התוספות מסכת זבחים דף פח ע"ב רימונים. 

פר על לשון הרע וכן במראות נגעים, פר"ת דתלי האי בהאי דמשום דמעיל בא לכ

נגעים באין על לשון הרע כדאמרינן פרק יש בערכין )ערכין דף טז.(. וכ"כ ר"ת בספר 

כתב שהיו ע"ב פעמונים, נגד ע"ב  וכ"כ בבעל הטורים )שמות כ"ח ל"ג(הישר. 

מראות נגעים )נגעים פ"א מ"ד(, שהרי המעיל בא לכפר על לשון הרע, וצרעת בא 

 ת שהמעיל עשוי כנגד חטאי הלשון.בעון לשון הרע. הראת לדע

 השתיקה ערכה כפול מדיבור:

דרש רבי יהודה איש כפר עוד נקדים מאמר חז"ל במסכת מגילה דף יח ע"א 

גבוריא, ואמרי לה איש כפר גבור חיל מאי דכתיב ]תהלים ס"ה[ לך דמיה תהלה 

 סמא דכולה משתוקא. כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא מלה  בסלע, משתוקא 

ואמרו שם, סמא דכולא משתוקא. והיינו שחז"ל מלמדים אותנו שהשתיקה  בתרין.

ערכה כפול מהדיבור והיא תרופה, ולמרות שהאדם חושב כמה שיותר עושה רעש 

ומדבר מצליח אינו אלא טועה, ואפשר להביא מקור לזה מבגדי כה"ג מהמעיל 

 ן. בהקדם מחלוקת הראשונים בביאור הרימונים והפעמונים כדלקמ

 תירוץ האלשיך לרמז שיותר צריך לשתוק:

על פי דברי חז"ל שהמעיל רומז אל הפה ומוצאותיו ובזה נבוא לתירוץ האלשיך 

שהוא סמל הפה, ואילו  "הדיבור"הפעמונים המקשקשים בקולם מהוים איפוא את 

הרמון העשוי מחוטי צמר כפי שנאמר "תכלת וארגמן ותולעת שני" מהווה את 

שהרי אין דבר יותר שקט מצמר, על כן אמרה תורה "ופעמוני זהב  "השתיקה"סמל 

בתוכם סביב" לפי שכאשר הפעמון מקיש על הרמון העשוי מצמר מתמעט הקול 

ומשתתק עד שכמעט ולא שומעים את קשקוש הפעמון, על כן נאמר להלן שמות 
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תוך לט כה "ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים" ולא להיפך ויתנו את הרימונים ב

הפעמונים ללמד שלא הפעמון הוא העיקר אלא דווקא הרמון שגם הפעמון הרומז 

וככל שימעיט האדם אל הדיבור עליו להיות בתוך הרמון הרומז אל השתיקה 

ככל שייטיב להטמין את הפעמון בתוך הרמון להצניע את הדיבור בתוך  בדיבורו

מתייחס יותר לרימון : ביאור הדבר שהמבט של התורה כן ייטב לו עכ"להשתיקה 

מאשר לפעמון מעין יהלום הנמצא בין אבני חן אחרים בקרבתו מבט האדם 

מתייחס בעיקר ליהלום מפני חשיבותו ויוקרתו, כך התורה מייחסת את המבט על 

המעיל שהעיקר הם הרימונים ולא הפעמונים למרות שהן שוין במספר אך 

 ה יקרה וחשובה הרבה יותר. בחשיבות עולה הרימון לרמז וללמד אותנו שהשתיק

 דברי המלבי"ם פיו של המעיל כפול, ובין הרימונים:

סביב לא  שפה לפיושמות רמזי בגדי הקדש וצוה שיהיה  עוד הוסיף המלבי"ם

יקרע, שלא יקרע את פיו לדבר דבר חול, כי ה' הקיף על הדבור שני חומות ושפה 

, ונשמע קולו בבואו אל הקדשסביב לפיו כמ"ש חז"ל, וכ"ש שלא ידבר לה"ר רק 

שאז ידבר בתורה ובמצות ה' ויקשקש בפעמון, וע"כ באו הפעמונים בתוך 

כמ"ש בס' שירי  שהרמון יש לו תרי"ג גרעינים, ומצייר התרי"ג מצותהרימונים, 

הנפש שכ"מ שבא שם רימונים בשיר המקודש מורה על התרי"ג, שהקול ראוי 

הרימונים, בתורת ה' ומצותיו, ועז"א שימצא רק בבואו אל הקדש ורק בתוך 

מעיל מכפר על לשון  ומבואר במסכת זבחים דף פח ע"בשהמעיל מכפר על לה"ר, 

וכן במסכת ערכין דף טז הרע מנין? א"ר חנינא יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע. 

מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה  ע"א

 הקול.

 יקהמעלת השתב

רבי עקיבא אומר וכו' סייג לחכמה וכבר אמר התנא בפרקי אבות פרק ג משנה יג 

וכן מבואר במסכת פסחים דף צח ע"ב מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה   שתיקה: 

והוסיף לחכמים, קל וחומר לטפשים, שנאמר ]משלי יז[ אויל מחריש חכם יחשב. 

יך לומ' חכם מחריש אטם וכו' ואין צרבתוספתא מסכת פסחים פרק ט הלכה ב:  



 

  

 

 צב 'עמ -אספקלריא 

 

וכן הסיק את המסקנה  וכן מבואר במסכת דרך ארץ פרק ו הלכה ד: שפתיו נבון:

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים  בפרקי אבות פרק א משנה יזהתנא 

והוסיף על כך במסכת אבות דרבי נתן ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה וכו': 

מר כל ימי גדלתי בבין החכמים ולא מצאתי לגוף שמעון בנו אונוסחא א פרק כב: 

טוב משתיקה. לחכמים יפה שתיקה קל וחומר לטפשים לא חכמה מביא דברים 

ולא דברים מביא חכמה אלא מעשה. כל המרבה דברים מביא חטא שנאמר ברוב 

דברים לא יחדל פשע )משלי י' י"ט( ואומר גם אויל מחריש חכם יחשב )שם י"ז 

תני בר קפרא יפה שתיקה לחכמים למי מסכת פסחים פרק ט ה"ט וכן בירושכ"ח(: 

קל וחומר לטיפשים וכן שלמה אומר גם אויל מחריש חכם יחשב ואין צורך לומר 

 חכם מחריש: 

 !לשתוק – האומנות הגדולה ביותר של האדם בעולם

אמר רבי אילעא אין עוד מבואר במעלת השתיקה במסכת חולין דף פט ע"א 

העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה 

ארץ על בלימה רבי אבהו אמר מי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר ]דברים ל"ג[ 

ומתחת זרועות עולם. אמר רבי יצחק: מאי דכתיב ]תהלים נ"ח[ האמנם אלם צדק 

ו של אדם בעולם הזה  ישים עצמו תדברון מישרים תשפטו בני אדם מה אומנות

מסכת חולין דף פט  ופרש"יכאלם, יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון. 

ע"א האמנם אלם אומנות יפה היא האילום, אבל צדק דהיינו דברי תורה אותו 

הרי שחז"ל למדו אותנו הפך מוסכמות החברה שאדם חושב כמה שיותר  תדברון.

ומוצלח, וטעות היא כי ברוב דברים לא יחדל פשע, היות מדבר הוא יותר חברמן 

וגורם מחלוקות ושנאה וקנאה ותחרות, וזו אומנות גדולה להצליח להיות שתקן עד 

 כמה שיותר ועי"ז זוכה לחכמה. 

 בזכות השתיקה של לוט למרות הזדמנות להרויח ניצול מסדום

לאחר  232 (231כתב בספר אגרת הידיעה כתב במכתב מאליהו )ח"ג עמוד 

שהאריך בגדלותו של לוט שמסר נפשו על החסד ועכ"ז לא היתה זו סיבה להצילו 

מסדום, ומה שבכ"ז זכה להנצל היה זה דבר השתיקה כנאמר )בראשית י"ט כ"ט( 
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"ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה, ופירש"י, מהו זכירתו של 

שתו של אברהם ושמע שאמר אברהם על לוט, נזכר שהיה לוט יודע ששרה א

אברהם במצרים על שרה אחותי היא ולא גלה הדבר שהיה חם עליו לפיכך חם 

הקב"ה עליו" ושאל בשם הגרנצ"פ זצו"ל הכי דבר פעוט כזה שלא להלשין על דודו 

שהוא גיסו ורבו למוסרו לרוצחים יחשב למעלה גדולה יותר מכל מסירות נפשו מה 

ותו של לוט בחסד לא היתה מדרגתו הקנינית שהוכח בסדום? והשיב שכל גדל

האמתית, ואילו בדבר השתיקה היתה מעלה זו אצלו פנימית קנינית והוסיף ביאור, 

שמאחר ואצל לוט היתה אהבת הבצע חזקה מאוד ושע"כ נפרד מאברהם, ואילו 

היה מדבר היה משיג תועלת מפרעה, ובכ"ז שתק, דבר שהורה על קנין פנימי אמת 

 יכל לדחות את להיטותו לבצע ע"כ נזכרת זכות זו להצילו מסדום".הנמצא בו ש

 השתיקה של רחל

מעלת השתיקה של רחל אמנו ע"ה, אמרו )ב"ר פע"א ח' ובתנחומא( "רחל תפסה 

פלך שתיקה וכו' עוד במדרש רבה )בראשית פרשה פד פסקה י( איתא ומאן קאים 

היינו שיוסף זכה  ליה משתיקותא דאימא קמה והנה קמה אלומתי וגם נצבה,

לגדולה בגלל זכות שתיקותה של רחל, ומפרש המדרש אלומתי" לא כהפשט 

הפשוט של אלומות תבואה, אלא אילמות" שתיקה. היות שיעקב מסר לה 

הסימנים היו בידה כל השבע שנים בתקוה שאכן היא תנשא ליעקב, ומבואר 

לרחל עתיד באגדת בראשית )פכ"ב( שכל אותן שבע שנים היה יעקב מבטיח 

הקב"ה להוציא ממני שנים עשר שבטים וכו' ובתנחומא אמרו שגם ביום האחרון 

הושיב לבן את רחל באפריון ככלה לפני חופתה בכדי שלא ירגיש יעקב, וראתה 

 סבלונותיה ביד אחותה ורק לאחר החתונה הוחלפה ולמרות זאת שתקה.

 השתיקה של יוסף

בשתיקה נוראה אמרו במדרש )ב"ר פצ"ד וכן מצינו אצל בנה יוסף הצדיק מעלתו 

ג'( "ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי, כתב בענף יוסף בשם האלשיך בתהלים ע"ח, 

שכוונת יוסף במה שלא הודיע לאביו שהוא חי משך כ"ב שנה, היה לבלתי הלשין 

את אחיו ולבלתי הכזיבם שאמרו לאביהם שמת, עד שע"י עצמם שלח שיהו הם 
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לא יקצוף עליהם" עכ"ל והמדובר תוך הכ"ב שנה, ומצינו  המבשרים לאביו שע"כ

דגם לאחר שנתראה אל אביו לאחר הכ"ב שנה גם אז פעל באופן המעולה הזה, 

דכתב הרמב"ן )בראשית מ"ה כ"ז( "וידברו אליו את כל דברי יוסף, נראה לי על 

ו דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף וכו' ויוסף במוסר

הטוב לא רצה להגיד לו" והוא מפורש במכלתא )שמות בשלח אות י"ט( "ויקח 

משה את עצמות יוסף וכו' בתוכו, לא תענה ברעך, ויוסף לא הגיד לאביו מה שעשו 

לו אחיו" וביותר כתב דעת זקנים מבעלי התוספות )בראשית מ"ח א'( "ויאמר 

מצינו נמי ויקרא לבנו ליוסף וכו' ומשמע שלא היה יוסף רגיל אצל יעקב כמו ש

ליוסף, ושמעתי מפי הרב ר' שמואל ז"ל הטעם לפי שהיה ירא שישאל לו הענין 

היאך הורד למצרים ויגיד לו שמכרוהו אחיו וכו'" וזה ודאי מוסר עליון להמנע 

מלהמצא אצל אביו ובודאי שהיה מקבל עוד תועלת, וויתר על הכל עקב מעלותיו 

 הקניניים שלא לספר ולשתוק.

 זכות שתיקתו של בנימין זכה שהשכינה בחלקוב

וכן אצל בנה בנימין מבואר במדרש תנחומא )מקץ פרק י( הובא בזמן שמצאו את 

הגביע וחשדו בבנימין והיה שותק, והיו עומדין ומחבטין לבנימין על כתפיו ואומרין 

לו גנבא ברא דגנבתא ביישתנו כך ביישה אמך את אבינו, ובשביל אותן המכות 

והו בכתפיו זכה שתשרה שכינה בין כתפיו שנאמר )דברים לג( חופף עליו כל שהכ

היום ובין כתפיו שכן. היינו שבנימן שתק כדי שלא יעלילו על אחיו שהם גנבו, 

 ובשכר שתיקתו זכה לבית המקדש שיהיה בחלקו. 

 בזכות השתיקה של תמר יצא ממנה דוד המלך

ר לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל א"ר אלעזעוד מבואר במסכת סוטה דף י ע"ב 

וריחקן, בא גבריאל וקירבן. היינו דכתיב למנצח על יונת אלם רחוקים לדוד מכתם, 

א"ר יוחנן משעה שנתרחקו סימניה נעשית כיונה אילמת, לדוד מכתם שיצא ממנה 

דוד שהיה מך ותם לכל. וכתב על כך מרן החיד"א בחומת אנך שכך היה עם אמו 

מדנו למרות שהיה לה מה לטעון ולהעיד ושתקה זכתה לזרע של דוד עיי"ש. לל

 המלוכה.
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 אזהרת המגיד למרן הב"י

וכתב במגיד מישרים )פרשת וארא( נאמר לבית יוסף וטרם תוציא הדבר מפיך 

תראה אם אפשר לך זולתו אל תוציאהו מפיך, וגם אם תהיה מםופק בו אל 

 מרו.תוציאהו מפיך, עד שיהיה מבורר לך שאתה מוכרח לאו

 מעשה באברך שהחליט לאמץ שתיקה

אמנם אומנות השתיקה מעלתה גדולה לאין ערוך אך כל שזה לדבר של קדושה 

תורה ומצוות וחסד ההפך מעלת הדיבור עולה על השתיקה לזאת ידע האדם 

לשלוט על דיבורו ולהיות חכם מתי לדבר ומתי לשתוק אך לא כמו המעשה שכתב 

ששמע על גודל מעלת השתיקה וכמה שיש  בספר אמרי דניאל מעשה באברך

להיזהר בדבור, וקבל על עצמו שלא לדבר כלל, והנה הגיע לביתו לאחר יום של 

למודים, ואשתו שואלת בשלומו והוא כאלם לא יפתח פיו, ולא מדבר כלל, ושוב 

האשה אומרת מדוע אינך עונה לדברי, ושואלת אותו שאלות ומבקשת למענה פיו 

עונה כלל וכך עברו כמה ימים והאשה העלובה הזאת בצער  והוא בשלו ואינו

גדול, ופנתה לביתו של הגאון ר' שמואל סלנט שהיה רבה של ירושלים הידוע 

בפקחותו הרבה, לשאול בעצתו, והרב אמר לה, תקראי לו אלי, וכשהגיע האברך 

שאל לשלום, ותמה על מה הרב ביקשו לבא אליו, אך הרב אינו עונה לו כך עברה 

שעה, ושוב שואל ומבקש לדעת סיבת קריאתו אליו שוב הרב אינו שם לב אליו כך 

עברו כמה שעות, עד שאותו אברך פקעה סבלנותו וצעק הגד לי כבוד הרב מה 

אתה חפץ ממני איני יכול יותר לסבול ואז הרב השיב לו במתק דבריו, רק מספר 

א"כ תבין מה גרמת  שעות הינך כאן ואינך יכול לסבול יותר ופקעה סבלנותך,

לאשתך שאינך עונה לה ולא מסביר לה פנים, לא שם לבך אליה, דע לך שעליך 

לדבר איתה ולהשיב נפשה, ולא לגרום לה צער כמו שעשית, והאברך הבין הדבר 

ותיקן המעוות, הרי שודאי חובה גדולה לדעת מתי לדבר ואיך לדבר ומה לדבר 

 ת אומנות.והוא מה שאמרו חז"ל שהדבור הוא מבחינ



 

  

 

 צו 'עמ -אספקלריא 

 

 מוסר השכל

עלה בידנו להשכיל ולהבין שאמנם כוח הדיבור גדול ועצום עד מאוד ובו נשתבח 

האדם מיתר הנבראים, אך כל זה כאשר משתמש בו לתורה מצוות ומעשים טובים 

ולפרנסתו, אבל בשאר ענייני האדם השתיקה עולה בכפליים מהדיבור כי ברוב 

האסור ומזיק שמאבד כל חלקה טובה ויכול  דברים לא יחדל פשע וכל שכן בדיבור

לחולל חורבן והרס בביתו בחברתו ולכלל, והחכם שמרבה בשתיקה זוכה ומצליח 

בחיים ולמרות שעלול להפסיד בשתיקתו או ימנע איזה רווח בגלל הימנעו לדבר 

ידע שאינו אלא טועה ובדיוק ההיפך מפסיד בגדול ומאבד זכויות רבות, וחופש 

י ששולט על דיברו לנצור לשונו כי לאחר שדיבר כבר אינו בשליטתו הדיבור הוא מ

אלא ההפך, ולמרות שנראה שהשתקן טיפש כבר אמר שלמה המלך בחכמתו 

ההפך הגמור גם כסיל כי יחריש לחכם יחשב וכל שכן לחכם, וכמו שאמר התנא 

 מנסיון חייו שלא מצא לגוף טוב משתיקה, ואשרי מי שזוכה לבלום פיו כי עליו

עומד העולם וזו האומנות הגדולה שמוטלת על האדם בימי חלדו עלי אדמות, ובזה 

יהיה אהוב למטה ונחמד למעלה להיות רצוי ואהוב לבריות, ויהי רצון שנזכה שלא 

 נחל דברנו ועל ידי נזכה שככל היוצא מפינו הקב"ה יעשה אמן.

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך
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אברהם, כולל 'תורת ה' מעמקי הלכה / הרב יצחק 

 חפצו' )בית שמש(

 (ב)ציור תבנית המשכן וכליו בחומשי התשב"ר 

ה ֹאתֹו  ת ֲעֵצי ִשִטים ַתֲעשֶּ ִשיתָּ ִמְזֵבַח ִמְקַטר ְקֹטרֶּ  ל, א()ְועָּ

בשבוע שעבר, דנתי בס"ד, בנושא המחשת כלי המשכן ולכליו בדרך ציור. 

, אשר התנגד להוצאת ספר זצ"להגר"מ פיינשטיין והבאתי ממעשה שמספרים על 

שכזה. ולמעשה לא נתבאר עדיין טעם ראוי והגון להתנגדות. ואדרבה, ממסקנת 

הדברים היה נראה, כי יש לעודד את חיבור הספרים הללו, בפרט בדורינו אנו. 

 אשר כבר הגדירוהו בכינוי "דור האיסטנט".

לנושא שבו אולם ישנם עוד כמה מבטים נוספים אשר יש להוסיפם ולצרפם 

עסקינן, ומאחר ופרשיות השבוע עדיין עוסקות בבנין המשכן, הרי שיש עוד מקום 

 לדון גם בשבוע זה בנקודות החדשות.

* 

 איסור עשיית תבנית המקדש וכליו –ענף ב' 

)מג.(, "לא  ע"ז)כד.(, ו ר"הוהנה עוד נראה לדון בשאלתן, ע"פ מה שהובא בגמ' 

דרה תבנית אולם, חצר כנגד עזרה, שלחן כנגד יעשה אדם, בית תבנית היכל, אכס

שלחן, מנורה כנגד מנורה". וילפינן לה מן המקרא בפרשת יתרו )שמות כ, כ(, "לא 

. ויל"ע האם גם להתעשון אתי וגו'", "לא תעשון כדמות שמשי, המשמשים לפני"

 שירטוט מדיוק של תבנית כלי המשכן נכלל בתוך איסור זה.

 דוקא בזמן שביהמ"ק היה קייםא[ האם האיסור אמור 

)מצוה מנח"ח ונראה דיש להקל בדבר, מכמה טעמים: ראשית כל, הנה מצינו ב

רנ"ד אות ו'( אשר דן לחדש, כי האיסור הנ"ל, נאמר רק בזמן שביהמ"ק היה קיים. 

                                                
)מצוה רנד אות ו'( שלמד מדברי הרמב"ם והחינוך, שנקטו דהאיסור נובע, מחמת דיני "מורא  מנח"חאמנם עי' ב לה

 ". ואכן תמה עליהם, מדוע שינו מפשטות הגמ', שמבואר מדבריה כי האיסור מחמת לאו ד"לא תעשון".מקדש
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אולם בזה"ז שחרב ביהמ"ק, אין שיעור ברור ומוגדר של תבנית, שבו יש לאסור את 

 ם השתנו מבית לבית.בנייתו, שהרי הגדלי

אולם אין להקל ע"פ טעם זה לחוד, שהרי המנח"ח בעצמו ירא לסמוך ע"פ 

)או"ח סי' שו"ת בית אפרים סברתו, להקל באיסור דאורייתא. ובאמת שציינו בזה ל

י' ד"ה אך מדברי( אשר נקט כדבר פשוט, שגם לאחר חרבן הבית, האיסור עודנו 

 קיים. יעו"ש.

 ב[ ציור בעלמא מותר

ך מאחר והכא איירינן בענין ציור ושירטוט בעלמא, מבלי ליצור כל תבנית של א

וז"ל, "לא  )ע"ז מג.(ריטב"א 'בנין'. הרי שבכה"ג שפיר יש להקל. וכמפורש בדברי ה

יעשה אדם בית תבנית היכל כו'. נקט לשון תבנית. לפי שאינו אסור, אלא כשעושה 

ום משעוריו והלכותיו, כדמפרש כמותו ממש, כתבנית בנין ממש. ושלא יחסר כל

. וכן נהגו בעטרות ומטפחות ספרים ובתי כנסיות ציור בעלמא מותרואזיל. אבל 

 לציירין, ואין בכך כלום".

 ג[ הפוסקים דנו להתיר גם 'בנית' הדמייה מוקטנת, של דמות המקדש

ובנוסף יש לציין, כי גם בייחס ליצירת מודל להדמייה, להמחשת בנין ביהמ"ק או 

משכן, אשר נעשית בצורה מוקטנת בהרבה מהמדה האמתית. ]ומודל כזה קיים ה

במכון המקדש. וכן ראיתי מודל כזה, ע"ג גג האולם של ישיבת "אש התורה" שע"י 

הכותל המערבי[. והנה כבר נו"נ  בזה גדולי הפוסקים, האם שרי למיעבד הכי, 

 משום האיסור הנזכר.

תמ"א, ובמהדו' החדשה: או"ח -רפ"ט, ת"מ)סי' שו"ת שלמת חיים ובאמת הובא ב

, נטה להחמיר בזה. משום הגרי"ח זוננפלד זצ"ל מרןל"ו( ש-סי' ער"ב, יו"ד ל"ה

שנקט כי ההיתר של "להתלמד" ]המובא במסקנת הסוגיא בר"ה וע"ז הנ"ל[, לא 

שייך כאשר לומד רק לשם לימוד התורה, ואינו מתכוין להוציא מזה "הלכה 

 "ש.למעשה" כבנ"ד, יעו
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)ח"י סי' שו"ת מנחת יצחק )יו"ד ח"ג סי' ל"ג(, ובשו"ת אג"מ אולם מאידך יעויין ב

)ח"ז עמ' רפ"ח(, אשר צידדו מכמו"כ טעמים להקל בזה. הן הליכות עולם ע"ג(, וב

משום שגם זה נכלל בהיתר של "להתלמד". והן משום שמדובר בכלים קטנים אשר 

ות כ' כ'( שנסתפק בזה, דאולי )שממשך חכמה לא ניתן להשתמש בהם ]עי' ב

האיסור, הוא דוקא בעושה על מנת להשתמש בו, מנורה להדליק בו, שולחן להניח 

)ר"ה ריש כד:( שנקט כן ריטב"א בו לחם, וכל כיו"ב. וכן ציינו בזה לדברי ה

בפשיטות "שלא נאסרה העשייה, אלא להשתמש בו"[ והן משום מה שמבואר 

בונה כמדת אורכו ורחבו של תבנית המשכן ]עי' מכמה ראשונים, דהאיסור רק כש

)יומא נד:([, ולא כאשר מייצר  תוס')ע"ז מג. ד"ה בית תבנית(, וב רש"יבזה ב

בית הלל בקובץ הרב אלגוב עובדיה שליט"א הדמייה מוקטנת. וע"ע במש"כ בזה 

 צ"א(. -)גליון י"ח עמ' צ'

מכ"ש להקל גם על ומכל טעמיהם של אותם אחרונים שהקלו, הרי שיש ללמוד  ב

נדון דידן, שכאמור מלבד כל הנך טעמים, הרי שמדובר רק ב"ציור בעלמא", ואין בו 

 אפילו לא כדמות בנין.

* 

 הש"ס מלא בציורים להמחשה –ענף ג' 

ובאמת שיש מקום גדול לעורר על כל הנידון שבו אנן עסקינן, שהרי מה לנו 

לאסור דבר אשר מוכרע מתוך הש"ס המסור בידינו, אשר מלא מעניני תבניות 

וציורים להמחשה, אשר שרטטו לנו בעלי הגמ' או מפרשי התלמוד ]עי' לדוגמא: 

 תוס':, צט.(, וב-)ב"ב סב.רשב"ם ז., ב"ב יג.(, וב-)סוכה ו: רש"י)ד.(, וב סוכהבגמ' 

קב.(. וכן עי' במקומות רבים במס' עירובין, ובסדר -)פסחים קט., ב"ב יג., סב., קא.

 זרעים ובעוד מקומות[.

ואפילו בנושא זה של כלי המשכן, אשר נאמר בהם האיסור של "לא תעשון" 

ו לו )כד.(, "דמות צורות לבנה היר"ה הנז"ל ]בענף ב'[, הרי שמ"מ מצינו במשנה ב

לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו. שבהן מראה את ההדיוטות, ואומר, הכזה 

 ראית, או כזה". והגמ' מקשה על כך כיצד הותר לרבן גמליאל לצייר כאלו צורות,
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"והכתיב לא תעשון אתי, לא תעשון כדמות שמשיי". ומתרצת הגמ' בתי' האחרון 

, לא תלמד לעשות, אבל אתה )שם כד:( "ואיבעית אימא, להתלמד עבד. וכתיב

ומבואר מזה, כי כך היא דרכה  –)מג:(.  ע"זלמד להבין ולהורות". וכן הובא בגמ' 

 של תורה, ללמוד וללמד בדרך זו, של המחשת הדברים בדרך ציורי צורות. 

, שנקט דכל ההיתר שו"ת שלמת חייםואם כי צויין לעיל ]בענף ב' אות ג'[ לדברי 

לגבי דינים הנוהגים "הלכה למעשה". ולפ"ז יש לדון,  של "להתלמד", אמור רק

שאולי כל מה שמצינו בחז"ל שציירו ציורים לביאור. הרי שלא נעשו אלא דוקא 

בדברים הנוגעים למעשה, וזאת בכדי שיובנו הדברים על דיוקם, ושלא יבוא לכלל 

 טעות ותקלה בדבר הלכה. אך בנוגע לשאלתן, בהבנת תבנית המשכן וכליו, שזה

, הרי שיש לדון דשמא לא אריך למעבד הכי, לצייר לודבר שאינו נוגע כלל למעשה

 ציורים, ומוטב שהלומד ילמד את הדבר בעצמו. 

אמנם מאחר וכאמור מכל הדברים לעיל, כי בנ"ד לא מצינו כל טעם לאסור 

ולהימנע מלצייר את תבנית המשכן וכליו. לא מצד חיוב "עמל התורה", וכן לא 

"לא תעשון" שהרי איירנין ב"ציור בעלמא", שבזה נראה דלכו"ע  מצד חשש של

 שרי. הרי שאין לנו להמציא חילוקים ולאסור את המותר.

שלמת )יו"ד ח"ג סי' ל"ג( על דברי השו"ת אג"מ וזאת מלבד מה שכבר תמה ב

)ה.(, דגם לגבי שמן המשחה, נאמר ההיתר  כריתות, והוכיח מסוגית הגמ' בחיים

של "להתלמד". למרות שאינו נוגע כלל למעשה, שהרי גם לעתיד לא ישתמשו 

אלא רק מהשמן שעשה משה כמבואר שם )ה:(, ואין צורך ללמוד כיצד להכין עוד 

                                                
 
לדורות. אם יאבד אחד מן הכלים, או כשתעשו לי כלי בית  -)שמות כה, ט( כתב וז"ל, "וכן תעשורש"י ואם כי בלו

עשו אותם", עכ"ל. ומבואר א"כ דגם עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו ת

 לימוד זה הוא דבר הנוגע "למעשה" לדורות. 

רש"י אולם נראה דזה אינו, דראשית כל, כלפי ביהמ"ק השלישי שיבנה במהרה, מצינו בכמה מהראשונים ]עי'   

, מבלי עזרת יד )סוכה שם([, כי הוא ירד משוכלל מן השמיםתוס' )ר"ה ל. ד"ה לא צריכא, סוכה מא. ד"ה אי נמי( וב

 האדם, ולפ"ז בימינו, הלימוד הזה, כבר אינו "למעשה". 

זאת ועוד, כי מאחר ואנן עסקינן, בלימודם של ילדי החידר. אשר בודאי אינם לומדים בגישה של "הלכה למעשה".   

וד שלא שהרי רק זה עתה התחילו ללמוד. וכל עניינם הוא להתרגל ב"לימוד התורה". וא"כ בכל אופן, הוי לימ

 למעשה. 
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שמן. וחזינן שגם מה שנוגע רק ל"לימוד התורה", גם הוא נכלל בהיתר של 

 .לז"להתלמד". יעו"ש

)יו"ד סי' קכ"ח(, אשר הוכיח כי ההיתר של "להתלמד" שו"ת חת"ס כן יעויין בו

דמ"מ מחוייב ללמוד הכל, ודרוש  אמור גם בדברים שאינם נוגעים עוד למעשה,

)סח.(, דמובא שם, על ר"א שלימד את ר"ע נטיעת  סנהדריןוקבל שכר. וציין לגמ' ב

דרין, ולא דנו עוד בדיני קישואין ]כישוף[, למרות שהיה זה לאחר ביטול הסנה

)יז:(, על ר' חנינא בן תרדיון, שהיה הוגה את השם ע"ז נפשות. וכן מהגמ' ב

באותיותיו, ומבארת הגמ' )שם יח.(, שעשה כן בשביל "להתלמד". וזאת למרות, 

שלא היה זה ל"הלכה למעשה" בזמנו. אלא ע"כ, דגם לשם "לימוד התורה", גם זה 

 בכלל "להתלמד".

בב"ב צט.(, לבאר את ענין רשב"ם )וסיף ולהוכיח מהציור שצייר הוכן יש לה

מיקום כנפי הכרובים בקה"ק, יעו"ש. וזאת למרות שאין דבר זה נוגע למעשה. אלא 

רק לפרש את המקראות. וחזינן מכל האמור, דאין כל מגרעת לצייר ציורים, על 

 דברים הנצרכים להבנת התורה, למרות שאינם נוגעים למעשה.

* 

 מורידה מערכם הרם -'הגשמת' דברים 'רוחניים'  –ף ד' ענ

עוררני לזווית ראיה נוספת, אשר ראוי להזכירה בנושא זה. מו"ח שליט"א אמנם מ

)עמ' מעדני שלמה בספרו  הרה"ג ר' ירחמיאל דוד פריד שליט"אוהוא ממה שהביא 

תל"ג( וז"ל, "שמעתי מאדם גדול, שהאריך לספר בהתלהבות והתפעלות גדולה 

                                                
' )בנזיר מז. ד"ה וכן( בביאור דברי הגמ' תוס, תלויה בתירוצי האג"מאיברא, דלכאו' היה מקום לדון, כי הוכחת ה  לז

"הא דקתני למוסרו לצבור, היינו בימי משה, אם עשאו פטור. אי נמי, למוסרו לצבור, ללמדם  בכריתות הנ"ל, וז"ל,

כאו' מהתי' הראשון משמע כשיטת השלמת חיים, דכל הפטור של שידעו לעשותו, ולא שימשחו ממנו". ול

"להתלמד" בשמן המשחה, אמור רק כלפי השמן שהיה בזמן משה, אבל לדורות שאחריו, אין כל פטור, משום שאינו 

נוהג עוד "למעשה". ואילו התי' השני בתוס' קאי כשיטת האג"מ, דגם לאחר דורו של משה, יש היתר ללמוד כיצד 

 למרות שאינו נוהג עוד למעשה. לעשותו,

אולם נלענ"ד, דגם לתי' קמא, אין כוונת התוס' לאסור את לימוד עשיית השמן לאחר דורו של משה. אלא כוונתם   

רק ליישב, מה 'התועלת' שיש להציבור, מהשמן של אותו מפטם. והרי אין הם עשויים להשתמש בו, שהרי דרשינן 

יה זה לי לדורותיכם, זה ולא אחר", והיינו שלא ישתמשו בשמן אחר, מלבד )כריתות ה:(, "שמן משחת קדש, יה

השמן שעשה משה. וע"ז מתרצים שהיה להם תועלת מעשית בימי משה. אך לא באו לאסור את הלימוד כיצד 

לעשותו, גם לדורות שאחר משה. ולפ"ז כל דברי התוס', הם הוכחה לשיטת האג"מ, דגם לימוד שלא למעשה בכלל 

 של "להתלמד". ההיתר
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מאד, מציור של הר סיני שראה בבית אחד. כיון שע"י זה, אפשר לחיות עם 'ציור' 

)בפירושו רמב"ן מעמד הר סיני לפני העיניים, ולקיים בזה מצות עשה ול"ת לדעת ה

ת ב'(, של זכירת מעמד הר סיני. לתורה דברים ד' ט', ובסה"מ בשכחת המצות ל"

ואחרי ששמעתי את דבריו גם אני רציתי מאד לתלות בביתי תמונה כזו, חיפשתי 

זמן רב, עד שמצאתי צייר מתאים שיסכים לצייר לי, ע"פ המקורות שאביא לו. 

וכאשר סיפרתי זאת לאחד מידידי, הוא התווכח עמי, ואמר שאין זו דרך התורה. 

באותו אדם גדול. והסכמנו שעלי להציע את הדברים לפני ואני ביקשתי להתלות 

 . מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

וכאשר הצעתי את הדברים בפני מרן, אמר בתקיפות, 'לא מציירים דבר זה!'. 

ושאלתיו, אם כוונתו שאסור לצייר ולהגשים את המאורעות שהיו שם. וענה, שאין 

'הר סיני, הוא מושג רוחני', וזכירתו 'איסור' בזה. אלא שאין מציירים דבר זה. כי 

 צריכה להיות בדמיון ובשכל. ולא להגשימו ולציירו על נייר כציור בעלמא", עכ"ל.

, בעת שעמדתי עמו על יד תבנית המודל ידידי ר' יוסף יגר שיחי'וכיו"ב עוררני 

להדמיית בית המקדש, אשר מוצג לראווה, מעל האולם של ישיבת "אש התורה". 

פנו יחד, אל עבר רחבת הכותל המערבי ]בעת ליל, לאחר שנעשו בו ומשם השק

השיפוצים, עם התאורות המרהיבות ביופיין[. ושאלני, כיצד ניתן להבין את דברי 

)נא:(, "מי שלא ראה בית המקדש בבנינו, לא ראה בנין מפואר  סוכהב חז"ל

 –ין נאה מימיו". )ד.(, "מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנב"ב מעולם". וכיו"ב ב

והרי בימינו, אנו רואים מגדלי ענק, יפים ומרהיבים ביופיין, עוד בהרבה יותר, 

 מאשר בנין ביהמ"ק והכותל המערבי המוצגים כאן לפנינו? 

והשיב לאלתר: אלא מן ההכרח לומר, כי כל הנסיון, של השיפוץ, לייפות את 

ו להמחיש לנו כאין וכאפס הכותל או את הדמיית בנין ביהמ"ק. הרי שאין ביכולת

מיופיו האמתי והרוחני של בית תפארתינו. ובודאי שהיופי לא הסתכם בגשמיותו 

של הבנין, אלא היופי היה הדור ברוחניות שאין לנו כל תפיסה והבנה בה. ועל 

היופי הזה נאמרו דברי חז"ל, שאין כל תחליף שיוכל להדמות לאותו היופי, אשר 

 מ"ק.אבד לנו, עם חורבן ביה
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. פוסק הדור הגר"מ פיינשטיין זצ"לולאור זאת, יתכן לפרש שגם לזה נתכוין 

דיתכן ואותו מנהל חידר, ערך ספר עם ציורים מיוחדים, אשר נשקפים מתוכם 

תמונות מרהיבות ביופיין. וזאת במטרה, לקרב ככל האפשר, את מבטם ודמיונם 

דש, בעת שעמדו הפורה של צעירי הצאן, אל המציאות שהיתה במשכן ובמק

נחרצות. משום שעל כגון זה  הגר"מ פיינשטייןבתפארתם. ועל דבר זה התנגד 

נאמר, "כל המוסיף גורע". דאין כל דרך ואפשרות להמחיש את היופי האמתי של 

המשכן, וא"כ מדוע 'לצמצם' את היופי למושגים שעמהם אנו חיים. ועדיף יותר 

ר את העוצמה הגדולה שבין כה וכה לא לצייר איורים פשוטים וברורים, מבלי לתא

 ניתן לתארה.

ואם כנים הדברים, הרי שמובן היטב, מדוע מצוי בידינו חומשים רבים, אשר 

בסופם מצויים ציורים ושרטוטים של המשכן וכליו, ולא שמענו כל פוצה פה 

ומצפצף, לאסור את הלימוד מתוכם. וזאת משום, שמדובר בציורים פשוטים, אשר 

להבנת פירוש המקראות, מבלי לנסות ולהוסיף גווני יופי והדר. וזו הדרך  נועדו רק

שנהג בה רבן גמליאל, וכן מפרשי הש"ס כהנ"ל. ובאופן זה בודאי לא קיימת כל 

 מקום להתנגדות.
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מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 

מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' 

 ג"כ, ועוד

 שבת בשמן זיתהדלקת נר 

ךְ ְוִיקְ  ן ַזִית זָּ מֶּ יךָּ שֶּ  , כ(זכ) חו ֵאלֶּ

הסתפקתי, מה עדיף טפי להדלקת נר שבת כשיש לו מעט שמן זית שיספיק לו רק 

לזמן הסעודה בליל שבת, ויהיה אור צלול )עיין שבת דף כ"ג ע"א( בשעת הסעודה, 

יהיה דלוק יותר כל כך, אמנם או יותר טוב להדליק בשאר שמנים שאין אורם צלול 

 ?זמן

 מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, כתב לי וז"ל, כרצונו. עכ"ל. (א

הגאון רבי אביגדור הלוי נבנצל שליט"א, רבה של העיר העתיקה בירושלים,  (ב

כתב לי וז"ל, תלוי אם חושב להישאר עוד אחרי הסעודה והאור דרוש לו, או לא. 

 עכ"ל.

שו"ת "דבריך יאיר", כתב לי וז"ל, הנה בשבת הג"ר יאיר חדד שליט"א, מח"ס  (ג

)כג.( איתא א"ר יהושע בן לוי כל השמנים כולם יפים לנר, ושמן זית מצוה מן 

המובחר. אמר אביי מריש הוה מהדר מר אמשחא דשומשמי, אמר, האי משך 

נהוריה טפי, כיון דשמע לה להא דרבי יהושע בן לוי, מהדר אמשחא דזיתא, אמר, 

ריה טפי, ע"כ. ופירש"י משוך נהוריה, אינו ממהר לכלות כשמן זית, האי צליל נהו

צליל נהוריה, צלול ומאיר. ע"כ. וכתבו התוס' )ד"ה מריש( נראה דאנר חנוכה קאי, 

ומשום טעמא דמסיק דנפיש נהוריה טפי, אבל לנר שבת פשיטא דשמן זית מצוה מן 

תין דכולהו מודו המובחר לפי שנמשך אחר הפתילה טפי מכולהו כדמוכח במתני

ביה דמדליקין. ע"כ. ]ובאמת שמזה יש להקשות על המג"א )סימן תער"ב אות ב'( 

שכתב דלגבי נ"ח אין הידור מצוה שידלק יותר זמן, ואילו הכא משמע דאי הוו 

 תרווייהו משיך וצליל, עדיף טפי משיך, וכעת אין הזמן לפלפל בזה[.
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שידליק בשמן זית, וידלק פחות ומכל מקום משמע דפשוט דלגבי נר שבת עדיף 

זמן, ממה שידליק בשאר שמנים וידלק יותר, ואם כן מה שכתב בשו"ת הלק"ט 

)ח"א סי' רמ"ז( שאלה, כמה שיעור השמן שיתן בנר שבת כדי לברך להדליק, 

תשובה, דבר שמצוותו בלילה, כל הלילה מצוותו. ואם איש עני הוא ישכב 

עכ"ל. וכ"כ יד אהרן בהגה"ט )סי' רס"ג(,  באפלתו, ולפחות יקח כשיעור סעודה.

והביאם כה"ח )שם אות ל"א(. מיירי נמי בשמן זית, דאי בשאר שמנים, עדיף 

 שידליק בשמן זית וידלק פחות כמ"ש התוס'.

ואם אין אור בבית, אלא אור הנרות, צריך להדליק נר נוסף שידלוק גם בלילה כדי 

י' רס"ג ס"ק ט"ז(. ובזה נראה דאם שלא יכשל, כמ"ש המחה"ש על דברי המג"א )ס

אין לו להדליקו משמן זית, יכול להדליקו משאר שמנים, ובלבד שלא יהיה מאותם 

 השמנים שאסור להדליק בהם, כדתנן במתני' )שבת כ:( כנלע"ד. ) עכ"ל(
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז במ"ס משפטי 

 צדקך על חו"מ

 סדר אבני החושן

חָּ וִמֵּלאתָּ בֹו  אֶּ ת ַהטור הָּ קֶּ רֶּ ה ובָּ ם ִפְטדָּ ן טור ֹאדֶּ בֶּ ה טוִרים אָּ עָּ ן ַאְרבָּ בֶּ ד: ִמּלַֻּאת אֶּ

ה: וְ  מָּ ם ְשבֹו ְוַאְחלָּ שֶּ ְך ַסִפיר ְויֲָּהֹלם: ְוַהטור ַהְשִליִשי לֶּ ְרִביִעי ְוַהטור ַהֵשִני ֹנפֶּ ַהטור הָּ

ב  ִצים זָּהָּ בָּ ִנים ִתְהיֶּיןָּ ַעל ְשֹמת בְ ַתְרִשיש ְוֹשַהם ְויְָּשֵפה ְמשֻּ ֲאבָּ ם: ְוהָּ ֵני ִיְהיו ְבִמּלוֹאתָּ

ם ִאיש ַעל ְשמֹו ִתְהיֶּיןָּ לִ  ם ִפתוֵחי חֹותָּ ְשֵרה ַעל ְשֹמתָּ ֵאל ְשֵתים עֶּ בֶּ ִיְשרָּ ר שָּ שָּ ט: ְשֵני עָּ

 כא( -)כח, יז 

 ארבעה טורים מימין לשמאל או מלמעלה למטה

נזכר לכולנו הגירסא דינקותא שפירושם של  כשלומדים חומש עם פי' רש"י

ואכן  ארבעה טורים הוא ארבעה שורות מימין לשמאל, ובכל שורה שלשה אבנים,

במצוה צט הבין בפשטות שטורים הם  מנחת חינוךכך מפרש החזקוני. אולם ה

הוא )אופקי(  שורהשורות מלמעלה למטה, ונראה שסברת המנ"ח שפירוש המילה 

 הוא )אנכי( מלמעלה למטה.מימין לשמאל וטור 

 סדר כתיבת השבטים על אבני החושן

כסדר תולדותם סדר האבנים, אודם לראובן, פטדה  - איש על שמוברש"י 

לשמעון, וכן כלם: הרא"ם מדייק מהכא משמע ששם דן כתוב על ספיר, כי סדר 

י תולדותם הוא: ראובן, שמעון, לוי, ויהודה, דן ונפתלי, כמו שכתב רש"י לעיל גב

תולדותם )פסוק י(, ואלו בספר שופטים )שופטים יח, כט(, גבי "ויקראו שם העיר דן 

בשם דן אביהם כו' ואולם ליש שם העיר לראשונה", כתב: "ובספר יהושע קרא 

דן כשם דן אביהם', מפני  לשםשמה לשם, כדכתיב )יהושע יט, מז(: 'ויקראו ל

ן לשבט דן, ששמו כתוב . והיא היתה על החשלשםשמצאו שם אבן טובה ששמה 

 על לשם. וידעו באמת שהיא נחלתם".

לכן נראה שהוא סובר שפירוש כתולדותם הוא כסדר לידת האמהות והם בני 

לאה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ודן, שלפי זה יהיה שם דן כתוב על 
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דן, שלפי לשם, לא על ספיר, ולא כסדר שנולדו, שהם ראובן שמעון ולוי ויהודה ו

זה יהיה שם דן כתוב על ספיר ולא על לשם, וכן מפרש החזקוני שבחושן נכתבו כל 

בני לאה ואח"כ בני בלהה, ומפרש את ארבעה טורים ארבעה שורות ובכל שורה 

שלש אבנים, ולכאורה נראה הרעיון שעומד מאחורי שיטה זו שהקורא בכתב עברי 

 ראשונה ושמעון לשמאלו. באופן זה קורא מימין לשמאל ולכן ראובן נכתב על אבן

 

  אודם

 א ראובן

  פטדה

 ב שמעון

  ברקת

 רהם לוי

  נפך

 י יהודה

  ספיר

 יששכר צ

  יהלום

 זבולן ח

  לשם

 דן ק יעק

  שבו

 נפתלי ב

  אחלמה

 גד שבטי

  תרשיש

 אשר ישר

  שהם

 ון יוסף

  ישפה

 בנימין

 

לפי לשון הקודש הוא מלמעלה למטה ולגבי  טור)שם( הבין ש מנחת חינוךאולם ה

סדר הכתיבה על האבנים כתב שאינו מבואר ברמב"ם אם כדרך אבני האפוד או 

כדרך הלידה ממש. ונראה מלשונו כדרך תולדתן ממש וגם מסתברא דהיו נכתבים 

לרוחב השורה והיו נקראים כדרכן שורה אחר שורה כדרך שקורין כל כתב א"כ 

 שורה מלמעלה למטה, היו ד' אבנים בכל 
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  :כזה

 אודם

 ראובן

  נפך

 שמעון

 לשם

 לוי

 תרשיש

 יהודה

 פטדה

 דן

 ספיר

 נפתלי

 שבו

 גד 

 שהם

 אשר

 ברקת

 יששכר

 יהלם

 זבולן

 אחלמה

 יוסף

 ישפה

 בנימין

 

 :ואילו את שיטת רש"י בחומש מפרש באופן זה

 אודם

 ראובן

 נפך 

 יהודה

 לשם 

 גד

 תרשיש 

 זבולן

 פטדה 

 שמעון

 ספיר

 דן

 שבו

 אשר

 שוהם 

 יוסף

 ברקת 

 לוי

 יהלום 

 נפתלי

 אחלמה 

 יששכר

 ישפה 

 בנימין

 

, אמנם אינו מפורש בדעת רבינו בחיי הסדר בדרך זה מנחת חינוךולהבנת ה

ברבינו בחיי שהיו הטורים מלמעלה למטה, אלא שהמנ"ח לשיטתו שטור הכוונה 

לפי סדר האבנים  מלמעלה למטה, וממילא אם רבינו בחיי מסדר שמות השבטים

חייב להיות שלא נרשם מימין לשמאל אלא מלמעלה למטה, מה שנראה מעט מוזר 

כי אין זה דרך הקריאה בלשון הקודש, ומאידך מובן לפי"ז כיצד האבן לשם נמצאת 

 בשבטו של דן.
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 אודם 

 ראובן

 נפך 

 יהודה

 לשם 

 דן

 תרשיש 

 אשר

 פטדה 

 שמעון

 ספיר

 יששכר

 שבו 

 נפתלי

 שוהם

 יוסף

 ברקת

 לוי

 יהלום 

 זבולן

 אחלמה

 גד

 ישפה

 בנימין

 

 מימין הקורא או מימין הכהן

)לרמ"ל שחור( מסתפק כיצד היה סדר כתיבת השמות באבני  בגדי כהונהבספר 

החושן, אם מימינו לשמאלו של כהן גדול, שהוא לקורא משמאל לימין, או מימין 

 לשמאל של קורא, שהוא משמאל לימין של כהן גדול, וצ"ע.

 ולפי"ד הצעת הדברים הוא באופן כזה

 אודם פטדה ברקת

 נפך ספיר יהלום

 לשם שבו ואחלמה

 תרשיש שוהם ישפה

 

 .ולא נראה כן משאר המפרשים ,והוא דבר חידוש
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מח"ס  ,מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף

 'לב הארי'

 בענין שמן המנורה ושמן המנחות

אֹור ְלהַ  ִתית ַלמָּ ן ַזִית זְָּך כָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ ִמיד ֲעֹלת ֵנר ְוַאתָּ תָּ

 )כז, כ(

]מאחי הג"ר יצחק שליט"א[ הנה לכשתתבונן מעלת שמן זית בצורת השלהבת. 

באופן הדלקת הנרות נבחין בחילוק נפלא בין נרות משמן זית לנרות מחלב ושאר 

מיני שמנים, דבנרות משמן זית השלהבת עומדת כל הזמן ישרה בלי לנטות ימין 

בת נוטה מצד אל צד ]ודבר זה ושמאל, ומשא"כ בשאר שמנים ונרות, השלה

שמעתי מכבוד אאמו"ר עט"ר שליט"א לפני שנים רבות, ואמר ששמע זאת מאדם 

אחד שהסביר לו בזה מה מעלה יש בהדלקת נרות שבת בשמן זית על פני שאר 

 נרות גם בימינו ששאר הנרות גם דולקים טוב[.

נר', שהכוונה  ונראה לפרש לפי"ז מה שנאמר כאן ויקחו אליך שמן זית 'להעלות

 שתהיה השלהבת עולה ישר, שזה מתקיים רק בשמן זית.

 ביאור ההו"א לפסול שמן כתית למנחות

ַבע ַהִהין ִתית רֶּ ן כָּ מֶּ לול ְבשֶּ ת בָּ ֹרן ֹסלֶּ  )כט, מ( ְוִעשָּ

כתב רש"י: "לפי שנאמר כתית למאור ומשמע למאור ולא למנחות, יכול לפסלו 

ולא נאמר כתית למאור אלא למעט מנחות שאין למנחות, תלמוד לומר כאן כתית. 

צריך כתית, שאף הטחון בריחים כשר בהן". ויל"ע מה היה הס"ד לפסול כתית 

 במנחות, והרי אדרבה, הוא יותר מובחר.

ונראה לבאר עפ"י מה שאמרו במדרש לקח טוב )תחילת תצוה( נוהג שבעולם 

אינו כן, אלא מדליק  אדם אוכל השמן הטוב ומדליק השמן הגרוע, ובבית המקדש

השמן הטוב ואוכל השמן הגרוע, ולהראות שאין הקב"ה זקוק לאכילת המנחות. 

ולפי"ז ניחא היטב, דהיה צד לפסול שמן כתית למנחות, דאולי צריך בדוקא שיהיה 

 שמן גרוע.



 

  

 

 קיא 'עמ -אספקלריא 

 

וכעי"ז ביאר המשך חכמה לעיל )כה, טו( את הטעם שהבדים היו בארון לעולם, 

רכים לארון בשביל נשיאתו שהרי היה נושא את נושאיו, כדי להראות שאינם נצ

לכן היו בו תמיד, להראות שכך היא צורתו. והביא שם גם את שיטת הרמב"ם )פ"ג 

מתמידין ה"י( שהיתה הדלקת המנורה גם ביום, וביאר שהטעם הוא ג"כ כנ"ל, כדי 

וחד להראות שה' אינו צריך לאורה ולכן מודלקת בלילה דוקא, אלא יש ענין מי

 במעשה ההדלקה. 
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נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי  –יוסף 

 זצ"ל

 משה רבינו בפרשת כי תשא ושמו של הקב"ה במגילת אסתר

ידוע שבפרשת תצוה לא מוזכר שמו של משה רבינו ע"ה בזמן שבכל פרשה 

מחני נא מספרך אשר כתבת. בתורה מלידת משה מוזכר שמו. והוא משום שאמר 

עי' דעת זקינים מבעלי התוספות פרשת כי תשא, ובספר חנוכת התורה פרשת 

 תצוה.

אליו ופונה  ואולם י"ל דאף שלא הוזכר שמו, מ"מ הרי בכל הפרשה הקב"ה מדבר

בלשון ואתה תצוה, ואתה תדבר, ואתה הקרב  וכו'. ועי' באברבנאל בתחילת 

פרשת תרומה שכתב שכל צוויי המשכן באו בדבור אחד בלבד, והוא אומרו: 

)כה, ב(. ותחת "וידבר יי' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" 

הכלים, ויוכללו בו כל סדר אותו הדבור באו כמה מצות ואזהרות מכל המלאכה ו

"וידבר יי' אל משה , כי לא נאמר עוד "ואתה תצוה"וכל סדר "ויקחו לי תרומה" 

עכ"ד. והרי שאין העובדא שלא הוזכר שמו  "כי תשא".עד תחלת פרשת  לאמר"

של משה רבינו מורה על חסרון כלשהו, כי אם להיפך לתוספת מעלה. והיינו שיש 

ת של משה רבינו ע"ה עם הקב"ה, שבודאי כאשר כאן בעצם גילוי של הדביקו

הקב"ה פונה אליו בלשון ואתה ואתה, כמה דביקות יש כאן, אין לשער. ובפרט 

 דמעיקרא. "וידבר יי' אל משה לאמר" שכל זה הוא המשך של ה

והנה יתכן לפרש שלכל זה זכה בגלל מסירות נפשו עבור עם ישראל, שהי' מוכן 

יינו שכאשר משה רבינו ע"ה התחבר אל עם ישראל ששמו ימחה מספר התורה. וה

, זכה להתחבר עם הקב"ה. דקב"ה אורייתא מחני נא במה שאמר במסירות נפש

 וישראל חד הוא. ודו"ק. 

דעל ידי אהבת ישראל הוא  אני ד', -ואהבת לרעך כמוך ויש לרמוז בזה הפסוק 

משלוח מנות ל ידי נדבק כביכול בקודשא בריך הוא. ועוד יבואר בזה, אשר בדוקא ע
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שהוא  –קימו וקבלו זוכין בההוא יומא גופא לדרגת  איש לרעהו ומתנות לאביונים,

שקימו למעלה מה שקבלו ועל כן זכו ישראל שבאותו דור  קבלת התורה באהבה,

זו  –ליהודים אורה  כאיש אחד בלב אחד, היתה -וקבל היהודים ועל ידי  למטה,

והנה העולם עומד על שלושה  לד' המלוכה... והיתהושמחה וששון ויקר, תורה, 

 קודשא בריך הוא אורייתא וישראלכנגד  -, תורה עבודה וגמילות חסדים -דברים 

והיה ד' למלך על כל הארץ, ומלאה הארץ דעה את ד'  -ועל כן נקוה דחד אינון. 

 כמים לים מכסים, והאלילים כליל יחלופו. 

הקדוש ברוך הוא, אמנם כל המגילה  והנה לא הוזכר בכל מגילת אסתר שמו של

כי נורא הוא, ומשום הכי אין  -בגילוי  -תוכנה וענינה הוא סיפור מעשה השם 

צריך להזכיר בפירוש מפעם לפעם, שהרי הכל מעשה השם הוא בלא יוצא מן 

הכלל, והוא על דרך הנ"ל ודו"ק. ובמיוחד הדבר ברור כאשר נמחה עמלק, שאז 

רה בלא שום ספק )בגימטריא עמלק(. והרי השם שלם הרי האמונה וההכרה ברו

, והמשכילים כי בחר השם בציון אוה למושב לווהכיסא שלם, ואין קץ מגולה מזה. 

יבינו, והמבינים ישכילו ויגילו, וישישו כעל כל הון, כי הדברים מאירים ושמיחין 

 מצד עצמם. ובא לציון גואל במהרה דידן אמן. 
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נהוראי יוסף אוחנה, מרד"א ניצוצות חיזוק / הרב 

כפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל ציון, 

 מח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח, ושא"ס

 כלי בית המקדש הפרטי

ְך  ן ַזִית זָּ מֶּ ה ְתַצוֶּה וגו' שֶּ  )כז, כ(ְוַאתָּ

הציווי המופנה אל עם ישראל בתחילת פרשתנו הוא שיביאו שמן זית זך כדי 

את המנורה שהיתה במקדש. לשם כך נתבקשו עם ישראל בלשון ציווי להדליק בו 

 ]"תצוה"[, שהשמן יובא על ידי עם ישראל דוקא.

ויש להבין, מדוע לשמן זית דוקא נתייחד ציווי "ואתה תצוה", מה שלא מצינו 

בשאר כל עניני הקמת בית המקדש והמשכן, שלא נאמר שם ציווי. אדרבה, בעיקר 

ריך לבוא הציווי: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", שהיה לו בניית המקדש היה צ

 לומר בלשון ציווי על בניית בית המקדש, להראות את החשיבות שבדבר.

התשובה לשאלה זו תובן על פי דברי חז"ל במדרש תנחומא )שמות סימן טו( 

 שהשמן אשר מושחים אותו על הכלים, אינו בא לכפר אלא על עוון השמחה.

בר, כי כל עצם ענין בניית בית המקדש נרמז הוא לבניית הבית פירושו של ד

המקדש "האישי" של כל יהודי ויהודי באשר הוא, ולכן נאמר "ועשו לי מקדש 

ושכנתי בתוכם", ודרשו חז"ל )ראה אלשיך כי תשא לא(: "בתוכו" לא נאמר, אלא 

בנות בית "בתוכם", והיינו בתוך כל יהודי ויהודי. שכל אחד מבני ישראל צריך ל

 מקדש בתוך גופו, בתוך נשמתו. מקום שיהיה קדוש, ויוכל השי"ת לשרות שם.

ולפי זה, גם כל הכלים שהיו בבית המקדש, מחתות, יעים, קנים ועוד, כולם 

 נרמזים אל הבית המקדש ה"אישי" של האדם, והם הם המצוות שעושה.

זית זך", שכל  על זה בא הפסוק בתחילת פרשתינו, באומרו: "ויקחו אליך שמן

 -אחד יקח לעצמו שמן, שהוא "השמחה" בעשיית המצוות, ובהם "להעלות נר 

תמיד", לגרום שבתמידות יהיה באדם "אור", והיינו שמחה, והשמחה ממלאת את 
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כל העולמות, ועל ידי כן זוכה שה"נר" האישי שבתוכו, והוא הנשמה, שנאמר: "נר 

 אלהים נשמת אדם", יאיר לעולם, בתמידות.

השמחה היא על ידי ההרגשה שכל אחד ואחד מישראל אף שיחטא ויעשה את 

כל החטאים בעולם ב"מ, הרי הוא קרוב להשי"ת, הרי הוא אהוב ונחמד. והשי"ת 

באהבתו לו ממתין לו בכך רגע שישוב בתשובה. החושך בפועל נעשה על ידי ב' 

הזמן שהוא  פנים. האחד, מה שהאדם גורם בעצמו, שהיצר הרע מדמה לו בהבלי

רחוק ח"ו מהשי"ת ואל לו להתקרב להשי"ת. ולכן צריך לשמוח שהוא באמת "בן 

מלך" אהוב ונחמד, והשי"ת ממתין שיתקרב זה הבן אליו. והשני, מה שהאדם 

עושה עבירות, שעבירה אחת דוחה הרבה אור, כמו שדרשו חכמים )סוטה כב.(: 

האדם שרוי בחושך הוא מצוה מכבה עבירה, ועבירה מכבה מצוה. ולעתים כש

מחשיך את עולמו עוד ועוד, ורק על ידי השמחה, שכל מקור השמחה באמת ]לא 

שמחה של הוללות, אלא של קרבת השי"ת[ היא מן הדביקות בהשי"ת, ולכן קודם 

כל ישמח האדם את עצמו ויגיע לדביקות ועל ידי כן יגיע לאהבת השי"ת באמת, 

אותם ההבלים, המחשבות, הדמיונות שהוא להרגיש אותו ולחיות אותו, ולצאת מ

 שקוע בהם.

ובאמת, עיקר הביטוי לשמחה במצוות היא בעשייתן יותר במתינות, כדרך 

שאמרו חז"ל )אבות פ"ב מט"ז( "לא עליך המלאכה לגמור". ועוד אמרו )ברכות כח, 

ב( שלא תהיה התפילה עליו כמו משא, ולא יראה כאילו הוא ממהר לסיימה, 

כל אלו מראים על חוסר השמחה בעשיית אותה המצוה, שאילו היה והטעם, כי 

באותה העת סופר מעותיו, לא היה ממהר, אלא עושה כן בשמחה, כי הכסף חביב 

 עליו, כך צריכות המצוות להיות חביבות על האדם.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

  נפרד מיתר הבגדיםמכנסי הכהנים כעניין 

ל כָּ  ה ְתַדֵבר אֶּ ת. ְוַאתָּ רֶּ בֹוד וְלִתְפאָּ ִחיךָּ ְלכָּ ש ְלַאֲהֹרן אָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי ֹקדֶּ ל ַחְכֵמי ]ב[ ְועָּ

ת ִבְגֵדי ַאֲהֹרן ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי. ְואֵ  שו אֶּ ה ְועָּ ְכמָּ ר ִמֵּלאִתיו רוַח חָּ ִדים ֵלב ֲאשֶּ ה ַהְבגָּ ּלֶּ

ר ַיֲעשו  שו ִבְגֵדי ֹקדֶּ ֲאשֶּ ת ְוַאְבֵנט ְועָּ ן ְוֵאפֹוד וְמִעיל וְכֹתנֶּת ַתְשֵבץ ִמְצנֶּפֶּ ש ְלַאֲהֹרן ֹחשֶּ

ם אַ  הֶּ ִשיתָּ לָּ ֹנת ְועָּ תֳּ ה כֻּ יו ְלַכֲהנֹו ִלי ... ]מ[ ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַתֲעשֶּ נָּ ִחיךָּ וְלבָּ ְבֵנִטים אָּ

רֶּ  בֹוד וְלִתְפאָּ ם ְלכָּ הֶּ ה לָּ עֹות ַתֲעשֶּ נָּ וִמְגבָּ ת בָּ ִחיךָּ ְואֶּ ת ַאֲהֹרן אָּ ם אֶּ יו ת. ְוִהְלַבְשתָּ ֹאתָּ

ם ְוִכֲהנו ִלי. ]מב[ ַוֲעֵשה ם ְוִקַדְשתָּ ֹאתָּ ת יָּדָּ ם וִמֵּלאתָּ אֶּ ַשְחתָּ ֹאתָּ ם ִמְכְנֵסי  ִאתֹו ומָּ הֶּ לָּ

יו ַעל ְתַנִים ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיו. ]מג[ ְוהָּ ְרוָּה ִממָּ ד ְלַכּסֹות ְבַשר עֶּ ם  בָּ יו ְבֹבאָּ נָּ ַאֲהֹרן ְוַעל בָּ

ֹון וָּמֵ  ש ְוֹלא ִיְשאו עָּ ֵרת ַבֹקדֶּ ל ַהִמְזֵבַח ְלשָּ ם אֶּ ל מֹוֵעד אֹו ְבִגְשתָּ ל ֹאהֶּ ם אֶּ ַקת עֹולָּ תו חֻּ

יו. )שמות כח, ב   (מג-לֹו וְלַזְרעֹו ַאֲחרָּ

ראוי לשים אל לב דהפרשה מתחלת בבגדי הכהונה דאהרן ובניו, ומפרטת את 

שם שהוא כתנות, מגבעות ואבנטים, ונתפרש בהם שיהיו "לכבוד ולתפארת" לבו

ויש בהם ציווי למשה להלבישם ולמושחם ולקדשם לכיהונם, ואז הדר קרא 

לפרשה נפרדת לעשיית המכנסיים וציווי שיהיו על אהרן ובניו בשעת עבודתם 

, ויש לנו לעיין במה נשתנו המכנסיים מיתר לחולהזהירם במיתה על אי לבישתם

 הבגדים בכל אלו. 

מדוע בעינן לילפותא  לטוהנה רבותינו הראשונים הרגישו בזה, דהנה הקשו התוס'

מיוחדת דכהן שעבד מחוסר בגדים הוא כזר וחייב מיתה על עבודתו משום זרות, 

גדים, תיפוק"ל מקרא דידן שהזהירה התורה להדיא כהן העובד והוא מחוסר ב

והביאו תי' ר"י מאורלינ"ש דקרא דידן לא איירי אלא במכנסיים ולא ביתר 

                                                
כך הוא נ' בפשטות המקרא וכן למדו בעלי התוס' )להלן(, אמנם רש"י כבר כתב בפירושו כאן דאזהרת המיתה  לח

 היא על כל הבגדים.  
 זבחים יז ע"ב ד"ה אין.  לט
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. אלא שבאמת יש לברר במה נשתנו המכנסיים גם בעניין זה וכפי מהבגדים

 שדקדקנו לעיל. 

 המכנסיים עיקרם הוא לצניעות ויתר הבגדים עיקרם הוא לכבוד ולתפארת

באו לכבוד ולתפארת  ובאמת עיקר ההבדל נתפרש להדיא בקרא, שהבגדים

והמכנסים באו לכסות בשר ערוה, והנה ז"פ שכל הבגדים הוקשו זל"ז ויש בהם 

, אבל עדיין עיקר עניינם מאמשום צניעות, ודיני כבוד ותפארת קיימים גם במכנסיים

 שונה וכמבואר להדיא בקרא. 

והנה קודם דקדקנו במה שלא נתפרשה הלבשה במכנסים, ויעויין ביומא ה ע"ב 

חלקו בגמ' כיצד היה סדר לבישת הבגדים בשמונת ימי המילואים ועניין שנ

 מבהמכנסיים לא נדון שם כלל, ופירש"י דהוא מפני שלכו"ע המכנסים קודמים לכל

פי' דבמכנסים כ"א לבש בעצמו  מגואין בזה מחלוקת, והרמב"ן )עה"ת כאן פסוק ט'(

ן כבוד ותפארת ל"ש ומשה רבינו הלבישם יתר הבגדים, וה"ה הדברים, דכל עניי

במקום שאין אדם לבוש כלל, ולכן מקודם לובש המכנסיים בעצמו שהם לכסות 

בשר ערוה, ושוב משה מלבישם שזהו חלק מכבודם ותפארתם ביתר הבגדים 

 שעיקרם הוא כבוד ותפארת. 

עוד ידוקדק לשון הפסוק, שעל המכנסים נאמר: "והיו על אהרן ובניו" ואין בהם 

יקרם הוא לכסות בשרם וק"ל. וכן הוא מדוקדק בפ' אחרי מות: לשון הלבשה, שע

ש  דֶׁ נֶׁת ַבד קֹּ ש"ְכתֹּ י ַבד  ִיְלבָּ ְכְנסֵּ ת ַבד  ַיְחֹגרַעל ְבָׂשרוֹּ וְבַאְבנֵּט ַבד  ִיְהיוומִּ ְצנֶׁפֶׁ  ִיְצֹנףוְבמִּ

ם )ויקרא טז,ד(. היינו שנתפרשה לבישה, חגירה, צניפה, אבל  ש הֵּ דֶׁ י קֹּ ְגדֵּ בִּ

 יים נתבאר שיהיו ותל"מ, וה"ה הדברים. במכנס

                                                
ולפ"ז יש שדנו דהא דמחוסר בגדים חייב מיתה דוקא בעבודה תמה, אינו בעובד מחוסר מכנסים דמיתה דידיה  מ

 כאן ולא מדין זרות. מקרא 
יעויין ביומא עא ע"ב דילפינן מכנסיים משארי בגדים ומשמע שגם במכנסיים יש דין לכבוד ולתפארת, ומאידך גם  מא

ביתר הבגדים איכא דין צניעות, יעו"ש לה ע"ב בר"א בן חרסום שעשתה לו אמו כתונת ולא נתנו לו אחיו הכהנים 

 . ם בבגדים איכא מדין צניעותלעבוד בה שבשרו היה נראה ממנה, ש"מ שג
 שם כ ע"ב.  מב
וזל"ק: "ולא הזכיר המכנסים כי לא הוצרך כאשר פירשתי, והטעם בהפריש המכנסים משאר הבגדים כי כל  מג

הבגדים היה משה מלביש אותם כמו שצוה "והלבשתם", אבל המכנסים שהם לכסות בשר הערוה, היו הם לובשים 

ם במצוה ובעונש כמו אותם בהצנע ולכן לא הזכירם עתה בכלל "ולקחת את הבגדים והלבשת" ולפיכך הפריש

 שהזכרתי למעלה". 
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 עניין המכנסיים ושאיבת רוה"ק

הכי איתא בסוכה )נ ע"ב(: "מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין 

ובהן היו מדליקין )לשמחת בית השואבה(" וצריך להבין מה עניין המכנסים 

 לשמחת בית השואבה. 

ן "לכבוד ולתפארת" במכנסים אלא והנה כמבואר לעיל, לא נתפרש בקרא עניי

ביתר הבגדים, אלא דאיכא ילפותא ביומא להקיש אופן עשיית בגדי הכהונה כולם 

מקרא דיחזקאל )מד,יח( "פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על 

מתניהם" ולכא' מזה מבואר שנשתוו הדינים בכולם ושוב למדנו דינא דלכבוד 

בשמחת בית השואבה שאבו רוה"ק ונבואה, וממילא  ולתפארת במכנסיים. והנה

ראוי ונכון שהמכנסים שנשתוו ליתר הבגדים מכח דברי הנבואה, הם הם יאירו 

 בשעת שאיבת הנבואה, ודו"ק. 

 דקדוק מהר"ש מאוסטרופולי 

כתיב בישעיה )נ,א(: "בפשעכם שלחה אמכם" והביא הק' ר"ש מאוסטרופולי זצ"ל 

שאל לפרש מדרש הנעלם "כד ישראל חייבין אתקיים )בספר ליקוטי שושנים( שנ

בהון ובפשעיכם שולחה אמכם ואשתאר אמחץ, דא הוא אמחץ ראש אויביכם, וכד 

יתהדרו ישראל בתיובתא אתהדר אמכם לאתראה. בשעתא דא אשתלימו שמונה 

בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכיפורא". ובעל מגלה עמוקות כתב שהוא צרור 

גואל צדק. ופי' מהר"ש דהנה בשעה שישראל חוטאים אזי כביכול וחתום על ביאת 

בנט, א, והנה בגדי כה"ד הם: מדיורד הקב"ה מבחינת כה"ג ונשאר בבחינת כה"ד

עיל, מפוד, א. ובגדים שנתייחד בהם כה"ג הם: אמכםכנסים, ר"ת מתונת, כגבעת, מ

" . נמצאו הדברים נפלאים שבפשעכם שולחה "אמכםאמחץיץ, ר"ת צושן, ח

 ונשתייר "אמחץ", ודפח"ח, יעו"ש.  

ובספר מנחת אשר הוסיף להמתיק לפ"ז את תפילת ר' יוחנן שכמבואר בברכות טז 

בחסידותך  תתעטףבעזך  ותתכסהברחמיך  שתתלבשע"ב היתה בזה"ל: "יהי רצון 

בחנינותך". ופי' הגאון בעל מנחת אשר דהיינו תפילה שיבנה ביהמ"ק  ותתאזר

                                                
 והיינו מפני שכה"ד יכול להיטמא יותר מכה"ג שאינו מיטמא אלא למת מצוה וק"ל.  מד
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בעזך הם המכנסים  תתכסהברחמיך היינו הכתונת דכתיב בה לבישה,  ותתלבש

בחסידותך זו המגבעת דעיטוף הוא כיסוי  תתעטףדכתיב בהו לכסות בשר ערוה, ו

 היינו האבנט שהוא אזור.   תתאזרהראש. 
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ענין בהלכה / הרב ראובן אליאך, מג"ש בביהמ"ד 

 ברית יצחק )מודיעין עילית(

 רים גבי משלוח מנותשיטות והידורים המוזכ

  דבר הראוי לאוכלו בלא תיקון

"אמר מהר"י סג"ל  –כן כתב המהרי"ל )מנהגים, הלכות פורים סוף אות ט"ו( 

ודוקא בשר או דגים שטוב לשלוח מנות פורים דוקא מיני מאכל או משתה, 

, שכן משמע פ"ק דביצה דלבית שמאי לא מתקרי מנות בענין אחר". וכ"כ מבושלין

"משלוח מנות  –"ק י"א( בשמו, וכן מובא במעשה רב ]סי' רמ"ט[ המג"א )ס

 תרנגולת מבושלת ודגים מבושלים וכיוצא בזה דבר המוכן לאכול תיכף". 

כתב "משמע שצריך דבר מוכן, דהיינו בשר  –( אולם הפר"ח )על סעי' ד'

ותרנגולים שחוטין, שכן משמעות "מנות" לשון הכנה, אבל אם שלח לחבירו 

ם חיים יראה שלא קיים המצוה, וכדמשמע בסוף פרק קמא דביצה ]יד, ב[ תרנגולי

דתנן בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנות, ובית הלל אומרים כו', 

 עיין שם". 

"ובעינן שיהיה מין אוכל המבושל ולא בשר  –ובמ"ב הביא את ב' הדעות )ס"ק כ'( 

י"א דכיון שהוא שחוט וראוי חי דמשלוח מנות הראוי מיד לאכילה משמע ו

 להתבשל מיד שרי". ]ועיין רש"י ביצה יד.[.

 מנה חשובה כפי ערך המקבל והנותן

כתב הריטב"א )מגילה דף ז. ד"ה תני ]עי' מגיה הע' תרנ"ח[(, "ר' יהודה נשיאה 

שדר ליה לרב הושעיא אטמא דעגלא תילתא וגרבא דחמרא. גרש"י ז"ל שלח לו 

ח מנות, ופירש דהכא מנות איכא, ול"ג הדר שלח ליה קיימת בנו רבינו ומשלו

איהו, אבל בכולהו נוסחי גרסינן קיימת בנו רבינו ומתנות לאביונים. פי' שלא היתה 

ואמר שאינה מתנה לאדם כמוהו ולא יצא ידי חובת משלוח יקרה התשורה בעיניו 

תאה , הדר שלח ליה כלומר רבי יהודה נשיאה גופיה עגלא תלימנות איש לרעהו
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ותלת גרבי יין שלח ליה קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו, כלומר שזו 

 התשורה הראויה לך". 

וכ"כ הגרשז"א זצ"ל )עלהו לא יבול ח"א ריש עמ' ר"נ, "מהו שיעור מנה למנה 

עוגה טובה, חבילת שוקולד מכובדת.  -במשלוח מנות. תשובה: שיהיה דבר חשוב 

תפוח ותפוז כמנה במשלוח מנות לא יוצא ידי  עשיר שישלח או שישלחו לו

חובתו"(, וכ"פ הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש או"ח ח"ג פרק מ"ז סעי' ד'(, ובביה"ל 

כתב )ד"ה חייב( "הח"א הוכיח מן הירושלמי דאם שולח לעשיר דבר פחות אינו 

יוצא בזה ידי משלוח מנות וכן משמע בריטב"א לפי גירסא אחת שם בגמרא. אכן 

 ".ונכון ליזהר בזה לכתחלהא הזכירו דבר זה ש"פ ל

 על ידי שליח

"בת' בנין ציון סי' מ"ד נסתפק אם הביא בעצמו המנות  –כתב המ"ב )ס"ק י"ח( 

כיון דכתיב ומשלוח נימא דבעינן דוקא ע"י שליחות ע"ש".  אי יוצאולא ע"י שליח 

אולם הפוסקים כתבו דמעיקר הדין יצא כ"כ בשלמת חיים )סי' ת"א(. והחזו"א 

)דינים והנהגות או"ח פרק כ"א אות ח', מעשה איש ח"ב עמ' קט"ז(, אגר"מ )מדריך 

ת רבנו , הו"ד בס' הערות בהלכה ח"א עמ' נ"ט(. ובארחו138ללימוד הלכה עמ' 

)ח"ג עמ' ל"ו אות כ', עמ' נ"ג אות ע"ו(. והגרשז"א זצ"ל )שלמי מועד עמ' רפ"ב, עי' 

הליכות שלמה פורים פרק י"ט הע' מ"ד(. והגריש"א זצ"ל )אשרי האיש או"ח ח"ג 

 פרק מ"ז סעי' י"ב(.

  בן י"ד לשלוח לבן י"ד ולא לבן ט"ו

ת דוקא למי שהוא מחוייב "נ"ל דמשלוח מנו –כתב באור שמח )מגילה סוף דף ד:( 

כמותו בשמחת היום בני י"ד לבני י"ד ובני ט"ו לט"ו וזה פשוט ואין להאריך, ודו"ק. 

שוב ראיתי באשל אברהם להיפוך יעו"ש". וכתב בתשובות והנהגות )ח"ג סי' רל"ו 

אות ה'(. שלכאו' תלוי בטעמים של משלוח מנות שנאמרו ]דלטעם דלצורך סעודה 

טעם דלהרבות ברעות י"א דבעי במקבל כמותו וכן מטו משמיה פשיטא, אולם גם ל

דהחזו"א[, ודעת הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש או"ח ח"ג פרק מ"ז אות י"ג( 
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דלכתחילה לא יתן בן י"ד לבן ירושלים שאצלו פורים בט"ו. ודעת הגרח"ק שליט"א 

 )מועדי הגר"ח סי' תשס"ז( שלא יצא. 

  רעהו ולא קטן

"ויש להסתפק אם שלח לקטן אם יצא ונלע"ד שיצא  –י"ח( כתב הערוה"ש )סעי' 

דהא לרעהו כתיב וגם קטן בכלל כדמוכח מקרא דכי יגוף שור איש את שור רעהו 

והנוגח שור של קטן חייב". וכ"פ הגרח"ק שליט"א )שאלת רב ח"ב פרק ל"ט אות כ'( 

ן איש חי אולם יש שכתבו דאינו יוצא כ"כ במועד לכל חי )סי' ל"א אות פ"ו(, ובב

)שנה א' פר' תצוה, פורים אות ט"ז(, ובכה"ח )סי' תרצ"ד ס"ק י"ב(, והגריש"א זצ"ל 

 )שאלת רב ח"ב פרק ל"ט הע' ב', אשרי האיש או"ח ח"ג פרק מ"ז סעי' י'(. 

ועיין בתשובות והנהגות )ח"ג סי' רל"ו אות ד' ד"ה והנה( שכתב "והנה נסתפקו 

קטן. ונראה דאפילו נימא דבגדול השולח בקצת אחרונים אם מהני משלוח מנות ל

, שבין מטעם ריעות שייכי זה לזה, מ"מ קטן לקטן ודאי יוצאלקטן אינו יוצא בזה, 

ומטעם סעודת פורים ג"כ הוא חייב כמוהו, ... מ"מ כיון שהחסרון משום ריעות א"כ 

אדרבה בנתינתו לקטן זהו "רעהו" שקטן לא שייך אצלו כ"כ ריעות לגדול ורק קטן 

 לקטן".

 לשלוח ב' מיני מאכל ולא מאכל ומשקה

הר"ח במגילה )ז:( גרס "ר''י נשיאה שלח לר''א ירך של עגל וקנקן של יין, שלח 

ליה קיימת בנו ומתנות לאביונים, וכתב, כלומר נתינת אביונים נתת לי ''מנה 

ה אלמא שאין המשקאחת'' והיא הירך, חזר ושלח לו עגל וג' קנקני יין וכו'. ע''ש. 

. ולמעשה בפוסקים לא הובא דבר זה, וכ"כ להדיא בתרומת הדשן )ח"א בכלל מנות

". דמשתיסי' קי"א(, "דלא אשכחן בשום מקום דמיקרי מנות אלא מידי דמיכלי או 

וכ"כ המ"ב )ס"ק כ'(, "ולא בגדים ושארי דברים וה"ה משקה דשפיר דמי דשתיה 

ין במקראי קודש סי' לח, בכלל אכילה וכן סגי באחד אוכל ואחד משקה". ]עי

 ובפס"ת קמא' שכן ד' הגאון, והגריש"א נהג ביין ובטורט כעיקר הדין[.

  מנה הראויה להתכבד
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הפמ"ג )מש"ז ס"ק ג', ראש יוסף מגילה דף ז. ד"ה ויש(, כתב "ויראה שיעור 

משלוח מנות כפי שיעור הראוי לכבד לחבירו באותו העיר די", וכ"כ ערה"ש )סעי' 

דבזה אינו די בכזית או ברביעית דבעינן מנה יפה דזהו לשון מנות כעניין  ט"ו(, "נ"ל

חתיכה הראוי להתכבד שיהא דבר חשוב ואלו ששולחין חתיכות קטנות לא יצאו 

ידי חובתן", וכ"כ הגריש"א זצ"ל )פסקי שמועות סוף עמ' קנ"ד, אשרי האיש או"ח 

ריש עמ' קנ"ה(. ]וכן משמעות ח"ג פרק מ"ז סעי' ד'(, וכ"כ בחוט שני )פסקי שמועות 

 טסקא וכו'[. מלאהגמ' דשלחו 

 רעהו ולא שאינו שותומ"צ 

הגרח"ק שליט"א )מועדי הגר"ח סי' תשע"א( פסק דאינו יוצא יד"ח משל"מ 

"משלוח  –כששלח למחלל שבת. וכ"כ בתשובות והנהגות )ח"ג סי' רל"ו אות ו'( 

רעך לזה, ואין לנהוג בו  מנות למחלל שבת דעתי שאין יוצאין בזה, דלא נקרא

"אפשר לשלוח  –ריעות וידידות". אולם בחוט שני )יד בפורים פרק ל"ב הע' פ"ה( 

 מנות גם למי שהוא אינו שומר תורה ומצוות, ונחשב לרעהו".

 רעהו ולא שונאו 

יש שפיקפקו אם אפשר לצאת יד"ח במשלוח מנות למי ששונא משום דכתיב איש 

"דבשולח מנות  –לרעהו, אכן למעשה יוצא בזה יד"ח וכ"כ בארחות חיים )ס"ק ט'( 

בפורים לשונא ידוע לא קיים המצוה וצ"ע". ועיין בנטעי גבריאל )פרק ס' סעי' ו'(. 

' קס"ב(, וכן דעת הגרח"ק אולם הגריש"א זצ"ל פסק שיצא )פסקי שמועות עמ

שליט"א )דולה ומשקה עמ' רמ"ט, פסקי שמועות עמ' קס"ב, מועדי הגר"ח סי' 

"ומצות משלוח מנות איש לרעהו,  –תשנ"ח(. ובפלא יועץ כתב )ערך פורים( 

אשריהם ישראל מקימין אותה יותר מהחיוב, אבל מה טוב לשלח למאן דאיתיקור 

כדי לשמח לב אמללים  דאית לה קפידא עלוהולמאן מתיקר בה כגון גדול לקטן, 

ולהחיות לב נדכאים, ולהרבות אהבה ואחוה שלום ורעות, דכיון דעביד מצוה חדא 

 ליעביד מצוה אחריתי".

 



 

  

 

 קכד 'עמ -אספקלריא 

 

 רעהו ולא אביו

בתשובות והנהגות כתב )ח"ג סי' רל"ו אות א'( "ויש לדון במשלוח מנות לקרוביו 

אחיו ואחותו אי יוצא, ואף שלענין דיני הקרובים ביותר כמו בנו, בתו, אביו, אמו, 

מזיק וכדומה נקרא רעהו, מ"מ כאן העיקר להראות ידידות, וכיון שזהו בנו או בתו 

אף הנשואים שאינם סמוכין על שלחנו אפשר דלא יצא, וכן בקרובים כמו אחיו 

ואחותו אין תוארם 'רעהו' שהם יותר מזה שקרובים בעריות וכ"ש באביו ואמו, 

ת משלוח מנות הוא לקרב איש לרעהו אבל כה"ג שקרובים ועומדים וטעם מצו

ל"מ, ואין מקיימין בהם המצוה, כנלע"ד עיקר אף שלא מצאתי זה במפרשים. שוב 

העירוני שבשפת אמת מגילה ז: פירש הגמרא דרבה שלח מנות ל'מרי בר מר' 

לא ידעתי  דהיינו בנו של רבה הנקרא 'מר', הרי דיוצאין במשלוח מנות לבנו, מיהו

ההכרח דהכוונה לרבה, ואדרבה אם הכוונה לבנו של רבה הו"ל למימר למרי 

 'בריה', אלא משמע דהכוונה לאמורא הנקרא 'מרי בר מר'".

"ואם החליף סעודתו בשל חבירו יצא. בפרק קמא  –אולם עי' ב"ח )ס"ק ו'( 

דמגילה אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי ופירש רבינו 

דבפורים שעמדו בו עכשיו בשנה זו היו מחליפין סעודתם זה שולח לזה סעודתו וזה 

היו אוהבים זה את זה ביתר  שולח לזה סעודתו כדי לקיים משלוח מנות ... שהמה

יחד בסעודת פורים בשמחה". וכ"כ  אחיםעוז והסכימו שטוב ויפה להם לשבת 

 בלבושי מרדכי )או"ח מהדו"ת סי' ט' אות ג'(.

 שלא יהיו בכלי אחד 

 –כתב הבן איש חי )שנה א' פר' תצוה פורים אות ט"ז, תורה לשמה סי' קפ"ט( 

אין כאן ב' מנות לרעהו וראיה לזה "כל שהניחם בכלי אחד חשיב מנה אחת ו

אגד ממ"ש בגמרא דשבת דף צ"א ע"ב דסבר רבי יוחנן ורבא בקופה מלאה חרדל 

...וא"כ ה"ה הכא הכלי משים כל שיש בו כמנה אחת ולכן צריך  כלי שמיה אגד

 להניחם בשני כלים כדי לקיים משלוח מנות איש לרעהו". 

ריש"א זצ"ל )יבקש מפיהו פרק א' אולם הפוסקים לא קיבלו את דבריו וכ"פ הג

סעי' ל"ו, עמ' ע'( שאם הם שני מינים בעצם, מספיק בזה. וכ"כ בשבט הלוי )ח"ג סי' 
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ובעניותי פשוט דאין זה לדינא דודאי כיון דבעצם ב' מנות הם יוצאים –צ"ו אות ד'( 

ידי חובתו, והוצאת שבת אין דמיון לכאן דהתם כיון דאגד כלי על הוצאת הכלי 

ועדיין לא הוציא כולו משא"כ הכא, והכי נוהגין ששולחים גם בכלי אחד.  דנין

]ועיין באורל"צ ח"ד שכתב שאם הם שני מינים שונים לגמרי מהני אף בכלי א' 

 עיי"ש, ועיין בהחבח"ג עמ' קסח שכתב שאם כל א' חשוב בפני עצמו לית לן בה[.

 .שלח בעילום שם

"נסתפקתי השולח מנות לחבירו באופן  –כתבי קהלות יעקב )מגילה סי' קע"ז( 

שהמקבל אינו יודע מי שלח לו אם יצא ונראה דתלוי בשני הטעמים בהא דתקנו 

אנשי כנסת הגדולה משלוח מנות שהביא החת"ס באו"ח סי' קצ"ו דלדעת התה"ד 

הוא משום הרווחה ולטובת מי שנשתלח לו שמא חסר לו לצורך שמחת פורים 

הוא המשלח אבל לדברי מנות הלוי שהכוונה במשלוח וא"כ יצא אפי' לא ידע מי 

מנות להרבות השלום והריעות מסתבר דלא יצא בכה"ג דכיון דאינו יודע מי שלח 

לו אין כאן ריעות". וכ"פ להחמיר בזה הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש או"ח ח"ג פרק 

  מ"ז אות י"ד(.

 עוד דעות שונות

לח ולא בעילום שם ]לטעם שידע המקבל שהוא השו -שידע מי הוא השולח 

דהמנות הלוי שהוא משום אחווה ורעות, ועיין עוד בכת"ס קמא ד' ועי' מקראי 

שהוא ישלח לבדו בלא שותפים ]הפסקי תשובה סי'  -בלא שותפים קודש סי' לט'[. 

שיהיו שתי המנות קמב' בשם חי' מהר"א, נסתפק כיוון שאינו מיוחד לכל א'[. 

שחתכן לשנים נקראים שני מנות, כ"כ הערוה"ש כאן דכי מפני  - ממינים שונים

ולא מיני מתיקה ]שעיקר  - ממיני סעודהוהפמ"ג בראש יוסף מגילה ז הסתפק בזה. 

 המצווה לצורך הסעודה ומחובת הסעודה כדעת התרוה"ד, מק"ח ומעש"ר[.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

  מי יהיה המוכיח וכיצד מוכיחין?

ִתיתְוַאתָּ  ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ אֹור ְלַהֲֽעֹלת ֵנר  ה ְתַצוֶּה אֶּ ַלמָּ

ִמ   יד. )כז, כ(תָּ

 הנועם אלימלך מוצא בפסוק זה הדרכה והנחיה מהותית למוכיחים בעם.

ךָ התורה הקדושה מצוה אותנו " יתֶׁ ת ֲעמִּ יַח אֶׁ כִּ ַח תוֹּ כֵּ לא  " )ויקרא יט, יז( אךהוֹּ

 כותבת בפירוש מי יוכיח וכיצד יוכיח.

אומר הנועם אלימלך, על המוכיח להיות קדוש וטהור בכל בחינותיו, שיהיה הוא 

טהור וגופו טהור, שאם לא כן, לא ייתכן שתוכחתו תהיה כראוי אף אם יצוה בטוב 

 לבני אדם והם יעשו על פיו, כי תמיד יהיו בלב פניות שונות פסולות.

ת את חברי ַזכוֹּ עלול להתגאות ולומר: גדול אני, שהצלחתי ל המוכיח עצמו,

להודיעו איך צריך לקיים מצוה זו או אחרת כראוי, וזכות גדולה היא בידי. אך 

מחשבה זו פסולה כי יש בה גאוה, ונאמר: "תועבת ה' כל גבה לב" )משלי טז, ה( 

 ונמצא נכשל בגאוה מאוסה.

ל ברגשות גאוה, באמרו: כעת אחר גם השומע ומקבל את התוכחה עלול ליפו

שקבלתי את התוכחה, אקיים את המצוה באופן הנכון והראוי כדי שיראו כולם 

 שאני מקיים את המצוה בשלימות, ונמצא גם הוא נכשל בגאוה.

מחשבות אלו יכולות לבא רק אם המוכיח אינו שלם בצדקו, ולכן תוכחתו לא 

אותה המצוה עצמה עם פניות  פועלת בשלימות, אלא המקבלה עלול לעשות את

 ורגשות גאוה, כאמור.

לכן רק לצדיק השלם ראוי להוכיח, וממילא השומע לו ועושה את המצוה כראוי 

 לא ייכשל בגאוה, כי יושפע מן התוכחה רק לטובה.

בשורש הדברים, שניהם צריכים שתהיה כוונתם לשם שמים, לעשות רצון אבינו 

היה רצונו שכולם יקיימו את מצוות ה' שבשמים בשלימות. המוכיח צריך שי
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כנדרש מהם, בלי להסתכל על חלקו בדבר ולהתגאות כתוצאה מכך, כי יהיה 

 אכפת לו רק כבוד שמים, ויהיה חשוב לו שנעשה רצון ה' בשלימות.

ממילא כתוצאה מתוכחה כזו, יקיים השומע את המצוה לשם שמים, ואף 

להתפאר בפניו או בפני בני אדם כשיקיימנה בפני המוכיח, זה לא יהיה כדי 

 אחרים.

 –כל זה נרמז בתחילת פרשתנו, במילים "ואתה תצוה את בני ישראל". "ואתה" 

תדריכם לטוב איך לקיים מצוות  –עם כל תכונותיך החיוביות ומעלותיך, "תצוה" 

ה' כראוי. "ויקחו אליך", גם אם כעת מהיום ואילך יקיימו את המצוה כראוי בפניך 

רכת אותם, תהיה מצוה זו בבחינת "שמן זית זך" בלי פניות ובלי מחשבות כפי שהד

להוסיף קדושה בעולם  –פסולות. התוצאה מכל זה תהיה "להעלות נר תמיד" 

 ולהאיר את האור העליון הנקרא "נר". 

לצערינו כיום קשה להוכיח, כידוע. אנשים לא רוצים לשמוע תוכחה, וגם 

 קבל את הדברים.כששומעים אינם מוכנים תמיד ל

אך בדבריו המאירים של הנועם אלימלך נפתרו שתי הבעיות. המוכיח יכוון אך 

ורק כדי שיתקיים רצון ה' בעולם בשלימות, וכשהוא מוכיח באופן זה בלי רגשות 

 אישיים, יקבל השומע את תוכחתו ויקיים את הנדרש ממנו כראוי.  

ים, ונזכה להוכיח כראוי, הבה נשכיל להפיק את הלקח החשוב הנלמד מן הדבר

 ולקבל ברוח נכונה את דברי המוכיחים אותנו!

 שבת שלום ומבורך! 

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

  

mailto:blu.israel@gmail.com
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, בעמ"ח 

 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

  הדלקה כשרה בזר

ִתית  ן ַזִית זְָּך כָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ ִמידְוַאתָּ אֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ  ַלמָּ

 )כז, כ(

ההלכה היא )עיין רמב"ם ביאת מקדש פ"ט ה"ז(, שהדלקה כשרה בזר ]אם 

 הוציאו את המנורה לחוץ[, אולם עריכת הנרות לכהנים בלבד והזר הקרב לעבודה

זו לוקה עליה. וכבר תמהו עלמא, מדוע הדלקת הנרות אינה עבודה, הלא גם היא 

ְבָעה  יָה שִּ תֶׁ ת נֵּרֹּ יָת אֶׁ חלק ממצות המנורה, וכמו שנאמר )שמות כה, לז( ְוָעׂשִּ

יָה. כמו"כ הקשו, מה ההבדל בין נתינת א ר ָפנֶׁ בֶׁ יר ַעל עֵּ אִּ יָה ְוהֵּ תֶׁ ת נֵּרֹּ ֱעָלה אֶׁ ש ְוהֶׁ

נרות, שנתינת אש ע"ג המערכה עבודה ואילו הדלקת על גבי המזבח להדלקת ה

נרות המנורה שאי אפשר בלעדיה, שהרי כל תכלית עריכת הנרות היא הדלקתם, 

 ואילו בזה אמרו שהדלקה לאו עבודה היא )עיין יומא כד:(.

נראה לומר, שמצות הדלקת המנורה איננה לשם האור שבה, אלא עיקר עבודת 

שבשולחן נאמר שיהיה לחם עליו לפני ה', אולם המנורה כעין עבודת השולחן, 

בערב שבת היו הכהנים אוכלים אותו ומביאים לחם חדש, ופשוט שאי אפשר לומר 

שאכילת הכהנים את הלחם היא עבודה, )אולי מצד קדושתה שהיא כקרבן נאכלת 

לכהנים(, אלא שאכילתם היא תוצאה ממה שמביאים לחם חדש. כיו"ב נאמר לגבי 

קר העבודה היא שיהיו הנרות עומדים מלאים שמן זית כתית לפני ה', המנורה, עי

אולם בכדי שיוכלו לערכם שוב, שהרי מצוה היא שבכל יום יערכו אותם, על זה 

נאמר בתורה שידליקו את הנרות ובזה יכלה השמן ויערכו שוב, נמצא שהדלקתם 

 היא רק היכ"ת על מנת שתתקיים מצות עריכת הנרות. 

טעם הלשון 'והעלה' נרותיה, ומדוע לא אמר ובער או ונתן אש או עפי"ז נראה 

והדליק, אלא שנקט הכתוב לשון העלאה, ללמד שמצות הדלקתם היא לגרום 

 שהשמן יתעלה ויכלה, ובמה שהמנורה דלקה ממילא השמן מתעלה וכלה. 
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אמנם ודאי שהיה ענין גדול בהדלקת המנורה, אולם כשאנו דנים אם היא עבודה 

ו, בזה אנו אומרים שאינה עבודה, כי כל תכליתה היא עריכתם מחדש ביום או לא

האחר. קצת דומה לזה שחיטת הקרבן, שהגם שאי אפשר לקרבן בלא שחיטה, 

עכ"ז כשרה בזר, ובבחינה זו לאו עבודה היא, והיינו גם משום נקודה זו, כי 

י השחיטה אינה תכלית לעצמה אלא לשם הקרבתם על גבי המזבח, ומכשיר

 עבודה כשרים בזר.
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רץ כצבי / הרב צבי רייזמאן, מחבר ספרי 'רץ 

 כצבי' )לוס אנג'לס(

 שכרות בפורים

 פרק א: חובה או מצוה וכמה צריך לשתות

 פרק ב: חיוב קטנים בשתיית יין בפורים 

 פרק ג: האם אב רשאי לאסור על בנו להשתכר בפורים

 הסדרפרק ד: חיוב נשים בשתיית יין בפורים ובליל 

 פרק ה: האם בעל רשאי לאסור על אשתו להשתכר בפורים

* 

בפורים תשע"ג, נכנס לביתי בחור ישיבה צעיר וביקש לשתות יין כדי לקיים את 

מצות "חייב איניש לבסומי בפוריא". לשאלתי האם הוריו נתנו לו רשות לשתות יין 

קודם שיצא בפורים ולהשתכר, השיב לי הבחור, כי הוריו אכן מתנגדים לכך, ו

מהבית הודיעו לו שהם אוסרים עליו באיסור חמור לשתות יין בפורים כדי שלא 

ישתכר, אולם לדעתו הוא אינו צריך לשמוע בקולם, שהרי זו מצוה, וכאשר הורים 

 אוסרים על בנם לקיים מצוה, אינו חייב לשמוע בקולם.

אם הבחור צדק כעבור שנה, בפרוס ימי הפורים, ביקשתי לברר עם בני החבורה, ה

בטענתו, ועליו לקיים את דברי חז"ל ככתבם וכלשונם, ולהשתכר בפורים בניגוד 

 לרצון הוריו. או שעליו לקבל את מצות הוריו ללא פקפוק.

כאשר עסקנו בליבון הסוגיא, נדרשנו לשאלה נוספת שעלתה תוך כדי הלימוד: 

 האם הבעל רשאי לאסור על אשתו להשתכר בפורים.

* 
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 חובה או מצוה וכמה צריך לשתות -שכרות בפורים  פרק א:

בפוריא, עד דלא ידע בין  מיחייב אינש לבסומיבמסכת במגילה )ז, ב( אמר רבא: "

ארור המן לברוך מרדכי". וכן נפסק בשו"ע )או"ח סי' תרצה סע' ב( "חייב אינש 

 לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". 

כמה יין חייב לשתות בפורים,  -" עליו דיבר רבא בסומיפשר ה"ויש לעיין מה 

"עד דלא ידע בין ארור המן  -והאם צריך להשתכר ולאבד את צלילות הדעת 

 לברוך מרדכי".

"לבסומי" בפורים, והשאלה היא, האמנם זו חיוב ועוד צ"ב, רבא נקט בדבריו שיש 

 .מצוה בעלמאאו רק  חובה גמורה

 יוב שמחה מצד עצמו ולא כתכלית לעורר שמחהח -שתיית יין בפורים 

ָתם  א. ת אוֹּ המקור לחיוב לשתות יין בפורים נמצא במגילת אסתר )ט, כב( "ַלֲעׂשוֹּ

ה  ְשתֶׁ י מִּ הְימֵּ ים", ואין שמח ְוִשְמחָּ נִּ ְביוֹּ ת ָלאֶׁ הו וַמָתנוֹּ עֵּ יש ְלרֵּ ת אִּ ַח ָמנוֹּ ְשלוֹּ ה אלא ומִּ

ן"  ְיַשַמח ְוַיִיןביין, כאמור בתהלים )קד, טו( " ָחמֶׁ ים מִּ יל ָפנִּ ש ְלַהְצהִּ וכדי  -ְלַבב ֱאנוֹּ

 לקיים את החיוב לשמוח בפורים, יש צורך לשתות יין בפורים.

ובספר עמק ברכה )סעודת פורים עמ' קלו( ביאר בשם הגרי"ז מבריסק, כי בפורים 

השתיה עצמה לקיום השמחה, כבשאר המועדים, אלא  הדרךשתיית יין אינה רק 

: "הא דנשתנה שמחת פורים מכל שאר השמחות של א קיום המצוה לשמוחהי

מועדים, דלא מצינו בשום שמחה דין כזה שיתחייב לבסומי בשתיית יין עד דלא 

ידע, משום דבכל המועדות עיקר מצות שמחה אינו אלא לשמוח בהשי"ת, ובשר 

ו ה"כ(. אבל , וכמבואר ברמב"ם )הלכות יו"ט פ"סיבה לעורר השמחהויין אינו אלא 

ה  ְשתֶׁ הבפורים כיון דכתיב מִּ שהמשתה עצמה היא היא גוף המצוה , נמצא ְוִשְמחָּ

, ועל יסוד זה של מצות משתה תקנו דין זה שחייב בלי שום תכליתים של שמחה

 לבסומי עד דלא ידע".

אולם עדיין לא נתברר כמה יין חייב לשתות בפורים, והאם צריך להשתכר ולאבד 

 דעת לחלוטין.את צלילות ה
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 להשתכר -חייב איניש לבסומי 

 ביין".  להשתכררש"י פירש בסוגיא: "לבסומי, ב. 

וכן נקט להלכה הב"ח )או"ח סי' תרצה ס"ק ב( וז"ל: "לפי עניות דעתי נראה 

עד דלא ידע כלל מה חילוק יש בין ארור המן לברוך  דצריך שישתכר הרבהכפשוטו 

לוט. ואין לתמוה איך הרשוהו להשתכר כל  מרדכי, שזה הגיע קרוב לשיכרותו של

כך, שהרי רבה ורב זירא היו משתכרים, עד שקם רבה ושחטיה לר' זירא". ומבואר 

יֵּיב לשתות יין עד שמגיעים למצב של שכרות ואיבוד צלילות  בדבריהם שרבא חִּ

הדעת, שלא יֵּדע להבחין בין טוב לרע. הב"ח הביא ראיה לפירוש זה, מהמעשה 

ית הגמרא )מגילה שם( "רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי המובא בסוג

הדדי, איבסום, קם רבה שחטיה לרבי זירא, למחר בעי רחמי ואחייה". ומפשטות 

, וכתוצאה מכך רבה השתכר עד שאיבד את צלילות דעתודברי הגמרא עולה כי 

 שחט את ר' זירא.

בהמשך דבריו הביא הב"ח את דברי הראשונים, שנקטו כי המעשה ברבה ורב 

זירא הובא בגמרא כדי שלא נפסוק להלכה כדברי רבא המחייב להשתכר בפורים: 

"והנכון מש"כ הרב הגדול רבינו אפרים דמהך עובדא דשחטיה רבה לר' זירא 

המאור והר"ן אידחיא ליה מימרא דרבא, ולאו שפיר למיעבד הכי, וכן כתבו בעל 

משמו. ונראה דמהך טעמא סידר בעל התלמוד להך עובדא דרבה ור' זירא בתר 

מימרא דרבא, למימרא דהכי הוי הלכתא ולדחויי לדרבא". אך מסקנת הב"ח: 

"ומיהו דווקא לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הוא דדחינן לה. 

ויהא שתוי או אפילו ו במשתה שייטב לבמיהו צריך לשתות הרבה מלימודו אבל 

 ". רק שתהא דעתו עליושאינו יכול לדבר לפני המלך,  שיכור

ואכן כבר תמה הביאור הלכה )סי' תרצה סע' ב ד"ה חייב( "היאך יחייבו חז"ל ג. 

מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול". ותירץ: "ויש 

בימי אחשורוש, היו על ידי משתה. כי  לומר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל

בתחילה נטרדה ושתי על ידי משתה, ובאה אסתר. וכן ענין המן ומפלתו היה על 

ידי משתה, ולכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהא נזכר הנס הגדול בשתיית 
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היין". ומבואר בדבריו שהחיוב להשתכר בפורים, יסודו בחובת זכרון הניסים 

 וש על ידי יין.שנעשו בימי אחשור

שחיוב להשתכר בפורים העמק ברכה )שם( הביא בשם רבי ישראל מסלאנט, 

, וגם לאחר שכבר השתכר פעם אחת, לכשיתפקח מיינו, עליו נמשך לאורך כל היום

לשוב ולשתות עד שישתכר בשנית: "שמעתי בשם הגאון מרן רבי ישראל סלנטר 

רושו שחייב להשתכר ואינו יוצא ז"ל שאמר הא דחייב לבסומי עד דלא ידע, אין פי

ידי המצוה אם לא נעשה שיכור מהיין. אלא עיקר המצוה היא רק לשתות יין 

ולהתבסם, אבל אינו נפטר אם כבר שתה ונתבסם, אלא מחויב עוד לחזור ולשתות 

וככה נמשכת חיוב מצוה זו של משתה ושמחה כל יום פורים. ואינו נפטר ממנה עד 

ור המן לברוך מרדכי, שאז נפטר ממצוה זו כדין שכור שישתכר ולא ידע בין אר

, בקיום המצוה ושוטה שפטור ממצוה. ונמצא שהשיעור עד דלא ידע אינו שיעור

" ]אך העמק ברכה הוסיף כי הגדרה זו לפטור מהמצוהאלא הוא שיעור לענין 

בחיוב השכרות בפורים מדוייקת בלשון הרמב"ם )הלכות מגילה פ"ב הט"ו( שכתב 

. והיינו וישתה יין, ולא כתב ושותה יין, ולענין יין כתב שיאכל בשרן בשר, "לעני

. ולזה דקדק לכתוב מצוה נמשכת כל היוםמשום שסובר כי המצוה של יין היא 

, ואינו נפטר עד שישתכר וירדם בשכרותו. הווהיין, פעולה נמשכת בלשון  ושותה

לדעת רש"י שחייב  ". ומשמע כילהשתכר בייןאך ברש"י מפורש שהמצוה היא 

לשתות יין כדי להשתכר, אך לאחר שכבר השתכר, כאשר יתפקח מיינו, אינו חייב 

 להמשיך ולשתות ולהשתכר פעם נוספת[.

 - לבסומי ברם שיטתם של רש"י והב"ח שביארו את דברי רבא "מיחייב איניש

 ", אינה מוסכמת, כדלהלן.להשתכר

 שתכר וירדם בשכרותובשתיית יין עד שי -חייב איניש  "לבסומי" 

הרמב"ם כתב בהלכות מגילה )פ"ב הט"ו( "כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ד. 

". ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידה, 

גם בדברי הרמב"ם מבואר שחייב לשתות יין עד שישתכר, אולם נראה שאין זו 
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לוטין, אלא שתיית יין הגורמת לשינה שתיה המביאה לאיבוד צלילות הדעת לח

 מתוך שכרותו.

, דאין צריך להשתכר כל כךוכדבריו פסק הרמ"א )סי' תרצה סעי' ב( "יש אומרים 

ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך שישתה יותר מלימודו ויישן. אלא 

 מרדכי".

"ם: "וצ"ע והקשה בשו"ת להורות נתן )ח"א או"ח סימן לב אות ד( על דברי הרמב

אנה נמצא בגמרא שצריך שירדם בשכרותו", ותירץ: "ונראה דהרמב"ם מפרש הך 

דמגילה מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, 

כלומר שישתכר עד שיירדם ומתוך תרדמתו לא ידע בין ארור המן. ולפי זה אין 

ך מרדכי מתוך שכרותו, אלא דסגי חיוב להשתכר עד שלא ידע בין ארור המן לברו

שלא ידע מתוך תרדמתו, ושיעור השכרות סגי עד שיירדם". הרמב"ם הבין מדברי 

הגמרא שאין חיוב להשתכר בדווקא, אלא להגיע למצב של חוסר הבחנה בין 

"ארור המן" ל"ברוך מרדכי", שניתן להגיע אליו גם אם השתיה תגרום לו להירדם 

הרמב"ם אין צורך לאבד את צלילות דעתו מתוך  מתוך שכרותו. ולכן לדעת

השכרות, אלא די בכך שהשכרות תגרום לו להירדם, ואז לא ידע להבחין בין 

 "ארור המן" ל"ברוך מרדכי".

עם זאת, ברור שאין כוונת הרמב"ם שניתן לקיים את החיוב "עד דלא ידע" בשינה 

ם בספרו מקראי קדש ללא שתיית יין, וכפי שכתב הגרצ"פ פרנק, רבה של ירושלי

)פורים סימן מד( "יש שטועים ומפרשים בדברי הרמ"א שאומר כאן שני דברים: ]א[ 

שאין צריך להשתכר כל כך אלא ישתה יותר מלימודו. ]ב[ שהחובה של "עד דלא 

השתיה. אבל זה טעות, שהפירוש  לפניידע" יקיים בשינה אף אם השינה היא 

, וכן הוא לשונו הזהב של הרמב"ם שירדם מתוך השתיהבדברי הרמ"א הוא 

". וכדברי רבי בן ציון פלמן, עד שישתכר וירדם בשכרותובהלכות מגילה ושותה יין 

רב ביהמ"ד נחלת משה בבני ברק, בספרו שלמי תודה )פורים סימן לא( בביאור 

דברי הרמב"ם והרמ"א: "דבאמת עיקר המצוה היא השכרות, אלא דשכרות יש לה 

כרות מעט ויש שכרות הרבה. ועל זה כתב הרמב"ם דשיעור הרבה דרגות, יש ש
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השכרות היא עד שיגיע למצב שירדם מתוך השכרות, וכשירדם ולא ידע בין ארור 

המן לברוך מרדכי יצא ידי חובת השכרות. ולפי זה הא דאמרו עד דלא ידע, 

שיעור הכוונה בזה כמש"כ הרמ"א דעל ידי השינה לא ידע. אלא דלדבריו הוא 

, ושיעור השכרות היא עד שישתכר מעט, ועיקר המצוה היא השכרות ותבשכר

שירדם על ידי זה ולא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי, אבל בשינה לבד אם לא 

 ירדם מתוך השכרות לא יצא". 

 "לבסומי" בשתיה מעט יותר מהרגלו -חייב איניש 

הלכות פורים אות הבית יוסף )או"ח סי' תרצה( הביא את דברי הארחות חיים ) ה.

לא שישתכר, שהשכרות איסור גמור, ואין לח( שכתב: "חייב איניש לבסומי בפוריא 

שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים, וכמה עבירות לך עבירה גדולה מזו 

". וכן נקט הרמ"ע מפאנו )הובא בנטעי אך שישתה יותר מלימודו מעטזולתן. 

בין ארור המן לברוך מרדכי, היינו עד שלא גבריאל פרק עג אות א( "עד דלא ידע 

יבחין באוזניו אם אומרים זה או זה, שהם מילות קרובות במבטא להמון חוגג, 

, כי השכרות שאין חובה להשתכר". ומבואר בדבריהם אלמא ביסום כל דהו סגי

. צריך להרבות בשתיית יין יותר מרגילותוהיא דבר מגונה המביא לידי חטא, אלא 

א במצב שלא יצליח לשמוע באזניו וכדברי הר ָמצֵּ מ"ע מפאנו, שצריך לשתות עד שיִּ

 אם אומרים "ארור" או ברוך" אך אין חיוב להשתכר בשתייתו.

 -ולא להשתכר  -" לעסוק במשתהוהשפת אמת )מגילה ז, ב( הוסיף כי החיוב "

: "מחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, נראה לפרש מתמשך לאורך כל היום

דכל היום מחויב לעסוק ן הכוונה שמחויב להשתכר כל כך עד שלא ידע, אלא דאי

, ועד דלא ידע עדיין החיוב עליו. לאפוקי כשהגיע לשיעור זה, אבל אפילו במשתה

 כנ"ל". כל שעוסק במשתהקודם השיעור יוצא 

, אלא למצב לשכרות", שאין הכוונה לבסומייתכן שדייקו זאת מלשון הגמרא "

הוא  -שבו לאחר שתייית יין יותר מהרגילות, דעתו של האדם "מבוסמת" עליו 

נמצא במצב רוח שמח ומרומם יותר מהרגיל, כדברי החידושי הרי"ם )הובא 
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רק להשתכר  בהסכמת השפת אמת לספר פסקי תשובה( "דלא אמרו בגמרא חייב

 ". לבסומי חייב

ו"ח סי' תרצה( כתב שאין לפרש את כוונת ובהגהות יד אפרים על גליון השו"ע )א

רבא לחייב להשתכר בפורים, שכן אם יאבד את צלילות דעתו לא יכיר כלל בתוקף 

הנס ולא יוכל לקיים את חובת ההודאה עליו: "עיקר החיוב של המשתה הוא 

ש. ומחמת שיהיה שרוי בשמ ן ְיַׂשַםח ְלַבב ֱאנוֹּ חה, שיהיה שרוי בשמחה, כדכתיב ְוַייִּ

ולכן אין יה חדוות ה' מעוזו ויתן תודות והלל לה' על הנס מתוך הרחבת הלב. יה

ולא יכיר בתוקף הנס כלל, וזה שכתב חייב  לו להשתכר יותר מדאי שיתבלבל דעתו

. ורצה לומר שגדול הך עד הוא ולא עד בכלל -שלא ידע  עדאדם לבסומי בפוריא 

ן הגבול הזה והלאה הוא חיוב השתיה בזה לבסומי עד גבול דלא ידע כו', שמ

ביטול כוונת חיוב שחייבו חכמים לבסומי כדי שיתן הלל והודאה, שכיון שיתבלבל 

דעתו כל כך דלא ידע בין ארור המן כו', פשיטא שאין בו דעת ותבונה לשבח 

 ולפאר על תוקף הנס".

והוסיף היד אפרים, כי לדעת הבית יוסף מבואר היטב המעשה ברבה ששחט את 

דמייתי סעייתא ]שמביא סיוע[ מזה שמה שחייבו לעשות אותם ימי ר' זירא "

, דהא קמן דרבה ור' זירא, ולפי גבול יש לו שלא ישתכר יותר מדאימשתה ושמחה 

שלא נשמרו מלעבור הגבול בא הדבר לידי סכנה. לכך יש ליזהר שלא לבסומי רק 

זה "נתפרש לי עד הגבול הזה דלא ידע, ולא יעבור" ]היד אפרים מציין כי ביאור 

 בחזיון לילה, ואתבונן אליו בבוקר וראיתי כי נכון הוא"[. 

 חובה גמורה או מצוה בעלמא -"מיחייב אינש לבסומי בפוריא" 

 . בנדון זה נחלקו רבותינו הראשונים והפוסקים.ו

בהגהות מימוניות )הלכות מגילה פ"ב אות ב( הביא את דברי הראבי"ה: "מחייב 

כל הני למצוה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי,  איניש לבסומי בפוריא

". וכן דעת המהרי"ל )סימן נו אות ט( שכתב: "הא דאמר רבה בעלמא ולא לעכב

]הוא[, הכי משמע לישנא מחייב אדם.  מצוה בעלמאחייב אדם לבסומי, ודאי 

 ".ואיכא משתה בלא שכרות]וטעמא[ דימי משתה כתיב 
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שישתכר עד שלא  וצריךסי' תרצה סע' ב( שכתב: "וכן נראה שסבר הטור )או"ח 

ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", ומשמע מכך ששינה את הלשון ממאמר רבא 

אלא זו מצוה בעלמא, ולכן  שאין חובה להשתכראינש" ל"צריך שישתכר",  מחייב"

 שישתכר". צריך"

 אינש לבסומי חייבאולם מרן השו"ע )שם( העתיק להלכה את דברי רבא: "

בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", ולא שינה מלשון הגמרא כפי 

 להשתכר בפורים.חובה גמורה ששינה הטור. ומשמע מדבריו כי יש 

 ואילו הביאור הלכה )שם ד"ה חייב( כתב על דברי השו"ע: "ומכל מקום כל זה

 ".למצוה ולא לעכב

 ז. סיכום

  .מצוה בעלמאאו  חובהורים היא שתיית יין בפ נחלקו הפוסקים האם יש

 בפורים. חובה גמורה להשתכרמדברי השו"ע משמע שיש  •

למצוה ולא  אך הביאור הלכה פסק כשיטת הראבי"ה, מהרי"ל והטור "כל זה •

 ".לעכב

 ובנדון כמה חייב או צריך לשתות נחלקו הפוסקים:

ויאבד את ישתה יין עד שישתכר  -לדעת רש"י והב"ח ורבי ישראל מסלאנט  •

, שלא ידע להבדיל בין "ארור המן וברוך מרדכי". וכן נראה שנקט צלילות הדעת

" וכתב "צריך לבסומילהלכה הטור ששינה את הלשון ממאמר רבא "מחייב אינש 

 ".שישתכר

לקיים ובשערי תשובה )ס"ק ב( כתב "שהגאון חכם צבי היה נוהג בימי בחרותו 

". וכן העיד האדמו"ר מקלויזנבורג בשו"ת דברי יציב )או"ח סימן המימרא כפשוטו

קי( "מי ששמח באמת בדברי תורה יוצא בזה שמחת פורים ביינה של תורה, אך 

 ". קיימו כפשוטו כידועאבותי הקדושים ברוב ענוותנותם ושפלותם בעיני עצמם 

יעור קטן , וזהו שישתה יין עד שישתכר וירדם מתוך שכרותו -שיטת הרמב"ם  •

יותר משתיית יין הגורמת לאיבוד צלילות הדעת מתוך שכרות מוחלטת. וכדבריו 
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, אלא דאין צריך להשתכר כל כךפסק הרמ"א )סי' תרצה סעי' ב( "ויש אומרים 

שישתה יותר מלימודו ויישן. ומתוך שישן, אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. 

יבו לשמים". ובמשנה ברורה )ס"ק ה( ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ל

 כתב על דברי הרמ"א "וכן ראוי לעשות". 

לדעת הארחות חיים, הרמ"ע מפאנו, השפת אמת והיד אפרים, אין חיוב  •

ומדברי מרן השו"ע  ישתה מעט יותר מהרגלו.לשתות יין עד שישתכר, אלא 

טור "צריך ", ולא כתב כדברי הלבסומישהעתיק להלכה את דברי רבא "חייב אדם 

", דהיינו להתבסםאלא "להשתכר ", יש לדייק שנקט להלכה שאין חיוב שישתכר

 לשתות מעט יותר מהרגלו.

ומכל מקום ובביאור הלכה )שם ד"ה עד דלא ידע( הביא מדברי המאירי שכתב "

, שלא נצטווינו על שמחה אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמינו מתוך השמחה

אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השי"ת  של הוללות ושל שטות,

והודאה על הנסים שעשה לנו". ואת דברי החיי אדם שכתב: "כיון שכל הנס היה 

על ידי יין לכן חייבו חכמים להשתכר, ולפחות לשתות יותר מהרגלו כדי לזכור 

הנס הגדול. ואמנם היודע בעצמו שיזלזל אז במצוה מן המצות בנטילת ידיים 

וברכת המזון או שלא יתפלל מנחה או מעריב או שינהוג קלות ראש, מוטב וברכה 

 שלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לשם שמים".

לסיום, המהרש"א פירש את דברי הגמרא במסכת בבא מציעא )כג, ב( "בהני תלת 

", שאחד משלושת הדברים ובפוריאמילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו, במסכת 

ת בדיבורו הוא "בפוריא", דהיינו ש"מותר לשנות  שמותר לתלמיד חכם לשנו

ולומר דלא ידע גם אם הוא אינו מבוסם כל כך וידע". ומבואר בדבריו, כי תלמיד 

חכם היודע בעצמו שאינו יכול להשתכר או להתבסם בפורים, רשאי לשנות 

בדיבור ולהראות כאילו הוא מבוסם ואינו יודע להבין בין "ארור המן" ו"ברוך 

 .מרדכי"

* 
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 פרק ב: חיוב קטנים בשתיית יין בפורים

קטן פטור מחינוך למצות משתה ושמחה בפורים כי אין מצות חינוך במצוות 

 שקיומן בלב 

המשנה ברורה )סי' שמג ס"ק ג( כתב: "שיעור החינוך במצוות עשה הוא בכל ח. 

חייב תינוק לפי חריפותו וידיעתו בכל דבר לפי עניינו. כגון, היודע מענין שבת 

להרגילו לשמוע קידוש והבדלה, היודע להתעטף כהלכה חייב בציצית, וכנ"ל 

בסימן י"ז, וכן כל כיוצא בזה. בין במצוות עשה של תורה, בין בשל דברי סופרים". 

ולפי דבריו נראה שקטן חייב לשתות יין בפורים מדין חינוך, כאשר יגיע לגיל שיבין 

 בשכלו את הענין.

דים וזמנים )ח"ב פורים סימן קצ( הביא את דברי הגר"א זאת ועוד, בספר מוע

י ְך ַהְיהודִּ תוֹּ א ַיַעְברו מִּ ה לֹּ לֶׁ ים ָהאֵּ י ַהפורִּ ימֵּ ם בפירושו על הפסוק )אסתר ט, כח( "וִּ

ַזְרָעם", וז"ל: "ימי הפורים, היינו  א ָיסוף מִּ ְכָרם לֹּ . לא יעברו מתוך המשתה ושמחהְוזִּ

אפילו לא יסוף מזרעם,  קריאת המגילהם דהיינו . וזכרהגדוליםהיהודים, שהם 

חייבים בקריאת המגילה". ומבואר בדברי הגר"א שקטנים חייבים בקריאת  קטנים

מגילה ואינם חייבים במשתה ושמחה בפורים, ותמה הגר"מ שטרנבוך: "דמשהגיעו 

לחינוך חייבים בכל המצוות, והיינו נמי במשתה ושמחה, וכשלא הגיע לחינוך אין 

 חיוב קריאת המגילה, ואם כן דבריו צע"ג". גם 

שיש וכתב המועדים וזמנים: "ולענ"ד ליישב דברי זקני ]הגר"א[ זצ"ל, דבמקום 

האב מחוייב , כמו קריאת שמע, תפילין, ציצית, שופר ומצה וכדומה מעשה המצוה

, והיינו בשמחת לבבו על ידי משתה שיסודה מתקיים בלב. אבל במצוה לחנך בנו

. דקטן אי אפשר לו במציאות להרגיש שמחה כמצוותה, לא שייך חינוךושמחה, 

שהכל אצלו כשחוק ותעתוע, ולכן לא שייך לחנכו במצוה זו, ולא חייבו חז"ל 

כהאי גוונא. ומצאתי  ואין חינוך למצות שמחהלחנכו שאינו בר קיום המצוה, 

לא שייך שסברא זו מבואר בראשונים, דבר"ן בפרק ערבי פסחים )קח,א( מסיק ש

, וע"כ חסר וקטן אינו נהנה מייןדבעינן שיהנה ושמח בו,  בד' כוסותחינוך לקטן 

אצלו עיקר חפצא דמצוה זו, ע"ש. וכן פירש במהר"ם חלוואה שם. ואם כן דברי 
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במצות הגר"א מאירים, שבמצות מגילה שפיר מחוייבים לחנך בנינו אחרינו, אבל 

, ואם כן קטן אי אפשר לא שיך בקטן משתה ושמחה שיסודה ועיקרה מתקיים בלב

 הקטן פטור מסעודת פוריםלו לטעום מטעם שמחה זו שצריך לזה הבנה, ולכן 

 שיסודה מכח מצות משתה ושמחה ולא שייך בקטנים". 

במצוות שקיומם במעשה או ומבואר בדבריו, שמצות חינוך קטנים נאמרה רק 

ם לחנך קטנים רק במצות , ולא במצוות שקיומם בהרגשת הלב. ולכן חייבידיבור

שקיומם  במשתה ושמחה, שקיומה על ידי מעשה שמיעה, ולא קריאת המגילה

, כי קטן אינו משיג בדעתו מהי שמחה כמצוותה ]ומטעם זה אין חיוב בשמחת הלב

 לחנך קטן לשתות ד' כוסות בליל הסדר[. 

 מצות חינוך כאשר קטן אינו עושה את המצוה כתיקונה

עור, התארח בביתי רבי צבי קושלבסקי, ראש ישיבת היכל בזמן מסירת השי ט.

התורה פרשבורג בירושלים, שהקשה על דברי המועדים וזמנים ממה שכתב 

בתרומת הדשן )פסקים וכתבים סימן סב( בביאור טעם האיסור לספות לקטן איסור 

למרות שהרי אינו בר עונשין "דקפיד רחמנא שלא ירגיל אותו לעבור עבירות, 

". ולמדנו מדברי התרומת הדשן, שעיקר מצות חינוך נועד ל יבקש לימודווכשיגד

להרגיל קטנים לקיים מצוות ולהימנע מעבירות כשיגדלו. וכן מבואר בדברי רש"י 

כדי להנהיגו שיהא במסכת חגיגה )ו, א ד"ה קטן( שכתב: "הלא אין חינוך קטן אלא 

את להרגיל חובת חינוך נועד ". והיינו שלפי רש"י עיקר סרוך אחר מנהגו לכשיגדיל

שיתרגל  במנהגו  -הקטן לקיים מצוות בקטנותו כדי "שיהא סרוך אחר מנהגו" 

לכשיגדיל. ולפי זה, מה איכפת לנו אם הקטן אינו מבין עתה בדעתו מהי שמחה, 

סוף סוף הוא מתרגל בשתיית יין לקיים את המצוה כשיגדל, ומדוע שלא נחנכו 

יהא סרוך אחר מנהגו לכשיגדיל" אע"פ שאינו מבין את לשתות יין בקטנותו כדי "ש

 משמעות השמחה, וצ"ע.

בשעת מעשה, טענו הלומדים בשיעור כי דברי הגר"צ קושלבסקי תלויים 

אינו עושה את המצוה כשהקטן  האם מצות חינוך מתקיימתבמחלוקת הפוסקים, 

שאול" ביו"ט , שהביא המשנ"ב )סי' תרנח ס"ק כח( בנדון קטן שנטל לולב "כתיקונה
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ראשון של סוכות, שגדול אינו יוצא בו ידי חובה, וז"ל: "הקטן לא יצא בנטילה כזה 

]של לולב שאול[, דהא אינו שלו ולא מקרי לכם ולא קיים בו אביו מצות חינוך. ויש 

מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול, דהא גם בזה מתחנך הבן 

 ראב"ן".למצות, וכן משמע במרדכי בשם 

ונמצא לפי זה שדברי הגר"מ שטרנבוך שקטן אינו מקיים את מצות השמחה 

בפורים כי אינו מבין בדעתו מהי שמחה של מצוה, נכונים לשיטתם של הסוברים 

שמצות חינוך מתקיימת רק כשהקטן מקיים את המצוה בשלמות כגדול, ולכן אין 

נוך מתקיימת גם כאשר מצות חינוך בשתיית יין. ברם לדעת הפוסקים שמצות חי

הקטן אינו עושה את המצוה כתיקונה, ויש חובה לחנך קטן לקיים מצות שמחה 

בפורים, אפילו אם אינו מבין עתה בדעתו מהי שמחה של מצוה ולא מקיים את 

מדוע קטן לא חייב  -המצוה כראוי, כדי שיתרגל לקיים את המצוה לכשיגדיל 

 במצות שתיית יין בפורים מדין חינוך.

שקיומן למצוות  שקיומן במעשהלענ"ד נראה לחלק באופן אחר בין מצוות אולם 

. אפשר להבין שיש תועלת בקיום המצוה גם שהקטן שקיומן במעשה. במצוות בלב

מרגיל את הקטן לקיים את  המעשהאינו מקיים את המצוה כתיקונה, כי מכל מקום 

, לכאורה צדקו דברי בלבשקיומן עיקרו רק המצוה כשיגדיל. מה שאין כן במצוות 

הגר"מ שטרנבוך, שלא שייך בזה כלל מצות חינוך, שהרי הקטן אינו מבין בכלל 

 שקיים מצוה, וממילא אין בכך כל תועלת שיתרגל לקיים את המצוה כשיגדיל.

ברם עיקר הסברו של המועדים וזמנים בדברי הגר"א מדוע אין חיוב לחנך קטנים 

וההשוואה בין חיובו בשתיית יין בפורים לחיובו לקיים את מצות השמחה בפורים, 

בשתיית ד' כוסות בליל הסדר, לכאורה אינו עולה בקנה אחד עם דברי הגרי"ז 

[ שיש הבדל בין חיוב השמחה בפורים לחיוב השמחה אות אשהביא העמק ברכה ]

לקיום השמחה, כבשאר  דרךבשאר המועדים. בפורים שתיית יין אינה רק 

"כל המועדות עיקר מצות שמחה אינו  , לעומתום המצוה לשמוחקיהמועדים, אלא 

שתיית ". ולפי זה סיבה לעורר השמחהאלא לשמוח בהשי"ת, ובשר ויין אינו אלא 

, אשר קטן חייב בה. ורק שמיעת המגילהבדיוק כמו  מעשה מצוההיא  יין בפורים
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", קטן בשתיית ד' כוסות בפסח שאין בשתיה קיום מצוה אלא "סיבה לעורר שמחה

פטור כי אינו משיג בדעתו מהי שמחה, וחזרה איפוא השאלה למקומה להבין את 

מדוע חייבים לחנך קטנים לשמוע קריאת מגילה ולא חייבים לחנכם  -דברי הגר"א 

 במשתה ושמחה, וצ"ע.

* 

 פרק ג:  האם אב רשאי לאסור על בנו להשתכר בפורים

ם בן שהוריו אסרו עליו ממוצא הדברים נשוב לדון בשאלה שפתחנו בה, הא

להשתכר בפורים צריך לשמוע בקול הוריו, או עליו לקיים את דברי חז"ל ככתבם 

 וכלשונם, ולהשתכר בפורים בניגוד לרצון הוריו. 

יו י.  םוֹּ ְוָאבִּ יש אִּ במסכת יבמות )ו, א( דרשו חז"ל את הפסוק )ויקרא יט, ג( "אִּ

רו"  ְשמֹּ ַתי תִּ ת ַשְבתֹּ יָראו ְואֶׁ "יכול אמר לו אביו ]לכהן[ היטמא ]בבית הקברות  -תִּ

להשיב אבידה[ או ]שהיתה האבדה בחוץ[ שאמר לו אל תחזיר, יכול ישמע לו, 

רו, כולכם חייבין בכ ְשמֹּ ַתי תִּ ת ַשְבתֹּ יָראו ְואֶׁ יו תִּ םוֹּ ְוָאבִּ יש אִּ בודי". תלמוד לומר אִּ

לומר אע"פ שהזהרתיך על ופירש רש"י )ויקרא שם( "סמך שמירת שבת למורא אב, 

 מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות".

דין זה הובא להלכה בדברי הרמב"ם )הלכות ממרים פ"ו הי"ב( ובשו"ע בהלכות 

כבוד אב ואם )יו"ד סימן רמ סעי' טו( "אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין 

, לא ישמע לו". ובפתחי מצוה של דבריהםילו מצות עשה בין מצות לא תעשה, ואפ

תשובה )שם ס"ק כב( הביא מדברי ספר חמודי דניאל "אחד היה רוצה להתפלל 

 בבית הכנסת שמתפללים שם יותר בכוונה, ואמו מוחה בזה, אין צריך לשמוע לה".

ולפי זה, היות ושתיית יין בפורים היא "מצוה של דבריהם", לכאורה צדק הבחור 

 לציית להוריו המונעים ממנו מלקיים מצוה זו.שלא רצה 

או  חובה[ האם זו פרק אונראה לדון בטענה זו על פי השיטות שנתבארו לעיל ]

בעלמא, וכן יש לברר האם במצוות שקיומן אינו חובה, גם מותר לבן לסרב  מצוה

 לציווי הוריו.
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או צריך לשתות יין  כמה חייב[ פרק אוכן יש לדון על פי השיטות שנתבארו לעיל ]

 בפורים.

 לכלהאמנם חייבים לשמוע  -אולם מתחילה יש לעיין ביסוד מצות כבוד אב ואם 

, צערמה שההורים מוצאים לנכון לבקש. ומה הדין כשסירוב לבקשתם יגרום להם 

 האם זו סיבה לשמוע בקולם.

 מצות כבוד אב ואם בדברים שאינם לצורך תועלתו והנאתו של האב

הרשב"א )יבמות ו, א ד"ה ונראים דברי ר"ח( כתב: "שאין עיקר כבודו אלא יא. 

מאכילו , וכדאמרינן בקידושין )לא, ב( איזהו כבוד בו הנאה]לאב[ במה שיש לו 

, דבר שאין לו בו הנאה של כלום, אבל אמר לו לעשות ומשקהו מלבישו ומנעילו

ורה שידחה אפילו לאו אין זה כבוד שנצטוה עליה, וכבוד כזה אין בו עשה של ת

גרידא". ומבואר בדבריו שהחיוב לשמוע בקול אביו ואמו הוא רק בדברים שיש 

 הנאה ישירה. להם 

הבן לא לעשות מעשה שאינו נוגע ישירות לאב,  ומכאן שאם האב מצוה על בנו

אינו מצווה לציית לו, וכדברי שו"ת תרומת הדשן )סימן מ; הובא בבית יוסף יו"ד 

כה( "תלמיד רוצה לצאת ממדינתו ללמוד תורה לפני רב אחד שהוא  סימן רמ סע'

בוטח שיראה סימן ברכה לפניו בתלמודו, ואביו מוחה בו ואומר שאם ילך לאותו 

מקום ידאג תמיד עליו פן יעלילו הגוים עליו, כמו שרגילים באותה מדינה שהרב 

בשו"ת מהרי"ק  שם. אין צריך הבן לשמוע לאביו בזה, והביא ראיה לדבריו". וכן

)שורש קסו( כתב: "ואשר נסתפקת אם יש כח ביד האב למחות ביד בנו לישא אשה 

אשר יחפוץ בה הבן. לעניות דעתי נראה שאם היא אשה ההוגנת לו, שאין כח ביד 

 האב למחות ביד הבן".

מרן השו"ע הביא להלכה )שם( את דברי תרומת הדשן, והרמ"א )שם( פסק כדברי 

שמצות כבוד אב ואם לא נאמרה בדברים שאינם לצורך  המהרי"ק. ומבואר

 תועלתם והנאתם של אביו ואמו.
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אולם בספר ילקוט יוסף )כבוד אב ואם פ"ט אות א( כתב: "אמנם מדברי התשב"ץ 

)ח"ב סימן נג( מבואר, דאף בדבר שאין לאביו ואמו הנאה, איכא מצות כיבוד אב 

בר דאיכא בזה על כל פנים מצות ואם, עי"ש. ובספר המקנה בקידושין )ל, ב( סו

מורא, דאפילו בדבר שאין בו הנאה לאב, אם אינו מציית לו עובר על מצות מורא 

 שלא יסתור את דבריו".

ולמעשה בילקוט יוסף סיכם את הדינים העולים במחלוקת זו: "נחלקו הפוסקים 

ון אם שייך מצות כיבוד אב ואם בדבר שאינו לצורך תועלתו והנאתו של אב, וכג

שאומר לו אל תקנה בית פלוני או אל תעשה עסק פלוני, אם יש בזה מצות כיבוד 

אב ואם, או לא. ודעת רוב הפוסקים שאין בזה משום כיבוד אב ואם, וכן עיקר 

לדינא, ואין הבן חייב לשמוע לאביו, ובפרט במקום שיש לו צער, או שהדבר קשה 

ידת חסידות בכל אופן יש לחוש לו. אבל בסתם לא ימנע מלקיים ציווי אביו. וממ

למלא את רצונם, ובפרט דיש אומרים שאי קיום בקשת ההורים הרי זה חוסר מורא 

מפניהם, שהוא כסותר את דבריהם. והיינו דאף שאין בזה משום מצות כיבוד אב 

 ואם, מכל מקום יש בזה מצות מורא". 

שיבה שאביו עם זאת, בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג סימן ערה( נשאל "בבן י

מתעקש ודורש שילך ללמוד לאוניברסיטה ללמוד אומנות ולהתפרנס, והבן רוצה 

להמשיך וללמוד, רק שואל שאולי חייב מדין מורא שלא למרוד באביו ולצערו". 

והשיב: "הנה בראשונים מבואר שעיקר המצוה רק כשיש לאב תועלת, והיינו 

ילד, אין בזה מצות כיבוד. להאכילו ולהשקותו וכדומה, אבל כשמחפש תועלת ל

וכשכוונת הבן למצות תלמוד תורה שדוחה כיבוד אב, אינו פוגם במוראו, וכבוד ה' 

 עדיף".

 חובת הציות להורים כאשר אי קיום מצוותם יגרום להם צער

בשו"ת ערוגת הבושם )או"ח סימן יט( השיב לתלמידו על שאלתו: "אם אתה יב. 

ך במצות כיבוד אב לבל תטבול אפילו לעת מחוייב לשמוע בקול אביך שגזר עלי

הצורך כי אם במקוה חמה, ועל ידי זה תצטרך לעבור על מה שכבר הורגלת זה 

כמה לטבול קודם התפילה ובפרט טבילת עזרא, ונסתפקת אם אתה מחוייב לשמוע 
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בקול אביך, מאחר ודבר זה אינו נוגע לכבודו כלל אם שייך בזה מצות כיבוד כלל. 

מר דיש גם בכהאי גוונא מצות כיבוד אב, עדיין נסתפקת אם אתה ואם תמצי לו

מחוייב לשמוע אליו בזה, דגם מצוה דרבנן קיימא לן בשו"ע יו"ד שאם אמר לו 

 אביו לבטלו אין צריך לשמוע".

ובתחילת דבריו כתב לו: "ונראה דבמידי שאינו נוגע כלל לכבודו אינו צריך 

ביבמות, המובא לעיל[, אולם בהמשך  לשמוע לו" ]והביא ראיה מדברי הרשב"א

הוסיף: "ועיין בספר חסידים )סימן שמ( דבן היודע באבותיו שמצטערים אם הוא 

מתענה, אסור לו להתענות, ודווקא בתענית שאינו חובה לאחרים אלא לעצמו, 

עי"ש. ונראה דבזה כו"ע מודים כיון שאביו מצטער אם יעבור על רצונו, אם כן ודאי 

וגע לאביו, ואית ביה משום כיבוד דאורייתא. ואם כן בנדון דידן נמי, הו"ל דבר שנ

אם ידעת שאביך יצטער על שאתה עובר על גזירתו אתה מחוייב לשמוע בקולו 

אפילו במידי שאינו נוגע לו בעולם". וסיים: "ענין גדול הוא לטבול במקוה טהרה 

חה מצות כיבוד אב. קודם תפילה אפילו שלא לצורך טבילת עזרא, ומ"מ אין זה דו

 וכל זה בטבילה שהוא לא לצורך טבילת עזרא".

ודבריו הובאו להלכה בילקוט יוסף )שם אות ג( "אם צוה לו אביו שלא יטבול 

במקוה מחשש שהבן יצטנן, או שצוה עליו שלא למול את בנו בעצמו מחמת שלא 

כאן  ימול היטב, מאחר שאין בזה תועלת ישירה לאב בעצמו, מעיקר הדין אין

מצות כיבוד אב ואם. ומכל מקום אם רואה שאביו או אמו מצטערים ודואגים על 

בריאותו אם יטבול בחורף, יש לו לשמוע להם, כדי שלא לגרום להם צער ]וגם אין 

 לבן צורך כל כך בזה[".

והוסיף )שם אות ב( "ואמנם אם צוה אותו אביו שלא ישא אשה פלונית, אין בזה 

אף שיש לאבא צער [ אות יאפסקו המהרי"ק והרמ"א, לעיל  מצות כיבוד אב ]כפי

, מאחר שיש לבן צורך רב בנישואין אלה, וגם הוא דבר שקשה שהבן יוותר על מזה

 רצונו".

 

 



 

  

 

 קמו 'עמ -אספקלריא 

 

 חובת הציות להורים המצווים על בנם שלא יקיים "מילי דחסידות" או "חומרא"

תשובות והנהגות )ח"א סימן תקכו(, ולאחר שהביא את  דן בשו"ת בשאלה זויג. 

דברי הפוסקים שבן אינו חייב לשמוע לאביו המצוה עליו לעבור על איסור דרבנן, 

ואת דברי הרשב"א שמצות כבוד אב ואם לא נאמרה בדברים שאינם לצורך 

תועלתם והנאתם של אביו ואמו, כתב: "בביאור הגר"א )יו"ד סימן רמ ס"ק לו( 

אף שאין חיוב כשאינו נוגע לכבוד האב גופא, מכל מקום מצוה קיומית נראה ד

איכא בכל אופן, ובברכת שמואל קדושין סי' כ"ו. וע"ע בחידושי הגר"י פערלא זצ"ל 

בפי' לרס"ג שהביא מדעת הרבה ראשונים דלא כתוס' והרשב"א, וס"ל שבכל גווני 

ו גם בזה ברצון אביו אם איכא מצות כיבוד אב. ועל כן נראה דאסור לבן לזלזל ח"

רצונו מחמת שחושש לכבודו, דע"י הנהגת המילי דחסידות מרגיש כהתנשאות הבן 

עליו וכדומה. וכל שכן לגרום לאביו צער, הוא בכלל ארור מקלה אביו ואמו. וכן 

ראיתי בשם הקדוש האריז"ל שנמנע לטבול בחורף, כשאמו צותה לו כן מפני כיבוד 

בריאותו, ולא רצה לצערה בזה. לפיכך נראה שאם אם. שהרי חששה ויראה ל

מקיים מילי דחסידות ישתדל שאביו לא יסבול מזה, וכל שכן שלא יצער אותו ולא 

יענה לו או יתנהג עמו בעזות. שבשביל מילי דחסידות עלול הוא לקבל ח"ו קללה 

 דארור מקלה אביו ואמו, ותמורת הברכה למילי דחסידות יצא שכר בהפסדו". 

הגר"מ שטרנבוך מסיים: "וכל זה אם האב אוסר מחמת שלא מבין את  אמנם

הצורך לקיים המילי דחסידות, ומרגיש כאילו יש לבן התנשאות עליו בזה וכדומה. 

אבל אם האב רשע ואינו מניחו לקיים מילי דחסידות מפני רשעות, נראה דאף 

ל אין לדעת הרמב"ם שמכבד האב אף שהוא רשע היינו בשאר מיני כיבוד אב

מצוה לכבדו לקיים רשעותו הרוצה למנוע אותו להתחסד במצות הבורא ית"ש. רק 

גם בזה נראה שיזהר לא לבזותו, דאף שפטור מכיבוד, מ"מ אפילו ברשע ממש 

 אסור לבזותו".

נגד ובשו"ת באר משה )ח"א סימן ס( כתב, שאם האב מצוה לבנו דבר שהוא 

ישראל תורה הוא, ואינו נדחה מפני כבוד , אין לו לציית לאב, דמנהג מנהגי ישראל

 אב ואם.



 

  

 

 קמז 'עמ -אספקלריא 

 

ג( בשם הגרי"ש אלישיב: אמר -וכן הובא בספר אשרי איש )יו"ד פרק לט, סעי' ב

, וגם מובא בשולחן ערוך, אין לשמוע לו, וכגון לעבור על מנהג שנהוגאב לבנו 

, אם יש לעבור על חומראשאומר לו לא לתת מעשר כספים. וכשאביו מצוהו 

מקור, כגון שכתוב במשנה ברורה שיש להחמיר, אין עליו לשמוע בקול  לחומרא

 אביו". 

• 

נשוב לדון, האם הבן חייב לשמוע בקול הורים המצווים  לאור המבואר לעיליד. 

 עליו לא להשתכר בפורים.

ידידי רבי משה פריד מחבר ספר שו"ת וישמע משה כתב לי את דברי פוסקינו 

גר"ח קניבסקי, אבא אוסר לבן לשתות יין בפורים זמנינו בנדון: "שאלתי את ה

להשתכר ויכול לקיים עד דלא ידע בשינה כהרמ"א, והבן רוצה לקיים עד דלא ידע 

כפשוטו, לשתות יין ולהשתכר, אם חייב לשמוע בקול אביו. למעשה צידד הגר"ח 

שהבן יכול לשתות יין להשתכר, שזה כמו אביו אומר לו לעבור על דברי תורה 

ר לשמוע לאביו. וסיים הגר"ח בצחות לשון, שהאבא ילך לישון והבן ישתה שאסו

 יין.  

מאידך שאלנו את הגרי"ש אלישיב, שפסק שהבן ישמע לקול אביו שיכול לשתות 

יותר מהרגלו ולא ישתכר, וגם ילך לישון. וכן פסק הגרש"ז אויערבך, דיכול לקיים 

ברוך מרדכי. וכן נכנסתי לגאון כהרמ"א, דמתוך שישן אינו יודע בין ארור המן ל

 רבי ניסים קרליץ שפסק לי, שחייב לשמוע בקול אביו ולקיים עד דלא ידע בשינה".

דברי הגרש"ז אויערבך הובאו בספר הליכות שלמה )פורים פרק יט סע' כה( "צוה 

האב לבנו שלא ישתכר בפורים, ישמע לאביו". ובהגהות דבר הלכה )ס"ק לח( 

, שהתכוון להורות לשואל לקיים את המצוה כשיטת נתבארו דברי הגרש"ז

בשתיית יין עד שישתכר וירדם בשכרותו:  -[ אות דהרמב"ם והרמ"א ]לעיל 

ינה לאחריה, וכמו שכתב הרמ"א  "ויקיים המצוה על ידי שתית יין יותר מלימודו ושֵּ

 סי' תרצ"ה ס"ב דמתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי".
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קת הפוסקים, האם הבן חייב לשמוע בקול הורים המצווים עליו לא לפנינו מחלו

 להשתכר בפורים.

לדעת הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ, ישמע בקולם, ויצא ידי  •

 חובת "ביסומי לפוריא", בשתיה יותר מרגילותו עד שירדם.

לדעת הגר"ח קנייבסקי, לא ישמע בקולם אלא ישתה עד שישתכר כדי לקיים  •

את המצוה להשתכר בפורים. וכן שמעתי מרבי יחזקאל ראטה, אב"ד קארלסבורג, 

ששאלתי אותו: "האם בן צריך לשמוע בקול הוריו האוסרים עליו לשתות יין", 

וכאשר השבתי: והוא השיב לי בשאלה: "האם אתה שואל על בן גדול או קטן". 

 ".לגדול אסור לציית"אני שואל על שניהם", ענה: "קטן חייב לציית להוריו ואילו 

 וצ"ב במה נחלקו.

הפוסקים כתבו טעמים נוספים, מדוע הבן צריך לשמוע בקול הוריו המצווים טו. 

 עליו שלא להשתכר בפורים:

( כתב: "ואם בשו"ת ויברך דוד )סימן קמד -אין היתר להטריח ולהזיק להוריו  •

הוריו חוששים שיקיא בביתם ויגרום להם עבודה לכבס ולהדיח אחריו, או שיגרום 

להם נזקים אחרים, מסתבר שחייב להאזין להם. חדא, שאסור לו להטריח 

ולהשתמש בהוריו שיקנחו וינקו אחריו. שנית מדינא דחושן משפט שעל ידי כך סוף 

אות ]דמי כובסים וכיוצא בזה[, מעשה במחשבה תחילה, שיודע שיגרום להם הוצ

מי שיודע בנפשו שאם שותה בשיעור עד דלא ידע שיקיא בבית ולא יוכל לשום 

מעצור בנפשו  לצאת החוצה ולהקיא, אסור לו להביא עצמו לידי כך, וכדקיימא לן 

 אדם מועד לעולם, והטעם דהוי לי להיזהר מראש".

בשו"ת משיב  -זק מהשתיה כאשר הוריו אוסרים כי יבוא לידי הוללות או שינ

נבונים )או"ח סימן מח( כתב שמעיקר הדין הבן אינו חייב לציית להוריו למנוע 

ממנו לשתות יין בפורים "דסוף סוף בפשטות משמע דהחיוב הוא לשתות עד דלא 

ידע", והוסיף: "ומכל מקום נלענ"ד דאם הסיבה שהאב אומר שאינו רוצה דישתכר 

די שישתכר יבוא לידי הוללות ח"ו, אז בודאי מחוייב הוא משום שהוא יודע שעל י



 

  

 

 קמט 'עמ -אספקלריא 

 

לציית לו, כמבואר לעיל מהפוסקים דאפילו דמצוה לשתות, מ"מ באופן שיבוא 

[. וכן נראה דאם אות זלידי הוללות לכו"ע הוי איסור ]כדברי הביאור הלכה לעיל 

יון יודע האב שהיין מזיק לבן לבריאותו, גם כן מחוייב הבן לשמוע לו, משום דכ

שהיין מזיק לו, אם כם לכאורה פטור הוא מלשתות, דעיקר טעם השתיה הוא כדי 

שיבוא לידי שמחה, אם כן באופן כזה שזה מזיק לו לבריאותו ודאי פטור 

 מלשתות".

 ונראה לדון בדברי הפוסקים על פי האמור לעיל.טז. 

רים, בפו חובה גמורה להשתכרלשיטת רש"י והב"ח וכן נראה מדברי השו"ע שיש 

נראה כי הבן אינו חייב לשמוע בקול אביו ואמו האוסרים עליו לשתות יין בפורים, 

של "מצוה של  מחיובמאחר ואינו צריך לשמוע בציווי הורים המבקשים לבטלו 

 דבריהם". 

ברם לדעת הראבי"ה, מהרי"ל, הטור והביאור הלכה שנקטו להלכה כי שתיית יין 

" מילי דחסידותאה כי דין זה נחשב כ"", נרלמצוה ולא לעכבבפורים היא "

", ולדעת הגר"מ שטרנבוך והילקוט יוסף "אם מקיים מילי דחסידות, חומראו"

ישתדל שאביו לא יסבול מזה, וכל שכן שלא יצער אותו ולא יענה לו או יתנהג עמו 

בעזות". לכן בנדון דידן, שהשכרות ודאי תגרום צער להורים, עליו להימנע מכך. 

ערוגות הבשם שפסק כי בדברים שאין לאביו ואמו תועלת ישירה,  ובפרט לדעת

מעיקר הדין אין מצות כיבוד אב ואם, אך אם רואה שהוריו מצטערים ודואגים 

 לבריאותו, עליו להימנע מלצערם. גם בנדון דידן, ימנע מלצער את הוריו.

ש אולם לדעת הבאר משה, אפילו אם נאמר ששתיית יין אינה חיוב, אך ודאי י

לכך מקור בש"ס ושו"ע, ועל כן אינו מחוייב לשמוע לאביו ואמו האוסרים עליו 

לשתות יין בפורים. וכן לדעת הגרי"ש אלישיב, שאינו צריך לשמוע בקול הוריו 

המצווים לו לעבור על "חומרא שיש לה מקור", רשאי לשתות יין בפורים שאף אם 

 קור".נאמר שאין זה חיוב אך זה בגדר "חומרא שיש לה מ

אכן, עדיין יש לומר שגם כשהורים אוסרים על בנם להשתכר בפורים, והוא אינו 

צריך לשמוע בקולם כי הם מבקשים לבטלו מלקיים מצוה, אין זה אלא לדעת רש"י 
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וכן נקט  -עד שישתכר ויאבד את צלילות הדעת הטור והב"ח שחייב לשתות יין 

 לשמוע בקול הוריו. לדינא הגר"ח קנייבסקי, שהורה לבן להשתכר ולא

שחייב לשתות יין עד שישתכר וירדם ברם לדעת הרמב"ם, הרמ"א והמשנ"ב 

ישתה , וכן לדעת הפוסקים שאין חיוב לשתות יין עד שישתכר, אלא מתוך שכרותו

כאשר שותה יין יותר מרגילותו או שותה עד שנרדם, מקיים  -מעט יותר מהרגלו 

גם מבלי להשתכר, ואם כן אין כל סיבה  את מצות "חייב איניש לבסומי בפוריא"

שלא ישמע להוריו וכשישתה מעט יותר יין מרגילותו ובכך לא יעבור על ציווי 

 וכפי שנקטו לדינא הגרש"ז אויערבך, הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ. -הוריו 

נחלקו הפוסקים, האם הבן חייב לשמוע בקול הורים המצווים עליו לא לסיכום: 

 .להשתכר בפורים

לדעת הגר"ח קנייבסקי והגר"י ראטה, לא ישמע בקולם אלא ישתה עד שישתכר 

 כדי לקיים את המצוה.

אך לדעת הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ, ישמע בקולם ויצא ידי 

 חובה בשתיה יותר מרגילותו עד שירדם. 

ו תגרום ובשו"ת ויברך דוד כתב, כי הבן חייב לציית להוריו במידה והשתכרות

להם טירחה ]אם יקיא ויטנף את הבית[. ובשו"ת משיב נבונים כתב, שחייב לשמוע 

 בקולם, מחשש שעל ידי יבוא לידי הוללות או שינזק מהשתיה.

* 

 פרק ד: חיוב נשים בשתיית יין בפורים ובליל הסדר

במסכת כתובות )סה, א( אמר רבי אליעזר: "אין פוסקין יינות לאשה". כלומר, יז. 

הבעל מתחייב בכתובה לפרנס את אשתו במזונות ובכל צרכיה, מחדש רבי כש

אליעזר כי יין לא נכלל בהתחייבותו. וטעמו מבואר בפירוש רש"י שם: "שהיין 

מרגילה לתאות תשמיש". וכתב המאירי )שם( "מכל מקום דווקא במקום שאין 

י לה הנשים רגילות לשתות יין, אבל במקום שרגילות בכך פוסקין לה כראו

. אפילו היתה רגילה עם בעלה בהרבה, שאין ריבוי שתיית יין יפה לנשים, בצמצום
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בעלה מצניעתה. אבל שלא בפניו ממעטין לה". וכן נפסק בשו"ע )אבן העזר סי' ע 

סעי' ג( "וכמה מזונות פוסקים לאשה לחם שתי סעודות בכל יום ופרפרות לאכול 

אם היה מנהג המקום  ין לשתותומעט יבה הפת ושמן לאכילה ולהדלקת הנר, 

שישתו הנשים יין, ואם היתה מניקה נותנים לה יין" ]שהיין יפה לחלב, סמ"ע שם 

 ס"ק ה[.

על פי זה פסק בשו"ת שבט הלוי )ח"י סימן יח אות ב( "ואשר שאל אם נשים 

לדידי אין חייבות בכלל מצות היום, גם "חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע". 

. דחז"ל הקפידו בכתובות )סה, א( מליתן ריבוי יין דלא שייך זה באשה שום שאלה,

לאשה מטעמי התגברות היצר, ובשו"ע אבן העזר סי' ע'. וגם אם בעלה עמה, אין 

דרך "עד דלא תדע" כמובן, ועיין לשון מאירי שם אין ריבוי יין יפה לאשה, 

 והדברים פשוטים".

מנים )ח"ב פורים סימן קצ( "נראה ברור וכן נקט הגר"מ שטרנבוך בספרו מועדים וז

עד  אינן חייבין בהמצוה להשתכר בפוריםדאף שנשים חייבין בכל מצוות היום, 

, ואדרבה, להו איסור חמור שאינו נוהג אצלן גם שאין דרך נשים בשכרותדלא ידע 

 במשתה, ועלולים לבוא לעבירות חמורות, וזה פשוט".

ד( כתב: "לנשים אין מצוה לשתות יין  ובנטעי גבריאל )פורים, פרק עג אות

בפורים", ובהערות הביא בשם ספר משנת יעקב "שכתב על דרך צחות, במגילה 

ה, בכתיב חסר. להורות דא לֶׁ ים ָהאֵּ רִּ י ַהפֻּ ְברֵּ ַים דִּ ר קִּ ְסתֵּ סתר נאמר )ט, לב( וַמֲאַמר אֶׁ

חת הודיעה לנשים חיוב פורים, אבל הפורים חסר, להורות שמשלוח מנות ושמ

 פורים נוהג בהן אבל לא לבסומי". 

והנה במסכת פסחים )קח, א( אמר רבי יהושע בן לוי: "נשים חייבות בארבעה יח. 

כוסות הללו, שאף הן היו באותו הנס", וכפי שנפסק להלכה בשו"ע )או"ח סי' תעב 

סעי' יד(. ונשאלת השאלה, מדוע לא נפטור את הנשים מחיובן בשתיית יין לארבע 

"שאין ריבוי שתיית יין יפה  -הנימוקים שנפטרו משתיית יין בפורים כוסות מ

 לנשים, מטעמי התגברות היצר הרע".
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ידידי רבי מרדכי רלב"ג, דיין בבית הדין הרבני בתל אביב, כתב לי במענה לשאלה 

זו: "לדעתי יש לדמות את הנדון לשתיית קידוש והבדלה, כיון שאין חיוב לשתות 

מעט, וגם בזה יש להקל כמבואר בפוסקים לענין קידוש, בקידוש והבדלה אלא 

חיוב השתיה הוא על המקדש )שו"ע או"ח סי' רעא סע' יד(. הוא הדין  שעיקר

בשתיית יין בפורים שמובא בפוסקים שיש אפשרות לקיים על ידי שינה. אולם 

שתיית יין בפסח שזו חובה, וגם אשה חייבת בה, צריכה לשתות. אולם יש להעדיף 

 אורה שתשתה מיץ ענבים".לכ

לדעת הרב רלב"ג ההבדל בין שתיית יין בפורים לשתיית יין בפסח הוא, ששתיית 

, ואף נשים שהיו באותו הנס בכלל חובה זו, בעצמויין בפסח כל אחד חייב לקיימה 

שאין אפשרות לקיימה באמצעות אחרים. לעומת זאת, חיוב שתיית יין בפורים 

ידוש ובהבדלה, שלא חייב לקיימו בשתיית יין בעצמו דומה לחיוב שתיית יין בק

]אלא המקדש או המבדיל ישתה את היין, ואחרים יוצאים ידי חובה בשתייתו[, 

ואף שתיית יין בפורים אינה חיוב כי יש אפשרות לקיימה על ידי שינה.  ונשים 

יין  , ולכן אין לחייבן בשתייתבעצמוחייבות רק בשתיית יין שכל אחד חייב לקיימה 

וכוונתו לשיטתו של הרמב"ם  -בפורים מאחר וניתן לקיים חיוב זה בשינה 

 שהובאה בדברי הרמ"א.

[ את דברי הגרצ"פ פרנק שאין אות דאך דבריו לא מובנים, שהרי הבאנו לעיל ]

כוונת הרמב"ם שניתן לקיים את החיוב "עד דלא ידע" בשינה ללא שתיית יין, אלא 

, ושיעור השכרות הוא להשתכר מעטועיקר המצוה  ,שיעור בשכרות"השינה היא "

עד שירדם על ידי זה ולא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי, אבל בשינה בלבד ודאי 

לא מתקיימת חובת "עד דלא ידע". ואם כן שתיית יין פורים אינה דומה לשתיית 

יין בקידוש והבדלה, כי גם בפורים לא ניתן לצאת ידי החובה בשום דרך זולת 

 ששותה בעצמו.כ

ויותר נראה לחלק בין חיוב הנשים בשתיית יין בליל הסדר לחיובן בשתיית יין 

בפורים, על פי מה שהזכיר הרב רלב"ג בסוף דבריו, שניתן לקיים את החיוב 

]ראה בפסקי תשובות )סי' תעב אות יב( שהביא  במיץ ענביםלשתות ארבע כוסות 
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, ובמיץ ענבים לא לשתות ייןדברי הפוסקים בנדון[, אולם בפורים החיוב הוא 

אות יוצאים ידי חובת "חייב איניש לבסומי", כמבואר בדברי רש"י במגילה ]לעיל 

". ובגליוני הש"ס )מגילה שם( ציין לדברי בייןלהשתכר  -[ "חייב אינש לבסומי ב

יין, ולדברי הרוקח )סימן רלז( הרדב"ז )ח"א סי' תסב( שכתב כי המצוה דווקא ב

 שכתב: "מחייב איניש לבסומי בפוריא, פירוש ירבה במשתה היין". 

ולפי זה נראה כי בפורים, שהחיוב לשתות דווקא יין, נשים פטורות היות ו"אין 

ריבוי שתיית יין יפה לנשים, מטעמי התגברות היצר הרע". ובפסח אינן נפטרות 

שפיר יכולות לקיים ידי חובה גם בשתיית מיץ מחובת שתיית ארבע כוסות, כי 

 ענבים.

ונראה כי ההבדל בין חיוב הנשים בשתיית יין בליל הסדר לחיובן בשתיית יין  יט.

ותלוי בשיטות  -בפורים, נובע משיעור כמות היין שחייבים לשתות בפורים 

 [ כמה חייב או צריך לשתות יין בפורים.פרק אהפוסקים שנתבארו לעיל ]

, כפי שנפסק בשו"ע לשתות רביעית יין או רוב רביעיתבליל הסדר החיוב הוא 

)או"ח סי' תעב סע' ט( "שיעור הכוס רביעית, וישתה כולו או רובו. ויש אומרים 

שצריך לשתות רוב הכוס אפילו מחזיק כמה רביעיות". וכתב הרמ"א: "וצריך 

 לשתות השיעור שלא בהפסק גדול בנתיים".

בפורים, וכן  להשתכר ת רש"י, הב"ח והשו"ע שיש חובה גמורהולפי זה, לשיט

מתוך שכרותו, יש  עד שישתכר וירדם לשיטת הרמב"ם והרמ"א שחייב לשתות יין

צורך לשתות בפורים כמות יין גדולה בהרבה משיעור שתיית היין בליל הסדר. 

ית יין כל כך מאחר "שאין ריבוי שתי משתיית יין מרובהולכן מובן שנשים פטורות 

בשתיית יפה לנשים, מטעמי התגברות היצר הרע". אך נימוקים אלו אינם תופסים 

הנצרכת לצאת ידי חובת ארבע כוסות, ולכן שפיר חייבות לשתות  יין מועטת

שיעור זה ]וכפי שציין הרב רלב"ג, יכולות לצאת ידי חיוב שתיית ארבע כוסות 

 בשתיית מיץ ענבים[. 

ישתה מעט יותר יוב לשתות יין עד שישתכר, אלא וגם לדעת הפוסקים שאין ח

, צריך לומר ששיעור זה גדול ממשיעור שתיית היין בליל הסדר, ולכן מהרגלו



 

  

 

 קנד 'עמ -אספקלריא 

 

הנצרכת  שתיית יין מועטתבפורים, לעומת  משתיית יין מרובהנפטרו הנשים 

 לצאת ידי חובת ארבע כוסות, אשר חייבות בה, וצ"ע.

* 

 אשתו להשתכר בפוריםפרק ה:  האם בעל רשאי לאסור על 

כאמור לעיל, הפוסקים נקטו רובם ככולם, שנשים פטורות מהחובה לשתות יין  כ.

בפורים. והנה ידועה מחלוקת מרן המחבר והרמ"א, האם נשים מברכות על קיום 

מצות עשה שהזמן גרמא שפטורות מקיומן ]ראה בשו"ע הלכות ציצית סי' יז סע' 

ו[. ומעתה יש לשאול, לדעת הרמ"א שמותר  ב; הלכות ראש השנה סי' תקפט סע'

לנשים לקיים מצוות שפטורות מקיומן ואף לברך על כך, כאשר אשה מעוניינת 

לקיים את מצות "חייב איניש לבסומי בפוריא" בשתיית יין, ובעלה אוסר עליה 

 האם חייבת לשמוע בקולו, או שמותר לה לעשות כרצונה. -לשתות יין 

בית הכנסת חב"ד בשרמן אוקס, קליפורניה, רצה להשוות  ידידי רבי משה וייס רב

דין זה להלכה שנפסקה בשו"ע בהלכות נדרים )יו"ד סי' רלד סעי' נה וסע' נט( "אלו 

. איזו הם דברים שיש בהם עינוי נדרים שיש בהם עינוי נפשנדרים שהבעל מפר, 

ר נפש, כגון שנשבעה שלא תרחץ או שלא תתקשט". וכשם שיש כח לבעל להפ

נדרים שנדרה אשתו המהווים לה "עינוי נפש", גם שתיית יין מרובה המביאה 

לשכרות בזויה ומאוסה, היא "דבר שיש בו עינוי נפש", אשר רשאי הבעל למנוע 

 מאשתו לעשותו.

בסיאטל, וושינגטון,  Bellevueלעומתו, ידידי רבי מרדכי פרקש, רב קהילת חב"ד 

טען כי הבעל אינו רשאי לאסור על אשתו לשתות יין כאשר היא מעוניינת בכך, על 

אשה לא קני ליה פי דברי הגמרא בקידושין )ו, ב( "עבד עברי גופו קנוי ]לאדון[, 

]לבעלה[". אשה אינה "קניינו" הפרטי של הבעל, ולכן מהיכי תיתי שיוכל  גופה

ות בגופה דברים שהיא מעוניינת לעשות, כשתיית יין הבעל למנוע מאשתו לעש

 כדי לקיים מצות "חייב איניש לבסומי" בפורים.



 

  

 

 קנה 'עמ -אספקלריא 

 

ואף שחז"ל קראו לקידושין "קנין", כלשון המשנה )קידושין פ"א מ"א( "האשה 

בשלש דרכים", ביאר רבי נתן גשטטנר, מחבר שו"ת להורות נתן )קובץ אור  נקנית

ז( "מן התורה אין שום חיוב על האשה כלפי בעלה, ישראל )מונסי(, חלק כא עמ' ק

אלא שאם תמרוד בה הרשות בידו לגרשה. אבל אין לבעל שום קנין באשה לעשות 

. והיינו משום דקידושין עושה ואמאי נקראת היא קנויה לבעלהבה דבר נגד רצונה, 

שני ענינים, חדא קנין לעצמו שעל ידי הקדושין היא נעשית מיוחדת לבעלה. 

ילא פקע ממנו איסור דלא תהיה קדשה, דאי לאו שהיא קנויה לו בלבד יש וממ

עליה לאו דקדשה, והשני שהיא נאסרת על העולם וזהו ענין קידושין. ומילתא 

דפשיטא שאין האשה קנויה לבעל קנין ממון, דהא דמעשה ידיה לבעלה אינו אלא 

ה" מעשה ידיה שלה, מדרבנן תחת מזונותיה. ואילו אמרה "איני ניזונית ואיני עוש

 וארוסה אפילו מדרבנן מעשה ידיה לעצמה". 

הנה כי כן, הבעל "קונה" את האשה במעשה קידושין רק להתירה לו ולאסרה על 

כל העולם, אך ברור שאינה "קניינו הפרטי". ואף שהבעל מתחייב לאשה בכתובה 

גדר "קנין" לפרנסה ובחיוב עונה, ובזה גם היא משועבדת לו, ברם ודאי שאין זה ב

ככל חפץ הנקנה ושייך לבעליו. וממילא אין בידו כח למנוע מאשתו לעשות בגופה 

 כרצונה, ובכלל זה לשתות יין כדי לקיים מצות "חייב איניש לבסומי" בפורים.

* 

לא להשתכר בפורים, אב המצוה על בנו ומעתה נמצאנו למדים כי יש הבדל בין 

אב מצוה על בנו  ורים. ובעוד שכאשרשלא תשתה יין בפ לבעל המצוה על אשתו

[ דברי הפוסקים שעל הבן לקיים מצות פרק גלא להשתכר בפורים, נתבארו לעיל ]

כיבוד אב ואם ולשמוע בקול אביו ]ויצא ידי חובה בשתיה יותר מרגילותו עד 

שלא תשתה יין ותשתכר בפורים,  הבעל מצוה על אשתו שירדם[, הרי שכאשר

ראוי שאשה תשתכר בפורים, אך אין היא חייבת לשמוע למרות שודאי שאין מן ה

 בקול בעלה היות ואין בכוחו לאסור עליה שתיית יין בפורים.
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 מלחמה לה' בעמלק מדור דור

ְלָחָמה לַ  ס ָיה מִּ י ָיד ַעל כֵּ ר כִּ אמֶׁ ר".  ה'בפרשת בשלח נאמר "ַויֹּ ר דֹּ דֹּ ק מִּ ַבֲעָמלֵּ

כס, ולא נאמר כסא, ואף השם נחלק לחציו, נשבע הקדוש ברוך הוא ברש"י "ומהו 

שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כלו, וכשימחה שמו 

 יהיה השם שלם והכסא שלם".

אין לנו עסק בגדולות ומי אנו שנביע דעה בדברים הגבוהים מהשגתנו בפירוש 

ל עמלק. אבל אולי אפ' לומר או הדברים מדוע אין הכסא שלם עד שימחה זרעו ש

י ָשָםה ָיְשבו  יותר נכון להרהר, שהמושג 'כסא' נאמר בדר"כ על דין ומשפט "כִּ

ט יד". וכן כתוב על עשי"ת שהקב"ה יושב על כיסא  ִכְסאֹות ְלִמְשפָּ ית ָדוִּ ת ְלבֵּ ְסאוֹּ כִּ

ין לכיסא דין, וכל תפקידנו בימים הנוראים לגרום לקב"ה כביכול, לעבור מכיסא ד

 רחמים.

 היוצא מדברנו שכשנאמר 'כסא', הדבר מזכיר ומעורר את הדין והמשפט.

 בתוקפו כשעמלק קיים אינוהדין 

הנה הקב"ה ברא את העולם עם מידת הדין, ה' הוא מלך אוהב משפט, ועל כל 

 דבר יעלה ה' במשפט, ואית דין ואית דיין.

"לרגעים תבחננו" –ועוד יותר כלל ישראל עומדים למשפט מידי יום כנאמר בגמ', 

אין דבר קטן וגדול שנעלם מנגד עיניו והכל במשפט. אך היות וכוחות הרע והרשע 

עמלק וזרעו, קיימים בעולם ולא  –נמצאים בעולם, היות ושורש הרע והרשע 

 –פוסקים מלהכשיל את עם ישראל בכל כוחם ומרצם, אין הכסא שלם, אין לה' 

 משום שכח הרע בעולם במלא תוקפו.לבוא עמנו בדין  –כביכול 

כשיגיע הזמן שימחה זרעו של עמלק, ויבוא לציון מושיעים וכל הרע יעבור מן 

העולם בב"א, יהיה העת  שלאדם תהא הבחירה האמיתית, משום שעתה 

כששורש הרע בעולם והוא פעיל, ומנסה להכשיל את ישראל, אין כמעט אפשרות 

 ח הרע השוכן בעולם.שלא ידבק באדם משהו מן המשהו מהכ
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* 

והימים האלו 'נזכרים' ונעשים, בש"ק זכור אנו מזכירים את הדברים ומעוררים 

את השנאה, וביום הק' הבעל"ט נמחה בפועל את כח הרע מן העולם, ונמשיך את 

 מלאכת מרדכי ואסתר שנלחמו בשורש הרע ויכלו להם.

 okmail.co.il@6167לתגובות: 
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 הראשל"צ בעל ילקוט יוסףפינת ההלכה מאת מרן 

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל 

 ילקוט יוסף

 מעות 'זכר למחצית השקל'

שאלה: כידוע בימים אלה מתחילים לתת תרומה "זכר למחצית השקל". שואלים, 

לתרום את הכסף, ועל מי כמה סכום צריך לתרום לזכר למחצית השקל? ולמי 

 החיוב לתרום זכר למחצית השקל?

מקור המנהג של נתינת מעות זכר למחצית השקל, הוא על פי מה  תשובה:

שמצינו במסכת סופרים )פכ"א ה"ד(: "באחד באדר משמיעים על השקלים, שהיה 

צפוי וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהמן הרשע עתיד לשקול ככרותיו 

ישראל, לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבינו שיהיו שקלי ישראל על 

מחצית השקל.  -קודמין לשקלי המן. וזו התרומה שתרמו בני ישראל בבית המקדש 

וכך הובא בסידור רש"י )סי' שכה(, ובמחזור ויטרי )סי' תקכז(, ובאגודה, ועוד. 

שיות( כותב: "וצריכים כל )ארבע פר -לאחד מהראשונים  –ובספר הגהות מנהגים 

ישראל לתת שקליהם לפני פרשת זכור, ולא לשם כפרה, אלא לשם צדקה ונדבה. 

ומה שאנו נותנים, אינן שקלים אלא צדקה בעלמא", והיינו שאין זה מחצית השקל 

המיועד לקרבנות שבאים לכפרה, אלא הוא זכר למחצית השקל, לשם צדקה 

 ונדבה.

שיש  -אחד מהראשונים  -מביא מספר אמרכל  באליה רבא )סי' תרפו סק"ג(

מקומות שנהגו לשאול מעות פורים כבר מראש חודש אדר. ובמסכת סופרים שם 

נזכר שצריך לתת לפני שבת זכור, והטעם, לפי שבמעות אלו יש סגולה לביטול 

כוחו של המן ועמלק בכל שנה. אך רבים נוהגים כמ"ש הרמ"א בדרכי משה )סי' 

מהרי"ל, שנותנים מעות אלו בתענית אסתר קודם תפלת  תרצד אות א( בשם

מנחה. המג"א )שם סק"ב( כתב שמנהגם לתת ביום פורים עצמו בשחרית קודם 

קריאת המגילה. וכך כתב בשו"ת התשב"ץ )סי' קעב( שנותנים בפורים. ובס' דרכי 
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חיים ושלום )אות תתמג( כתב שהאדמו"ר ממונקאטש היה נוהג ליתן זכר למחצית 

ל ב' פעמים, פעם אחת ביום התענית, כמו שכתב מהרי"ל, ופעם נוספת ביום השק

פורים וכמ"ש המג"א. אבל מנהגינו ליתן המעות הללו בתענית אסתר בלילה קודם 

קריאת המגילה, ובירושלים בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שתכב הרמ"א 

 בשם מהרי"ל.

באדר גובים או ביום צום תענית בספר חמדת ימים )פורים פרק א( כתב שבא' 

אסתר במנחה, ושכך יעשה כל אשר יש יכולת בידו, כי הוא תועלת עצום לרומם 

דגל הקדושה למעלה ראש, אשר בדרך זה יכונו יחדיו מילין, ועובדא לאתערא 

אתערותא דלעילא, ומרגלא בפומיה דהרשב"י ע"ה לומר שבמילים ובמעשים 

דור הרש"ש )לפורים( כתב, שביום התענית מתעורר מה דאתער לעילא. גם בסי

 קודם מנחה המנהג לתת כל יחיד מחצית השקל לידי הגבאי. 

אב"ד באיזמיר לפני כמאה  –ובספר מועד לכל חי להגאון רבי חיים פלאג'י 

)סי' לא אות יד( כותב, המנהג שכתב החמדת ימים שגובין מחצית  -וחמישים שנה 

באיזמיר, שמידי שנה בשנה משנכנס אדר,  השקל זכר למקדש, כך נתפשט המנהג

הגבאים מחזרים וגובין מכל היחידים, יחד עשיר ואביון, איש כמתנת ידו, ומחלקים 

 אותם לכל התלמידי חכמים הנצרכים, ולצנועים, לאלמנות וליתומים.

 'זכר' למחצית השקל

צריך ליזהר שלא לקרות המעות הללו "מחצית השקל", אלא "זכר למחצית 

, וכמו שהזהירו ע"ז במס' סופרים שם שאסור לומר עליהם לשם כופר אלא השקל"

לשם נדבה. גם בתשובות הגאונים )תשובת גאוני מזרח ומערב סי' מ( כתבו "מה 

שמכריזים על השקלים במקומכם, לא יפה הם עושים שקוראים אותם שקלים 

והגאון רבי וממילא נאסרו איסור הנאה", לכן צריך להדגיש זכר למחצית השקל". 

יוסף שווארץ בשו"ת דברי יוסף )סי' נב( הרעיש אף על האומרים 'זכר למחצית 

השקל' וכתב שהוא איסור גמור, וכמעט שהמעות הללו צריכים גניזה, שהרי אסור 

לומר 'בשר זה לפסח' שנראה כמקדישו לשם פסח, ולכן גם אין לומר 'זכר למחצית 

ך שאומר בפירוש שהוא 'זכר' למחצית השקל'. אבל הפריז על המידה, כי מה בכ
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השקל, והרי אפילו אם הוא טעה ואמר שנותן מעות לשם "מחצית השקל", כתב 

 -להגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זצ"ל, לפני כמאה שנה  –בשו"ת מהרש"ם 

)ח"ב סי' עד( שאין לחוש לזה דהוי ליה כהקדש בטעות, כי חשב שכך זה נקרא 

נות בבית המקדש, ולכן בדיעבד אין להקפיד בזה, אך ברור אבל לא התכוין לקרב

 שלכתחילה צריכים הגבאים להזהיר את הציבור לומר 'זכר' למחצית השקל.

 מה סכום התרומה?

לפני כשלש מאות שנה, היה רבו של הגאון רבי יוסף מולכו,  -בשו"ת בית דוד 

קל הוא שיווי )חיו"ד סימן קיח( כתב ששיעור מחצית הש -בעל ה'שלחן גבוה' 

, ואנו 3.9גרם, וי"א  9.6גרם, )יש אומרים  3שלשה דרהם כסף. וכל דרהם הוא 

גרם כסף טהור.  2דרהם הוא  3גרם(, ונמצא ששיעור  3 -נוקטים בשיעור הממוצע 

דרהם(  3שקל, אם כן שיעור מחצית השקל ) 1.21-וכיום כל גרם כסף טהור שווה ל

 ש"ח כולל מע"מ. 95כיום הוא בערך 

בשו"ת ישכיל עבדי  -ראש המקובלים בירושלים  –הגאון רבי עובדיה הדאיה 

)ח"א או"ח סי' יט. ובח"ב סי' יא( כתב שמעיקר הדין היה די בשיעור דרהם וחצי 

ש"ח, אבל המנהג כדברי הרב בית דוד,  10-כסף מזוקק, ולפי החשבון שלו די בכ

 ש"ח. 95ולכן צריך לתת 

שמנהג זה איננו רק זכר למקדש אלא יש בו צורך  ובשו"ת בית דוד )שם( הוסיף

לכפרה, כמבואר בגמרא )בבא בתרא ט'( שבזמן שבית המקדש היה קיים, אדם 

מביא שקליו לבית המקדש, לקרבן תמיד, ומתכפר לו, ועכשיו שאין בית המקדש 

קיים, אם נותנים צדקה מוטב, הרי שהצדקה בזמן הזה מכפרת לנו במקום 

 הקרבנות.

 לתת? מי חייב

הרמ"א כתב על פי דברי רבינו עובדיה מברטנורא )ריש מסכת שקלים( שכל מי 

שהוא למעלה מגעיל עשרים שנה, צריך לתת זכר למחצית השקל, והתוס' יו"ט 

)שם פ"א מ"ד( תמה על דבריו והביא דברי הרמב"ם והרמב"ן ושאר פוסקים, ושכך 
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מחצית השקל. וכן  מבואר בירושלמי, שמגיל שלש עשרה ומעלה חייבים לתת

בשו"ת בית דוד תמה על הרמ"א שכתב דוקא מגיל עשרים, שדעת רוב הפוסקים 

מצוה כל שהביא ב' שערות חייבים לתת. ומה שכתוב בתורה "מבן -שכבר מגיל בר

עשרים שנה ומעלה" זה לתרומת האדנים, אבל תרומת הקרבנות חייבים מגיל 

דאה, ולא נמצא סברא זו רק שלש עשרה. וכתב שסברת הרמ"א היא סברא יחי

 לרבינו עובדיה מברטנורא. 

ולכן העיקר לדינא שכל מי שהוא למעלה מגיל שלש עשרה, וגם הנשים יתנו 

מעות 'זכר למחצית השקל', כמפורש בספר הגהות מנהגים, ולכן בת מגיל י"ב שנה 

ומעלה צריכים לתת עבורם זכר למחצית השקל, אמנם המגן אברהם )סי' תרצד 

( חולק ולדעתו אין נשים צריכות לתת, אבל לכתחילה טוב לתת גם עבור סק"ג

 הנשים. וטוב לתת גם עבור ילדיו הקטנים איזה סכום מסויים.

ואם אין ידו משגת, כגון שהוא אברך כולל שמשכורתו מצומצמת וחי בדוחק, יתן 

מ( חצי שקל בעד כל אחד מבני ביתו, כמו שכתוב בשו"ת גאוני מזרח ומערב )סי' 

שאין קצבה לדבר, ורק לכתחילה אנו עושים כדברי הבית דוד כשיעור מחצית 

השקל שהיה בבית המקדש. וכן כתב הגאון רבי יהודה עייאש בספרו מטה יהודה 

)סי' תרצד( שאין זה לעיכובא. וכיו"ב כתב הגאון המהרש"ם בספרו דעת תורה )סי' 

כול לתת שקל אחד לזכרון תרצ"ד ס"א( שאם קשה לו להשיג מטבע של חצי שקל, י

 מחצית השקל והשאר צדקה בעלמא. 

 למי נותנים?

מעות הללו שהם זכר למחצית השקל ינתנו לטובת מוסדות של תורה ולישיבות 

קדושות אשר שם לומדים תורה כל היום ומגדלים בהם תלמידי חכמים שראשם 

רבע ורובם רק בתורה, שמיום שחרב בית המקדש אין להקב"ה בעולמו אלא א

אמות של הלכה בלבד )ברכות ח.(. והגאון רבי חיים פלאג'י בספרו רוח חיים )סי' 

תרצד( כתב שינתנו לטובת תלמידי חכמים עניים, וכמ"ש במדרש קהלת )יא א( 

אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה,  -'שלח לחמך על פני המים' 

ה נ"ה( 'הוי כל צמא לכו שאין מים האמור כאן אלא דברי תורה, שנאמר )ישעי
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למים'. וכל המשתדל להיות עושה ומעשה להרים קרן התורה ולומדיה, לתרום 

לישיבות הקדושות, יזכה לראות בהרמת קרן ישראל, וכמו שאמרו )בבא בתרא י 

 ע"ב( במה תרום קרנם של ישראל ב"כי תשא".

וכמו ובמדרש תנחומא )פרשת צו( שהתורה מכפרת על עונותיהם של ישראל, 

שאמרו בגמרא )מנחות קי ע"א( מאי דכתיב 'זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת 

שכל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם, נמצא  -ולאשם' 

שהתורה משמשת תחליף לכפרת הקרבנות הבאות מתרומות "מחצית השקל". 

השנה  ואדרבה מעלת התורה גדולה ממעלת הקרבנות, וכמו שאמרו בגמרא )ראש

 -יח.( על הפסוק 'לכן נשבעתי לבית עלי אם יכופר עון בית עלי בזבח ובמנחה' 

בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בתלמוד תורה. ועוד אמרו )מגילה ג 

ע"א( גדול תלמוד תורה יותר מן הקרבנות. ובילקוט שמעוני )הושע סי' תקכב( 

ירושלים, ורבי יהושע מהלך אחריו, הובא מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה מהלך ב

וראה את בית המקדש כשהוא חרב, אמר ר' יהושע, אוי לנו על בית המקדש שהוא 

חרב, שהיו מתכפרים בו עונותינו. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, בני אל ירע בעיניך, 

יש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה, והיא תלמוד תורה וגמילות חסדים, לכן נאמר 

 צתי ולא זבח ודעת אלקים מעולות'.'כי חסד חפ

וכתב האור החיים בפרשת שקלים )שמות ל( על הפסוק 'כל העובר על הפקודים', 

שזהו תיקון למי שאינו בן תורה, במה יתן כופר נפשו כי הוא בור ריק אין בו מים, 

לזה אמר 'כל העובר וגו' יתן מחצית השקל', כיששכר וזבולון ושמעון אחי עזריה 

ן כספם לעמלי תורה. ולפי דברי הגר"ח פלאג'י שיש לתנם לתלמידי אשר יחצו

חכמים עניים, שיש בזה ב' מעלות, לכן כמה שאפשר יתן לאברכי כולל, שכן 

 משכורתם מועטת.

 נתינה מכספי מעשר

אצל  -הנוהגים להפריש מעשר כספים ממשכורתם מדי חודש בחודשו, 

כבר כתב הגר"ש לניאדו בשו"ת  האשכנזים זה כמעט כמו חובה, אך אצל הספרדים

בית דינו של שלמה )חיו"ד סי' א'( שהוא בגדר מנהג טוב וחשוב, ובדוק ומנוסה 
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אולם אי אפשר לתת ממעשר  –שהמדקדק לתת מעשר כספים, זוכה להרבה ברכה 

זה לזכר למחצית השקל, )אלא למה שרגיל לתת תמיד, חלק לצדקה וחלק עבור 

להוסיף על שיעור חובתו המינימאלית בתרומת זכר  נישואי בניו(, אולם אם רוצה

למחצית השקל, רשאי להוסיף, ורק מי שהשעה דחוקה לו רשאי לתת ממעות אלו 

 למתנות לאביונים ולזכר למחצית השקל.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

יחיאל מיכל מונדרוביץ',  חינוך בפרשה / הרב

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

להעלות נר תמיד

ִתית ַלמָּ  ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ יךָּ שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ ִמֽידְוַאתָּ  אֹור ְלַהֲֽעֹלת ֵנר תָּ

 )כז, כ(

ָמה  םֶׁ א ָיסור מִּ ין לֹּ י ַיְזקִּ כך מציב שלמה המלך את יעד החינוך ומטרתו.  –ַגם כִּ

ההורים משקיעים בבניהם הצעירים, נעזרים ומשתתפים במחנכים ומלמדים, והכל 

 בכדי לבסס את הבן, לבנות את עולמו ולהעמידו איתן ברוחניות.

. ללמדו דרכי בחירה, יבנה את עצמווך היא לכוון לכך שהילד הצלחת החינ

להרגילו להתבוננות, לאפשר התנסות, ולסייע לו בנטילת אחריות. חבל כי מורים 

 הםפועלים למענו, ולאן  הםאומרים לילד, כיצד  הםמה  - בעצמםרבים עסוקים 

י  , שהוא יפעל והוא יעשה, לא יסור ַדְרכוֹ מכוונים אותו. באם נחנך ַלַמַער ַעל פִּ

 . מלהמשיך להתחנךבזקנותו 

מעיר כאן כי רק  הג"ר שמשון רפאל הירשפרשתנו פותחת במצוות נרות המנורה. 

בהדלקת נרות המקדש משתמשת התורה בלשון 'להעלות'. הוא מדייק שבכך 

. מאליה, שתהא השלהבת עולה ההעלאהמלמדת התורה שעיקר ההדלקה היא 

! אל יעמיד לעשות את עצמו מיותרתורה הוא -ומנחיל "תפקיד מלמד וכך מסיק

'הכהן' את ה'הדיוט' במצב של ְתלות תמידית בו". הנחייה חינוכית מאירה! אל 

תעשה עבורו, תן לו ללמוד כיצד לעשות בעצמו! די להעתקות ארוכות ומייגעות 

עצמו. אם מ-לעומת הנחיית תלמיד לכתוב בעצמו -מהלוח,  מועטות התועלת 

נכתיב לילד את תווי חייו, ספק ילך בו. נכוון אותו לבחור הוא תווי נכון, ְיַׂשְרְטטוֹּ 

 בעצמו, ואזי הבחירה היא שלו לנצח!

. בינקותו ניסתה המלך יהואשקראנו לאחרונה, בהפטרת 'פרשת שקלים', אודות 

יצל מהריגה ַהַםְלָכה עתליה הרשעה להכרית את זרע בית דוד. יהואש, בן השנה, נ
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ַבע. -ע"י יהוידע כהן שֶׁ יאוֹּ כהן 'בן שבע שנים יהואש במלכו'גדול ואחותו ְיהוֹּ צִּ , הוֹּ

, המליך שמעל בית קודש הקדשיםהגדול ממקום בו הוסתר שש שנים, בחדרון 

ָאש ַהָיָשר ְבעֵּ  ינֵּי ה' אותו תוך 'הפיכה' בה הרגו את עתליה. בפסוק נאמר ַוַיַעׂש ְיהוֹּ

ן. לאחר מות יהוידע, בגיל  ָכל ָיָמיו הֵּ ָיָדע ַהכֹּ ָרהו ְיהוֹּ ר הוֹּ , התפתה המלך 135ֲאשֶׁ

בנו של יהוידע,  והחלו להשתחוות לו!שהוא אלוה והסכים לדברי הסובבים אותו 

זכריה, בא להוכיחו, ללא שחשש מהמלך, כי הרי אביו הוא שהצילו והמליכו, צוה 

זכריה רתח על רצפת העזרה, ולא  יהואש לרגום את זכריה בחצר המקדש! דמו של

, ככפרה על שמונים אלף פרחי כהונהשקט עד ששחטו עליו, כעבור שנים רבות, 

רציחתו. כך למדנו " שבע עבירות עברו ישראל באותה שעה )בימי יהואש( הרגו 

כהן, ונביא, ודיין, ושפכו דם נקי, טימאו את העזרה, ביום השבת, ויום הכיפורים 

 ואש שאף הוא נהרג ע"י עבדיו.היה". סוף של יה

ינֵּי ה המלבי"םרבינו  ָאש ַהָיָשר ְבעֵּ ' ָכל מעיר דיוק חשוב במקרא הנ"ל ַוַיַעׂש ְיהוֹּ

ר  הוָיָמיו ֲאשֶׁ ן הֹורָּ הֵּ ָיָדע ַהכֹּ בין הוראה ובין "כי אחרי מותו ָחָטא, ויש הבדל  ְיהוֹּ

ות המורה נטה מן ובמ, הראה לו, הורההיטב רק  לימד, ורצה לומר שלא לימוד

מה שלא היה כן אם היה לומד להשכיל להטיב בדרך לימוד". אל לו למחנך  הדרך!

הדרך הנכונה. הוראות אינן מלמדות! כשמסבירים  ללמד, יש לתת הוראות

 ומשכילים, מתבונן הילד וחושב, ובכך מתחבר ברוחו ובנפשו.

י דודו, אסתר ה-ב'מלאכת החינוך' עם בת הצליחמרדכי היהודי   ֹאֵמןיתומה. ַוְיהִּ

מון  ן, מלשון אֵּ מֵּ ת ֲהַדָןה. לא גידל, לא צוה, אלא אֹּ נתן בה אמון, ואף מלשון  –אֶׁ

םון  ַכי  –אִּ ת ַמֲאַמר ָמְרדֳּ אימן והכין אותה למשימות החיים. התוצאה הברוכה: אֶׁ

ָׂשה, גם בבית אחשורוש בהגיעה למלכות, למרות הפיתויים הרבים, ַכֲאשֶׁ  ר עֹּ ְסתֵּ ר אֶׁ

. תוֹּ  ָהְיָתה ְבָאְמָנה אִּ

יש שחושבים כי הם יכולים להכתיב את אופי הזולת, לקבוע את מסלול חייו, 

ולשלול ממנו חשיבה עצמאית. גישה זו מטעה, כי היא משפיעה לזמן מוגבל בלבד. 

, בו הילד 'שותף', עומד גם לאחר זמן. הקב"ה הציע בפנינו דרכים ראויחינוך 
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י לְ  ת ָהָרע, ומתוך אשונות, ָנַתתִּ ת ַהָםוֶׁת ְואֶׁ ב ְואֶׁ ת ַהטוֹּ ים ְואֶׁ ת ַהַחיִּ ם אֶׁ הבה ָפנֶׁיָך ַהיוֹּ

ים.  מציע  לנו וָבַחְרָת ַבַחיִּ

רק כאשר השלהבת 'עולה מאליה' נראה נחת מכל בן ותלמיד, נשמות מאירות, 

אך לטפס, צריך  –'נר ה' נשמת אדם'. נזכור כלל זהב, כי 'המחנך מציב את הסולם 

 התלמיד לבד". יטפס ויטפס עד שיעלה מאליו. 

* 

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'

123ymm@gmail.com 
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הורים וילדים / הרב אליעזר הכהן פישר, לפנים 

ר"י תקוות יעקב ור"מ בישיבת הגר"א, מח"ס 

'האיצטגנינות באספקלריא של תורה', 'עוד 

 יצחק' עה"תאבשלום חי', ומהדיר ספרי 'עקידת 

 חובת האב בחינוך ילדיו

 אחרון בסדרהו פרק חמישי

מנהגו של עולם הוא שההורים משתדלים לכוין את ילדיהם לצעוד בדרך בה הם 

עצמם צועדים. ואמנם, כפי שהמעיין בפרקי מדורנו קורא לנכון, ההורים אינם 

בעליהם של צאצאיהם, וכדי לבחור להם את הדרך בה ילכו, עליהם להתנתק 

מרצונותיהם העצמיים ולא לכפות את רצונם על רצון הבן, אם הוא הגיע לכלל 

 דעת והבנה נכוחה.

ואמנם הידיעה שההורים אינם בעלים על צאצאיהם, אינה אמורה לפוטרם מלחנך 

בכל כוחם את ילדיהם ולהשקיע בהם את מירב הכוחות והמאמצים. האב חייב 

לק מהפוסקים, גם האם חייבת בחינוך בחינוך ילדיו )וכפי שנראה בהמשך, לדעת ח

ילדיה(, להנחותם בדרך התורה והמצוות, ליטע בקרבם מידות טובות והרגלים 

ל, כרצון אבינו שבשמים. בפרק אחרון -נאותים, להעלותם במסילה העולה בית א

בנושא זה, אביא בפני המעיינים בס"ד את אשר כתבתי בספרי "עוד אבשלום חי" 

 דברים. ויהי נועם ה' עלינו. בנושא זה, להשלמת ה

 חובת ההורים לתת את דעתם על החיכוכים והמריבות בין ילדיהם

ְך ַועֲ  לֶׁ ְך ָנא ַהםֶׁ ָך יֵּלֶׁ ים ְלַעְבדֶׁ ְזזִּ מֵּה ָנא גֹּ ר הִּ אמֶׁ ְך ַויֹּ לֶׁ ל ַהםֶׁ ם אֶׁ א ַאְבָשלוֹּ ם ַוָיבֹּ ָבָדיו עִּ

י אַ  ם ַאל ְבנִּ ל ַאְבָשלוֹּ ְך אֶׁ לֶׁ ר ַהםֶׁ אמֶׁ ָך. ַויֹּ ְפָרץַעְבדֶׁ יָך ַויִּ ְכַבד ָעלֶׁ א נִּ ָלנו ְולֹּ ְך כֻּ בוֹּ  ל ָנא נֵּלֵּ

י וַ  ן ָאחִּ ָתנו ַאְמנוֹּ ְך ָנא אִּ א יֵּלֶׁ ם ָולֹּ ר ַאְבָשלוֹּ אמֶׁ הו. ַויֹּ ת ַוְיָבֲרכֵּ כֶׁ א ָאָבה ָללֶׁ ר לוֹּ ְולֹּ אמֶׁ יֹּ

תוֹּ אֶׁ  ְשַלח אִּ ם ַויִּ ְפָרץ בוֹּ ַאְבָשלוֹּ ָםְך. ַויִּ ְך עִּ ְך ָלָםה יֵּלֵּ לֶׁ ךְ ַהםֶׁ לֶׁ ת ָכל ְבנֵּי ַהםֶׁ ן ְואֵּ  ת ַאְמנוֹּ

 )שמואל ב, יג(.
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וכך כתבתי בס"ד בספרי "עוד אבשלום חי": ראוי שהאבות יתנו את דעתם על 

המריבות העולות בין ילדיהם ולהשפיע עליהם טובה וברכה, להשפיע עליהם 

להקטין את האיבה ולסלול את דרכם לשלום, אהבה ואחוה. והנה דוד מלכא 

ם משיחא היה צריך לשקול בפלס את הסכמתו לכך שאמנון יצטרף אל אבשלו

בדרכו, שמא יבולע לאמנון, וכך כתב הרלב"ג : "להודיע שראוי לאדם שיתיישב 

במה שנשאל ממנו אם אפשר שיקרה ממנו נזק קודם הסכימו לדבר השאלה ההיא. 

הלא תראה כי דוד בעבור שלא התישב על מה ששאל ממנו שילך אתו אמנון, נתן 

ל דוד לתת אל לבו דבר לו את שאלתו, והיה זה סבה להמתת אמנון. כי כבר היה א

השנאה אשר שנא אבשלום את אמנון על דבר תמר אחותו, עם שזה היה מסובב 

מהשם יתברך להקים על דוד את הרעה מביתו כי הריגת אמנון היה מסלול ודרך 

 אל התכלית ההוא כמו שנראה מדברי זה הסיפור". 

מנו, כמאמר גם מריבות וכעסים עם הילדים ועליהם גורמים לאדם להזדקן טרם ז

חז"ל )מדרש תנחומא פרשת חיי שרה סימן ב(: "ואברהם זקן, א"ר יהושע בר נחמני 

מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על אדם מפני היראה, ומפני כעס בנים, ומפני 

 אשה רעה, ומפני המלחמות", עכ"ל.

 חושך שבטו שונא בנו -

 וכך כתבתי בס"ד בספרי "עוד אבשלום חי": 

נֵּא אמר שלמה המלך, ְבטוֹּ ׂשוֹּ ְך שִּ ׂשֵּ ְבנוֹּ  החכם מכל אדם, בספר משלי )יג, כד(: "חוֹּ

ֲחרוֹּ מוָסר". ֲהבוֹּ שִּ  ְואֹּ

על פסוק זה אמרו חכמינו ז"ל את הדברים הבאים, אשר הינם אבן יסוד לכל אב 

 ומחנך:

"בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חבירו פלוני הכה לבנך, יורד עמו עד לחייו, ומה 

ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות, סוף בא  -טו שונא בנו"? ת"ל "חושך שב

לתרבות רעה ושונאהו... כיוצא בו דוד שלא ייסר לאבשלום בנו ולא רידהו, יצא 

לתרבות רעה וביקש להרוג את אביו, ושכב עם פלגשיו, וגרם לו לילך יחף והוא 
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רבה שאין בוכה, ונפלו מישראל כמה אלפים וכמה רבבות, וגרם לו דברים קשים ה

להם סוף, דכתיב )תהלים ג( "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו", מה כתיב 

אחריו? "ה' מה רבו צרי" וגו', וקשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם ממלחמת גוג 

ומגוג, דאלו במלחמת גוג ומגוג כתיב )שם ב( "למה רגשו גוים", ולהלן כתיב "ה' 

דוניה שלא רידהו ביסורין, ולא גער בו, מה רבו צרי". וכיוצא בו עשה דוד בא

ולפיכך יצא לתרבות רעה, דכתיב )מלכים א א( "ולא עצבו אביו מימיו", )שם( 

ואותו ילדה אחרי אבשלום, והלא אבשלום בן מעכה ואדוניהו בן חגית, מהו 

אלא מתוך שיצא לתרבות רעה ולא רידהו אביו, -"ואותו ילדה אחרי אבשלום"? 

לא עצבו אביו מימיו, אף הוא יצא לתרבות רעה, לפיכך כתיב וכתיב באדוניהו ו

 "ואותו ילדה אחרי אבשלום". 

 וממשיך המדרש ומורה לנו דרך בעבודת חינוכינו עם בנינו: 

"וכל המייסר את בנו מוסיף הבן אהבה על אביו והוא מכבדו, שנאמר )משלי כט( 

תקוה", ומוסיף עליו אהבה,  "יסר בנך ויניחך" וגו', ואומר )שם יט( "יסר בנך כי יש

שנאמר "ואוהבו שחרו מוסר", לפי ששחרו מוסר לכך אוהבו.  אתה מוצא 

שאברהם ייסר את יצחק בנו ולמדו תורה והדריכו בדרכיו, דכתיב באברהם 

)בראשית כו( "עקב אשר שמע אברהם בקולי", וכתיב )שם כה( "ואלה תולדות 

בכל דבר, בנוי בחכמה בעושר יצחק בן אברהם", ללמדך שהיה דומה לאביו 

ובמעשים טובים. תדע לך שבן שלשים ושבע שנה היה כשעקדו אביו, וכתיב 

"ואברהם זקן בא בימים" ועקדו וכפתו כשה ולא נמנע, לפיכך )שם כה( "ויתן 

אברהם את כל אשר לו ליצחק", הוי "ואוהבו שחרו מוסר". כיוצא בו היה יצחק 

רה ויסרו בבית תלמודו, שנאמר )שם( "ויעקב משחר מוסר ליעקב שלמדו יצחק תו

איש תם" וגו', ולמד מה שלמדו אביו, ואח"כ פירש מאביו ונטמן בבית עבר ללמוד 

תורה, לפיכך זכה לברכה וירש את הארץ, שנאמר )שם לז( "וישב יעקב בארץ 

מגורי אביו בארץ כנען", ואף יעקב אבינו ייסר את בניו ורידה אותם ולמדם דרכיו, 

היה בהם פסולת, שכן כתיב "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" וגו',  שלא

 השוון כלם ליעקב שכולם צדיקים. כיוצא בו היו, הוי "ואוהבו שחרו מוסר", עכ"ל.
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וכתב רבי יעקב סקילי ז"ל בספרו תורת המנחה )דרשה כד(: "בדרך כשהסכל 

מר על כל אדם שהם הולך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא, הוא הולך בלב חסר ויא

סכלים. הלא תראה כי מי שגדל בתרבות אנשים חטאים ובתעתועי הכסילים 

הכופרים מאמין בשוא, ונתעה אחר הלימוד הנתעה שלימדוהו אבותיו והוריו, כגון 

אלו הנוצרים שמאמינים בשניות ובדברי שחוק שאפילו קטני הקטנים לא היה נכנס 

וכל זה גרם להם תחילת הגידול בלבם אותם ההבלים ואותם התעתועים, 

וההנהגה התמידית על אותו הסכלות ואותו שגעון, עד שנקבע בלבם והאמינו 

 בתעתועים".

"ועל כן צוה השם יתברך לאברהם אבינו לישר בניו ולהנהיגם על דרך האמת 

ולהדריכם בדרך המוסר בהנהגה האנושית, דכתיב "כי ידעתיו למען אשר יצוה את 

חריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ועשיית צדקה ומשפט בניו ואת ביתו א

היא ההנהגה האנושית, ודבר הגורם חיבורם יחד. ועל כן יש לאדם להדריך בניו 

על דרך המוסר, ובזה ייטיב לעצמו ולבניו אחריו בעולם הזה ובעולם הבא, דכתיב 

אול תציל", )משלי כג יג( "אל תמנע מנער מוסר וגו' אתה בשבט תכנו ונפשו מש

 וכתיב )שם י א( "בן חכם ישמח אב,  חכם בני ושמח לבי".

"ואם יתרשל מליסר את בניו, גורם חרפה ורעה לעצמו ולבניו בעולם הזה ולעולם 

הבא, דכתיב )משלי יז כה( "כעס לאביו בן כסיל וגו', יולד כסיל לתוגה לו ולא 

אמו", )משלי י א( "ובן  ישמח אבי נבל", וכתיב )משלי כט טו( "ונער משולח מביש

כסיל תוגת אמו", וכתיב )משלי יט יח( "יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא 

נפשך", וכתיב )הושע ה ג( "הזנית אפרים נטמא ישראל", ואמרו רז"ל ישראל סבא. 

 הא למדת כי אפילו לעולם הבא יזיק תרבות רעה של בניו".

ר בניו, שעמד עליו בנו אבשלום "הלא תראה מה אירע לדוד על שנתרשל מליס

וגרשו מן המלכות ושכב עם עשר פילגשיו, וכל זה גרם לו מניעת המוסר שלא היה 

מיסר כראוי, דכתיב )מלכים א א ו( "ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה 

עשית". ואמרו רז"ל )ברכות ז ע"ב( קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר 

תרבות רעה כתיב )תהלים ג א( "מזמור לדוד בברחו ממלחמת גוג ומגוג, דאילו ב
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מפני אבשלום בנו, ה' מה רבו צרי" וגו', ואילו במלחמת גוג ומגוג כתיב )שם ב א( 

 "למה רגשו גוים", ואילו מה רבו צרי לא נאמר".

"וכן אירע לעלי שלא היה מיסר בניו כראוי, דכתיב )שמואל א ב כב( "ועלי זקן 

שון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים", מאד ושמע את כל אשר יע

וכתיב )שם( "ויאמר להם וגו' אל בני כי לא טובה השמועה" וגו', בשפה רפה 

ובלשון רכה. מה היה סופם שנהרגו שניהם בחרב ונשבה ארון ה', והוא נשברה 

מפרקתו וימת. הא למדת כמה רעות גורם מניעת המוסר מן הבנים, גורם רעה 

 ניו", עכ"ל.לעצמו ולב
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 צוהשאלות בפרשת ת

 מנין שאפילו על ב' דברים סמוכין נאות לשון שמשמעותו חיבור? .א

ראיה  שמו של מי נזכר ו' פעמים בחמשה פסוקים רצופים? והיכן הביא רש"י .ב

 לדבריו מטעמי המקרא?

 איזה דבר משותף בין קרבנות המילואים לקרבנות יום הביכורים? .ג

 היכן מצאנו לשון "שריון"? ולשון "שורש"? ולשון "גדולה"? .ד

 באיזה מכלי המשכן היה בית קיבול?  .ה

 א, טו(-זכור )שמואל -חדוותא דאפטרתא תצוה

 היכן נרמזה בהפטרה קריעת ים סוף? .ו

 טרה קריאתו של אחד מבעלי החיים?היכן נרמזה בהפ .ז

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' משפטים

 האם היה במשכן כלי ושמו "מכונה"? .א

ית ָכל כֵּ  ת ַתְבנִּ ְשָכן ְואֵּ ית ַהםִּ ת ַתְבנִּ ְתָך אֵּ ה אוֹּ י ַמְראֶׁ ר ֲאנִּ ל ֲאשֶׁ ן )כה, ט( ְככֹּ ָליו ְוכֵּ

ַתֲעׂשו: ופירש"י וכן תעשו. לדורות )סנהדרין טז: שבועות יד:(, אם יאבד אחד מן 

ומכונות הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות 

 שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם.
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ל לכן הכיורוהכוונה  ת אֶׁ ה ָאַמר ד' ְצָבקוֹּ י כֹּ , כדברי רש"י עה"פ )ירמיה כז, יט( כִּ

את: ופיר יר ַהזֹּ ים ָבעִּ ָתרִּ ים ַהמוֹּ לִּ ר ַהכֵּ ת ְוַעל יֶׁתֶׁ נוֹּ ים ְוַעל ַהָים ְוַעל ַהְםכֹּ דִּ ש"י ָהַעםֻּ

 )שמות לה(: מהואת כנו כמו את הכיורבסיסיא המכונות. תרגם יונתן 

 והיכן הייתה "חגורה"?

ים  דִּ ם)כז, י( ָווֵּי ָהַעםֻּ ֵקיהֶּ ף: ופירש"י וחשוקיהם. מוקפות היו העמודים  ַוֲחשֻּ ָכסֶׁ

בחוטי כסף סביב, ואיני יודע אם על פני כולן, אם בראשם, ואם באמצעם, אך יודע 

מורים חבושים אני שחשוק לשון חגורה, שכך מצינו בפילגש בגבעה, ועמו צמד ח

 :מו)שופטים יט, י.(, תרגומו חשוקים

 היכן מצאנו "כלה" )רש"י(? .ב

ת ְלָבד ְוָכַפְלָת אֶׁ  יעֹּ ש ַהְירִּ ת שֵּ ת ְלָבד ְואֶׁ יעֹּ ש ַהְירִּ ת ֲחמֵּ ַבְרָת אֶׁ יָעה )כו, ט( ְוחִּ ת ַהְירִּ

ל: ופירש"י וכפלת את היריעה הששית. העודפת באל הֶׁ י ָהאֹּ ל מול ְפנֵּ ית אֶׁ חִּ  וַהחִּ

העליונות יותר מן התחתונות: אל מול פני האהל. חצי רחבה היה תלוי, וכפול על 

 דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה:המסך שבמזרח כנגד הפתח, 

 (? 3לשון "אחות" )

ל  .1 ָחה אֶׁ ת אִּ ְברֹּ ְהיֶׁיָן חֹּ ת תִּ יעֹּ ש ַהְירִּ ה )כו, ג( ֲחמֵּ ָח ֲאֹחתָּ ת אִּ ְברֹּ ת חֹּ יעֹּ ש ְירִּ ה ְוָחמֵּ

ל  ָתה: ופירש"י אל אחותה. כך דרך המקרא לדבר בדבר שהוא לשון נקבה, אֶׁ ֲאחֹּ

ובדבר שהוא לשון זכר אומר איש אל אחיו כמו שנאמר בכרובים, ופניהם איש אל 

 אחיו )שמות כה, כ.(:

ת ַתעֲ  .9 ָלאֹּ ים לֻּ חִּ ָחת ַוֲחמִּ יָעה ָהאֶׁ ה ַבְירִּ ת ַתֲעׂשֶׁ ָלאֹּ ים לֻּ חִּ ה )כו, ה( ֲחמִּ ְקצֵּ ה בִּ ׂשֶׁ

ל הַ  ָחה אֶׁ ת אִּ ָלאֹּ ת ַהלֻּ ילֹּ ית ַמְקבִּ נִּ ת ַהחֵּ רֶׁ ר ַבַםְחבֶׁ יָעה ֲאשֶׁ ה:ְירִּ  ֲאֹחתָּ

ל .3 ָחה אֶׁ ת אִּ ָלבֹּ ָחד ְמשֻּ ש ָהאֶׁ רֶׁ ת ַלקֶׁ י ָידוֹּ ה )כו, יז( ְשתֵּ ל ַקְרשֵּ  ֲאֹחתָּ ה ְלכֹּ ן ַתֲעׂשֶׁ י כֵּ

ְשָכן: ופירש"י אשה אל אחתה. מכוונות זו כנגד זו, שיהיו חרי ציהם שוים זו ַהםִּ

כמדת זו, כדי שלא יהיו שתי ידות זו משוכה לצד פנים וזו משוכה לצד חוץ בעובי 

                                                
 מושב מתוקן לכיור: ופירש"י )שמות ל, יח( וכנו. כתרגומו בסיסיה, מה
עות )שמקיף וא"כ הלשון ויחבוש את חמורו הוא מלשון חגורה וקשירה וה"ה גם ללשון חבחשה הנאמר במגב מו

 הראש( וכן חבישה בבית האסורים ע"ש שאוזקין קושרין את האסורים
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הקרש שהוא אמה, ותרגום של ידות צירין, לפי שדומות לצירי הדלת הנכנסים 

 בחורי המפתן:

 ולשון "אח"?

יהֶׁ  ים ְבַכְנפֵּ ְככִּ ם ְלַמְעָלה סֹּ י ְכָנַפיִּ ְרׂשֵּ ים פֹּ בִּ ם )כה, כ( ְוָהיו ַהְכרֻּ ת וְפנֵּיהֶׁ רֶׁ ם ַעל ַהַכפֹּ

ל יש אֶׁ ִחיו  אִּ ים:אָּ בִּ ְהיו ְפנֵּי ַהְכרֻּ ת יִּ רֶׁ ל ַהַכפֹּ  אֶׁ

 (?3היכן מצאנו לשון "סיכוך" ) .ג

ם ְלַמְעָלה .1 י ְכָנַפיִּ ְרׂשֵּ ים פֹּ בִּ ם  )כה, כ( ְוָהיו ַהְכרֻּ ת ֹסְכִכים ְבַכְנֵפיהֶּ רֶׁ ַעל ַהַכפֹּ

ל ַהַכפֹּ  יו אֶׁ ל ָאחִּ יש אֶׁ ם אִּ ים: ופירש"י פורשי כנפים. שלא וְפנֵּיהֶׁ בִּ ְהיו ְפנֵּי ַהְכרֻּ ת יִּ רֶׁ

תעשה כנפיהם שוכבים, אלא פרושים וגבוהים למעלה אצל ראשיהם, שיהא י' 

 טפחים בחלל שבין הכנפים לכפורת, כדאיתא בסוכה.

ר יַֻּןךְ  .9 ָתיו ֲאשֶׁ יֹּ ָתיו וְמַנקִּ ָתיו וְקׂשוֹּ ָתיו ְוַכפֹּ יָת ְקָערֹּ ר  )כה, כט( ְוָעׂשִּ ן ָזָהב ָטהוֹּ ָבהֵּ

ָתם: ופירש"י אשר יסך בהן. אשר יכוסה בהן, ועל קשותיו הוא אומר אש ה אֹּ ר ַתֲעׂשֶׁ

וכן במקום אחר הוא אומר ואת קשות הנסך סכך וכסוי, יוסך, שהיו עליו כמין 

 )במדבר ד, ז.(, וזה וזה, יוסך והנסך, לשון סכך וכסוי הם:

י .3 זִּ ת עִּ יעֹּ יָת ְירִּ ְשָכן ופירש"י לפרוש אותן על )כו, ז( ְוָעׂשִּ ל ַעל ַהםִּ הֶׁ ם ְלאֹּ

יעָ  י ַהְירִּ ל ֲחצִּ הֶׁ ת ָהאֹּ יעֹּ ירִּ ף בִּ דֵּ ַרח ָהעֹּ ה היריעות התחתונות: ולהלן עה"פ )כו, יב( ְוסֶׁ

ְשָכן: פירש"י וסרח העודף ביריעות האהל. על יריע י ַהםִּ רֵּ ְסַרח ַעל ֲאחֹּ ת תִּ פֶׁ דֶׁ ות ָהעֹּ

של עזים, שקרוים אהל, כמו שנאמר בהן  המשכן. יריעות האהל הן העליונות

שמאהילות ומסככות לאהל על המשכן, וכל אהל האמור בהן אינו אלא לשון גג, 

 .מזעל התחתונות

                                                
ל" ופירש"י וילון, הוא מסך כנגד הפתח, כמו שכת בעדו )איוב א, י.(,  מז הֶׁ ַתח ָהאֹּ יָת ָמָסְך ְלפֶׁ ועוד מצאנו )לו( "ְוָעׂשִּ

 לשון מגין: 

דות וְ  ן ָהעֵּ ת ֲארוֹּ ת": ופירש"י וסכות על הארון.וכן נמצא להלן )מ, ג( "ְוַׂשְמָת ָשם אֵּ כֶׁ ת ַהָפרֹּ ן אֶׁ ָת ַעל ָהָארֹּ לשון  ַסכֹּ

 הגנה, שהרי מחיצה היתה:

ומשמע שיש שייכות בין הלשון סיכוך ללשון הגנה, ובאמת בפ' במדבר שמשה הפרוכת לכיסוי הארון, כאמור 

ַע ַהַםֲחנֶׁה  ְנסֹּ ן וָבָניו בִּ ֵעדֻּת:ְוהֹוִרדו ֵאת )במדבר ד, ה(ד'וָבא ַאֲהרֹּ ה ֵאת ֲאֹרן הָּ ְך ְוִכּסו בָּ סָּ ת ַהמָּ ֹרכֶּ  פָּ

והנה לא מצאנו שום חלק מן היריעות והמסכים ששימש בשעת המסעות לכסות אחד מן הכלים, ונראה לבאר שזה 

היה שימוש הפרוכת גם בשעת החנייה "וסכות על הארון", ולכן נשתמשו בה לאותו השימוש גם בשעת המסעות. 

לדברי רש"י שפ' שהוא לשון הגנה, דמ"מ לא הייתה ממש מעל הארון, אבל סיכוך מלמעלה והגנה )ואין בזה סתירה 

 עניין אחד הם.(
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 ולשון "צד"?

ית .2 נִּ ת ַעל ַצְלעוֹּ ַהחֵּ י ַטָבעֹּ ָחת וְשתֵּ ת ַעל ַצְלעוֹּ ָהאֶׁ י ַטָבעֹּ : ופירש"י )כה, יב( ְשתֵּ

 צלעו. צדו:

ָרה  .9 ָשה ְקנֵּי ְמנֹּ יָה ְשלֹּ דֶׁ צִּ ים מִּ ְצאִּ ים יֹּ ָחה ָקנִּ ה)כה, לב( ְושִּ ָשה ִמִצדָּ ָחד וְשלֹּ  ָהאֶׁ

י: נִּ ָדה ַהחֵּ צִּ ָרה מִּ  ְקנֵּי ְמנֹּ

ְהיֶׁה ָסרוחַ  .3 ל יִּ הֶׁ ת ָהאֹּ יעֹּ ְך ְירִּ רֶׁ ף ְבאֹּ דֵּ זֶׁה ָבעֹּ זֶׁה ְוָהַאָםה מִּ   ַעל)כו, יג( ְוָהַאָםה מִּ

ְשכָ  ִצֵדי :ַהםִּ תוֹּ זֶׁה ְלַכןֹּ זֶׁה ומִּ  ן מִּ

 ולשון "סוף"?

ָחת .1 יָעה ָהאֶׁ ת ַעל ְׂשַפת ַהְירִּ לֶׁ ת ְתכֵּ ְלאֹּ יָת לֻּ ה  )כו, ד( ְוָעׂשִּ צָּ ן ִמקָּ ת ְוכֵּ ָברֶׁ ַבחֹּ

יָעה ְׂשַפת ַהְירִּ ה בִּ ית: ופירש"י מקצה בחוברת. באותַהִקיצֹונָּה  ַתֲעׂשֶׁ נִּ ת ַהחֵּ רֶׁ ה ַבַםְחבֶׁ

וצת חמשת היריעות קרויה חוברת: וכן תעשה בשפת יריעה שבסוף החבור. קב

קיצונה, לשון קצה, כלומר  היריעה הקיצונה במחברת השנית. באותה יריעה שהיא

 :לסוף החוברת

ים: ופירש"י וְלַיְרְכֵתי )כו, כב(  .9 ָחה ְקָרשִּ ה שִּ ְשָכן ָיָםה ַתֲעׂשֶׁ ולירכתי. לשון ַהםִּ

מזרח קרוי מזרח פנים והמערב אחורים, וזהו כתרגומו ולסיפי. ולפי שהפתח ב סוף,

 סוף, שהפנים הוא הראש:

 אלו מי"ג הדברים שהובאו בנדבת המשכן הם יוצאי דופן? .ד

ים: ת ַהַןםִּ רֶׁ ְקטֹּ ְשָחה ְולִּ ן ַהםִּ מֶׁ ים ְלשֶׁ ר ְבָׂשמִּ ן ַלָםאֹּ מֶׁ  )כה, ו( שֶׁ

קְ  ל ְויִּ ְׂשָראֵּ ל ְבנֵּי יִּ ר אֶׁ ישוהנה לעיל מיניה נא' )כה, ב(  ַדבֵּ ת ָכל אִּ אֵּ י ְתרוָמה מֵּ  חו לִּ

י: ופירש"י י"ג דברים האמורים בענין, כולם  ת ְתרוָמתִּ ְקחו אֶׁ בוֹּ תִּ מו לִּ ְדבֶׁ ר יִּ ֲאשֶׁ

הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה כשתדקדק בהם: וצ"ב שאלו הדברים 

 מחאינם למלאכת המשכן אלא לעבודתו.

                                                
והנה בפרט הדברים יש ט"ו דברים ולא י"ג, וביאר בשפתי חכמים וז"ל "דתכלת וארגמן ותולעת שני כולן של צמר  מח

היו אלא שחלוקין בצבען. ועוד יש לומר דאבני שהם ואבני מלואים הנשיאים הביאו ורש"י לא קחשיב אלא מה 

 שהצבור נדבו":

המשכן והבגדים ואלו  מלאכתושיה, שרק י"ג דברים היו לויתכן לומר שהשמן והבשמים אינם במניין משום זו הק

 , אך עדיין קשה שאינם שייכים לכאן כפי שלא הוזכרו גם הסולת והיין והקרבנות.לעבודתוהיו 
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 ת ברש"י בפרשתינו?אלו מי"ג המידות דר' ישמעאל מוזכרו .ה

ים אֲ  בִּ ין ְשנֵּי ַהְכרֻּ בֵּ ת מִּ רֶׁ ַעל ַהַכפֹּ ְתָך מֵּ י אִּ ַבְרתִּ י ְלָך ָשם ְודִּ ַעְדתִּ ר ַעל )כז, כב( ְונוֹּ שֶׁ

ל: ופירש"י ודברתי את ְׂשָראֵּ ל ְבנֵּי יִּ ְתָך אֶׁ ר ֲאַצוֶׁה אוֹּ ת ָכל ֲאשֶׁ דֻּת אֵּ ן ָהעֵּ ך מעל ֲארֹּ

ה' אליו מאהל מועד לאמר )ויקרא א, א.(,  הכפורת. ובמקום אחר הוא אומר, וידבר

שני כתובים מכחישים זה את זה, בא הכתוב זה המשכן מחוץ לפרכת, נמצאו 

ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו השלישי והכריע ביניהם, 

מעל הכפרת וגו' )במדבר ז, פט.(, משה היה נכנס למשכן, וכיון שבא בתוך הפתח, 

  שמים לבין הכרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועדקול יורד מן ה

 היכן מצאנו לימוד דרך ארץ?

ְהיֶׁה ָסרוַח ַעל ל יִּ הֶׁ ת ָהאֹּ יעֹּ ְך ְירִּ רֶׁ ף ְבאֹּ דֵּ זֶׁה ָבעֹּ זֶׁה ְוָהַאָםה מִּ י  )כו, יג( ְוָהַאָםה מִּ דֵּ צִּ

: ופירש"י לצפון ולדרום, כמו שפירשתי למעלה.  תוֹּ זֶׁה ְלַכןֹּ זֶׁה ומִּ ְשָכן מִּ למדה ַהםִּ

 :מטתורה דרך ארץ, שיהא אדם חס על היפה

 ו(-א ה-ומה )מלכיםתשובות לחדוותא דאפטרתא תר

 היכן מצאנו לשון "כבדות"? .ו

ת  לוֹּ ים ְגדֹּ עו ֲאָבנִּ ְך ַוַיןִּ לֶׁ רֹות )ה, לא( ַוְיַצו ַהםֶׁ ִנים ְיקָּ ית: ֲאבָּ ת ַאְבנֵּי ָגזִּ ד ַהָביִּ ְלַיןֵּ

 :נאבנים יקרות. כבדותופירש"י 

 היכן הוזכרו משה רבינו ויוסף הצדיק? .ז

                                                                                                                                                                         
והנה כתבו דעת זקנים וז"ל "תימה שכל הפרשה בצרכי בנין חוץ מפסוק זה שהוא צורך שלחן גבוה ואינו אומר 

ידין ועצים למערכה וי"ל ששלשתן צורך בנין הן שמן המשחה שבו נמשחו חטים ללחם הפנים וכבשים לתמ

ונתקדשו כל כלי המשכן וקטרת נמי שכן דרך מלכים שמבשמין להם הבית קודם שיכנסו לתוכה וכ"ש לפני ממ"ה 

הקב"ה וכן מצינו שעל ידי הקטרת שכינה נראית דכתיב וכסה ענן הקטרת וכתיב כי בענן אראה. ושמן למאור שכן 

 דרך המלכים להדליק נר לפניהם קודם שיכנסו לבית ואע"ג דלאו לאורה הוא צריך מ"מ הוא כבוד של מעלה":

ל  ְׂשָראֵּ ל ְבנֵּי יִּ ר אֶׁ ואפשר עוד שהרי מבואר לקמן אחר שהוזכרה בפ' כי תשא מלאכת המשכן, )לא, יג( ְוַאָתה ַדבֵּ

י אוֹּת הִּ  רו כִּ ְשמֹּ ַתי תִּ ת ַשְבתֹּ ר ַאְך אֶׁ אמֹּ ם וכו', ופירש"י  אף על פי שהפקדתיך לצוותם על לֵּ יכֶׁ תֵּ רֹּ ם ְלדֹּ ינֵּיכֶׁ י ובֵּ ינִּ וא בֵּ

מלאכת המשכן, אל יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה: אך את שבתותי תשמורו. אף על פי שתהיו 

 לאכת המשכן:רדופין וזריזין בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה. כל אכין ורקין מעוטין, למעט שבת ממ

 י ההכנה לעבודה,נדחית, ואף מפנעבודתו המשכן, אבל מ"מ מפני  מלאכת והיינו ששבת לא ניתנה לידחות מפני

כגון שחיטה )הכשרה בזר( ןלישת ואפיית מנחות ציבור, אבל השמן והקטורת אין בהם הכנה הדוחה שבת, וא"כ 

 נה לעבודתו.נוכל לומר שהוזכרו יחד עם מלאכת המשכן שאף היא הייתה הכ

אבל קשה שדברים הללו היו צריכין להלקח מתרומת הלשכה, והיאך נאמר שנתבקשו ישראל להביאם, שלכאו' 

 משמעו שיתנדבו אותם.
 והיינו שיריעות האוהל נעשו לסכך ולהגן על יופי המשכן. מט

 והנה "כבוד" בלשון הנביאים והכתובים הוא "יקר", והיינו שכבוד הוא ג"כ לשון כבדות נ
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, ולעיל נתבארו הדברים )השנא' )ה, כו( וד' ָנַתן ָחְכָמה  ר לוֹּ בֶׁ ר דִּ ה ַכֲאשֶׁ מֹּ ְשלֹּ , לִּ

י ְזָרחִּ יָתן ָהאֶׁ אֵּ ָכל ָהָאָדם מֵּ ן ְוַכְלֹכל יא( ַויְֶׁחַכם מִּ י ְשמוֹּ בְ  ְוֵהימָּ ל ַוְיהִּ ָכל ְוַדְרַדע ְבנֵּי ָמחוֹּ

יב: ופירש"י מדרש אגדה בפסיקתא: מכל האדם, זה אדם הראשון, איתן  ם ָסבִּ יִּ ַהגוֹּ

י, זה אברהם, הימן, זה משה, וכלכל, זה יוסף, ודרדע, זה דור המדבר, מחול, האזרח

 שנמחל להם על מעשה העגל:
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 (.2עשו להם בגדים לכבוד ולתפארת )

 (.9שמות בגדי כהונה )

 האפוד.מעשה 

 נתינת הדם בקרן על ידו.

 מדת ה'עשרון', עשירית ממה? 

* 

 אות ב'

 קדושת אהרן ובניו תלוי בהם.

 מביאורי המילה 'משפט'.

 אגודל. 

* 

 אות ג'

 תואר לשרשת החשן על שם מקומן.

 חוקת עולם לו ולזרעו.

 חטא שהיה צריך כפרה על המזבח )במדרש(.

 היה למזבח הזהב ולא למזבח הנחושת. 

* 
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  אות ד'

 חיבור פעמון בין שני רמונים. 

 את חזה התנופה ואת שוק התרומה''?  'וקדשתלמה נאמר 

* 

 אות ה'

 ד"א משפט. –סגולת החשן 

 איסור בלבישת הציץ )ותפילין( ה'ה'.

 ניקוי המנורה ה'ה'. 

* 

 אות ו'

 מכלל לאו אתה שומע הן.

* 

 אות ז'

 בלי שמרים.

 מטרת אבני שהם.

 מידות החשן. 

 דם בכלי סביב המזבח.מתן 

 רמז לכתר כהונה ז'ז'. 

* 

 אות ח'

 שיעור מן לכל הלילה אפילו לילי טבת.

 תכשיט כנגד הלב.

 דמיון הכתונת והמעיל.
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 ' יקחו את הזהב וכו'הםו'

 מספר המינים באפוד ובחשן.

 חגורת האפוד. 

 מקום קדוש לאכילת שלמים. 

 'פתח אהל מועד'. 

* 

 אות ט'

 לזיתי שמן המאור.פעולה שלא נעשה 

 עון הקדשים שהציץ מכפר.

 אותם במים'.  'ורחצת

* 

 אות י'

 (.9מאבני החשן) 

 אות השלמת כ"ה אותיות באבן שוהם השני.

 לשון ניתוק בערבית.

 אחת בשנה יכפר. 

* 

 אות כ'

 חוברו לאפוד בתפירת מחט.

 מעיל האפוד שאין מין אחר מעורב בו.

 תנוחת הציץ והפתילים על המצנפת.

 משיכת המצות בשמן כ'כ'.

 דרכו הכהן הולך לתת דם החטאת.
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 מלמד לעכב בכל הנאמר במילואים.

 'והיה המזבח קדש', מהו קדושתו? 

* 

 אות ל'

 אבנו של דן )מזרחי(.

 מקומן של החשן משפט, אורים ותומים ושמות בני ישראל.

 מקום מזבח הקטורת. 

* 

 אות מ'

 שמן הראשונה מהזית כשרה למ ולמ'.

 (.3בגדי כהונה ) שמות

 ממי יקחו את הזהב וכו'.

 חינוך.

 עובד העבודה במילואים.

 תנופה מ'מ', הורם מ'מ'.

 מקום הדיבור למשה )יש מרבותינו(. 

* 

 אות נ'

 ממאפייני כתב 'פיתוחי חותם'.

 כינוי לציץ.

 מיתתו של נ' מרומז בפסוק זה: ונ'.

 קטורת זרה האסור הקרבה במזבח הזהב. 

* 
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 אות ס'

 האפוד.צורת 

 תנוך האזן.

 מקום הנסכים במזבח. 

* 

 אות ע'

 מספר אותיות על אבני השהם.

 מעשה שרשרת החשן.

 מול פניו )משצות זהב( ע' הע'. 

* 

 אות פ'

 צורת הכתב על אבני השהם.

 אבנו של שמעון.

 זגין עם ענבלים בתוכן.

 היה גם לחושן גם לציץ.

 כפרה על מעשה עגל.

 חלוקת הקטרת בבקר ובערב. 

* 

 אות צ'

 רחבו שתי אצבעות. 

* 

 אות ק'

 מעשה עבת.
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 החשן מכפר עליו.

 גבול החשן.

 מקום מתנות דם הפר במזבח. 

* 

 אות ר'

 צורת החשן.

ת )  (.3מתוך  9סוגי ַמצוֹּ

 לוגין.  3

* 

 אות ש'

 לשון כהונה.

 כתובים על אבני השהם ש' ש'.

 למה נקראו שרשת.

 מעשה הכתנת.

 דם הפר הנשפך ביסוד המזבח.

 אליו משמעות ההרמה )של התנופה(.

 . בכבודיונקדש 

* 

 אות ש'

 מקום בחשן לטבעות זהב השניים.

 דינו של בשר הפר.

 לשון 'למשחה'.

 חטאת שנכנס דמו לפני ולפנים. 
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* 

 אות ת'

 כל לילה.

 סדר כתיבת השמות על אבני השהם.

 שריון.

 פעולה שעושים ביחד הכהן עם הבעלים.

 מקום אביו.המקור שבן ראוי ממלא 

* 

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

* 

 תשובות:

 יפה. אצבע. ארוג. אבנט. אפוד, איתמר. אלעזר, אביהוא, אהרן, א

 והן. בירור. בגדים. ב

 ג )מ' הנחושת היה חלול(. גזל. גזירה מיד ולדורות. גקצה.  –בלת על שם הגבול ג

 ורות. דבוק. ד

 נרות. הטבת הדעת. היסח הבטחתו אמת. ה

  לא ימות.ו

 הב. זר זריקה. זרת. זכרון. זך. ז

 צר המשכן. ח צר המשכן.חשב. חמשה. חכמי לב. חלוק. חשן. חצי לוג. ח

  ומאה. טבילה.טחינה. ט

 ום הכיפורים. יזח. ין. י' בבנימישפה. אות יהלום, י

 ל הנוגע בהם יקדש. ככה. כבש. כ"י יונית. כמין כובע. כליל תכלת. כתפות. כ

 פני הפרכת. לב אהרן. לשם. ל
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ביא מוליך משה. מילוי ידים. מתנדבים. מכנסיים. מצנפת, מעיל, מנחות, מנורה, מ

 זבח הנחושת. מוריד. מעלה מ

 דבה. נקדש בכבודי. נדב, ונצר הקדש. ניכר. נ

 פלים. סחוס. סינר. ס

  ליון )כלפי חוץ(.עבר העבת. עשרים וחמש. ע

 רס. פר. פתיל תכלת. פעמוני זהב. פטדה. פיחותי חותם. פ

 יץ. צ

 רנות. קצות החשן. קלקול הדין. קליעה. ק

 בע ההין. רבוכה. רקיקים, רבוע. ר

 כינה. שלו. שמים שירי הדם. שיבוץ. שורש. ש לשון מותם. ששה שירות. ש

 עיר יום כיפור. שררה. שריפה. שפתו. ש

 חתיו מבניו.תנופה. תחרא. תולדתם. תמיד. ת

* 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

 ביום ט"ז אדר תשע"ז 
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 סיפור

 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

  לא זז בלי תפילין

מזון בחברת תעופה ידועה, נוהג לפקוד מדי פעם בפעם את -חיים קלדרון, ספק

כלל הוא מניח -התעופה בלוד ולהניח שם תפילין. בדרך-חב"ד הפועל בנמל-בית

חב"ד. -תפילין קודם צאתו מביתו, אך אם הדבר לא מסתייע בידו, הוא מגיע לבית

 "זה החינוך שקיבלתי מאבי". "לא יעבור עליי יום בלי תפילין", הוא אומר ומטעים, 

אביו של חיים, יוסף קלדרון, יהודי מסורתי כבן שבעים, מאשר: "נכון מאוד, ויש 

 מאחורי זה גם סיפור מיוחד". 

 הנה הסיפור: 

כבן חמש היה יוסף כשפלשו הנאצים ליוון, ארץ הולדתו. תחילה כבשו רק את 

דרום המדינה. לאחר מכן השתלטו על יוון כולה. משפחת קלדרון התגוררה 

בלאריסה, העיר המרכזית במחוז תסאליה. אבי המשפחה, חיים קלדרון, היה איש 

 תו. הכנסת הסמוך לבי-מצוא, בבית-משכיל, מורה לשפות וגם חזן לעת

כרבים אחרים, גם הוא לא האמין שהגרמנים יגיעו ליוון. כשטפחה המציאות 

המרה על פניו והגרמנים החלו מתקרבים ללאריסה, אסף חיים את רעייתו ושישה 

 משמונת ילדיו ונמלט צפונה, לעבר ההרים. 

בנו הגדול, גבריאל, שכבר היה נשוי ואף ניהל עסק קטן משלו, קיבל אחריות 

נוסף, ניסים שמו, נפרד מהמשפחה והצטרף לפרטיזנים, שהסתתרו  לעצמו. בן

 ביערות ונאבקו משם בגרמנים. 

בערים שבהן התקיימו ריכוזים יהודיים גדולים, דוגמת סלוניקי, לאריסה ויאנינה, 

 –החלו הנאצים לרכז את היהודים בגטאות. בתי היהודים, עסקיהם וכל רכושם 

פי רשימות שמיות הוצאו יהודים מבתיהם הוחרמו. הכול התרחש במהירות. ל

הרכבת. לאחר כמה ימים החלו -שבגטו והועברו למחנות שהוקמו בקרבת תחנת

 מוות נוספים. -לצאת המשלוחים למחנות אושוויץ, בירקנאו, טרבלינקה ולמחנות
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משפחת קלדרון נעה מעיר לעיר ומכפר לכפר, בעוד אבי המשפחה קשוב לשידורי 

עקב אחר תנועת הגרמנים. בשלב מסויים הגיע עם משפחתו הרדיו, שבאמצעותם 

לבקתת עץ בכפר קטן ונידח, על פסגת הר גבוה. חיים היה משוכנע כי הוא 

 ומשפחתו מוגנים, וכי במקום הנידח הזה איש לא ימצאם. 

בוקר אחד החרידם נהם של שני אופנועים כבדים. מהאופנועים ירדו ארבעה 

ראוס! ראוס!" )החוצה! החוצה!(, קראו הקצינים. חיים מדים. "-אס שחורי-קציני אס

קלדרון התייצב מולם ושאלם לרצונם. "הוצא את משפחתך החוצה", הורו לו 

 הקצינים, "אתם באים איתנו". כעבור שניות העלו את הבקתה באש. 

שלג כיסה את ההר. הקור היה מקפיא והילדים היו עדיין לבושים בבגדי השינה 

היו יחפים. האם, חנה קלדרון )ז"ל(, הספיקה בקושי להציל  שלהם. מקצתם אף

מהבקתה העולה באש שתי שמיכות, כדי לעטוף בהן את ילדיה. משפחת קלדרון 

 הרחק משם, והוכנסה לחדר שהוקצה לה בבניין כלשהו. -הובלה למקום יישוב לא

 למחרת בבוקר הופיעו הקצינים שנית. הם ביקשו לקחת את חיים לחקירה. "חכו

רוח. "כעת בוקר ועדיין לא התפללתי תפילת -בסבלנות", אמר להם חיים בקור

שחרית". מול עיניהם המשתאות של הגרמנים הוציא את הטלית והתפילין שלו. 

"מה אתה חושב שאתה עושה?!", התפרץ עליו בכיר הקצינים, "אתה יודע עם מי 

 יש לך עסק?!". 

מטרים. בכל שנייה היה יכול  קומתו של הקצין הבכיר התנשאה לגובה כשני

-לשלוף את רובהו ולחסל את היהודי ה'חצוף'. אבל חיים לא איבד את שלוות

רוחו. "לחמתי בחזית במלחמה הקודמת; חברים מתו לי בידיים, ואני עצמי ראיתי 

 ספור פעמים את המוות מול עיניי; שום דבר כבר לא יכול להבהיל אותי", ענה. -אין

ת, התעטף בה ולאחר מכן הניח את התפילין על ידו וראשו. הוא הוציא את הטלי

בהוראת הקצין הבכיר המתינו הגרמנים לחיים עד שיסיים את תפילתו. לאחר מכן 

 הובילו אותו למעצר. לקראת ערב שוחרר ושב למשפחתו. 
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אס הבכיר והתדפק על דלת חדרה של משפחת קלדרון. -למחרת שב קצין האס

גול נייר עם טבק לסיגריה. הוא הושיט סיגריה מגולגלת באותה שעה עסק חיים בגל

לב רב", אמר -לקצין, שהציג עצמו בשם המשפחה שטויירמן. "נהגת אתמול באומץ

 שטויירמן לחיים בהערכה. 

בין השניים התפתחה שיחה ערה. "הפיהרר שלכם מטורף", אמר לו חיים, ללא 

חותיכם ישלמו את שמץ מורא. "הוא ינחל תבוסה, אתם תועמדו לדין ומשפ

 המחיר. עליך לעשות הכול כדי להישאר בחיים ולחזור בשלום ליקיריך". 

לילה אחד בא שטויירמן לפגוש את חיים. "קיבלתי את עצתך לשמור על חיי ולא 

להסתכן בשביל הפיהרר", אמר. כעבור רגע הוסיף כממתיק סוד: "מחרתיים עם 

בני משפחתך יהיו בתוך הבית שחר אנחנו עוזבים. באותו יום אנא דאג שכל 

 ושאיש מהם לא ישוטט בחוץ". 

כעבור יומיים הבין חיים את הבקשה: קודם עזיבתם של הגרמנים הם העלו באש 

הבית  –את כל הבתים ופוצצו את כל הגשרים באזור. רק בית אחד נותר על תילו 

 שבו שהתה משפחת קלדרון. שטויירמן החליט להצילם. 

ם יוסף קלדרון, הזוכר היטב את פניו של שטויירמן, את "אתם מבינים?", חות

 סיפורו, "התפילין הצילו אותי ואת כל משפחתי ממוות!". 

"זו גם הסיבה שלא יעבור עליי יום בלי תפילין", מוסיף בחיוך בנו חיים, הנושא 

 את שם סבו, גיבור הסיפור. 
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק הגר"פ שרייבר

מאבק חסר פשרות בכל סממן יהודי! ]פרק שמיני  -פרק כ"ב 

הפרשה הנוראה של ההעברה  –מסדרת 'סערת ילדי טהראן' 

 לשמד של ילדי טהראן[

 תקציר משבוע שעבר:

אחד המאבקים הקשים שניהלו אנשי המחנה היה להסיר את הכובעים של כל 

שהכובע הוא בעצם הגדר של הילדים מלעבור למתרס  הילדים והנערים, הם ידעו

השני ולכן לחמו על זה בעוז. מי שהלך עם כיפה לא קיבל פעילות תרבות שהייתה 

חשובה לילדים מאד. כמו כן מנעו אוכל לילדים שלא אבו להסיר את הכיפה, הם 

לא בחלו גם בהכאות כדי לחנך את הילדים. באחת הפעמים ניהלה המדריכה 

כנגד הילדים שסירבו פקודה, היא לקחה מהם את הכובעים וזרקה אותם  מאבק עז

לאשפה, הילדים לא נרתעו ונטלו את המגבות שלהם וכיסו בהם את ראשיהם, 

לאחר שגם את זה נטלה כיסו את ראשם בשקים, לאחר שגם השקים ניטלו מהם 

כיסו את ראשם בצלחות. לאחר שראתה שלא תוכל לגבור עליהם, קנסה אותם 

בשלילת האוכל. כשעלו הילדים לספינה זרקו המדריכים את הכובעים לים, רב 

החובל שראה זאת ציווה על המלחים להוריד סירות ולמשות את הכיפות מהים, 

אבל גם לאחר מיכן היו עושים מצוד אחרי הילדים וכל אימת שיכלו זרקו את 

  הכובעים שלהם לים.  

חלק גדול מאד מבין הילדים והנערים השתייכו לבתים חסידיים מובהקים, גם 

בימי השואה הקשים שמרו אותם ילדים ונערים על הצלם החסידי שלהם, הם 

התהדרו בפיאותיהם המסולסלות שעיטרו בחינניות את פניהם החסודות הם חשו 

נה שזה חלק מהשמירה שלהם ועל כן שמרו על חזותם מכל משמר. אך במח

טהראן החליטו לעשות לזה סיום מר, אם הכיפות שלהם קראו תיגר על כל ההלוך 

ילך של המחנה, הרי פיאותיהם הציקו להם שבעתיים, אם את הכיפות ניתן לצוות 

להסיר מהם לשעות מסוימות ולהרגילם בהדרגתיות, הרי את הפאות אי אפשר 
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ת הפיאות להותיר להסיר לשעות מסוימות. אך מה הטעם להסיר את הכיפה וא

במקומם?! זה גם מגוחך ומשפיל מאד, לכן היה זה חלק המשכי למאבק שלהם, 

 היה ברור שהפאות מצטרפות לרשימה השחורה במוקדם או במאוחר. 

מאז ומתמיד ציינו הפיאות את ההשתייכות הברורה אל העם היהודי, בתימן 

קראו להן בכינוי "סימנים" כי בזה סימנו את היהודי. )גם הגויים בערב מהלכים עם 

כיפה ]כפיה עם עקאל[ לכן לא הייתה הכיפה מהווה את הסימנים היהודיים( 

ה חילונית בה יהיו שווים למתבוללים הציוניים היה ברור כי אם רוצים לבנות מדינ

לגויי הארץ עליהם להסיר את כל הסממנים היהודיים מעל חניכיהם. אבל איך 

עושים זאת? איך משכנעים את הילדים לוותר לחלוטין על המראה היהודי שלהם, 

בתחילת הדרך ניסו בדרכי השתדלנות להבהיר לילדים כי המראה הזה הוא מיותר 

 לחלוטין. 

הות חיצונית מבדלת, היא גורמת לניכור ואף לסלידה עמוקה "כיום אין מקום לז

ומונעת את ההשתלבות בבניין הארץ בו התושבים ברובם נעדרי סימנים חיצוניים, 

 למה להערים קשיים בהתאקלמות שלכם בארץ?" הקשו. 

אך אוזן הנערים הייתה ערלה, הם לא היו מוכנים לשמוע להם ולוותר על הסימן 

להם מכל, כשראו אותם חדלי אנוש כי בדרכי נועם לא יצליחו  החיצוני שהיה יקר

 ניסו את הדרכים האחרות בהם הם מצטיינים ביותר. 

עו"ד רודניצקי שהיה בטבעו גבר אלים בכל התנהלותו, קרא לצוות המדריכים 

להפסיק לחזר אחרי הילדים הסרבנים, הוא הבהיר את משנתו הצלולה כיין 

מילים, הידיים מסבירות יותר מאלף מילים. הוא נתן המשומר: חבל על ויכוחים ו

 להבין כי הוא מגובה על ידי הסוכנות הראשית.

מרגע זה הותרה הרצועה, המדריכים עשו מצוד אחרי הילדים בעת שהסתובבו 

חופשי במחנה, הם פתחו את המצוד אחרי הטרף הקל ביותר, הגיל הרך, באמצע 

ותר ובכוח מסירים את פיאותיהם, ברם היום היו תופסים את הילדים הקטנים בי

דבר זה הביא להרבה סערות, הילדים היו בורחים ברגליהם הקלילות ומקימים 

קולות זוועה "געוואלד ראטעוועט מ'וויל אונז הרגענען" )הצילו רוצים להרגנו( 
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דומה היה בעיניהם שבאים לרצוח אותם. כשראו המדריכים שהדבר מעורר 

עין העובדים הזרים, עברו לדרך החשאיות, הם היו סערות יתר ומושכים את 

ממתינים לשעות הלילה הקטנות בעת שהילדים שקועים בשנתם נכנסים לאוהלים 

בגניבה וגוזזים את פיאותיהם ברשעות. הילדים למחרת היו מקימים קולות זעקה 

אבל הצעקה לאחר מעשה לא הועילה להשיב את הגזילה. הכלבים נובחים 

לה, אמר אחד מראשי הציונים הימנים )יצחק שמיר( גם הם  והשיירה נוסעת

 מסכימים איתו בנושא זה.

 פיניה'לה מנסה בכל כוחותיו לשמור על פיאותיו.

כשהתנהל המצוד האינטנסיבי אחר הפיאות היה פיניה'לה בדאגה עצומה, הוא 

ידע כי בכל יום עלול הדבר לקרות וזה לא נתן לו מנוח, הוא שמר על צורתו 

ודית מכל משמר כפי ששמר על כל אורח חייו, באותם ימים היה מהלך כשידיו היה

מונחות על צדעיו בכל שעות היממה שלא יבוא איזה חדל אישים עם מספריים 

 ויגזוז באבחה אחת את סימני הפאר שפיארו את פניו הטהורות. 

, אבל בזה אין די, הוא ידע כי הם נוהגים לפקוד את האוהלים בשעות לא שעות

הם עושים במחנה כבשלהם, אין להם כל גבולות, לכן אין די בשמירת היום, גם 

הלילות מסוכנים בשבילו מאד, באותם ימים כמעט ולא פקד את יצועו, הוא היה 

מסתובב עירני ושוקד על תלמודו, או אומר פרקי תהילים, כולו בתחינה ובקשה 

 לקב"ה שלא יפול לידי הרשעים שלא שוקטים לרגע. 

כמה ניתן לשמור כאשר זאבי טרף שוחרים אחרי טרפם בלא להרפות? הם  אך

אינם מוותרים במטרה זו על איש. מספר ימים הצליח לשמור על עצמו, אך לסוף 

עייפות הגוף הכריעתו, לילה אחד תפסה אותו תרדמה עמוקה, באותו זמן הגיעו 

מנו הסממן אותם רשעים בחשאי וגזזו את פארו בלי שיחוש בדבר, כך נלקח מ

 היהודי בכוח. 

למחרת כשקם וגילה את גודל החורבן היה שבור ורצוץ מאד, אך גם לאחר מיכן 

לא איבד את צלמו היהודי, אמת חסרה לו הצורה החיצונית מאד, אבל הרי כל 

אלו הם רק סממנים חיצוניים, אך העיקר היא הפנימיות הטהורה ואת זה לא 
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וא החזיק את עצמו בכל מה שיש לו בכל הצליחו חסדי השי"ת ליטול ממנו. ה

החורבן הגדול, גם בימי הלחץ הקשים ביותר כאשר היו תרים וצדים אחרי כל נער 

או ילד שאינו מיישר קו עמם, פיניה'לה נתון בתוך עולמו הפנימי, כל אימת שיכול 

משנן הוא את תלמודו בלי הרף, ירושה ענקית קיבל מאביו המנוח זצ"ל, מאות 

דפי גמרא אותם ידע על פה בהבנה עמוקה, עשרות רבות סימנים בכמה רבות של 

חלקי שו"ע היו שגורים אצלו בבהירות רבה, תפילות אישיות חמות ועשרות 

מזמורי תהילים שגורים על פיו ועשרות רבות של סיפורים רווים ביראת שמיים 

נה אותם סיפר באוהלים לחברים מקשיבים. ועיקר העיקרים, יש לו את האמו

התמימה והזכה שלו שלא נפגעה לרגע קט, גם בגיא צלמוות זה בו הכל נעקר 

באכזריות רבה, כל זה הביא שלמרות הכאב העצום שהיה לו גמור היה בלבו 

שאסור לשקוע בדכדוך, צריך להמשיך את החיים ולעמוד על המשמר על יתר 

 העיקרים שבידו לשמור.

תקופת המחנה הלכו וגברו מסעות  פיניה'לה היה בעיני כולם פלא מהלך, בכל

הרדיפה ולנערים היה קשה מאד, דבר זה הביא את הילדים למרמור ועצבות קשה 

שהפריעה למהלך החיים, חלק גדול מהילדים נפגעו נפשית מכל הרדיפות 

וההתמודדות המתמדת, אבל אופיו המחושל של פיניה'לה גרם שכל הצרות כאילו 

ת. פעם נשאל ]בעת שהיה רבה של הקהילה חלפו לידו ולא נגעו אליו אישי

החרדית באשדוד[ על ידי אחד מתלמידיו, איך צלח את כל הקשיים, הרי קשיים 

כאלו יכולים להטריף את הדעת )הרי אנו מכל בעיה קטנה עושים הרים ושוקעים 

בדכדוך( הרב ענה לו בשלוות נפשו הידועה, כי אם היה מחדיר את הצער אל לבו 

ת עד שאפילו עשרה פסיכיאטרים לא היו יכולים להושיע לו הדרך היה פגוע נפשי

 היחידה להתגבר ולהתכנס בתוך התורה עצמה.

)בנו הגאון רבי דוד שליט"א בעת שספד לו לפני כמה שבועות סיפר לקהל 

הקדוש, כי כל ימי נערותו ובגרותו של הרב זצוק"ל היו רצופים עוני ודחקות בלי 

לבוש בלי שיהיה לו להחליף, בכל עת שהיה צריך סוף, שנה וחצי לבש אותו 

לנקות את הבגדים היה עולה לגג ישיבת פוניבז' כדי לנקות את בגדיו ומניחם 
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לייבוש על גג הישיבה ולומד עד בוקר, יום אחד שאלו אחד מבניו הגאונים שיחי', 

האם לא היה לך קשה מאד עם דחקות איומה כזו? אכן כן, ענה. ואיך התמודדת 

זה? עם כמה דפי גמ' נוספים שלמדתי, השיב הרב זצוק"ל. זה היה המגן עם 

והמתרס שלי לכל הצער והכאבים, מי ששקוע בעולמה של תורה יודע כי היא 

 עומדת לאדם בכל צרה, אין מחסה יותר טוב משקיעות בתורה(. 

תשובה זו מבהירה מהיכן קורץ עוז רוחו להתמודד עם כל כך הרבה קושי בלי 

ברוחו אפילו פעם אחת, כפי שנראה בהמשך בהרחבה בעזהי"ת לאילו רמות ליפול 

 קושי הגיע הרב בעת בחרותו ועם כל זאת תמיד נותר חזק ואמיץ וללא חת.   

 רק אחד נותר עם פיאותיו!!!

למרות צייד הטורפים שלא הרפו בכל ימי המחנה יש לציין שהיה בחור צעיר 

יכנע לאף לחץ, היחיד מכל ילדי המחנה אחד שהצליח לבוז לכל הרשעים ולא לה

שעמד מולם ללא חת, אפילו המדריכים למדו להשלים עם המציאות המוזרה הזו. 

היה זה נחמן אלבוים, בחור גוראי שהיה בחור קדוש וטהור ובעל תושייה ואומץ 

( ומהמובילים בכל המלחמה 18רב, נחמן היה מהמבוגרים ביותר מהמחנה )בן 

ון זיהוהו המדריכים כאגוז קשה לפיצוח, בשל בגרותו שכנגד, מהרגע הראש

בשלותו ואופיו החזק היה להם קושי רב להתמודד מולו, בשל זה כמעט כל 

 המדריכים הרפו ממנו, הם לא רצו איתו יותר מידי עסקים. 

אבל את המדריך המרושע דוד גלייכר )כבר ציינו אותו כאכזר במיוחד( הטריפו 

גוראי עד שכמעט הוציאו מדעתו. היתכן שיהיה חצוף פיאותיו שהתבדרו בגאון 

אחד שיחמוק מ"גזירת המספריים"? הוא התנפל עליו בכוח מספר פעמים תוך 

שמנסה לגוז את פיאותיו בכוח, אבל לצערו הרב אותו נחמן היה חזק ואמיץ וידע 

להשיב מלחמה שערה, איש מהמדריכים לא ניסה להתעמת איתו פרונטאלית ולא 

 ו. בא לעזרת

למרות הקשיים הרבים דוד גלייכר לא נואש, הוא ניהל עמו מרדף ארוך מאד, 

מנסה פעם אחר פעם את מזלו לגוז את פיאותיו, אך תמיד הצליח אותו צלופח 

חמקמק להימלט מלהבי מספריו, עד שלבסוף נואש אותו רשע והניח לו. כך הצליח 



 

  

 

 קצד 'עמ -אספקלריא 

 

המחנות כשמראהו להיות נחמן אלבוים סמל יהודי מנצח שעבר את כל ימי 

 החיצוני נותר כבתחילה, פאותיו היוו בכל עת התרסה מוחלטת לכל מאמציהם.

 מערטלים את השבת והמועד מכל סממן של קדושה.

ברם לא רק הפיאות והכיפה היו דגל מאבקם, מלחמת חורמה התנהלה על ידי 

צוות המדריכים בכל חומת היהדות, כל מה שסימל קדושה טהרה והיווה את 

 רי היהדות הפך להיות "מטרד איום" שצריך לסלקו מהעולם.עיק

אין  דבר שמבעיר בילדי ישראל הטהורים רגש יהודי חם כימי שבת ומועד, הרבה 

צמיחה יש להם מאותם ימים קדושים, הילדים שואבים עונג של קדושה בימים 

אלו ומזינים את מאגרי הנצח שלהם אין ספור נערים שחוו את קדושת הימים 

לו לא שכחום גם אם רחמנא לצלן הרחיקו נדוד פעמים אין ספור זה גם החזיר הל

אותם למקורות. בכל המסגרות בכל העדות והחוגים, השבת והמועד תופסים 

מקום רב אצל ההורים וממנו הם משפיעים על הילדים, זמירות שבת ממלאים את 

יעים הימים היהודים בכיסופים ועונג רב, גם אלו שחיים בעוני רב אך כשמג

הקדושים אף הם בני מלכים, הנשמה יתירה מעניקה לנשמה הדאובה צרי ומרפא, 

היא משפיעה על כל ימי החולין, כאשר לאחר כל שבת העני והמצטער מקבל את 

 הכוחות להתמודד עם קשייו בימי החולין. 

ואת הדבר היקר ביותר שיכלו לתת לילדים שכל כך חיכו לזה כל ששת ימי 

דאגו המדריכים הרשעים לערטל מהם מכל וכל, הם נתנו לעונג השבת החולין, 

פרשנות זולה ומכוערת מאד עד שהייתה ליצנות וכאב, תחת עונג ]שבת[ כאב 

 וזעם. 

המדריכים החצופים אף הם יודעים לענג את השבת, אבל בדרכם הנבזית. את 

שבת כבר "עונג שבת" היו מסדרים לילדים בשעות הלילה, שעות רבות לאחר שה

פרסה את כנפי שלומה על הארץ, נזכרו המדריכים לכבד... על ידי הדלקת נרות 

באמצע חדר האוכל, לפתע נזכרים אותם פושעים שצריכים להדליק נרות שבת ואז 

היו מביאים נרות ומדליקים אותם באוירה ליצנית מאד "רציתם נרות שבת, 

הזמן לשירי שבת מצאו גם קיבלתם". בכך חיללו וביזו את כל מהותה. כשהגיע 
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לזה תחליף, ברגעים אלו היו נעמדים נציגים מהמדריכים והמדריכות ומוסרים בפני 

הילדים הרצאות שאין להן כל קשר לשבת או למועד, תוכן ההרצאות היה, מסרים 

 אנטי יהודיים, מלאים בכפירה בבורא העולם ובתורתו. 

חד, והציגו את המסורת הם האדירו את בנית הארץ ואת העבודה במשקים מ

 ומצוות התורה ככלי ריק, מאידך. 

המדריכות היו שותפות מלאות להריסת חינוך הבנות )רובן חניכות בית יעקב(. הן 

מעלו בתפקידן, כמשקמות נשמות רצוצות, שחוו משברים רבים כל כך בימי 

המלחמה ועדיין לא התאוששו. במקום להטות כתף ולכרות אוזן קשבת לאותן 

את תומתן, הן בנות שצריכות מילים חמות מלטפות ומעודדות, דאגו רק לקלקל 

 הרסו את חומות צניעותן ולמדון מלאכת ציור וכתיבה, דווקא בימי שבת וחג. 

המתפרה הייתה פתוחה בשבת והילדים חויבו לעבוד בה, תחת השגחתו 

 הצמודה של המדריך זלצמן. וכשהילדים מחו על כך, הוכו עד שפך דם.

 ורי צדיקים.רוחשים כבוד רב לאמונות זרות, ומאידך מציקים למספרי  סיפ

למרות שהיו מלאי זלזול לאמונה היהודית לא היו כופרים בדת, אדרבה מלאי 

הערכה והתפעלות לדת הנוצרית וליתר הדתות, הם מנעו את הילדים לבטא 

בשיריהם בוז ולעג לאמונות האחרות, בעת שהילדים פצחו בשיר "עצביהם כסף 

ם ומחו נמרצות כנגדם, וזהב" ברוב רגש, התחלחלו המדריכים לשמוע את הילדי

המדריך דוד לוינגר שהיה ראש לשנאת הדת מחה נמרצות כנגד השיר שמלא בוז 

לדתות אחרות "גם אם אינכם מאמינים בנצרות או בכל אמונה אחרת, אין לכם 

זכות ללעוג להן" הטיף להם אותו "אנין הדעת". הוא הוכיח אותם על מידת "איפה 

 אחרת מדתם. ואיפה" שנוהגים כלפי כל אמונה 

"איך יכולים אתם לדרוש בכל עת לכבד את דתכם, ובו זמנית לבוז לדת אחרת?! 

אם מכבדים דת אחת, אסור ללעוג לדת אחרת, אפילו של עובדי אלילים! כי אין 

 להבדיל בין דת לדת" עפ"ל.
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גם סיפורי צדיקים הפריעו להם מאד, לא אחת היו משסעים את המספרים 

 ו שנענשו על כך. באמצע המעשה. ואף הי

)היה ממנהיגי המחנה( העיד בעת שהגיע לארץ שבעת  10-אברהם פרנקל בן ה

ששהו בהודו )הנסיעה עברה דרך הודו( ישב פעם עם חבריו וסיפר להם מעשיה 

חסידית בהתלהבות. באמצע הסיפור נפתחה הדלת לפתע, אחד המדריכים הגיע 

יהם. כשראה את הנערים רחוקים לבדוק )כבייביסיטר( האם הילדים ישנים במיטות

לישון הם יושבים מרותקים סביבו נהנים מהסיפור שהפיח בהם רוח יהודית כעס 

מאד. את כל העבודה הקשה שהם משקיעים כדי לשרש את האמונה היהודית 

מלב הילדים הורסים עם סיפורי חסידים שמלאים ביראת שמים, הוא תפס את 

הוא כולא אותו בחדר מבודד )צינוק( למשך המורד החצוף והוציאו מחדרו  תוך ש

 כל שעות הלילה. 

הסיפור הובא בהרחבה בספרו של ר' מנחם הגר ז"ל )מהפליטים ששהו טהראן 

שימש כיו"ר ח"ק של ת"א כתב ספר על התקופה( הוא מביא את הסיפור בפרק 

"רצוח" בזה הלשון: "באחד הלילות בהיותנו בקרצי' שמענו פתאום רעש גדול, 

אנו מהאהלים ראינו שאחד השומרים שאורגנו ע"י מר רודניצקי מוליך יחד כשיצ

זה הלילה האחרון שלך עלי אדמות, אתה מת עם מר לוינגר נער בוכה ואומרים לו, 

... את הנער הנ"ל בשם פרנקל הוליכו לצינוק, משום שמדריכו שמע על קידוש השם

חבריו! המדריך נכנס בלילה איך הוא בשכבו על מיטתו...מספר מעשה חסידי ל

לאוהלו ואמר לו "גם בלילה אתה מנהל תעמולה דתית?? תלך לצינוק ושם תמות 

על קידוש השם" ילדים אחרים רצו אחרי הנער האסור וביקשו להיאסר יחד איתו. 

אולם כולם נשלחו האהלה, ורק הוא לבדו נאסר, הדבר עורר התמרמרות רבה אף 

 בין המתבוללים".     

 וחסר פשרות בלבוש הצנוע.מאבק עיקש 

אחת המידות המיוחדות שמציינות את עם ישראל מיתר העמים, בהיותם צנועים 

"כל  בת מלךבכל אורחות חייהם. נזר הצניעות ניתן לנשים, הן נקראות בשל זה 

כבודה של בת מלך פנימה" תואר מיוחד במינו כל זה בגין צניעותה המיוחדת של 
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אינה נראית בחוצות, לפיכך נקראה 'עקרת הבית' האשה שהייתה ספונה בביתה ו

שהיא "עיקרו של הבית" בהיותה שוכנת בבית מקיימת היא את כל יסודות הבית 

 הקדוש. 

חז"ל במס' יומא )דף מ"ז ע"א( גילו לנו כי הזכות שעמדה לאשה הקמחית שזכתה 

כי לשבעה בנים כהנים גדולים )מה שלא אירע לאף אחד( בגין צניעותה היתירה, 

אפילו קורות ביתה לא ראו מעולם את מחלפות ראשה. אומות העולם אף הם 

הכירו בכך, הם ידעו את הסוד שהרים את ישראל מעליהם והיא מעלת הצניעות, 

בלעם הרשע ציין את המיוחדות של הבית היהודי שאין פתחו של אחד מכוון 

א משכן לשכינה לפתח חבירו, איש אינו יודע את הנעשה בבית חבירו, כל בית הו

 בשל זה. 

אבל סוד זה היה לצנינים בעיני הרשעים לוינגר וחבר מדריכיו שלא יכלו לשאת 

את המיוחדות של החניכים. כתלמידיו הנאמנים של בלעם בן בעור הרשע, הבינו 

שאחיזת היהדות תלויה בשמירת הצניעות, לפיכך עמלו בכל כוחם להרוס את 

 שאר מהם זכר. חומות הטוהר והצניעות עד שלא י

הם עשו את כל שביכולתם כדי להפיח רוח טומאה בנערים והנערות הטהורים, 

הם היו עושים ליצנות מאורך הלבוש ומהטבע הביישני של הילדים לשמור על 

חומות בידול, אותם פרוצים שהיו כל הזמן בתערובת לא הבינו איך בצורה טבעית 

ל שהייתה גרועה מכל המדריכים נשמרים הם כל כך, הייתה שם מדריכה בשם רח

בהתנהגותה הפרועה, כל ראשה מונח היה בפרויקט איך הורסים את התום היהודי 

הטהור, דרשות שלימות ניהלה עם הבנות שמסורות היו לרשותה בגנות הצניעות 

 ודרשה מהן שתנהגנה בפתיחות מירבית.

אך למגינת לבם לא צלחה פעולתם, הנערים והנערות ברובם מיאנו לשמוע את 

דרשות ההבל והגיבו על כך בניכור רב. כדי להסיר מהם את רגש הבושה נהגו 

המדריכים והמדריכות עצמם בהפגנת שחוק וקלות ראש בנושאים עדינים אלו, 

מעשה שטן  האווירה הייתה עכורה ומלאה קרירות בכל נושאי הקדושה והטהרה.

פעמים הצליח ויותר מכל הדרשות שלהם השפיעה ההתנהגות הלא נאותה על 
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הילדים האומללים, כי כאשר מתנהלים בצורה מופקרת הדבר משפיע יותר 

 מדיבורים והטפות. 

התנהגות זו היוותה את "אבי אבות הקלקולים" זה היה הגורם המכריע שהטה 

נכנסה עתה רוח קרירות לכל דבר את הכף במערכה לטובתם. בילדים התמימים 

שבקדושה, ולא עוד, אלא חלק מהילדים עצמם החלו לנהוג בגסות, החן היהודי 

נעלם מהם כליל, מעתה היו רח"ל 'סרסורי עבירה' בעצמם. "זכו" שלוחי השטן, 

שכבר היו להם תלמידים העולים עליהם. וכך שלב אחרי שלב נפלו הגיבורים 

 ם בצד החרדים לדבר ה'.והתמעטו, עד שנותרו בודדי

באחרית ימיו התבטא הרב זצוק"ל )על אותם ימים( שכל מה שנכתב בספרות 

החרדית שסיקרה את הפרשה הוא כאין וכאפס לעומת האמת המרה. כל 

הכותבים כולל ר"מ שיינפלד ז"ל ניזונו מחצאי דברים, הם לא היו בתוך המחנה רק 

א היו עדים, הוא התבטא  שמעו פה ושם שברירי דברים מאנשים שעצמם ל

בחריפות: אם היה המצב מדויק כפי שכתב ר' משה )ז"ל( היו לנו יותר מאותם 

בודדים שהצליחו לעמוד מול מסע שמד זה. אבל באמת נעשו דברים רבים חמורים 

מאד, אי אפשר לדבר על כך אפילו ברמז, רק אומר שהיו לשוהים שם ניסיונות 

זאת על הדעת, כתוצאה ממה שעשו אותם כבדים ביותר שאי אפשר להעלות 

רשעים נפלו כמעט כולם שדודים )את העדות הזאת שמע כותב השורות נ"י מבנו 

 מ"מ גאב"ד אשדוד שליט"א(. 

כשהוצרך הקב"ה לגאול את עם ישראל ממצרים, נאמר בהגדה כי רק הקב"ה 

 יכול היה לגאלם, מלאך או שרף לא יכלו להישלח, אם היו נשלחים היו ח"ו

נטמאים בטומאה החמורה שהייתה במצרים )על דרך אותו משל, גם טומאת 

 טהראן הייתה צריכה סייעתא דשמיא כזו(. 

נאמר למסקנא: כי מסע השמד שנעשה בטהראן היה חמור ומזוויע עשרות מונים 

ממה שנאמר ותועד אז )כולל הספר ילדי טהרן מאשימים של ר"מ שיינפלד ז"ל( אף 

ע לא היה ביכולתו להינצל, לפיכך צריכים אנו להודות ולהלל אחד על פי דרך הטב

ולשבח את הבורא יתברך על הנס הרוחני הגדול שעשה לנו בהצלת אותם בודדים 
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ובראשם הרב זצוק"ל, בזה זכה עם ישראל ליהנות עשרות שנים מאורו הגדול 

 שהאיר בכל פינה בתורה.  

 מכתיבים למורים ולמחנכים... איך לחנך!

וין )בפרק השלישי של ילדי טהראן( היו המדריכים ריקים מכל תוכן ערכי כפי שצ

ושווים היו בריקנותם גם כלפי תרבותם הציונית, לא היה בהם אחד שיוכל 

להקנות קומץ דעת ותבונה. כדי לידע את ""התרבות העשירה"" של הציונות 

חניכי נאלצו להביא עוד "מחנכים" לחנך מחדש את הנערים, ברם לא כולם הם 

אסכולה מרושעת זו שעושה כל שבידה להרוס, היו מנהלי המחנה בחששות 

כבדים, שמא ח"ו תצא תקלה מתחת ידם, שכן אין אותם מחנכים אדוקים בע"ז 

שלהם, שמא עלולים הם גם להטיף להם מעט יהדות בצורה אגבית ובזה יהרסו 

שפעה את כל "ההשקעה העצומה" כדי לוודא שחלילה וחס לא תהיה שום ה

חיובית על הנערים אפילו בדרך עקיפה, עליהם להדריך ולנווט גם את המחנכים 

 איך לחנך ובאיזו דרך. 

אחת הדוגמאות: אחד המחנכים הדגולים היה ד"ר הירשברג מפליטי השואה 

]ששהה במחנה השני[, לכאורה הוא מחנך ללא רבב על בגדו שכן ציוני אמיתי 

ום ישובו בעיר צ'נסטוחוב, היה לו ידע מקיף ופעיל נלהב ברוח ההשכלה עוד ממק

בשפה העברית ותרבותה וניסיון עשיר בהקניית השפה, בהתאם לכישוריו התבקש 

הנ"ל ]על ידי צוות המחנה[ להורות את השפה העברית לנערים, אך בטרם החל 

במלאכתו נקרא למשרדם של האדונים רודניצקי ולוינגר והותנה עמו תנאי כפול 

 להרחיב את השיעורים מעבר להוראה יבישה של השפה על כלליה".  ומכופל: "לא

הקפדה זו נוצרה, בגין מקצועיותו הרבה, שגרסה שצריכים לבאר כל מושג 

מהשורש. כידוע השפה העברית מקורה מלשון הקודש, ולכן יש לה קשר ושייכות 

ל רבה עם המקראות, אין ספור מילים מהשפה נלקחו מספרי הקודש, ומתבארים ע

ידי מפרשי התנ"ך: רש"י רד"ק ורלב"ג וכו'. )למרות שאלפי מילים של השפה 

המחודשת אין להן כל שייכות עם הלשון המקורית, אלא פרי הדבקה של איזו 



 

  

 

 ר 'עמ -אספקלריא 

 

אקדמיה שקובעת עבורנו איזו מילה שמישה, ובכך עשוה כלשונות הגויים שהן 

 תוצר הסכמת אומות העולם לתקשר בין הבריות(.   

יה לאדונים לווינגר ורודניצקי, כי ד"ר הירשברג כשילמד את הנערים חשש כבד ה

ביסודיות רבה יהיה חייב להיעזר בכל המקורות האוטנטיים של השפה: תנ"ך 

מדרשים, ויתכן אף ייעזר בגמרא רח"ל. בכך חלילה וחס עלולים הנערים להיתקל 

ם, הם שוב שוב ושוב במקורות הקודש, זה עלול חלילה להשפיע "לרעה" על נפש

 יתקלו בספרי הקודש, מי יודע אם זה לא יעוררם לשוב לצור מחצבתם. 

בכדי למנוע סכנה נוראה זאת, התנו עמו אותם רשעים מראש בתנאי כפול 

ומכופל, כי ימנע מכל לימוד שקשור בדרך כל שהיא לדת היהודית, ולא יודח 

 וישללו כל זכויותיו, על כל המשתמע.


