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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 כוחו של דיבור
 ֶאת ֲהִביֲאֶכם ִמּיוֹם ַהַשָבת ִמָםֳחַרת ָלֶכם וְסַפְרֶתם

 )כג, טו(ִתְהֶייָנה  ְתִמימֹת ַשָבתוֹת ֶשַבע ַהְתנוָפה עֶֹמר

מצות ספירת העומר מצוה מיוחדת שהיא 

'בדיבור', לספור בפה את מניין הימים והשבועות 

לעומר. תיבת 'עומר' פירש הרה"ק ר' אלימלך 

מליז'נסק זיע"א בספרו הקדוש נועם אלימלך שהיא 

, וכעין דבריו 1עי"ן ואל"ף מתחלפות כמו 'אומר',

שהעומר נקרא 'עומר התנופה' )במדבר קפח:( מצאנו בזוה"ק 

העלאת  –ֶפה', זהו הזמן ל'הנפת האומר' -על שם 'תנו

הדיבור. וראה בנועם אלימלך שם שעל ידי תיקון 

הדיבור שבספירת העומר יוכל לתקן את כל שבעים 

 שנותיו!

על פי הדברים האלה יובן היטב מה שספירת 

העומר היא עלייה דרגא בתר דרגא ממ"ט שערי 

טומאה ועד מ"ט שערי קדושה, מחג הפסח זמן 

חרותנו ועד חג השבועות זמן מתן תורתנו, שכן עניין 

זה של העלאת הדיבור תופס מקום של כבוד בתהליך 

זה לכל אורכו, החל מגאולת מצרים ומוסיף ואור עד 

 בלת התורה! וכפי שיבואר.ק

 על ידי דיבורי קודש –נצחון יסוד העפר 
הרחיב בעניין זה, ומדבריו  2ה'דברי שמואל' זי"ע

 נלמד כך: 

הכתוב אומר, "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת 

 פריורשעים וגו', והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר 

אשר  כמוץיתן בעתו וגו', לא כן הרשעים כי אם 

הדגן עצמו,  –רוח", עיקר העץ הוא הפרי  תדפנו

 מוץ.  –ומקיפה אותו קליפה 

האיש אשר לא הלך בעצת רשעים נחשב כעץ 

שומר לפרי, לא  –שנותן 'פרי', אשר עלהו אך טפל לו 

יסוד  –כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח 

העפר החומרי מבקש רק טוב מדומה של מותרות, 

הסובב את הפרי ואינו  3אשר אלו אינן אלא כמוץ

אלא טפל לו, הרשעים נחשבים אפוא כשייכים 

 לקליפת הפרי ]ניזונים מקליפות בלבד...[.
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 ן.''בעיי
 הובאו במכתבים סימן ט. 2
 ה'קליפה'. הערת המהדיר: מיסוד 3

והנה, ארבעה יסודות ישנם בעולם: אש, רוח, 

יסוד העפר, אשר הוא  –, נמוך שבכולם 4מים, ועפר

היסוד החומרי. ובמה ינוצח יסוד העפר אשר מבקש 

ו היסודות רק את המוץ החיצוני? במה יתגל

העלאת העליונים ]מן העפר[, אש רוח ומים? על ידי 

ים נוטריקון 'אמר'. בכח דיבורי מ'וח ר'ש הדיבור, א'

קדושה, יחד עם כח מסירת הנפש, ינוצח כח הקליפה 

קול דטומאה,  –והחומר, לבטל את בחינת ה'מוץ' 

להפך החומר לצורה. ראו מה  –'מוץ' בגימטריא 'קול' 

 כוחו של דיבור!

 מיציאת מצרים ועד קבלת התורה
והיכן מצאנו שכך היה ביציאת מצרים ובקבלת 

האומר קוים ששירטט -התורה? ראה בהערה בקצירת

 5הדברי שמואל שם, להורות כך.

במזמור רואים אנו שבדיבור תלוי הדבר אם 

יהיה כ'פרי' או כ'מוץ' ח"ו, ש'מוץ בגימטריא 'קול' וגם 

ממללא, עיין  'אשר תדפנו רוח' מתקשר עם רוח

בדברי שמואל שם, וראוי לשים לב שרואים כן בעצם 

המזמור גם בפסוק הקודם: 'אשרי האיש וגו' ובמושב 

יומם ולילה'. 'לצים'  יהגהלא ישב וגו' ובתורתו  לצים

 –ו'יהגה' שניהם יש מפרשים אותם 'דיבור' ]לצים 

מלשון מליצה[, וכאן נקודת חילוק בין הקדושה 

איש ה'מאושר' דיבורו הוא בדיבורי לטומאה, בעוד שה

קדושה, הרי ש'מושב לצים' הוא הפכו המוחלט רח"ל. 
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 כל יסודות הם וארץ, ומים ורוח אש שהם הללו, גופים
 הרקיע'.  מן למטה הנבראים

עשאוה 'כמצודה  כשיצאו ישראל ממצריםחז"ל אמרו ש 5
שאין בה דגן' )ברכות ט: פסחים קיט. וכתב בעל הטורים: 

 בה שאין כמצודה 'עשאוה בגימטריא: – מצרים' את 'וינצלו
דגן', עה"כ(. על ידי הדיבור בדברים היוצאים מן הלב, 

 המוץ. התבטלה בחינת

על ידי 'בהגיגי תבער אש', בית יעקב ובית  –אש ומפרט: 
יוסף הנמשלים לאש וללהבה ככתוב 'והיה בית יעקב אש 

את בית עשיו הנמשל  –כאש אוכלה  –וגו'', 'יאכלמו כקש' 
כקש. וכן: 'פסח' נוטריקון 'פה שח', הוא 'צלי אש' ]הערת 

 .המהדיר: צלי לשון 'צלותא'. תפילה מתוך אש קודש[
על ידי דיבור בדברים היוצאים מן הלב, מה'רוח  –רוח 

'תדפנו רוח',  –ממללא' ]תרגום 'ויהי האדם לנפש חיה'[ 
 כמוץ אשר תדפנו רוח. 

 נטבעו במים. –על ידי מסירת נפש שקפצו לים  –מים 
 רחמנא 'בריך עד שהגיעו לקבלת התורה!ובדרך זו צעדו 

נקראת 'תליתאי', תליתאי' )שבת פח.(, התורה  אוריאן דיהב
אש רוח  –משולשת, כיון שנמשלה בשלושת היסודות הללו 

ומים, על ידי שהפכו את החומר לצורה נתגלה הטוב 
אין טוב אלא תורה, שהוא עצם הפרי, כפי  –האמיתי 

 שמצאנו שהתורה נקראת 'פרי' שנאמר 'ופריו מתוק לחיכי'.

, ומוסיף: התורה ניתנה ב'חמשה' קולות, אותיות 'שמחה'
תיבות 'שמח', ועל ידי זה חנו 'נגד ההר' -'אש רוח מים' סופי

 ..נגד היסוד הרביעי החומרי, יסוד העפר –

'יהגה' יש שפירשוהו 'דיבור הגיוני', דיבור מעמיק 

תורת ה', ולעומת זאת ה'לצים'  –ותוכנו  ,6ומחשבתי

הם חלקלקי הלשון, אומני הדיבור ש'מיופה' רק 

רעות כקליפה ומוץ חיצוני שתוכו הבל ו –בחיצוניות 

 רוח. 

נשיב אל לבבנו כמאמר הכתוב 'מוות וחיים ביד 

. העלייה )משלי יח, כא(הלשון ואוהביה יאכל פריה' 

ממושב 'לצים' ל'בתורתו יהגה', העלאת הדיבור 

ובכלל זאת שלא להיכנע ליסוד  –והנפת האומר 

העפר, לא להשקיע אוֹן בטוב מדומה של הנאות 

היא עלייה מן הקצה אל הקצה, ממ"ט  –חומריות 

שערי טומאה ועד למ"ט שערי קדושה! במסילה זו 

נעפיל ונתמיד, ובפרט בימי הספירה המיועדים לכך, 

עד אשר נזכה להגיע אל הפסגה, בבחינת 'פריו יתן' 

 הטוב האמיתי, קבלת התורה מסיני. –

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 ברא""בין גברא לג

 מה טעם לספירה זו? –ספירת העומר 
ֶכם ֶאת וְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ֲהִביאֲ 

ד עֶֹמר ַהְתנוָפה ֶשַבע ַשָבתֹות ְתִמימֹת ִתְהֶייָנה. עַ 

ם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת ִתְסְפרו ֲחִמִשים יֹו

 טז(-ָשה לה' )כג, טוְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחדָ 

ידועים דברי בעל ספר החינוך, שמבאר את 

שורש המצוה, כי הוא לגודל ציפייתנו לקבלת התורה. 

וכלשונו הזהב: "על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של 

ישראל לא נבראו אלא בשביל התורה, ומפני התורה 

נבראו שמים וארץ וישראל, ומפני כן נצטוינו למנות 

ל פסח מיום שיצאנו ממצרים עד ממחרת יום טוב ש

יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל 

היום הנכבד הנכסף אל לבנו, כי המניין מראה לאדם 

 כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא", עכת"ל.

אמנם לפי טעם זה אין לספירת העומר שום 

קשר לקרבן העומר ולשתי הלחם הקרב בשבועות, כי 

ת התורה, וכפי שמקשה זאת בעל החינוך אם לנתינ

עצמו, ומיישב: "כי מה שאין אומרים היום כך וכך 

ליום שני של פסח, משום שלא יהיה חשבון ראוי 

לומר ליום שני, ועל כן הותקן למנות המניין ממה 
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 כז,)ישעיה לספר מלבי"ם 'מחשבה'. פירוש זה ראה למשל ב
הגה הוא "הדבור ההגיוני הממוצע בין הדבור פירש שש (ח

 ברש"ר הירש, ועוד., ווהמחשבה"

 



שנעשה בו, והוא קרבן העומר" ]א.ל. ואף שאין כלל 

 קשר ביניהם[, עכת"ל. 

 אה שבשדותמפני תבו –ספירת העומר 
אמנם, מצינו לראשונים אחרים שפירשו בטעם 

מניית "ספירת העומר" שהוא כן בעקבות קרבן 

העומר ושתי הלחם הקרבים בשבועות, שעניינם 

הבאת תרומה מתבואה חדשה, וכפי שנראה מפשטי 

 הכתובים:

באבודרהם )בענייני ספירת העומר(, אחר שמביא 

לקבלת  את הטעם הנודע שהוא לגודל חשקתינו

התורה, מביא טעם נוסף, ומבאר שמכיון שימים אלו 

ימי קציר התבואה הם ]אשר לכן אף מביאים בימים 

אלו מתרומה חדשה[, לכן צוה אותנו יתברך שמו 

שנספור הימים, לאות ולסימן לנו להתפלל על 

התבואה שבשדות, וכלשונו: "איתא בראש השנה: 

הביאו  תניא, אמר ר' יהודה, מפני מה אמרה תורה

עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הוא, אמר 

הקב"ה הקריבו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם 

תבואה שבשדות'. ולפיכך צוה הקדוש ברוך הוא 

לספור ימים אלו כדי שנזכור לשוב אליו בלבב שלם 

להתחנן לפניו שירחם עלינו ועל הבריות ועל הארץ 

ו, שאם אין שיהיו התבואות כתקנן, שהם סיבת חיינ

 קמח אין תורה, עכת"ל.  

טעם נוסף מביא האבודרהם, שהוא כדי לזכור 

את יום הרגל הבא אחר הפסח, חג השבועות: "מפני 

שכל אחד מישראל היה עסוק בקציר שלו והיו 

מפוזרים כל אחד בגרנו, צוה למנות כדי שלא ישכחו 

 זמן עלייתם לרגל". 

 משום קבלת התורה –קרבן העומר 
בערוך השולחן מקשר להפליא את שני הדברים 

 גם יחד: 

הראשונים נחלקו אם ספירת העומר בזמן הזה 

דאורייתא או דרבנן, רוב הפוסקים הסכימו שהיא 

 דרבנן אמנם שיטת הרמב"ם שהיא דאורייתא.

ומבאר בערוך השולחן, שנחלקו אף בשורש וטעם 

מצות ספירת העומר, שלשיטת רוב הראשונים הוא 

ן כיון שטעם הספירה הוא למנות מן קרבן מדרבנ

העומר ועד קרבן של שתי הלחם, ואם כן עכשיו 

 בטל טעם הספירה. –שאין עומר ואין שתי הלחם 

ובר"ן בפסחים )כח. מדפי הרי"ף( הביא: "בהגדה 

אמרו, בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלקים 

על ההר הזה, אמרו לו ישראל: משה רבינו, אימתי 

? אמר להם: לסוף חמישים יום, והיו מונין עבודה זו

כל אחד ואחד לעצמו. מכאן קבעו חכמים לספירת 

העומר. כלומר בזמן הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא 

עומר, אלא מחשבין חמישים יום לשמחת התורה כמו 

 שמנו ישראל באותו הזמן".

אם כן לדבריו אכן בזמן המקדש היה הטעם 

הזה הוא משום קבלת משום קרבן העומר, וכיום 

התורה וכדברי החינוך ]אע"פ שהר"ן מסיים את 

דבריו שם "וזה ודאי דרך מדרש הוא דעיקרא 

 דמילתא זכר למקדש"[.

אמנם לשיטת הרמב"ם שהוא דאורייתא אף בזמן 

הזה יש לומר שעיקר הספירה היא למתן תורה, וכפי 

שמביא בר"ן בפסחים, ולדבריו זה טעם הספירה היה 

המקדש, ולזכר זה אף אנו כהיום הזה אף בזמן 

 עושים כן בזמן קבלת התורה שבכל שנה. 

והקשר לקרבן העומר הוא משום שקרבן העומר 

אף הוא משום קבלת התורה הוא, שהקב"ה צוה 

להביא קרבנות בתחילת המניין מעומר שעורים 

ובסופו מחטים, להורות שבלתי התורה אנחנו 

ו שאמרו כבהמות נדמה שמאכלן משעורים, כמ

בסוטה, שקרבן סוטה הוא מן השעורים 'היא עשתה 

מעשי בהמה לפיכך קרבנה מאכל בהמה', וכשקיבלו 

את התורה הוי דמות אדם להנה, ולכן קרבנם מן 

החיטים מאכל אדם, ולכן צותה התורה למנות מן 

הקרבן, אבל עיקר הכוונה הוא למתן תורה, ולכן 

 המצוה גם בזמן הזה" ]עכת"ל[

מבואר כמין חומר הקושיא דלעיל מדוע ולדבריו 

מונים מן קרבן העומר אם המניין קשור בכלל 

לקבלת התורה, כיון שכל עיקרו של הקרבן מגיע 

 בעקבות קבלת תורה!

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 החיים האורבמשנת 

 ענין שבת אצל מועדות במשנת האוה"ח הק'
 ֲאֶשר' ה מוֲֹֹעֵדי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר

 מוֲֹעָדי. ֵשֶשת ֵהם ֵאֶלה קֶֹדש ִמְקָרֵאי אָֹתם ִתְקְראו

)כג,  ַשָבתוֹן ַשַבת ַהְשִביִעי וַבּיוֹם ְמָלאָכה ֵתָעֶשה ָיִמים

 וברש"י מה ענין שבת אצל מועדות, ללמדך וכו'.. ג(-ב

ה"ג חריף ובקי מו"ה הרב המאו "וכבוד ידידי רעי

צבי הירש פרידמאן נ"י אב"ד דק"ק ליסקא יצ"ו, כתב 

שבת אצל מועדות, כי לי לתרץ קושית רש"י מה ענין 

הנה אמרו חז"ל )שבת קיט: עיי"ש( כל המשמר את 

השבת כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. 

)בפ' בראשית פסוק ויכלו  אור החיים הק'וכתב בס' 

ג'(( כי השי"ת ברא את העולם בששת ימים, )ב' 

ובשמירת ישראל את השבת נעשית בכל שבת בריה 

חדשה, ולכן גם המה מקיימים את העולם ונעשו 

כשותפין עיי"ש. והנה דרשינן )ר"ה כה.( "אשר תקראו 

אתם" אפי' שוגגין אפי' מזידין, איך שהב"ד של מטה 

מקדשין את החדש ומעברין את השנה מסכימין 

עלה. וי"ל כי כח זה בא להם לישראל מחמת למ

שהמה כשותפין במעשה בראשית, ולכן נתן לנו 

השי"ת שמו ג"כ חלק שימים טובים יהיה עפ"י מה 

שמקדשין הב"ד את החדש כרצונם וגם עפ"י מצות ה' 

ית"ש, דהיינו דוקא ביום ט"ו בחדש וכדומה )ע' תוס' 

לה חולין דף ק"א ע"ב ד"ה יוהכ"פ(, וזהו שאמר "א

מועדי ה' אשר תקראו אתם" היינו אפי' שוגגין וכו'. 

ובמה כוחכם יפה כל כך, זהו ע"י "כי ששת ימים 

תעשה מלאכה וביום השביעי שבת" וגו', שע"י זה 

 אתם נעשים כשותפים, עכ"ד ודפח"ח.

בפיוט  ועפ"י דבריו נראה לי, הא דאמרינן

המבדיל וכו' במוצאי ש"ק, "יום פנה כצל תומר אקרא 

ל עלי גומר". ורבים הוכיחו מחרוז זה כי הפייט -לא

הזה נתייסד רק למוצאי יוהכ"פ, כי אז שייך לומר 

ל עלי גומר דיו"ט תליא בקידוש הב"ד, -אקרא לא

והקב"ה מסכים עמהם וכדאיתא בירושלמי )כתובות 

לי, קטנה בת ג' שנים ל גומר ע-פ"א סוף ה"ב( לא

ויום א' שנבעלה אין בתוליה חוזרין, נמנו ב"ד ועברו 

ל גומר עלי, ואין -את החדש בתולי' חוזרין הוי לא

ענין זה למוצאי ש"ק )ע' חתם סופר או"ח סי' ס"ז(, 

ועפ"י הדברים הנ"ל שפיר יש לו שייכות למוצאי 

ש"ק, ואנו אומרים כי מאחר שהיום פנה ושמרנו את 

 - ספר אפריוןל עלי גומר." )-מעתה אקרא לאהשבת, 

 לבעל הקיצור שו"ע(.

 האם ספרו ישראל ספירת העומר במדבר?
)כג, ו(. כתב  וספרתם לכם ממחרת השבת וגו'

פירוש מעכשיו  -הק' 'ממחרת השבת'  האור החיים

קודם שתכנסו לארץ וכו' עכ"ד. משמע שגם כשהיו 

ו תוס' במדבר היו סופרין ספירת העומר, וכן כתב

 מנחות )מה: ד"ה קרבו(.

)עמוד קמ"ו( בשם  טעמי המנהגים ועיין ספר

)פר' שמיני ד"ה צריך( דאיך ספרו הא  מנחם ציוןספר 

לא יכלו לומר היום כך וכך לעומר שהרי לא הקריבו 

עומר. והביא מזוהר הקדוש )צז.( דהמצוה היה תיכף 

בעת צאתם ממצרים, רק ספרו ליציאת מצרים ולא 

 עיין שם. לעומר,

 הכלי חמדהמבעל  ניצוצי אורותועיין בקונטרס 

 רמב"םז"ל )תולדות אוה"ח עמ' ע"ה אות כ( שהביא 

)פ"ז מתמידין הכ"ב( דמצות ספירת העומר בזמן הזה 

מן התורה, הרי דלא תלוי בהבאה והוא הדין במדבר 

כאור החיים. אך צריך עיון דהרמב"ם מונה מצות 

)פ"ז הכ"ב( ולא  ספירת העומר בהלכות תמידין

בהלכות תפילה, וגם מלשונו מצוה לספור מיום 

הבאת העומר נראה דסבירא ליה דתליא בהקרבת 

העומר. ומה שכתב אחר כך )הכ"ד( שנוהג בכל מקום 

וכל זמן, דהרמב"ם לשיטתיה )פי"ט ממעשה הקרבנות 

הט"ו( שמקריבין אעפ"י שאין בית ולכן ספירת 

במדבר דלא היה העומר מצוה אף בזמן הזה, אבל 

עדיין הקרבת עומר כלל לא שייך מצות ספירת 

 העומר.

אך מדכתב דנוהג בכל מקום וכל זמן נראה דאף 

בזמן חורבן בית ראשון היה נוהג אע"ג דאז בטלה 

 קדושת הארץ, וג"כ לא משכחת הבאת העומר. אך י"ל

כיון שקדושת ירושלים לא בטלה גם קדושת ארץ 

ישראל מירושלים לא בטלה, ומשכחת עומר מתבואה 

שגדלה בירושלים ואע"ג שאסור לזרוע בירושלים זה 

 רק מדרבנן, עכ"ד.

 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 "לשון לימודים"
 בין נדר לנדבה

 ֲאֶשר ְבִיְשָרֵאל ַהֵגר וִמן ִיְשָרֵאל ִמֵבית ִאיש ִאיש

 ֲאֶשר 'ִנְדבוָתם' וְלָכל 'ִנְדֵריֶהם' ְלָכל ָקְרָבנו ַיְקִריב

 ְשָלִמים ֶזַבח ַיְקִריב ִכי ְלעָֹלה וגו'. ְוִאיש ַלה' ַיְקִריבו

)כב,  וגו' ַבצֹאן או ַבָבָקר 'ִלְנָדָבה' או 'ֶנֶדר' ְלַפֵלא' ַלה

 כא(-יז

דיני הקרבת הקרבנות, שנאמרו לכהנים ולבני 

ישראל כוללים את האיסור להביא קרבן בעל מום 

לפני המזבח. האיסור כולל כמה וכמה מומים בבקר 

ובצאן, בקרבן העולה וקרבן השלמים. עוד מוסיף 

 .בנדבה וגםבנדר הכתוב לומר שהאיסור חל 

קרבנות, שונים הם הנדר והנדבה משאר מיני ה

 שכן יש בהם חילוק בדין: בפסוק כ"ג נאמר "ְושור

ֵיָרֶצה",  לֹא וְלֵנֶדר אֹתו ַתֲעֶשה ְנָדָבה ְוָקלוט ָשרועַ  ָוֶשה

שהשרוע והקלוט כשר לנדבה ופסול לנדר. ותמוה, 

 שהרי בפסולים למזבח אין הבדל בין נדר לנדבה?!



 לפלא -נדר 
 על מנת לבאר זאת יש להקדים: 

יקר החילוק בין נדר לנדבה אמרו )קנים פ"א בע

האומר הרי עלי,  -מ"א, הובא ברש"י פס' יח( "נדר 

 האומר הרי זו". -נדבה 

מלשון הפסוק נראה שגבי הנדר נכתב לשון 

'הפלאה', 'לפלא נדר', מתוך כך ניתן ללמוד שבנדר 

מוסיפים 'להפליא' מה שאין בנדבה. וכך אומר רש"י, 

]לפרש[ בדיבור. וצריך ביאור להפריש  -לפלא נדר 

 מהו ה'פירוש דיבור' שבנדר.

תוספת נופך בדברים אלו כותב הרמב"ן שקיים 

שינוי יסודי וגדול בין הנודר לנודב, נדר אינו מתן של 

תרומה אל רק דיבור של התחייבות לעתיד, וסגנון 

הנדר הוא שאם תתקיים בקשתו מאת ה' אז יביא 

ו הנדבה היא התרומה , ואיל7את קרבנו שנדר וכדומה

יאמר על הבהמה ולנדוב כאשר יעלה על הלב לתת 

 שלפניו 'הרי זו עולה'.

הרי שבנדר ישנה בקשה גדולה שבעבורה נודר 

האדם להקריב קרבן בקשה זו היא כלולה בלשון 

'לפלא נדר' האמור, שיפרש ויאמר את נדרו, ועוד 

שיתקיים  ופלאאומר הרמב"ן שבבקשתו יבקש נס 

 עמו.

מתוך ההבדל שבכוונת הנותנים עולה גם 

החילוק בדיבור וממנו גם החילוק להלכה, הנודר 

שמתחייב על עצמו 'הרי עלי קרבן' חייב באחריותו, 

והנודב רק נתן את בהמתו לשמים ולכן אינו חייב 

 להשלים אחרת תחתיה.

לאחר שביארנו עניין הנדר והנדבה נשוב לשאלה 

שרוע והקלוט כשר בה פתחנו, מה פירוש הכתוב שה

 לנדבה ופסול להמזבח.

 נדבה לבית האלקים
לא  -בפסוק נאמר על השרוע והקלוט לנדר 

ירצה, רק נדבה תעשה אותו, ופירשו )תמורה ז.( 

שנדר הוא למזבח והנדבה לבדק הבית, והוסיפו 

לימוד לרבות להתיר נדר לבדק הבית, ולאסור נדבה 

 למזבח.

הנדר או כלומר שאין האיסור ביסודו מחמת 

הנדבה, אלא שלמזבח אסור להעלות בעלי מומין רק 

להביאם לבדק הבית, וצריך ביאור אם כן למה שינה 

הכתוב לחלק בין נדר לנדבה ולא בין המזבח לבדק 

 הבית?

והנה לפי הביאור שכתבנו מיישב הרמב"ן את 

לה',  קרבןהנ"ל, שהנדר הוא התחייבות להקריב 

קים נדריך אשלם ככתוב )תהלים נו, יג( 'עלי אל

תודות לך', והנדבה והתרומה הינה על פי רוב לצורכי 

המקדש, בכסף ובשווה כסף לשימוש בדק הבית, כפי 

שכתוב בפרשת תרומה לשון נדבה )שמות לה, ה( 'כל 

 נדיב לבו וכו''.

ומדויק פירוש זה בלשון הכתוב שאמר 'נדבה 

תעשה אותו', שינה הכתוב לומר כאן עשייה ולא 

כאשר לשון הקרבה אמורה גבי קרבנות, הקרבה, 

 ללמדך שעל בדק הבית נאמר.

אכן מצורה זו בה נכתב דין זה, דורשים חז"ל 

)תמורה ז:( שאסור לנדור או לנדוב בהמה תמימה 

 לבדק הבית כיון שיכול להקריבה למזבח.
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 עוד. וכן עמדי', אלקים

כאן מסתיימים דיני הקרבנות בתורת הכהנים. 

ם במהרה בימינו נזכה לראות קרבנות מוקטרי

 מוגשים לשמו

 א גוטן שבת! 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מעדני מלך
 חובת הרגישות לצער הזולת

וֹם ְושוֹר או ֶשה אֹתוֹ ְוֶאת ְבנוֹ לֹא ִתְשֲחטו ְבי

י ה'. ְולֹא ֶאָחד. וגו'. וְשַמְרֶתם ִמְצוַֹתי ַוֲעִשיֶתם אָֹתם ֲאנִ 

ל ֲאִני ְוִנְקַדְשִתי ְבתוְֹך ְבֵני ִיְשָראֵ ְתַחְללו ֶאת ֵשם ָקְדִשי 

 לב(-ה' ְמַקִדְשֶכם )כב, כח

א. יש לשאול, לאחר שהתורה התירה את  שאלות:

שחיטת בעלי חיים, מהו האיסור שישחוט אותו ואת 

בנו ביחד לצורכי האדם? ב. גם לא מובן מה שייך 

לסיים על הדבר ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי 

  אני ה' מקדישכם, איזו קדושה שייכת בדבר? וגו'

 טעם הציווי משום צער בעלי חיים
כתב התנא הקדוש רבנו יונתן בן עוזיאל )תרגום 

יש מצווה להיות רחמן יונתן ויקרא  כב, כח(, ש

כמידתו של הקב"ה, ומצוה זו נתגלתה באיסור 'אותו 

.  וכן כתב הרמב"ם )מורה נבוכים והביא 8ואת בנו'

דבריו הרמב"ן ויקרא כב, ו( כי הטעם בשניהם לבלתי 

היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. וכתב עוד )ג, מח( כי 

טעם שילוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו 

ביום אחד, כדי להזהיר שלא ישחוט הבן בעיני האם 

בין  ואין הפרשכי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, 

 דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם! 

ועל פי דבריו כתב גם בספר החינוך )מצוה רצד(: 

נוכל לומר בענין על צד הפשט כמו כן, שהוא לקבוע 

בנפשנו מדת החמלה ולהרחיק מדת האכזריות שהיא 

ל מיני -מדה רעה, ולכן, אף על פי שהתיר לנו הא

ואת בנו  בעלי חיים למחייתנו, ציונו לבל נהרוג אותו

 ביחד, ולקבוע בנפשנו מדת החמלה.

וכן הביא רבינו בחיי )דברים כב(, והוסיף, וזה 

לשונו: ואם בבהמות ועופות חסה התורה כל שכן 

בבני אדם, ואם כן זה וזה כדי שנתרחק ממדת 

האכזריות ושנתנהג במדת הרחמנות. וכן כתב 

העקידת יצחק )בראשית שער ח( לשמור מלצער בני 

לשונו: והנה התורה הזהירה על זה בחוזק  אדם, וזה

ושור ושה אותו ואת בנו כו' )ויקרא כב( וצער בעלי 

חיים דאורייתא )ב"מ לב:(, ואין צריך לומר שחוייב 

ההשמר מזה בשיעור יתר מאד במין האדם, ואף על 

פי שלא יהיה לו עמו שום ברית ודת, כמו שנמצא 

 .בטבע האנשים הרחוקים והנכרים וכו', עכ"ל

קושיית המהרש"א סתירה במאמרי חז"ל וביאורו 
 ותירוץ החיד"א

הקשה המהרש"א על דברי התנא רבי יונתן בו 

עוזיאל והראשונים הנותנים טעם למצוות אותו ואת 

בנו מן דרך הרחמים מדברי חז"ל במסכת מגילה 

)כה.( שאסור לומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך', מאי 

במערבא, רבי יוסי בר טעמא? פליגי בה תרי אמוראי 

אבין ורבי יוסי בר זבידא, חד אמר: מפני שמטיל 

קנאה במעשה בראשית, וחד אמר: מפני שעושה 
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ְבָרה  ֵכן ֶתֱהון ַרֲחָמִנין ְבַאְרָעא, תוָרָתא או ְרֵחיָלא ָיָתה ְוַית
 ִתיְכסון ְביוָמא ָחד".ָלא 

מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא 

 גזירות. 

וכבר הקשו קושיא זו בעלי התוספות במסכת 

 מגילה )כה:(. 

ותירץ מרן החיד"א )חומת אנך ויקרא, אמור ג(: 

פשר ליישב קצת, דמה שאומר בש"ס הוא בדוחק א

שאומר שטעם המצוה הוא שהקב"ה ריחם על אותו 

ואת בנו ומשתקין אותו שעושה מדותיו של הקדוש 

ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות. אבל כוונת פירוש 

למצוה והוא גזרה. אך מצוה  סודהנזכר דודאי יש 

 לישראל שירחמו מלבד הסוד והגזרה, עכ"ל.

 אין ספק שקיום המצוה צריך לעשותוהיינו ש

ולא מפני הטעמים, ולכן גם  מפני גזרת השם

בתפילתו אין לו לפנות לקב"ה מכוח טעמי המצוה 

ולעשות מידותיו רחמים כי גזרות הן ומשתיקין 

לעבוד על מידותיו אותו, אך מאידך חובת האדם 

ולא אכזרי, וכבר אמרו חז"ל )יבמות  שיהיה רחמן

ם יש באומה זו הרחמנים, עט.( שלשה סימני

 והביישנין, וגומלי חסדים.

 מכאן חובתו של האדם להיות נזהר מלצער חברו
מתבאר מדברי התנא הקדוש רבי יונתן בן 

עוזיאל ומהראשונים, שאמנם התורה התירה לשחוט 

ולאכול את בשרן, אך אין היתר לצער את הבהמה, 

וכל מה שאפשר למעט בצער הבהמה חובתו של 

 ת את דעתו על כך. האדם לת

וזו קדושת האדם כאשר ביארנו בפרשה הקודמת 

כי כוונת התורה שחובתו של האדם לקדש את עצמו 

בכך שיאציל ויעדן את מידותיו. ואם כך מקפידה 

התורה לחייב את האדם לדאוג ולתת את דעתו על 

צער של בהמה על אחת כמה וכמה התורה מחייבת 

ר את חברו, וכמו את האדם להיות זהיר ונזהר מלצע

שכתבו רבנו בחיי והעקידת יצחק, כי כל צער אינו 

נעלם ובא בחשבון והאדם נענש על כך, כמבואר 

במסכת בבא מציעא )פה.( כיצד רבי נענש בגלל צער 

בעלי חיים. מספרת הגמרא שפעם היה רבי בדרכו 

ועבר בסמוך לבית השחיטה והנה עגל אשר היה 

י והכניס ראשו תחת בדרכו לשחיטה רץ לעברו של רב

בגדו של רבי והיה בוכה על שנלקח לשחיטה, אך רבי 

אמר לעגל אין מה לעשות לכך נוצרת ולכן תלך 

לשחיטה, אמרו מהשמים כיון שלא מרחם על העגל 

יבואו עליו יסורים, וכך היה במשך שלוש עשרה שנה 

סבל יסורים קשים מאוד, ולא נסתלקו ממנו עד 

חולדה, ושאלה -חצר בנישפעם אחרת ראתה שפחתו ב

את רבי מה לעשות איתם, והשיבה ורחמיו על 

מעשיו שלא תסלק אותם, אמרו מהשמים כעת 

שנתעוררו רחמיו עליהם יסתלקו ממנו היסורים, וכך 

היה. ואם כך נענש רבי בשביל צער העגל על אחת 

 כמה וכמה שהאדם נענש על כל צער שעושה לחברו!

 חובת האדם למנוע צער מבהמה
וד כתוב בדברים )כב, י( לֹא ַתֲחרֹש ְבשור ע

וַבֲחמֹר ַיְחָדו, ומבואר במדרש אגדה )בובר שם(: "לא 

תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לפי שאין כוחם שוה", 

ומבאר המדרש שם: "לפי שהשור מעלה גרה, ונראה 

לחמור כאילו אוכל ויהיה לחמור צער, צער בעלי 

את האדם על  חיים אסור". שוב התורה מלמדת

אצילות הנפש של היהודי ברוח התורה, עד כמה 

חייב לתת את דעתו שלא יצער את החמור בכך 



שיראה את השור מעלה גרה וידמה בנפשו שנתנו 

 אוכל רק לשור ולו לא נתנו! 

ומזה ילמד ויקיש האדם על אחת כמה וכמה 

שצריך להיות זהיר ונזהר שלא לצער את חברו ולתת 

ולה מעשה או דיבור שלא יסתבב את דעתו בכל פע

 מכך צער לזולת.

ובימי הספירה בהם נפטרו תלמידי רבי עקיבא 

על שלא נהגו כבוד זה בזה, נרבה זהירות וכבוד לכל 

מי שאיתנו, וכאשר נזכה להתגבר על מידותנו ונתקן 

את מעשינו תרבה אהבה ואחוה ורעות ובכך נזכה 

ימינו, לגאולה בקרוב ולבניין בית המקדש במהרה ב

 ר. אכי"

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות
 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 מתהלך בג"ן

 אהרן קדוש ה' מום לא יהיה בו
ַדֵבר ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר , ֶאל מֶֹשה ֵלאמֹר ה'ַוְיַדֵבר 

ַרב ִאיש ִמַזְרֲעָך ְלדֹרָֹתם ֲאֶשר ִיְהֶיה בו מום לֹא ִיקְ 

 יז(-)כא, טז יוקָ ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאלֹ

 בניו' ואל אהרן אל 'דבר בכאן אמר "לאברמב״ן: 

 להזהיר ירצה ולא. כולן וכו' בפרשיות יאמר כאשר

' ה קדוש אהרן כי, המומין בתורת עצמו אהרן את

 זרעו על יזהירנו אבל, בו יהיה לא ומום יפה כולו

 להזכיר בא וכאשר. לדורותם וכו' אותם ויזהיר שיורם

 לא כי, אהרן מזרע איש איש ואמר חזר והזוב הצרעת

 . הוא" צבאו"ת' ה מלאך כי בגופו זה יארע

לכאורה יש להקשות על דברי הרמב״ן שכתב 

 צרעת באהרן, מדברי הגמרא בשבת )צז.(שלא אירע 

'ויחר אף ה' בם וילך )הנאמר בפרשת צרעת מרים( 

מלמד שאף אהרן נצטרע, דברי רבי עקיבא, אמר לו 

רבי יהודה בן בתירא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה 

עתיד ליתן את הדין, אם כדבריך התורה כסתו ואתה 

דיק, מגלה אותו, ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צ

ואלא הכתיב בם, ההוא בנזיפה בעלמא, תניא כמאן 

דאמר אף אהרן נצטרע, דכתיב ויפן אהרן אל מרים 

והנה מצורעת, תנא שפנה מצרעתו'. ועוד זאת שהרי 

 תאגם המצורע עצמו נחשב לבעל מום, וכדאי

עים טהורים פסולים נגבעלי אף ש :(מה)בבכורות 

 .בעלי מומין פני שהםלעבודה מ

עוד המפרשים במאי דקאמר בגמרא  והנה הקשו

הרי לפי ש, 'התורה כסתו ואתה מגלה אותו'שבת שם, 

דרשתו של רבי עקיבא הרי הוא כמפורש בתורה 

שגם אהרן נצטרע, וכן לפי הברייתא דדרשינן מויפן 

אהרן שפנה מצרעתו, ואם כן לא כיסתה ולא העלימה 

ושמא יש לומר לפי דרכו של  ?התורה דבר זה

בפרשת מה שכאן ש 'התורה כסתו' היינו הרמב״ן דמ״

אמור לא הזכירה התורה את שמו של אהרן בפרשת 

ם כי לא יאה ולא יאות דבר זה מיוי המובעל תהצרע

. שו״ר בלשון הרמב״ן עצמו 'לאהרן הכהן קדוש ה

שכתב בסוף דבריו 'או שתרמוז דין אהרן עצמו, כי 

אבל כסתה לא תסמוך התורה באזהרותיה על הנס, 

 ולרמוז לנו שלא יארע לו כן'. על אהרן לכבודו, 

על פי מה שכתבו כל עוד, ברם יש לומר 

 'שפנה מצרעתו'רז״ל מרו שאה המפרשים בביאור מ

שאהרן לא נצטרע אלא לזמן מועט ומיד נתרפא 

קדם 'מצרעתו, וכמו שפירש רש״י בשבת שם: 

וממילא כיון שלא היה רק לזמן מועט לא  .ונתרפא'

יה נחשב לבעל מום ולמצורע. והא ראיה שגם ה

במשה רבינו מבואר כמה פעמים בחז"ל 'אם כן 

עשיתו למשה רבינו בעל מום', וגם הוא נצטרע לזמן 

מועט כמבואר בפרשת שמות, אלא על כרחך דזה 

 אינו נחשב לבעל מום.

 מי הנה איתא בגמרא )זבחים קב.( 'מריםו

, הוא רז משה –הסגירה  משה אם תאמר הסגירה?

הסגירה  אהרן הנגעים, ואם תאמר את רואה זר ואין

 אלא הנגעים, את רואה קרוב ואין, הוא קרוב אהרן –

 אותה, למרים הוא ברוך הקדוש לה חלק גדול כבוד

פוטרה'.  ואני חולטה אני מסגירה ואני כהן אני שעה,

והנה הקב"ה לא רצה שיוחלט גם על אהרן דין 

 בפרקי דרבי אליעזר )פרק נד( 'אמר מצורע, וכדאיתא

 יכול מום בעל כהן אין מצורע אהרן יהיה אם ה"הקב

אמנם הדין הוא שצריך לראות  מזבחי'. על להקריב

את הנגעים ביום הראות בו ואסור לדחותו ליום אחר, 

רק בחתן נותנים לו שבעה ימים לימי המשתה 

 )נגעים פ"ג מ"ב(. 

ע, וכמו הנה הצרעת באה על חטא לשון הרו

שאהרן ומרים נצטרעו מפני שדיברו לשון הרע על 

על מה 'רז״ל )יומא מד.( מרו משה רבינו. אמנם א

קטורת מכפרת, על לשון הרע, יבא דבר שבחשאי 

וגם הקטורת מועלת לכפר  ויכפר על מעשה חשאי'.

על חטא לשון הרע במקום צרעת. ]ויש לבאר בזה 

ת, שהוא במה שעוזיהו המלך נצטרע כשהקטיר קטור

להורות שלא הועילה לו הקטרת הקטורת ואדרבה 

בשעה לערך וזמן הקטרת הקטורת הוא נצטרע בכל[. 

ד"ה עד  ברכות כו: תוספותעיין )תשיעית שביום, 

ובכן יש לומר שהמתין הקב"ה עד , וברש"ש שם(

לסמוך לשעה תשיעית, שאז הוא זמן ההכרח האחרון 

לן )נגעים פ"ב  ביום לראות את הנגעים, וכדקיימא

, עים עד שעה תשיעית שביוםנגאין רואין מ"ב( ש

 שאחר כך כבר אין מאיר אור היום כל כך. 

ובא אהרן והקדים את הקטרת הקטורת קודם 

סוף השעה התשיעית. וכידוע מדברי הראשונים 

)ספורנו ויקרא כד, ג( שהקטרת הקטורת בכל 

 הארבעים שנה במדבר היה צריך להיות על ידי אהרן

הכהן דווקא, וכיון שכבר הקטיר את הקטורת של בין 

הערביים נתכפר לו על לשון הרע ונתרפא מנגעו, 

קודם שהיה צריך הקב"ה לראות את נגעו ולהחליטו 

, היינו ונתרפאקדם בטומאתו. וזהו מה שכתב רש"י ש

שהקדים להקטיר קטורת זמן מועט לפני הזמן הרגיל 

  9נגעו.בשעה התשיעית ועל ידי כך נתרפא מ

 
 

 אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה

                                                             
ואל תתמה איך היה יכול להקטיר קטורת כשעוד היה בו  9

נגע טהור הרי גם בנגעים טהורים אסור לעבוד עבודה, 
וי"ל בזה על פי מה שצידד במנחת חינוך דבנגעים טהורים 
אם אין כהן אחר מותר לעבוד עבודה, והכי נמי כיון שהיה 

אי להקטיר, שהרי לא מוכרח שהוא יעשה העבודה היה רש
חילל העבודה כמבואר בבכורות מג:, ועוד יש להאריך בזה, 

 ואכמ"ל.

)ד, ה( לרמז כל זה בפסוקים בשיר השירים  ויש

שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים '

בשושנים, עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל 

הר המור ואל גבעת הלבונה, כולך יפה רעיתי ומום 

, הם משה ואהרן שני שדיךופירש רש"י . 'אין בך

 בני ישראל שלהרועים שהם  הרועים בשושנים

הנקראו שושנים, וכלשון הגמרא )תענית ט.( דמשה 

ושניהם הם , ואהרן היו הרועים של כלל ישראל

כתאומים ושקולים זה לזה כמאמר רז"ל שמשה 

ואהרן שקולים היו, וכשם שמשה רבינו לא היה בו 

שום מום כן לא היה באהרן שום מום, ואע"פ שנעשה 

 עד שיפוח היום וינוסו הצלליםמצורע, על זה אמר 

היינו טרם שיפנה אור היום הבהיר בשעה תשיעית 

ם ומן ההכרח שאז כבר אי היה אפשר לראות נגעי

אלך לי היה שאז יראה הקב"ה את נגעו הנה לפני זה 

קדם אהרן והקטיר  אל הר המור ואל גבעת הלבונה

ועל קטורת המור והלבונה ועל ידי זה נרפא מצרעתו 

וכלשון , כולך יפה רעייתי ומום אין בךידי זה 

 יהיה לא ומום יפה כולו' ה קדוש אהרן כי, הרמב"ן

 בו.

 א גוט'ן שבת!

  בוים )מאנסי( צבי ובות: הרב ישראללתג

 עיון המשפט

האם נהג שעשה תאונה, יהיה פטור מטעם קם ליה 
 בדרבה מיניה? 

 ֵיָעֶשה ֵכן ָעָשה ַכֲאֶשר ַבֲעִמיתו מום ִיֵתן ִכי ְוִאיש

 לו )כד, יט(

 אדם נסע בחוסר זהירות, וכצפוי פגע ברכב אחר

כתוצאה מהתאונה נהרגו ונפצעו נוסעי הרכב  ל"ע.

וכן הרכב עצמו ניזוק. התברר שלנהג לא  ,שנסע מולו

האם חייב הנהג לפצות את משפחות  ,היה ביטוח

 ההרוגים? ומה ניתן לחייב אותו לשלם לפצועים?

 קם ליה בדרבה מיניה
כלל הוא, כי אדם שעשה מעשה שיש עליו עונש 

ניתן לחייבו לשלם ממון, מוות וגם חיוב ממון, לא 

כיון שאדם מקבל עונש חמור של מוות, לא יקבל 

  .קל יותר, יבוא על עונשו בעונש החמור -עונש נוסף 

מכל  -אף אם בפועל אינו נענש בעונש החמור 

מקום זהו העונש הקצוב לו, ועל כן לא יקבל עונש 

 גם אם עשה זאת בשוגג,דין זה נוהג  , ועל כןנוסף

ויש אומרים שבגרמא אין דין קם ליה וגם בגרמא, 

וגם בזמן הזה שאין סנהדרין ואין  .10בדרבה מיניה

. ויש אומרים , יש דין זהדין מיתת בית דין בפועל

 . 11, ויש חולקיםשחייב בדיני שמים

הרג בני אדם בתאונת שנמצא אם כך, כי אדם 

והנהג יהיה פטור גם  ,דרכים, פטור מתשלומים

נהיגה  לבאותו מעשה שמלשלם לפצועים, שהרי 

בחוסר זהירות, יש חיוב ממון וחיוב מוות, וכיון שלא 

 ניתן לחייבו את שניהם, פטור מהממון.

מכללי דין קם ליה בדרבה מיניה, כי כל מצב 

, והיה מותר להרגו בגלל 'רודף'שאדם היה בגדר 

 – אם באותו מעשה גם גרם נזק ממוני ,רודף היותו

                                                             
קובץ שיעורים ח"א פסחים ר"א, הגרי"ז על הרמב"ם הל'  10

רוצח פ"א הי"ג. אמרי משה סי' ל' סק"י. ועיי' בשו"ת 
 אחיעזר סי' י"ט. 

 עיי' קצה"ח ונתה"מ ריש סי' כ"ח. 11



גם אם בפועל לא פגע  ,אין לחייבו לשלם את הנזק

. וגם אם אדם רדף במטרה לפגוע באבר שאין באיש

אם יש הנשמה תלויה בו, וכגון רדף לחתוך יד אדם. 

יש לו דין רודף, שהרי הוא גורם  12בזה חשש סכנה

בתאונה זו למרות כלל זה, אם  ,. אמנם13סכנת מוות

אין לפטור את הנהג  ,הרוגיםהיו רק פצועים ולא היו 

ה בדרבה מיניה, אלא רק אם היו מטעם קם לי

 .14הרוגים בפועל

 כיצד משערים את התשלום על פגיעה?
החובל בחבירו, חייב חמישה דברים, נזק צער 

. פעמים שחייב כולם, ופעמים 15ריפוי שבת ובושת

 שחייב רק חלקם: 

, היינו ירידת ערכו של הנפגע, אם היה עומד נזק

ערכו למכירה לכל ימי חייו, ומשערים כמה ירד 

למכירה בעקבות הפגיעה. ואמנם בזמן הזה אין 

מוכרים בני אדם, מכל מקום משערים כמה היה יורד 

ערכו אם היו מוכרים בני אדם. ואם היתה זו תאונה 

קלה מאוד, והפגיעה גדולה באופן חריג לתאונה כל 

כך קלה, פטור מלשלם, כיון שהמזיק אינו אשם 

 .16בתוצאה, ומזלו של הניזק גרם

משערים כמה אדם רגיל היה רוצה לשלם  צער,

כדי למנוע מעצמו אותו הצער והכאב שהיה לו, בכל 

אותו הזמן עד שירפא לו. ואין משערים לפי ממונו, 

שהרי אם הוא עני, לא היה נותן כלום כדי למנוע 

צער. ואם הוא עשיר, היה נותן הרבה. אלא משערים 

                                                             
נראה פשוט שאם אין בו חשש סכנה, לא שייך בו דין  12

רודף. וגדר סכנה, הכל לפי הזמן והמקום, ולפי זמינות 
אנשים היכולים לסייע להצילו. אמנם בשו"ת מנחת יצחק 
ליקוטי תשובות סי' קל"ח כתב שעובר הגורם לאמו סכנת 

עיוורון, מותר להרגו מטעם רודף. וסמך עצמו על שו"ע 
, שם נתבאר שסכנה לעין הוא פיקוח נפש. או"ח סי' שכ"ח

אמנם, למעשה גם בחול אין אנו נוהגים לפנות לרופא על 
כל מה שכתוב שם שמותר לחלל שבת, וכגון על מכה 

קטנה בגב היד )והגרע"א הסתפק עם על כל חתך קטן ביד 
יש לחלל שבת(. ופשוט שהכל לפי הזמן ולפי הענין 

 אינו פיקוח נפש.והמקום. ובזמן הזה, סכנת עיניים 
וכדנתבאר  ,ז"א ה"רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פ 13

בכסף משנה ובאבן האזל שם. וכן במאירי סנהדרין ע"ג 
 ע"א.

מוכח שאין לומר קם ליה בדרבה מיניה במצב זה, מדין  14
נוגף אשה ויצאו ילדיה, והאשה מתה. פטור מתשלומים על 

בטעות האשה העוברים, אך אם התכוון להרוג אדם אחר, ו
מתה, י"א שחייב על העוברים )חו"מ סי' תכ"ג סעיף ד'(. 

והנה למרות שהיה לו דין רודף כלפי האשה, אף שהתכוין 
להרוג אחר. מכל מקום חייב לשלם על העוברים, ואין לו 

 דין קם ליה בדרבה מיניה.
עוד יש להוכיח, מדין קטע יד אדם, חייב לשלם לו חמישה 

ד'(. ופשוט שיש לקוטע היד דין  דברים )סי' ת"כ סעיף
רודף, שהרי עושה מעשה של סכנת חיים, בפרט בזמן חז"ל 

שהסכנה היתה גדולה יותר. ונתבאר שהוא גם אם קטע 
במזיד, שהרי שוגג פטור מבושת. ולא מצאנו מי שיאמר 
שפטור מדין קם ליה בדרבה מיניה. אמנם בספר מנוחת 

קם ליה בדרבה  אמת להר"מ גרוס הערה כ' כתב לדון דין
מיניה בכל תאונה מחמת נהיגה שלא כחוק, אך לא נהגו 
לדון כן, ומוכח שאין דנים קם ליה בדרבה מיניה בכהאי 

 גוונא.
ובטעם הדבר, יש אומרים שכל שאפשר להצילו באחד 

מאבריו, דינו כאינו חייב מיתה, ואין לו דין קם ליה בדרבה 
לג:(. אמנם מיניה )הגר"ע איגר בדרוש וחידוש כתובות 

קשה שהרי גם אם נגף אשה והתכווין להרגה, היה אפשר 
להצילו באחד מאבריו, ואעפ"כ התבאר שפטור מתשלומי 

העוברים מדין קם ליה בדרבה מיניה. ועי"ש עוד מה 
 שהקשה והאריך בזה הגר"ש איגר. וצ"ע בדין זה.

 עיקרי הדברים התבארו בחו"מ סי' ת"כ. 15
 סי' ת"כ סעיף כ"ח. 16

, 17ותולפי אדם בבריאות דומה לו וכדו' ואיסטניס כמ

 שאינו עשיר ואינו עני. 

שמים כל הוצאות הרפואה, וכן גם הוצאות  ריפוי,

לחיזוק גופו. אמנם כל השתלה חיצונית אינה בגדר 

 . 18ריפוי, שהרי אינו ריפוי הגוף, אלא הוספה חיצונית

משערים הפסד עבודה בפועל, לפי מה  שבת,

שהיה ראוי לו לעבוד, בהתאם למקצוע שהוא מומחה 

אין חייבים כלל, אלא רק אם התכוון  שת,ובובו. 

. ונזק נפשי, וכגון אם מחמת הבהלה נגרם 19לביישו

  .20לו חולי הנפש, חייב לשלם כמו נזקי גופו

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 

 ובית כולל , ראשהרב אליעזר דוידזון לתגובות:

ממונות  בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

 \ 322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 עבודת ימי ספירת העומר

ר ַהְתנּוָפה  ת ֹעמֶּ ם אֶּ ם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶּ ם ָלכֶּ ּוְסַפְרתֶּ

ַבע ַשָבתֹות ְתִמיֹמת ִתְהיֶּיָנה  )כג, טו( שֶּ

בעל שם משמואל )קדושים תרע"ג(, בבואו לבאר 

את עבודת ימי הספירה, מקדים שישנן מצוות אשר 

רק המלך נצטוה בהם, וכן יש מצוות שרק הכהנים 

נצטוו. ואף יש מצוות שרק באופנים רחוקים מאוד 

ייתכן לקיימם, נמצא שישנם אנשים מבני ישראל 

אשר לעולם לא יקיימו מצוות מסוימות. ומבאר, 

כאיש אחד, מועילות  מאוחדיםכאשר כלל ישראל ש

המצוות שמקיים איש אחד, לכל הכלל כולו! דוגמא 

מצוות שמקיים אדם באבר אחד, מועילות  –לדבר 

 גם לשאר אבריו.

 ימי התאחדותנו! –ימי הספירה 
בזה יובן ענין ספירת העומר לפני חג השבועות 

 –כי המילה "עומר" היא מלשון מעמר )שבת עג.(  –

שהוא קיבוץ הנפרדים. כי יש בכלל ישראל אנשים 

ששורשם בחסד, ולעומתם יש ששורשם בגבורה, ורק 

בקיבוץ והתאחדות כל ישראל יחדיו, יכולים לקבל 

 את הארת חג השבועות בשלימות.

ואכן חכמינו אמרו במדרש )מובא בתפארת 

ישראל למהר"ל, פרק יז(, שאילו היה חסר אפילו אחד 

כלל ישראל במעמד הר סיני, לא  מששים ריבוא של

היתה ראויה התורה להינתן! ואכן בפסוק "ויענו כל 

העם יחדיו" )שמות יט, ז(, נרמז כי רק בין כולנו 

 נשלים את חפצו יתברך.

בימי  –מסיים בעל שם משמואל  –ולכן 

הספירה מחויב כל איש נלבב להרחיק מלבו כל 

ל קנאה ושנאה, ולהכניס בלבו אהבת ישראל, לכל

 ולפרט!

 ימי התרוממות! –ימי הספירה 
על הפסוק "שבע שבתות תמימות תהיינה", אומר 

המדרש )מדרש רבה כח, ג(: "תני רבי חייא, אימתי 

 הן תמימות, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום".

                                                             
שהרי יש אנשים שאינם סובלים כל כך מכאב, ויש  17

 הסובלים מאוד מכל כאב.
 אור זרוע ב"מ רס"ב. 18
 סמ"ע סי' ת"כ סקמ"ד. 19
סי' ת"ח סעיף ל"ג נתבאר שהמבעית את חבירו, אם  20

הבעיתו ע"י שדחפו וכדו', חייב. ובתאונה הרי הבעיתו ע"י 
 דחיפה גדולה מאוד.

וברמב"ן בפרשתנו מבואר שאדם נכנס לימי 

הספירה עם נפש בהמית, ובמשך ימי הספירה מגביה 

פכה לנפש אדם! לכן מנחת העומר המובאת אותה והו

שהן מאכל  –בתחילת ימי הספירה, עשויה משעורים 

בהמה, ולעומתה שתי הלחם המובאים בחג השבועות 

 עשויים מחיטה, שהיא מאכל אדם.

המדרש )שם( מוסיף: אל תהי מצות העומר קלה 

את  בעיניך, שעל ידי מצות העומר זכה אברהם לירש

ארץ כנען, שנאמר "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ 

... ואתה את בריתי תשמור" )בראשית יז ח, ט(. והדבר 

תמוה, שהרי "בריתי" המוזכרת שם היא ברית מילה? 

אך לדברינו, מבאר השם משמואל )אמור תע"ר(, 

הדבר מובן, כי על ידי מצות העומר נהיה האדם 

 תמים כמו על ידי ברית מילה!

 תרתי משמע! –ימות תמ
לפי זה מתפרשת המילה "תמימות" בפסוק, הן 

על השבועות והן על האדם. וכוונת הדברים, מבאר 

השם משמואל, שאדם צריך להיות בתמימות ולא 

לחקור ולהרהר אחר כל מה שעובר עליו, אלא יבין 

הוא טוב בעבורו. אז הוא  –וידע שמה שקורה לו 

, וכך טוב לו )כדברי נתון בחלקו של הקדוש ברוך הוא

 רש"י עה"פ תמים תהיה וגו'(.

ובאמת אם ומסיים השם משמואל בהבטחה: "

האדם הולך בתמימות ומקבל עליו באהבה כל מה 

שבא עליו מאת ה', בזה הוא מסלק מעליו כל 

 "! המקטרגין ונושע מכל צרותיו

בימים אלו, בם מתו תלמידי רבי עקיבא על 

קפיד להתאחד איש עם עניינים שבין אדם לחבירו, נ

רעהו, וכן נשכיל להבין שכל מקרינו ומעשינו, מאת 

 רצון לימי יהפכו אלו שימים רצון יהי ה' הם.

 !אמן! 21ורחמים

 שבת שלום ומבורך!

 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 קרסים
 או מיתותא –או חברותא 

בשבוע שעבר הורחב הדיבור, על הצורך ביצירת 

בין התוך הפנימי של האדם, לחייו  חיבור וסינכרון

ומעשיו החיצוניים. השבוע נדבר על הצורך בחיבור 

 בין האדם לבין החברה שסביב האדם. 

 החיבור בין אנשים הוא קריטי לחיים. 

"או חברותא או מיתותא" קבעו חז"ל, ואכן העונש 

החמור ביותר שמוטל על בן אנוש, הוא הסגרה לאי 

יכולת יצירת קשר עם העולם בודד לאורך ימים בלי 

 החיצון.

אין רבים שנשארים שלמים בנפשותיהם אחרי 

 חוויה מפוקפקת שכזו.

 איך אנו יוצרים חיבור עם העולם שסביבנו?

 כימיה וחיבור
כל מי שעבר דירה מכיר את התחושה המשתנה 

בין היום הראשון ליום העשירי וכן הלאה, עד לשנה 

דם מרגיש יותר שאחרי ואפילו יותר. מדי יום הא

 בנוח, יותר קשור למקום ויותר מכיר. 

                                                             
 ו( מביא בשםהגר"מ שטרנבוך )מאמר אמור תשע" 21

 ."גאולה ניצוצי נראה העומר ספירת ש"בימי א,"הגר



אך יש בזה עומק נוסף, והוא שלא רק נוספים 

דברים מוכרים אלא הדברים שהכירם יום ויומיים 

 מרגיש אחרת כלפיהם כעבור חודשיים. 

לפעמים אדם נזכר ביום המעבר, ואומר לעצמו: 

רגע! זה בעצם הרחוב שאז הגענו וכאן הסתובבנו... 

היה בזרות, ועכשיו הכל עם חיבור, עם היכרות  הכל

 עם שייכות... 

זה הקושי הגדול במעבר דירה, קהילה, ומגורים. 

לא דווקא הסידורים הטכניים שיש לסדרם 

מבראשית, גם תחושת הזרות והניכור שיש במקום 

 חדש, הן מצד עצם המקום והן מצד תושביו.

כולנו נכנסנו בתחנות שונות בחיינו לחברה 

דשה, כולנו מכירים את ההרגשה של 'להיות חדש', ח

 של 'לא להכיר'. 

כעבור חצי שנה, כשנזכר האדם כיצד דיבר עם 

פלוני בזרות ובנימוס וכיום הוא מידידיו הטובים, 

זכרונות אלו מעלים בו חיוך. הכל השתנה מאז, הן 

 הקשר עם החברים והן ההרגשה הכללית. 

 חיבור למקוםה מכבלייציאה  –נופש ב השתחררות
בצאת האדם לנופש בוחר הוא תמיד במקום 

חדש וזר, ויש המגדילים לעשות שמחליפים דירה עם 

מישהו שגר בעיר אחרת, העיקר לא להיות במקום 

 השגרתי. 

אנשים הולכים לטייל בארצות אחרות, האם 

 בהכרח יש שם נופים יפים יותר מבארצם? 

מדוע אם כן אדם יוצא לטיול? אדם רוצה 

 חליף אוירה, להשתחרר. לה

, וחיבור, מחוברהוי אומר: במקום מגוריו האדם 

חשוב  שחרור לצד חיוניותו, הוא גם כבילה. ולצורך

 לאדם 'להחליף אוירה' מדי פעם. 

 וקנה לך חבר
כללו של דבר, האדם זקוק ל"חברותא", לחיבור 

]לקהילה, לחברה, לעיר, למקום, למשפחה, וכן הלאה[, 

החיבור נותן לו זהות ושייכות באשר למיקומו על פני 

הגלובוס, ולכן כל כך הדגישו חז"ל את חשיבות 

בחירת החבר ואמרו "וקנה לך חבר", שמשמעו אל 

 תתרועע עם חברים לפי מי שסביבתך כדבר

שמשיגים בחינם, אדרבה, כשם שחפץ יקר שהינך 

קונה אתה בוחר ובודק ומתאים אותו לצרכיך, לולא 

כן לא תקנהו, כן הוא הדבר בחבר, בחון היטב את 

התאמתו לצרכיך ולאישיותך ואז תשקיע בו, כי חבר 

 בעולם. שלךאינו לוקסוס, חבר הוא המקום 

ובגלל שחבר הוא המקום שלך, לכן גם אחר 

אותו, את החבר אשר כלבבך, דע שישנם  שתמצא

שלבים רבים עד לקניית חקשר העמוק והרצוי, כמו 

התאקלמות בארץ חדשה, כמו גרעין שאורך זמן עד 

 שנקלט בארץ ומנביט. התאזר בסבלנות.

 

מתוך ספר שי"ל בע"ה,  לתגובות: הרב א.ל.

 רות תתקבלנה באהדה רבה! הערות והא

 
 רז בפרשה

ספירת העומר, הלוא שמא לא איך מברכים על 
 יסיים?

 ַשָבתוֹת ַהַשָבת וגו' ֶשַבע ִמָםֳחַרת ָלֶכם וְסַפְרֶתם

 ִתְהֶייָנה )כג, טו( ְתִמימֹת

הנה אדם המברך בכל יום, ויום אחד שכח ולא 

הזכיר יממה שלמה, שוב אינו רשאי לברך, אלא עליו 

כי לספור יום יום הספירה בלא ברכה. והטעם לכך, 

לפי דעות בראשונים, כל הספירה היא אחת. 

ולעומתם יש הסוברים שכל יום הוא מצוה בפני 

עצמה, ולדבריהם השוכח יום אחד שלם יוכל 

להמשיך ביתר הימים לספור ובברכה. רק מאחר שיש 

בידינו כלל 'ספק ברכות להקל' לכך נקבעה ההלכה 

 כאמור, עיין סימן תפ"ט.

ל אדם לברך, הלא ולכן יש לשאול כיצד רשאי כ

שמא ישכח יום אחד ונמצא שכל ברכותיו לבטלה? 

 וכבר עמדו על פתגמא דנא האחרונים.

ואולם, הלא יש 'ספק ספיקא': שמא לא ישכח 

ואם תמצי לומר שישכח, שמא כל יום מצוה בפני 

 עצמה ולכך יוכל לברך.

וגם עוד יש לומר שאף על פי שכל הימים מצוה 

תהיינה", אכן הברכה  אחת משום דכתיב "תמימות

 'אינה לבטלה', היות ובשעה שבירך, היתה כהוגן. 

 אם חוששים שמא ימות ולא יגמור
והנה מצינו שאמרו בגמרא )נדרים י.( מנין שלא 

יאמר אדם 'לה' עולה', 'לה' מנחה' וכו', תלמוד לומר 

"קרבן לה'". עי"ש. ולכאורה החשש שמא ימות ולא 

הוציא שם שמים יספיק לגמור הדיבור, ונמצא 

לבטלה. ואם כן קשה בכל המצוות שאדם מברך עובר 

לעשייתן, שמא יברך ופתאום ימות, ונמצא מברך 

לבטלה? ולפי האמור מיושב, שכיון שבשעה שבירך 

 היתה ברכתו כהוגן די לנו בזה.

ואמנם מפירוש רש"י )שם( נראה שאין חשש 

למיתה, אלא החשש שמא לא יגמור דבריו )ועיין 

כח:(. ולפי זה יש לומר שלזה אין לחשוש בענין  גיטין

ברכה, כי כיון שמתחיל לברך ודאי יגמור, ולא 

מהטעם האמור, אולם השל"ה ביאר דהחשש שמא 

ימות ח"ו, והעירו עליו. ועל כל פנים לפי דבריו מה 

שבברכת המצוות אין חוששים שמא ימות, יש לבארו 

 .כנ"ל, לפי שבשעה שבירך, היתה ברכתו כהוגן

ואם תאמר לדחות ראיה זו, ולומר שמה שאין 

חוששים בברכות שמא ימות קודם עשיית המצוה, 

הוא כיון שכאשר אדם בא לברך את יוצרו, אם כן 

הבא ליטהר מסייעין אותו, כל שכן שאין חשש 

שיטול ה' נשמתו, לכאורה ספירת העומר תוכיח שאין 

לומר כן תמיד, שהלוא רבים הם שנפטרים בימי 

רה ]ואף כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא ורבי הספי

שמעון בר יוחאי נפטרו בו[, הגם שבכך נפסק רצף 

הספירה ואינו משלים שבע שבתות! אלא יש לומר 

שהטעם הוא לפי שבשעה שבירך היתה ברכתו כהוגן 

 אין זו ברכה לבטלה, וכנ"ל. 

ואף שבעניין ספירת העומר יש בידינו ספק 

בפני עצמה, מכל מקום ספיקא, ששמא כל יום מצוה 

מעצם דעת הראשונים שקיום המצוה תלוי בהשלמת 

הספירה כל מ"ט יום, מוכח שאין זו ברכה לבטלה אם 

 כאשר בירך אדם ברכה היתה ברכתו כהוגן.  

]ועיין בתוספות כתובות )דף עב.( ובשו"ת הרדב"ז 

 444)ח"ד סי' כז(. ועיין עוד שדי חמד )ח"א עמוד 

 ימה )ויקרא א. אות ס([. סימן נו(, ותורה תמ

וה' יברך את כולנו בחיים טובים וארוכים 

 לשלום, אמן.

לתשומת לב המעיין: הדברים עברו שינויים 

 מהותיים ולאו מר בר רב אשי חתים עלה.

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב
 

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"ציון וראש כולל פלא יועץ, מח

 אורה ועוד 

 ושיכרו שתו

 ברית העומר
ַצְרֶתם ִכי ָתבֹאו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם וקְ 

ֶאל  ֶאת ְקִציָרה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראִשית ְקִציְרֶכם

 )כג, ט( ַהכֵֹהן

ָלם ַאל ְתִהי ְלעוֹ ,ֵמרָחָנן אוֹ"ַרִבי יוֹ 22ידוע המדרש

ָכה ֶשַעל ְיֵדי ִמְצַות ָהעֶֹמר זָ  ,ַקָלה ְבֵעיֶניךָ  ִמְצַות ָהעֶֹמר

 23ַאְבָרָהם ִליַרש ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען, ֲהָדא הוא ִדְכִתיב

ַעל ְמָנת 'ְוַאָתה ֶאת  – 'ְוָנַתִתי ְלָך וְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך'

 ְבִריִתי ִתְשמֹר', ְוֵאיֶזה ֶזה ִמְצַות ָהעֶֹמר".

בהרבה ספרי קודש, ובדברי רבותה"ק, האריכו 

לבאר את הקשר בין מצוות העומר וברית המילה, 

ואיך ראו חז"ל את מצוות העומר בברית המילה, 

ושדווקא על ידי העומר המרומז בברית מילה זכה 

  אברהם לרשת את ארץ ישראל.

העומר, לא  מצוותמעניין שלשון המדרש הוא 

העומר קרויה  קצירתש ספירת העומר. מצינו בחז"ל

בחריש ובקציר תשבות, מה חריש רשות אף  24מצוה:

שדוחה את השבת.   מצוהקציר רשות, יצא קציר ד

משמע אפוא שכוונת חז"ל שקצירת העומר מקבילה 

 למילה.

אותיות  -בשל"ה הקדוש כותב שברית המעור 

בזכותה ירשו את הארץ. ובשם משמואל   -עומר 

'שרצתה לעשות רצון 25מלשון רצון  ארץמסביר ש

קונה'. לזכות לארץ ישראל הרוחנית אפשר רק עם 

רצון ותשוקה לקדושה, וברית מילה ענינה להשליך 

תשוקות חיצוניות ולזכך מדת התשוקה. ולכן מיד 

 ְוֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר 26לפני שנכנסו לארץ ישראל מצינו

ַמר ָלֶהם: ָמל ְיהוֺשַע, ָדָבר ָאַמר ָלֶהם ְיהוֺשַע וָמָלן, ָא

! ָכְך ָמה ַאֶתם ְסבוִרין ֶשַאֶתם ִנְכָנִסין ָלָאֶרץ ֲעֵרִלים?

ְלָך  ָאַמר ַהָקדוש ָברוְך הוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינו, ְוָנַתִתי

ַעל ְמָנת ְוַאָתה ֶאת ְבִריִתי  –וְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך וגו' 

 ִתְשמֹר'.

 ערלת הארץ
צינו ערלה בפירות על פי דבריהם י"ל, כמו שמ

האילן, כך הארץ עצמה יש בה בחינת 'ערלה' 

]שאכילת תבואתה מעוררת רצונות לא רצויות[ עד 

שקוצרים קציר מצוה וחובטים בה ומפרידים 

מוסיפים  ההפסולת, בחי' הסרת הערלה, וע"י התנופ

]שהיא הגיית ה'רוח'[ ל'ערלה' = עֹמר.  27אות ה'

גימ' פה; תנופה פה הוא הדיבור, מילה -תנופה תנו

                                                             
 ויק"ר פכ"ח ו 22
 בראשית יז, ח 23
 רש"י כי תשא לד כא 24
 בראשית רבה פ"ה ח  25
 יהושע ה ד ב"ר מו ט 26
מצינו גם תיקון התבואה ע"י אות ה': ֵה"א להם זרע,  27

 ַהמוציא



הוא גם כנגד בכי התינוק, הבל פיהם שאין בו חטא, 

והוא עת רצון, זמן שאפשר להניף את הרצונות כלפי 

 מעלה.

מסתבר שמצוות הרקדה ]לנפות הפסולת[ שחז"ל 

תיקנו בעומר דווקא בי"ג נפין, כנגד י"ג פעמים 

'ברית' בפרשת המילה, וי"ג הבריתות שנכרתה עליהן 

 המילה.

ְוִאם כתוב על מנחת העומר ' 28ויקראבפרשת 

ל  ַכְרמֶ ַתְקִריב ִמְנַחת ִבכוִרים ַלה' ָאִביב ָקלוי ָבֵאש ֶגֶרש

גימ' י"ה אותיות  אביבַתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִבכוֶריָך' 

ברי"ק )שזרק עמלק  כלפי מעלה וגרם פירוד שאין 

השם שלם( קלוי באש קודש לשרוף אש התאוות, 

 ]רך הנימול[.  29רת התאוות, כרמל רך מלגרש שבי

 ממחרת השבת יום הברית
ואולי מרומז יום הנפת העומר ממחרת השבת 

]שביעי[ בחי' שמיני, יום המילה. וספירת העומר 

דומה לימי טהרה שסופרת היולדת מיום המילה 

ביום השמיני. ושם שלושים ושלושה, כאן שבע 

פעמים שבע, שניהם בחי' היטהרות, ביום השלישי 

וביום השביעי. ואולי נרמז כאן ל"ג בעומר. ל"ג ימי 

 טהרה, בדמייך חיי. דמי

הוא יום הראשון של פסח. אולי  שבתממחרת ה

י"ל שמצוות שבעת ימים ַמצות תאכלו, שנאמר עשר 

פעמים בתורה, מתקיימת בעצם באכילת מצה בליל 

הסדר )והשאר רשות או מצוה קיומית(. נמצא שיום 

הראשון הוא יום שיש בו את כל שבעת הימים. ובזה 

את כל ימי השבוע.  הוא מעין השבת, שכולל בו

וממחרת השבת, אחרי שאכלו את מצת המצוה, 

, קרבן מתירומתחילים לאכול מצת רשות , צריך 

העומר בחי' ברית מילה ביום השמיני, לקצור בכורים 

ולהקריב עומר התנופה, להתיר ולקדש את המותר.  

העבודה של יום הראשון של פסח הוא בחי' מצוה, 

א מבואו ועד צאתו, כמו כל יום השבת, קודש הו

 ואח"כ ספירת העומר לקדש רשות, ממחרת השבת.

 ארץ ישראל לכל המצוות
ויש לרמז עוד 'אל תהי מצוות עומר קלה בעיניך 

 –ירושת הארץ', שיש שני מסלולים במועדים  –

מצוות שבגופו, בזמן, כמו מצה, סוכה ואיסור מלאכה. 

ויש מסלול התלוי בקדושת הארץ, חודש האביב, 

לא  -ה שבועות מהחל חרמש בקמה, חג הקציר שבע

תכלה, בכורים, מנחה חדשה לה' חג האסיף באספך. 

וכן בכל המצוות יש מצוות שבגופו ושבזמן שנוהגות 

טוב, מילה. ויש -בכל מקום. לימוד התורה, שבת, יום

מצוות התלויות בארץ. אבל באמת כל המצוות עיקר 

ע פסוק קיומם בארץ, ראה ברש"י פ' והיה אם שמו

ושמתם, שגם מצוות תפילין ומזוזה מקיימים בגלות 

'כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו'. וזהו אל תהי 

מצוות עומר קלה בעיניך, בלי קצירת העומר אין י"ג 

בריתות וירושת ארץ העליון, אין ספירת העומר 

מדאורייתא לרוב הדעות ואם כן אין שלימות לחג 

ה מתפללים הרחמן הוא השבועות ומתן תורה.  ועל ז

יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, שהיא 

 גוטן שבת!           .שלימות ההכנה לקבלת התורה

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

                                                             
 ב יד 28
 מנחות סו:29

 תובנות
 הזמנים של ה' -מועדי ה' 

 )כג, מד( ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ה'ַוְיַדֵבר מֶֹשה ֶאת מֲֹעֵדי 

הנה בלילות שבת קודש ולילות ימים טובים, 

אומרים לפני שמונה עשרה של מעריב, פסוקים 

המדברים על תוקפו של יום. בליל ש"ק אומרים 

'ושמרו בני ישראל' וגו', שני פסוקים המקפלים 

בתוכם את עיקר קדושתו של יום, ששת ימים עשה 

ה'. ברית עולם. אות. וכו'. בלילות ראש השנה, 

ת הפסוקים בתהילים "תקעו בחודש שופר" אומרים א

וכו', בראשונה מוזכרת מצוות שופר, שזו עיקר תוקפו 

של יום, וכן מוזכר עניין הדין, הוא החלק העיקרי 

 לקי יעקב.-משפט לא –בימים גדולים אלו 

בליל היום הקדוש יום הכיפורים, מזכירים אנו 

את הפסוק "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם 

חטאותיכם לפני ה' תטהרו", בו מוזכר החלק מכל 

וכשמו כן הוא, יום  –העיקרי ביום הקדוש 

הכיפורים, שבו מכפר ה' לנו ברוב רחמיו על 

החטאים והעוונות שחטאנו ופשענו, במהלך השנה 

 שעברה.

 הפסוק של יום טוב, מה משמעותו
בליל יום טוב אומרים את הפסוק שבו פתחנו 

עומדת לנגד עינינו, מה את דברינו, והשאלה מיד 

הבשורה בדברי הפסוק שעמו אנו פותחים את הרגל 

 הבא עלינו.

במילים "מועדי ה'" בעצם מקופל עניין היום 

טוב: רבותי! הימים האלו, ג' הרגלים שאותם אנו 

חוגגים, הם מתנה נפלאה מאתו יתברך, הוא נתן לנו 

אלו מועדים וזמנים  –משהו שלו! מועדי ה' 

ו, וברוב אהבתו אלינו חפץ לתת לנו ששייכים אלי

אותם! כשאנו נמצאים בחג וחושבים על עניין זה 

שבעצם זה "יום של ה'", מועדיו שלו, מיד תגיע אלינו 

 ברוך אשר בחר בנו ורוממנו מכל לשון. –השמחה 

 לשון התוועדות -מועד
ולא זו בלבד, אלא כידוע מועד הוא לשון   

התוועדות, כפי שמפרש רש"י )גיטין נו:( הכתוב 

"בית שאתה מתוועד  –'שאגו צורריך בקרב מועדיך' 

בו". 'מועד' הוא זמן שה' מתוועד עמנו. ועל פי זה 

מובנים גילויי האהבה הבאה בתפילת הרגל: "אהבת 

 אותנו ורצית בנו".

רגל הבא עלינו לטובה, אם נחשוב על הדברים ב

נאמר את הפסוק שלפני מעריב אחרת, וגם בכל 

 שעות החג נחוש אחרת.

יהי רצון שיגיענו למועדים ולרגלים 'אחרים', 

 שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך, אמן ואמן.

 שבתא טבא!

  

   לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חידה

 חידת אספקלריא
 המשך חידת שבוע שעבר

בשבוע שעבר הופיעה חידה בת שמונה 

 –בתים. השבוע, מופיעה החידה עם המשכה 

תוספת חמישה בתים חדשים, וגם פתרון 

 –שמונת הבתים הראשונים. כל שנותר לך 

 לפתור את חמשת הבתים החדשים.  

 

 החידה: עשירי קודש בפרשנדתא

 רש"י מביאו במקומות רבים

 גם בקדושים שתי פעמים

 בשואת הספירהידיו לא הניח 

 לידתו בתחילת 'הספירה'

 

 האם בֵה"א נכתב שמו

 כאמור בחרדת קודש בשער יום פטירתו

 או כמקובל באל"ף נכתוב

 כמרומז באביר יעקב

 

 מאמרו המפורסם כשל רב רב רבותיו

 כמוהו וכתלמידו גם במנין שנותיו

 לא בא הכתוב ללמד הלכות

 אלא לסייע בקיום המצוות

 

 פעמיים בספר הישרים

 דיווחי מסעיו ברש"י מובאים

 אך בתלמוד אין השני מסעו

 של שמש שזרח בבוא שמשו

 

 על השלוש כשהוסיף ִאם בלתי תלוי

 מביא את דעתו אחרי בעל השלוש

 אך אין אלה הם בגמרא

 תמצא מקורו השבוע בתרגום ובמׂשּורה

 

ה יתד האימּורים  מה היא ַמרּבָּ

 מובאת דעתו ושל כהנא רבה

 מוחלפת השיטהאין הכהן מסייע 

מלה  והוא המתיר שאינו ׂשִ

 

 באשם תלוי לא במקומה

 דרשתו בשכר נטפל לעושי מצוה

 אחרי דרשת תלמידו שהוגלה בשתיקתו

 ולפני של שמו כשם אביו במשמעותו

 

מֵדנו פרשת אשם גזלות  בלָּ

 מדבריו ניאחז חרדות

 ומעלה מעל בשם הוא מפרש

 בשלישי שביניהם הוא מכחש

 

 בהצלחה! –חידה החדשים מכאן ואילך בתי ה



 

 תלמיד שמידותיו תרומות מתרומותיו

 באחד מארבעה שחלק על דרשותיו

 האם נאמן בית תמה על יכולתו

 או על דרכי הנהגתו

 

 כחזה וכשוק כל בשרו

 אך עדיין לא ידעתי גדרו

 יהיה באומרו פעם ופעמיים

 לימדך לא יום אלא יומיים

 

 לדבריו ֵחטא אבי החמש

ְשַלח לפני  שׂ ּבִ  ויאמר ַחּפֵ

 אך בהזורק המקדימו לפרשת נסכים

 אינו הטש במערת צורים

 

 מי זה שראה עבודה זרה

 תועבה וזוועה איום ונורא

 מסוף העולם עד סופו הולך שמו

 או מלבד האחרונה אותיותיו בשמו

 

 חמש בשם אשתו כדברי בית הלל

 אך לא מהפסוק בספר שמואל

 מה תרחיקו לאביגיל לסיפור התשורה

 שה במקומה במצַות התורההדר

 

הפתרון: דברי רבי עקיבא 

 המובאים ברש"י עה"ת.
רבי עקיבא מכוֻנה העשירי קודש לאור מאמרו 

הידוע והנשגב של הרה"ק רבי שמשון 

עה"פ 'כל אשר יעבור תחת  30מאוסטרופולי זי"ע

לה' )ויקרא כז, לב(  העשירי יהיה קדשהשבט 

בגין המרמז על עשרה הרוגי מלכות שנהרגו 

שעברו מן העולם,  -מכירת יוסף. 'כל אשר יעבור' 

ה לכפר על חטאם, -תחת שבטי י -'תחת השבט' 

והרי לפי זה לא היו צריכים להיות רק תשעה, כיון 

שיוסף לא חטא, אך ידוע שבשעת מעשה הם צרפו 

עמם את השכינה שלא יגלה מצפונם, ולזה נהרג 

על , לכפר כביכול העשירי שהוא רבי עקיבאגם 

ה'. והיינו 'העשירי', ר"ל למה נהרג גם העשירי, 

הלא במכירת יוסף לא היו רק תשעה, 'יהיה קדש 

לֵשם'. והיינו דאמרה בת קול )ברכות סא:( אשריך 

רבי עקיבא שיצתה נשמתך באחד, ר"ל בשביל 

 אחד, היינו השכינה כביכול.

 –רש"י עה"ת מכונה בפי קדמונים 'פרשנדתא' 

 31מפרש התורה. –"א נוטריקון פרש"ן דת

                                                             
 משה, כי תשא, עמ' קפח: מובא בישמח 30
עיין שם הגדולים, מערכת גדולים, מערכת רש"י )ל"ה(,  31

 בשם מהר"מ ן' דאנון מפורטוגאל.

 

 רש"י מביאו במקומות רבים

 גם בקדושים שתי פעמים

רש"י עה"ת מביא במקומות רבים דרשות של רבי 

עקיבא, חלקם יפורטו במהלך החידה. בפרשת 

קדושים מובאות ברש"י שתי דרשות של רבי 

 עקיבא. 

 ידיו לא הניח בשואת הספירה
רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ילמוד 

רה בזקנותו, היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תו

ֻבֶקר  תלמידים בזקנותו, שנאמר )קהלת יא, ו( ֻבַ

נ ַח יֶָדךָ ְזַרע ֶאת ַזְרֶעךָ ְוָלֶעֶרב  ַ י ֵאיְנךָ יוֵדע  ַאל ת  ֻכִ

ר ֲהֶזה או ֶזה. אמרו, שנים עשר אלף  ֵאי ֶזה ִיְכש ַ

זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד 

כולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו אנטיפרס, ו

רבי כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא 

אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, רבי  עקיבא

מאיר, ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי 

אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה 

. )יבמות מפסח ועד עצרתשעה. תנא, כולם מתו 

 סב:(

 'הספירה'לידתו בתחילת 
, לפני 32רבי עקיבא נולד בשנת ג' אלפים תש"ס

 .33שנה 6102

 

 האם בֵה"א נכתב שמו

 כאמור בחרדת קודש בשער יום פטירתו

הפוסקים דנו באריכות אם השם עקיבא נכתב 

אחת   34.העקיב –או בה"א א, עקיב –באל"ף 

הראיות שנכתב בה"א מהפסוק )תהילים צז, יא( 

י עַ ָזרֺ  ראו ֻדִ רֵ  קַלֻצַ ְמחָ  בלֵ  יוְֻלִיש ְ הנאמר  - הש ִ

בכניסת יום בחרדת קודש לפני 'כל נדרי' 

אשר  - 35הכיפורים, יום פטירת רבי עקיבה

. בפתח ספר אור זרוע רב"י עקיב"הסופי תיבותיו 

לרבינו יצחק מווינא ]וינה שבאוסטריה[ כתב 

שקרא שם ספרו 'אור זרוע' מפני חיבה יתרה, 

ות רבי עקיבה, בזה הכתוב סופי תיב 36שמצא

ונכתב בפרוש ולא ברמז, ומפני שהאיר הקב"ה 

את עיניו שמצא את שמו בזה המקרא, ושלמד 

מזה שיש לכתוב רבי עקיבה בה"א ולא באל"ף. 

 עיי"ש בדבריו הנפלאים.

 או כמקובל באל"ף נכתוב

 כמרומז באביר יעקב
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את התאריך הלועזי, כגון כשכתב שיק משוך על בנק 
אמריקני, היה מוסיף לאחר השנה, באותיות עבריות: 

 'ללידת ר"ע'.
עיין בט"ז ובבית שמואל, שמות אנשים, אבה"ע סוף  34

 סימן קכ"ט.
עיין ילקו"ש משלי פ"ט רמז תתקמ"ד; סדר הדורות ח"ב,  35

 ערך רבי עקיבא, אות י.
היכן מצא האו"ז ענין זה? בט"ז שם מביא ששאל האור  36

זרוע לבעל החלום האיך לכתוב, והשיב לו הפסוק אור זרוע 
לצדיק ולישרי לב שמחה סופי תיבות רבי עקיבה. אך בשם 
הגדולים, מערכת גדולים, )ערך רבינו יצחק מויינא, אות 

 ד"ש( מביא שהאור זרוע מצא את הרמז במדרש.

מביא בשם  37בשם הגדולים מרבינו החיד"א

ק ַויָֻפזֻוֻ ְזרֵעי ָיָדיו האריז"ל בליקוטי תורה שבפסו

)בראשית מט, כד( יש סוד גדול,  ֲאִביר יֲַעקבִמיֵדי 

כי אבי"ר יעק"ב אותיות רבי עקיבא, וחז"ל אמרו 

)סוף מסכת סוטה( משמת ר"ע בטלו זרועי 

 .38תורה

מביא שהרמז לרבי עקיבא  מהפסוק  39בט"ז

יֵעְך ְוגֲאלֵךְ  י ֲאִני ה' מוש ִ , כי ֲעקבֲאִביר יַ ְוָיַדַעֻתְ ֻכִ

ת ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת  חש ֶ ַחת ַהֻנְ הפסוק הבא, ֻתַ

ת ְוַתַחת  ְרֶזל ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנחש ֶ ַהֻבַ

ְרֶזל )ישעיה ס, טז יז( נדרש בגמרא -ָהֲאָבִנים ֻבַ

)ר"ה כג.( על ר"ע וחבריו, עשרה הרוגי המלכות, 

וז"ל הגמרא: ואמר רבי יוחנן, אוי להם לעובדי 

ם שאין להם תקנה, שנאמר תחת הנחשת כוכבי

אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים 

נחשת ותחת האבנים ברזל, תחת רבי עקיבא 

יִתי  וחבריו מאי מביאין, ועליהם הוא אומר ְוִנֻקֵ

ָמם יִתי )יואל ד, כא(. פירוש הדרשה, רק  ֻדָ לא ִנֻקֵ

על מה שגזלו הגויים מישראל יש להם תקנה 

שישלמו להם בכפל כפליים, אך על לעת"ל, ע"י 

 הריגת ר"ע וחבריו אין להם תקנה.

 

 מאמרו המפורסם כשל רב רב רבותיו
מאמרו המפורסם של רבי עקיבא, המובא ברש"י 

מוָך )יט,  בפרשת קדושים עה"פ ְוָאַהְבֻתָ ְלֵרֲעָך ֻכָ

, זה כלל גדול בתורהיח(, אמר רבי עקיבא 

]רבו של רבן יוחנן  40תואם את מאמר הלל הזקן

, רבם של רבי אליעזר בן הורקנוס ושל 41בן זכאי

[ 43, רבותיו של רבי עקיבא42רבי יהושע בן חנניה

שאמר לגוי אשר ביקש להתגייר על מנת שילמדנו 

כל התורה כולה כשעומד על רגל אחת, דעלך סני 

, זו היא כל התורה כולהלחברך לא תעביד, 

 בת לא.(ואידך פירושה הוא, זיל גמור )ש

 כמוהו וכתלמידו גם במנין שנותיו

כמו הלל, וכמו רבן יוחנן בן זכאי, כך רבי עקיבא 

 44חי מאה ועשרים שנה.

 לא בא הכתוב ללמד הלכות

 אלא לסייע בקיום המצוות

בפעם השניה בפרשת קדושים מביא רש"י את 

דברי רבי עקיבא עה"פ שאחרי מצוות ערלה ונטע 

ָנה ַהֲחִמיש ִ  ָ ְריו ְלהוִסיף רבעי, וַֻבש ֻ ת ֻתאְכלוֻ ֶאת ֻפִ

בוָֻאתו )יט, כה( היה רבי עקיבא אומר,  ָלֶכם ֻתְ

דברה תורה כנגד יצה"ר, שלא יאמר אדם, הרי 

ארבע שנים אני מצטער בו חנם, לפיכך נאמר 

מובאים תנאים  45להוסיף לכם תבואתו. ]בתו"כ
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אחרים הלומדים הלכות מפסוק זה, אך ר"ע חולק 

 דברה תורה אלא כנגד יצה"ר'[ עליהם ואומר 'לא

 

 פעמיים בספר הישרים

פעמיים בספר בראשית, הנקרא ספר הישר, כי 

אברהם יצחק ויעקב נקראו ישרים כמבואר 

 בגמרא )ע"ז כה.( 

 דיווחי מסעיו ברש"י מובאים

מובאים ברש"י דברי ר"ע, ובשניהם הוא אומר 

'כשהלכתי לכרכי הים' ]דיווחי מסעיו[. בפעם 

ר ָנָטה הראשונה ע ֶדה ֲאש ֶ ָ ֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהש ֻ ה"פ ַויִֻ

יָטה  ֵמָאה ְקש ִ ֶכם ֻבְ ֵני ֲחמור ֲאִבי ש ְ ם ָאֳהלו ִמיַֻד ֻבְ ש ָ

)לג, יט( אמר ר"ע כשהלכתי לכרכי הים היו קורין 

ר  ִקְבִרי ֲאש ֶ למעה קשיטה, ובפעם השניה עה"פ ֻבְ

ֵרנִ  ְקֻבְ ה ֻתִ ֻמָ ַנַען ש ָ ֶאֶרץ ֻכְ ִריִתי ִלי ֻבְ י )נ, ה( אמר ֻכָ

ר"ע כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה 

 כירה. 

 אך בתלמוד אין השני מסעו

אך בגמרא )ר"ה כו.(, המאמר השני, כשהלכתי 

לכרכי הים היו קורין למכירה כירה, לא נאמר ע"י 

 ר"ע...

 של שמש שזרח בבוא שמשו
אלא ע"י רבי, אשר עליו נאמר )קידושין עב:( 

נולד רבי ]דילוג[ ללמדך שאין כשמת רבי עקיבא 

צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, 

ֶמש   ָ ֶמש  ֻוָבא ַהש ֻ ֶ  .שנאמר )קהלת א, ה( ְוָזַרח ַהש ֻ

 

 על השלוש כשהוסיף ִאם בלתי תלוי

בסוף פרשת יתרו )שמות כ כב( רש"י מביא את 

מאמרו של רבי ישמעאל, כל ִאם וִאם שבתורה 

י,  ְוִאם, משלושרשות, חוץ  ה ֻלִ ֲעש ֶ ח ֲאָבִנים ֻתַ ִמְזֻבַ

ֶסף  ִאםשהרי חובה עליך לבנות מזבח אבנים,  ֻכֶ

י )שמות כב, כד(,  ְלֶוה ֶאת ַעֻמִ ְקִריב ִמְנַחת  ְוִאםֻתַ ֻתַ

ֻכוִֻרים )ויקרא ב, יד( זו מנחת העומר שהיא  ֻבִ

, אלא אין ִאם הללו תלויןחובה, ועל כרחך 

אך בפרשת  ודאין, ובלשון כאשר הם משמשים.

ו  ִאםמשפטים עה"פ  ְדין ַנְפש  ת ָעָליו ְוָנַתן ֻפִ ֻכֶפר יוֻש ַ

ת ָעָליו )שמות כא, ל(  ר יוֻש ַ כל ֲאש ֶ מוסיף רש"י ֻכְ

וכותב שהוא כמו  אם בלתי תלוי על השלוש

אם כסף תלוה, לשון אשר, זה משפטו, שישיתו 

 עליו ב"ד כופר.

 מביא את דעתו אחרי בעל השלוש
את דעת רבי עקיבא שפדיון נפשו שם מביא רש"י 

הוא דמי מזיק, אחרי שהביא את דעת רבי 

ישמעאל ]בעל השלוש דלעיל[ שכופר נפשו הוא 

 דמי ניזק.

 אך אין אלה הם בגמרא
אך בגמרא )ב"ק כז. ; שם מ.( אין בעלי הפלוגתא 

במחלוקת זו רבי ישמעאל ]בן אלישע[ ורבי 

יוחנן עקיבא, אלא רבנן ורבי ישמעאל בנו של רבי 

 בן ברוקא.

 תמצא מקורו השבוע בתרגום ובמׂשוּרה
את מקורו של רש"י, שזו מחלוקת רבי ישמעאל 

ורבי עקיבא, נמצא בפרשת קדושים בתרגום 

וָֻרה )יט, לה(  ש   –אונקלוס של מילת ֻוַבֻמְ

א, דבמכילתא )משפטים, מסכת נזיקין,  ֻוִבְמִכְלֻתָ

פרשתא י( זו אכן מחלוקת רבי ישמעאל ורבי 

 קיבא.ע

 

ה יתד האימוּרים  מה היא ַמרּבָּ

בפעם הראשונה שנאמר בתורה דין הקטרת 

אמורים, כתוב )ויקרא ג, ג( ְוִהְקִריב ִמזֶַֻבח 

ֶרב ה ֶאת ַהֻקֶ ה ַלה' ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֻסֶ ֶ ָלִמים ִאש ֻ ְ  ַהש ֻ

ֶרב. רש"י מביא וְ  ר ַעל ַהֻקֶ ל ַהֵחֶלב ֲאש ֶ ֵאת ֻכָ

רבות הוי"ו של מחלוקת תנאים איזה חלק באה ל

=יתד[, וְ  ל ַהֵחֶלב ]וי"ו  ֵאת ֻכָ

 מובאת דעתו ושל כהנא רבה
להביא חלב שעל הקיבה  -ואת כל החלב וגו' 

דברי רבי ישמעאל ]שהיה כהן כדלהלן[, רבי 

 עקיבא אומר להביא חלב שעל הדקין.

בגמרא וברש"י )חולין מט.:( מבואר שלמ"ד 

להביא חלב שעל הקיבה, אף חלב שעל הקיבה 

הוא חלב, וכ"ש חלב שעל הדקין, ולמ"ד להביא 

חלב שעל הדקין, רק חלב שעל הדקין הוא חלב, 

 ואילו חלב שעל הקיבה אינו חלב.

בתחילת סוגיית הגמרא מובאת מחלוקת זו 

בחילוף, שרבי עקיבא הוא המחמיר הסובר שאף 

החלב שעל הקיבה הוא חלב, ורבי ישמעאל הוא 

הוא חלב, ועל  המקל הסובר שרק חלב שעל הדקין

כך אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר נחמני א"ר 

אושעיא, חלב שעל גבי קיבה כהנים נהגו בו היתר 

כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, וסימניך, 

ישמעאל כהנא מסייע כהני. פירוש, הכהנים 

שקבלו במתנת כהונה את הזרוע לחיים וקיבה היו 

יסור אוכלים את החלב שעל הקיבה ולא חששו לא

חלב, וסמכו על דעת רבי ישמעאל שאינו מוקטר 

ולכן גם אין בו איסור חלב, וסימן לדבר שרבי 

 –ישמעאל הוא המקל בחלב שעל הקיבה 

'ישמעאל כהנא מסייע כהני'. ]יצויין שלמרות 

שרבי ישמעאל חברו של רבי עקיבא היה כהן 

ולמרות שהיה בן אלישע, אין זה רבי ישמעאל בן 

ל שנהרג עם רשב"ג בעת אלישע כהן גדו

 [ 46החורבן.

 אין הכהן מסייע מוחלפת השיטה
אך מסקנת הגמרא שם כדברי רש"י עה"ת, שרבי 

עקיבא הוא המקל בחלב שעל הקיבה, ולא רבי 

 ישמעאל הכהן, ]נמצא שאין הכהן מסייע[ 

מלה  והוא המתיר שאינו ׂשִ
הגמרא שם מסבירה את סברת מחלוקתם, שלרבי 

מָלה ניתן עקיבא רק חלב  הפרוס על האבר כש ִ

את כל החלב', וחלב שעל הדקין פרוס ולרבות מ'

כשמלה על הדקין, אך חלב שעל הקיבה אינו 

פרוס כשמלה על הקיבה, אך לרבי ישמעאל די 

את כל ובתכונות אחרות כדי לרבות את החלב מ'

 החלב', ולכן אף חלב שעל הקיבה הוא חלב.
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הדורות ערך רבי ישמעאל בן אלישע כ"ג, שדן בזה 
 באריכות גדולה.

 

 באשם תלוי לא במקומה

תלוי )ויקרא ה, יז( מביא רש"י  בפרשת אשם

דרשת רבי עקיבא על הפסוק בפרשת שופטים 

ה ֵעִדים  לש ָ ַניִם ֵעִדים או ש ְ י ש ְ ]לא במקומה[ ַעל ֻפִ

ת )דברים יז, ו(,  יֻוַמת ַהֻמֵ

 דרשתו בשכר נטפל לעושי מצוה
ַניִם  י ש ְ רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר ַעל ֻפִ

ת, אם מתקיימת  ה ֵעִדים יוַֻמת ַהֻמֵ לש ָ ֵעִדים אֹו ש ְ

העדות בשנים למה פרט לך הכתוב שלושה, אלא 

להביא שלישי להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא 

באלו לענין עונש והזמה, אם כך ענש הכתוב 

אחת  לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, על

כמה וכמה שישלם שכר טוב לנטפל לעושי מצוה 

 כעושי מצוה.

 אחרי דרשת תלמידו שהוגלה בשתיקתו

דרשה זו של רבי עקיבא מובאת ברש"י אחרי 

דרשת רבי יוסי, מחמשת גדולי תלמידי ר"ע, אשר 

 עליו נגזר, יוסי ששתק יגלה לציפורי )שבת לג:(,

 ולפני של שמו כשם אביו במשמעותו
ל -רבי אלעזר בן עזריה ]משמעות א ולפני דרשת

 ה[-עזר כמשמעות עזר י

 

מֵדנו פרשת אשם גזלות  בלָּ

 מדבריו ניאחז חרדות

כו( מובאת -בפרשת אשם גזלות )ויקרא ה, כ

 ברש"י דרשה מטילת אימה של רבי עקיבא

 ומעלה מעל בשם הוא מפרש
ה' ְוִכֵחש   י ֶתֱחָטא ֻוָמֲעָלה ַמַעל ֻבַ על הפסוק ֶנֶפש  ֻכִ

דון וגו'בַֻ  ִפֻקָ  ֲעִמיתו ֻבְ

 בשלישי שביניהם הוא מכחש
אמר רבי עקיבא, מה ת"ל ומעלה מעל בה', לפי 

שכל המלוה והלוה והנושא והנותן אינו עושה 

אלא בעדים ובשטר, לפיכך בזמן שהוא מכחש, 

מכחש בעדים ובשטר, אבל המפקיד אצל חבירו, 

ואינו רוצה שתדע בו נשמה אלא שלישי שביניהם 

ה[, לפיכך כשהוא מכחש, מכחש בשלישי ]הקב"

 שביניהם.
 קורא יקר! גש כעת לחמשת בתי החידה החדשים...

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפורים

 מאורי אור
 ר' אייזל חריף

 נושא חותם האמת הצרופה

הגאון רבי יצחק אייזיק שפירא 'רבי 

 רבה של סלונים  –אייזל חריף' 

 ערש מולדתו בגלובאקי

ערשו של רבי אייזל חריף ניצבה 

ב'גלובאקי', אשר היתה ספק ישוב ספק 

כפר. מארבעת רוחותיה השתרעו שדות 

מוריקים והזדקרו לנגד העיניים שבולי 

חיטה זהובים מלאי הוד והדר, המהווים 



מעצם טבעם כר נרחב לגידול דמויות 

שקטות ומתונות אשר אינן שואפות 

צדי לגדולות ונצורות, רק מהלכות ב

הדרכים בלא לתפוס מקום בעולם. הוי 

רבי אייזל שהיה פרי ייצואה של  –אומר 

 גלובאקי, היה כולו 'חידוש'.

בשנת ה'תקפ"א ליצירה אתא רבינו לעלמא 

הדין בבית אביו הגה"ח רבי יחיאל שפירא, 

עילוי מופלא. אביו של רבי יחיאל, ר' 

מרדכי שפירא, לא היה חסיד, אך ר' יחיאל 

מדרכי אביו, ונסע ללאדי בכדי שינה בכך 

לינוק מן הצדיק רבי שניאור זלמן מלאדי 

האדמו"ר הזקן מחב"ד, המקים והמחולל 

של דרך החכמה הבינה והדעת, אשר סלל 

 נתיב לא ידעו עיט בעולמה של חסידות.

לאחר פטירתו של בעל התניא, כשנתפצלה 

העדה לשני מחנות, רוב החסידים ככולם 

של בנו, רבי בער, התלכדו תחת הנהגתו 

האדמו"ר האמצעי, ומיעוטם העניקו את 

מושכות ההנהגה לרבי אהרל'ה סטרשלער 

גדול תלמידיו של בעל התניא. ר' יחיאל 

נמנה היה על אותה קבוצה קטנה שנסעו 

לרבי אהרל'ה, ואף בתקופה מסוימת שימש 

 כחוזר על מאמריו העמוקים מני עמוק.

ביו כי מיד כשגדל רבנו ונגמל ראו כל סוב

לגדולות נוצר, ילד פלא שמעטים יש 

דוגמתו. מרוכזים בו מגוון הכישרונות 

הקיימים בבני תמותה, הלא המה תפיסת 

בזק למעלה ממהירות האור, הבנה חדה 

וחודרת ויכולת לנתח כל עניין ועניין על 

כרעיו ועל קרביו ולעמוד על שרשו, וזיכרון 

טבעי שכל מה שראה ושמע אי פעם -על

במוחו לאורך ימים ושנים. כשרונותיו נחקק 

היו לשם דבר בין בלימוד התורה ובין במילי 

 דעלמא.

הפוטנציאל האדיר שבו חבר ליגיעתו 

עצומה בתורה, כשאחר שנואשו המלמדים 

מלהדביק את הקצב המסחרר של מעופו 

הכביר, ואף האב הבר אוריין שלמד עמו 

בצוותא חדא כשנתיים ימים פכר ידיו 

חל ללמוד בדד בבית הכנסת בייאוש, ה

שבגלובאקי, שם היה עילויו מעצמו כששתי 

כליותיו נעשות לו כשני מעיינות ההולכים 

ושוטפים את כלי הדעת מעבר לכל גדה עד 

 שנודע שמו בשערים כ"עילוי מגלובאקי".

יש בנותן עניין לציין כמה אנקדוטות 

מאלפות אודות שנות ילדותו, הפותחות 

הפנימי ולשאיפות  צוהר ואשנב לעולמו

שהפעימו את רוחו והבעירו את נשמתו עוד 

בימי חורפו, ושופכות אור חדש על דמותו, 

שממש לא היה 'גאון וחכם' בעלמא, אלא 

 רוח גדולה פיעמה בקרבו.

רבנו היה נוהג לומר, כי מה שמשך אותו 

בימי ילדותו אל דפי הגמרא המצהיבים 

היא "הידיעה שאינו יודע". זו הידיעה 

התסיסה את רוחו ושלהבה את נפשו, ש

קליטתו את הפער בין מימדיה הבלתי 

נתפסים של התורה "הארוכה מארץ מידה 

ורחבה מיני ים" לבינו, ובהגיעו להכרה זו 

ביכר לבוא באש ובמים למענה וויתר בדעה 

צלולה על שעשועי הילדים בכדי להרוות 

את צימאון הדעת שבו. ככל שידע יותר כך 

ודע, מעין המליצה אשר מקורה ידע שאינו י

ב'בחינת עולם' לרבי ידעיה הפניני: "תכלית 

 הידיעה שנדע שלא נדע".

אילו ארע שלא עלה בידו של הנער לירד 

לסוף דעתם של חכמי הגמרא, כשאף לאחר 

יגיעת המוחין המפרכת הקושיא נשארה 

תלויה ועומדת בחלל האוויר, או אז תופס 

ו, נוטל את היה הילד אומנות אימותיו ביד

ספר התהלים ובוכה בדמעות שליש על מר 

גורלו שננעלו בפניו שערי החכמה, ותמיד 

 שעה האלקים לתחינתו וקיבל את תפילתו.

מתגבר הוא על יצר הסקרנות הטבעי של 

בעלי המוחות העילויים החקרנים, ושוקד 

על דלתי התורה יומם וליל, עד שכנשאל 

י לימים על ידי מעריציו על אודות ימ

ילדותו נענה ואמר "זאת אמי לבטח 

זוכרת...", לא היה זה העדר זיכרון כי אם 

"שכוח מעיקרו", כשמנגד היו שגורים על 

לשונו מאותם ימים אלפי דפים של ספרי 

ראשונים ואחרונים ממרחבי הספרות 

התורתית הענפה, עד שידע לסופרם 

 באותיותיהם.

כדרכם של גדולי ישראל כורת הוא ברית 

ת עם הלילה, קסמו לו עד למאוד ידידו

השעות הזכות והטהורות בהם "כלתה 

הרגל מן השוק" ויכול הוא להעפיל לפסגות 

גבוהות ביותר בהבנת התורה ושליטה בכל 

מכמניה, גורס הוא כמו הגירסא ש"לא 

 איברי לילה אלא לגירסא".

אמו הרחימאית נרעדה מהאפשרות בה 

קר שדין ולילין ומזיקים חיים יכולים לב

בבית המדרש באישון ליל, כשלבנה הצנום 

והחלש בגופו לא תהיה יכולת ההתגוננות 

מפניהם, והפצירה בו לבל יהין לעשות 

כדבר הזה, הילד היניק והחכים השיב לה 

מיניה וביה "הלא שנינו שכל היושב ולומד 

שכינה שרויה כנגדו" וכלום מעצור יש 

מלפניו לגרש את המזיקים לתוהו ילל 

 , והלא מלא כל הארץ כבודו!ישימון

מטבע הדברים, רוב באי בית המדרש 

ככולם, במשך רוב שעות היממה, היו 

יהודים ישישים באים בימים שאינם טרודים 

על המחיה ועל הכלכלה, אשר בראותם 

לפניהם ילד טוב לב ביקשו ממנו שימלא 

בעדם שליחויות שונות, בתחילה הסכים 

מעשי  הילד בלב שלם ונפש חפצה לעשות

חסד, בסוברו לתומו שאלו הם שליחויות 

חד פעמיות ולא יאלץ לבטל תורה בגינם, 

ברם לאחר תקופה קצרה התחוור לו 

למרבה הוותו כי יאלץ להקדיש את חייו 

"לעשות כרצון איש ואיש", ולהיעתר לכל 

הבקשות השונות והמשונות שהומטרו עליו 

בצרורות, ורצה להבהיר להם באורח חד 

פה שאינה משתמעת לשני פנים משמעי בש

שאין הוא רואה את סיבת ביאתו לעולם 

בכדי להפוך לנער שליחויות, אולם לאחר 

מחשבה שנייה אמר בלבו, והלא מהו 

תכליתה של לימוד התורה, בוודאי בכדי 

לקיים את מצוות התורה, והלא אידי ואידי 

רצון ה' הם, וכשם שנצטווינו מפי הגבורה 

ציווה הקב"ה על על לימוד התורה כך 

עשיית חסד! וכך המשיך במלאכת הקודש 

 של עשיית החסדים בשמחה ובטוב לבב.

עוד בטרם הגיעו למצוות נגעה ללבו 

אביונותם של הוריו, והוא החל לתור אחר 

עבודה תורנית שתקל מעליהם את נטל 

העניות המרודה המחשיבה את האדם 

 כמת. 

לאחר חקירות ודרישות התברר לו כי 

מכפרי הסביבה ישנם כמה ילדים באחד 

כפריים שאינם יודעים צורת אות והוריהם 

הבורים אינם רוצים בשום אופן שבניהם 

הארצּות, והם -ימשיכו את מורשת עם

תרים בנרות אחר מלמד נבון שידע כיצד 

לחדור לראשיהם האטומים של הילדים 

ובדרכי פלא יצליח להחדיר לשם מעט 

 תורה.

עיו ומכריו נבאו לו הילד העילוי שכל יוד

גדולות ונצורות, לא ראה כל פחיתות כבוד 

לעצמו ללמד ילדים כפרים שקטנו עבה 

ממותניהם, אדרבה מאוד מצאה חן בעיניו 

תמימותם וישרותם כשהם אינם מסוגלים 

להוציא מפיהם דבר שקר השנוי עליו כל 

 כך.

הוא הצליח מאוד בתפקידו וידע היטיב את 

כלי הדעת  המלאכה כיצד לצמצם את

הרחבים שבמוחו בהתאם לכלי קיבולם 

הצרים של ילדי הכפר, תקופה קצרה לאחר 

שנכנס לתפקיד ראו הורי הילדים כי זו 

בחירה מוצלחת וסיפרו בשבחו לכל מאן 

 דבעי.

המלמד של גלובאקי שהגיע מאחת הערים 

הגדולות, לא היה זה לפי כבודו ללמד את 

ו בני הכפר, וכאשר נוכח לראות שיש ל

"מתחרה רציני", ניסה בעזות מצח לתבוע 

את הנער לדין תורה בטענות ומענות, שלא 

שמענו ולא ראינו מיום מתן תורה שזאטוט 

שעדין לא הגיע למצוות ישמש בתפקיד כה 

 אחראי.



היטיב חרה לרבנו הדבר, כיצד לא זו בלבד 

שאותו מלמד מביט על בני הכפרים ברגשי 

מנסה לשמוט ריחוק וזלזול אלא שהוא אף 

מהם את חבל ההצלה האחרון שנותר להם 

לפליטה, ולכך גמר בליבו לריב את ריבם 

ולדון את דינם, והתבטא בחריפות רבה על 

אותו מלמד, כי אין ספק בדבר שכל מי 

שלא למד אצל אותו מלמד הוא אינו יודע 

לפתוח ספר, והראיה היא מאותו מלמד 

עצמו שהוא לא למד אצל עצמו ולכך הוא 

אינו יודע בין ימינו ושמאלו. הדבר יצא 

 מפיו ופני המלמד חפו.

 סמוך על שולחן חמיו בפינסק

עוד בטרם הגיעו למצוות לטשו אליו עיניים 

חומדות הרבה גבירים שראו באפשרות 

שהוא יהפך לחתנם כדרך להגדיל את 

כבודם ולעלות את יוקרתם, ומיד לאחר 

ששמעו את שמעו החלו לשטוף את 

ית הוריו הצעות שידוכים שכל מבואות ב

 אחת מהם מריחה כסף יותר מחברתה.

ההורים דחו על הסף את כל ההצעות מסוג 

זה והם רצו שוער מבית של תורה שידע 

להעריך את גדלותו ולעמוד על סודו, ולכך 

תכף ומיד כשעלתה ההצעה לבא בקשרי 

שידוכין עם רבי יצחק פיין, איש נכבד 

ברכו על  ונשוא פנים מהעיר פינסק,

המוגמר, וזאת זמן מה לאחר שחגג רבנו בר 

 מצווה...

בחתונה נוכחו גאונים מובהקים משכמם 

ומעלה ששמע החתן המופלג הגיע 

לאוזניהם והם ניסו להפציר בו לשאת 

דרשה ולהראות בה את כוחו וגבורתו 

בפלפולא דאורייתא, אך החתן סירב בכל 

תוקף לעשות את התורה עטרה להתגדל 

תנסח בדיפלומטיות "יצאתי ידי בה, וה

חובתי בבחינה שלפני האירוסין, כעת הגיע 

 זמני לבחון אחרים...".

"נו, יהי כאשר דברת" אמרו לחתן, "הבה 

נציע לפניך את חידושי תורתנו, ואתה 

תשפוט ללא משא פנים את מידת נכונותם 

ועמקנותם". להצעה זו לא סירב, והם החלו 

שי התורה להרצות לפניו בשטף את חידו

שלהם. רבינו מתעטף בשתיקה רועמת 

שהביעה את אי שביעות רצונו מהסדר זה, 

אך מדי פעם היה מעיר הערות קצרות 

וקולעות שהפריכו את כל המגדלים 

 הפורחים באוויר, בהותירו אותם פעורי פה.

לאחר שבעת ימי המשתה עבר לגור לצידו 

. מיד ביום שלמחרת הוליכוהו 47של חותנו

החתן הצעיר מעליהם לכיוון בית  רגליו של

המדרש והחל להגות בתורה יומם ולילה 

                                                             
יצוין כי ישנה גרסא נוספת לדרך כיצד הגיע לפינסק,  47

ת ואולם יש לה צליל צורמני למדי וככל הנראה הריהי יציר
 שעטנז בין כמה סיפורים על כמה מגדולי ישראל. 

כדרכו מימים ימימה, הוא קושר קשרי 

ידידות עמוקים עם הלומדים הישישים של 

שיח תורניים לפי -פינסק בראותו בהם בני

 רמתו. 

הוסיפה על החיבה והרעות העובדה 

שכולם היו אנשי אמת וטהורי לב שלא היה 

ניצוח המעוור עיני חכמים להם את יצר ה

לומר על טמא טהור ועל טהור טמא, 

תכונתם זו אהובה היתה עליו ושבתה את 

 לבו. 

בהיותו כבן שבע עשרה החל לעסוק 

לפרנסתו בהגדת דרשות בבית הכנסת של 

קדישא והתחבב עליהם בדרשותיו -החברה

עד לאחת. בדרשות אלו גילה פן נוסף 

מתו באישיותו, שבנוסף לגאונותו וחכ

הריהו 'מגיד' מן השורה הראשונה, בעל 

מתק שפתים, היודע "לערוך מערכות 

ולהשפיע יראת שמים על  48ביראת ה'"

שומעיו. הוא מצא סיפוק רב במלאכת 

 קודש זו שאינה גובלת בביטול תורה.

מדרשותיו שנשא בשנים מאוחרות יותר, 

אשר אלו נחקקו עלי גיליון בכמה מספריו, 

חכמתו הרבה ידע היטב נמצאנו למדים כי ב

להתאים את הדרשות לקהל היעד, שהיה 

בדרך כלל מורכב גם מאנשים פשוטים 

שאינם מחבבים במיוחד הטפות מוסר או 

לחילופין הברקות חריפות השמורות לחכמי 

 חרשים ונבוני דבר שדי להם ברמיזא. 

דרשותיו היו מתאפיינות ברעיונות פשטניים 

נפש, הקושרים את  שובי לב ומצודדי

השומע הפשוט בעבותות אהבה לתורה 

הקדושה, בלא שיחוש כיצד מוכנסים 

 תוכחה ומוסר מהדלת האחורית של ליבו.

כאשר שמע חמיו כי חתנו הדגול שעדיו 

לגדולות מצא לעצמו עיסוק כה משפיל 

לרום מעלתו קיבל את הדברים בסערה 

וחרי אף, ומיד קרא לו לשיחת פנים בפנים 

לנזוף בו קשות על המחדל שבמקום והחל 

ללמוד כל היום וכל הלילה מבזבז את זמנו 

היקר באמירת דרשות, תחת להפוך לאחד 

מגדולי ישראל ולהאיר את העולם סופו 

עלול להיות כאחריתו של מגיד השנוי על 

הבריות, עקב היותו "מגיד עוונותיהם של 

 ישראל".

רבנו אמנם חלק בהשקפתו על דברי חותנו, 

א ראה עוול בכך שהוא משמש כמגיד ול

ואף משתכר למחייתו, הלא חז"ל אמרו 

"פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריות"  

וכל שכן משרה רוחנית שכזו, ואולם שקל 

במאזני דעתו שאותם חז"ל אמרו גם כן 

"חייב אדם בכבוד חמיו", ולכך הודיע 
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לאנשי החברה קדישא על עזיבתו, ופרש 

 לספריו ולתלמודו.

 'גלות קלווריה' והמעבר לקוטנא ולטיקטיןב

כמה שנים מאוחר יותר, בשנת תקפ"א, 

עלה רבינו על כס הרבנות בקלווריה, אך 

פרק זמן לאחר המינוי התברר לו למרבה 

הצער שהיתה זו שגיאה חמורה, מאחר 

שבבני אותה העיר היו עמי הארץ עזי מצח 

שמיררו את חייו כל אימת שניסה להטיל 

דרתו, ולא בחלו מלקנטרו עליהם את א

 בדברים על אודות גילו הצעיר וכיוצא בזה.

49 

מאחר שלא היו לפניו שתי ברירות נאלץ 

להישאר שם לפי שעה ולסבול בדומיה את 

קיתונות הרותחים ששפכו הללו בנדיבות 

על פניו, אם כי שכשחש שהגדישו אלה את 

הסאה וכבר אין זה שאלה של כבודו האישי 

בודה של התורה שאין כי אם פגיעה בכ

עליו מחילה, נאלץ להקהות את שיניהם 

 ולהחזירם מנה אפים.

פעם אחת ארע שרבינו ביקש מאחד 

מהגבירים כקורח התקיפים ביותר, שנודע 

בשערים כ"לא חכם גדול ולא טיפש קטן", 

שיואיל בטובו לתרום פחות מאלפית האחוז 

מממונו לצדקה, ונענה בשלילה, רבנו 

של הדלים פלט לעברו שכאב את כאבם 

משפט מחודד, הלה ניסה להשיב את כבודו 

האבוד ושאלו בתמיהה "כלום נכונה היא 

השמועה שמר תוכו אינו כברו ובתוך תוכו 

 הריהו כולו חסד רחמים וחמלה?".

תוך כדי דיבור השיבו רבינו "מה לך שת 

את ליבך לדברי הבריות, והלא אף עליך 

טים, אומרים הבריות שהנך שוטה שבשו

כלום הנך מאמין להם שכך הם פני 

 הדברים?!". 

אותו הגביר וחבריו, שלא חשך מהם רבינו 

את שבט לשונו, החליטו פה אחד 

'להענישו' קשות, והודיעוהו חגיגית כי אם 

רוצה הוא לקבל משכורת כרב ושלא ידונו 

הוא ובני משפחתו לחרפת רעב, עליו 

לשמש אף כבלן בבית המרחץ. לא פחות 

 יותר.ולא 

רבינו קיבל עליו את הדין באהבה, והפך 

לבלן של העיר. וכמובן מאליו, אחר שנענש 

לשמש כבלן היה נקל כבודו בעיני בני 

העיר, והללו נהנו להתקלס בו ולהשפילו 

עד עפר. רבנו המשיך לקבל את גזר דינו 

ברוח טובה ובהומור דק, עד שכשאיימו 

עליו להעבירו ממשרתו ענה בחיוך "משרת 

 בלן תהיה מזומנת לי בכל מקום בואי"...   
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בני העיר להכתירו לרבנות בגין השמועה כי אין הוא בקי 
בד' חלקי שו"ע על בוריים. רבינו קיבל את הביקורת 

שנה שלמה בחדר, ויצא  ברצינות תהומית, הסתגר משך
 ממנו בקי בד' חלקי שו"ע.



לאחר שנים ספורות בהם באו מים עד נפש, 

הוצעה בעבורו משרה רמה ביותר שמתן 

שכרה בצידה: רבנות קוטנא. קוטנא היתה 

עיר ואם בישראל, וכל תושביה היו 

חסידים. רבינו קיבל את ההצעה בתרועות 

שמחה, ולו בכדי לעזוב את קלווריה. הוא 

יל שחייו במתכונתם הנוכחית חש בעל

 אינם חיים.

כבן כפר ששם "כולם אהובים כולם 

ברורים" ולא ירדו לחילוקים הדקים בין 

אורח החיים החסידי לזה המתנגדי, לקח 

את מקלו ותרמילו ועקר את רגליו לעבר 

 קוטנא.

תקופת הניסיון הקצרה לא עלתה יפה, 

מאחר שהיה מתנגד חריף, חרף חסידותו 

בל מקשיי התאקלמות בעיר של אביו ס

חסידית זו, שכל בניה שתולים על פלגי 

החסידות, הלכך בהזדמנות הראשונה 

שנקרתה לדרכו עבר לכהן ברבנות 'טיקטין', 

אשר היתה עיר של מתנגדים ששפתם 

 כשפתו.  

כאן בטיקטין היתה לרבינו ההזדמנות לישב 

בשלווה ולעסוק בפוריות תורתית, ושם 

יהושע" שהקנה לו  חיבר את ספרו "עמק

שם עולם כגאון אדיר שמעטים כדוגמתו, 

היודע לצלול לעומקה של סוגיה בבקיאות 

חובקת זרועות עולם, עד שהיו שכינוהו 

 "שאגת אריה שני".

שיחו ושיגו היה ספוג בלחלוחיות ורעננות, 

ובכל השיחים בלטה מאוד חריפותו כי רבה 

וסערת מזגו, שהיה בעל מעוף, שמוחו 

א יכול היה להדביק את הקצב בעצמו ל

המסחרר של זרם המחשבות, כשהברקה 

גוררת הברקה וכל חידוד גורר אחריו עוד 

חידוד, ובניגוד קוטבי לכך, בספריו מתגלה 

רבינו כפשטן גדול, שנזהר מאוד שלא 

 להיגרר לשמץ של פלפלנות עקומה. 

 החוט המשולש

בשנת תרי"ג עבר רבנו לכהן כרבה של 

עיר חשובה זו היתה תל העיר סלונים, 

תלפיות ויצאו לה מוניטין בעולם התורה, 

סלונים"  –מחמת ישיבת "עץ חיים 

שבתוכה, וממנה שמו וזכרו לדורות עולם 

כ"רבה של סלונים". עשרים השנים שבהם 

פרש עליה את מצודתו עד יום מותו היו 

השנים היפות בחייו, ובהם חיבר את 

ה מרבית ספריו והפך למושג אשר נהג

ברטט של חרדת קודש ובהערצה פנימית, 

 בנוסח של "של נעליך".

בעיר גדולה לאלקים זו, האצילו מקרני 

-הודם כל אחד על פי דרכו שלשה כוכבי

אור, השונים זה מזה מן הקצה אל הקצה, 

קדישא -הלא המה רבי אייזל חריף, הסבא

מסלונים בעל יסוד העבודה, ורבי משה 

 המגיד מקלם. –יצחק דרשן 

בנו היה בא כוחה של התורה הקדושה, ר

שבה עמל ויגע כל ימיו לשמה, ושאיפתו 

הפנימית היתה להפוך את הדור ללומדים 

מופלגים וגאונים אמיתיים אשר תורתם 

אומנותם, ואינם הולכים בגדולות ונפלאות 

ומנסים לקפוץ למעלה מדרגתם ולהונות 

 את הבריות.

המגיד מקלם לעומתו כיאה וכיאות 

מובהק של רבי ישראל סלנטר, שם  לתלמיד

את כל כובד משקלו בכדי להחדיר בשדרות 

העם את תורת המוסר ואצילות המידות, 

הוא לחם בשטף קצף כנגד "הנותנים 

חיתתם בארץ חיים" בדרכים שונות 

ומגוונות, ואף היה ידוע בכח הציור שלו 

שאין דומה לו, שעשה בו שימוש רב בתארו 

ם על שבעת בצבעים חיים את הגיהנו

מדוריו עד שגעה כל העם בבכייה. מעשים 

שבכל יום שכה הושפעו אנשים מדבריו עד 

 שקרסו ארצה מתעלפים.

הסבא קדישא מסלונים דרך אחרת היתה 

עמו, והוא ראה את שאיפת חייו לקרוע את 

סגור ליבם של בני הדור ולגדל דור דעה לא 

רק של לומדים מובהקים בהתאם לגאונותו 

לבב, -י אם חסידים בריהכבירה, כ

ששופכים לב כמים בעבודת התפילה 

ומכניעים את עורפם הקשה כשלבם שבור 

 לשברי שברים כחרס הנשבר.

הצד השווה שבהם שכולם לחמו את 

מלחמת ה' בגיבורים כנגד תנועת ההשכלה 

שעשתה שמות בכרם ישראל ובפרט בקרב 

בני הנעורים. כותבי קורות הימים העלו על 

עה הנדירה באותם ימים, נס את התופ

שבאותו פרק זמן בו הבליחה קרן אורם של 

שלשת המאורות לא היה בית בסלונים 

 אשר היה שם מת.

רבינו העריך עד למאוד את שני האחרונים 

בגין מעלותיהם האישיות ומלחמתם 

בהשכלה, והפליג בשבחם במטבעות לשונו 

הספורות והמדודות בלא לשון מדברת 

לוקי דעות ענייניות שצצו גדולות. למרות חי

לא נפגמה ההערצה ההדדית שרחשו 

 לכת אלו זה לזה.-שלושת מיטיבי

בערוב ימיו ריכך רבינו את התנגדותו 

לחסידות, אחר שנוכח כי החסידים 

מקפידים על קלה כבחמורה והם נלחמים 

 כדוב שכול כנגד פורצי גדר. 

 ענוות חן

חרף העובדה כי רבינו היה אחד מהלוחמים 

הגדולים כנגד ההשכלה, וכפי שנמסר 

הזהיר אחד מגדולי ליצני הדור מקרב 

המשכילים את חבירו חמורות, לבל יהין 

לנסות להתמודד עם חרב הפיפיות 

שבלשונו של רבינו, וכי הוא "רב מסוכן עד 

מאוד" שיש לאנשים שכמונו לשמור ממנו 

יום היה -שבחיי היום בטיחות, הרי-מרחק

רבנו ענוותן כהלל, הכואב את כאבם של 

החלכאים והנדכאים ועומד להם לאחיעזר 

 ואחיסמך.

צדיקים פירשו את הפסוק "והאיש משה 

עניו מאוד" שהמילה 'איש' משמעה חוזק 

ותקיפות, ומשה רבנו היה 'איש' 

בחיצוניותו, ואולם בתוך תוכו היה 'עניו 

ני האדמה', מאוד מכל האדם אשר על פ

בזעיר אנפין ניתן להשאיל את הרעיון 

לרבינו, שכלפי חוץ נדמה היה שאין אדם 

בעל חוזק נפשי ועוז רוח יותר ממנו, שהלוא 

אין הוא נושא פני איש, ואולם בתוככי לבו 

שוררים הטוב והנעלה, הזך והנאצל, כולו 

 אך טוב וחסד.

מאלף מאוד לקרוא בעיון רב ובשום שכל 

המאלפות לספריו, בהם הוא  את הקדמותיו

חושף בפני הלומד וההוגה טפח ממידותיו. 

הוא משיח לפי תומו על חרדתו הגדולה 

לבל תצא דבר תקלה על ידו, עקב 'שכלו 

 הפעוט וקוצר דעתו'...

סיפר בעל הנתיבות שלום מסלונים על פעם 

אחת בה פסק רבינו את פסקו, וברגע 

 שהתברר לו שבספר שקדם לו בכשני דורות

נפסק אחרת שינה מיד את דעתו. לפליאת 

הנוכחים הלא הוא נחשב כגדול ממנו 

בחכמה, השיב כי לפני חמישים שנה 

האוויר היה זך וטהור, והיה נקל יותר לכוון 

לאמת יותר מימים אלו ולכך הוא מבטל 

דורים. מה -את דעתו בפני גדול שלפני דור

 נענה אנן אבתריה.

 בתפילת שמונה עשרה נהג לקצר,

וכשנשאל על ידי הבעלי בתים באחת מערי 

מלכותו "אנו רגילים לרבנים המאריכים 

בתפילה", השיב בהומור דק "הנני רגיל 

לבעלי בתים הנועצים עיניהם בסידור ולא 

ברגליו של הרב...". וברם כאשר נסע מחוץ 

לעיר עם עגלון פשוט אשר לא יוכל להבין 

 את גדלותו, מירר בבכי בתפילה.

עגלון "מה זה ועל מה זה" השיב לפליאת ה

בפשטות "מה לך מתפלא, והלא אם 

חוטאים מן הראוי הוא לעשות תשובה, 

והנני לבקש ממך בקשה אישית לבל תגלה 

את קלוני ברבים ותספר את אשר ראו 

 עיניך".

הגם שהנהיג את בני עדתו בדרך של "יקוב 

הדין את ההר" הרי שלילדי החמד של 

חום הסולח להם העיר סלונים היה כאב ר

על טעויות במבחן ודואג לזכויותיהם, 

כאשר לפי השקפתו "אפילו הכאה קלה 

היא אינה מן המידה". פעם אחת גונבה 

לאוזניו השמועה על מלמד חם מזג המכה 



את תלמידיו, מיד אחזתו חלחלה וביקש 

להפקיע אותו ממשרתו. כשטען המלמד 

שאין לו לחם לפי הטף, ענה בתקיפות: 

 של כך עליך לאכול ילדים?!'.'כלום ב

 שריד ופליט לחריפי דפומבדיתא

כינוי החיבה הבלעדי שלו זכה רבינו בקרב 

שלומי אמוני ישראל "רבי אייזל חריף", 

נמצאנו למדים כי חריפותו שברה שיאים 

והיתה מעל ומעבר לכל המושגים 

המקובלים. עד ימינו התואר "חריף" 

וא כחניכה לשמו של אחד מגדולי הדור ה

חריג למדי בלקסיקון התארים, ואכן, 

גדלותו התאפיינה בקווים ייחודיים שקשה 

 למצוא כדוגמתם.

אצל רבינו החכמה האלוקית שבקרבו 

השתלשלה לעולמינו בלבוש של 'חריפות', 

והוא ידע היטב הן כיצד לתפוס את הבעיות 

והן למצוא יש מאין פתרונות מחוכמים, 

תענגו על רבים נהנו ממנו עצה ותושיה וה

ה"שיחת חולין של תלמידי חכמים" שהיה 

 תמיד בבחינת "תנא ושייר".   

אלפי פתגמים ומימרות כנף נמסרו בשמו, 

ונמקד את העדשה במעשיה אחת עממית 

המסופרת על רבינו, בה ניתן למצוא חכמה 

וטוב לב שהם באים כאחד כשכל אחד 

 מהם הוא אב ותולדה של חברו.

ערב פסח, בא  באחד הימים הטרופים של

אליו בחשאי אחד מהגבירים של סלונים, 

כשנפשו בשאלתו: הוא סיפר כי ירד מנכסיו 

כליל, ל"ע, וברצונו לשמור זאת בסוד כמוס, 

הן מפני הבושה והן מאימת הנושים, ואולם 

חג הפסח עומד בפתח... אמנם בדרך לא 

דרך הצליח להימלט מידי גבאי הקמחא 

ו מעות בכדי דפסחא, ואולם לא נותרו ביד

לכלכל את צורכי החג, "כיצד אראה פני 

 בפני בני העיר ואנה אשא את חרפתי?!".

רבנו חייך בטוב לבב, וענה קצרות: "ייגש 

אלי מר לאחר התפילה, וכביכול יאמר לי 

כמה משפטים, ובכך הכל יבוא על מקומו 

לשעבר התפלא מאוד על -בשלום". הגביר

ובטוח תשובתו של הרב, ואולם היה סמוך 

שהרב הפיקח ידע כיצד לעשות את הבלתי 

אפשרי, "לשבור את החבית ולשמר את 

 יינה".    

בליל הסדר ניגש אותו גביר במבוכה אל 

רבינו והניע את שפתיו בלא להוציא הגה 

מפיו, מיד לאחר כמה נענועים פכר הרב 

את ידיו בייאוש, וצעק בקול "אוי ווי, הלא 

שנערכה  הכל חמץ!", לאחר אתנחתא קלה

בכדי להוסיף נופך ל'הצגה', הוסיף: "אל 

דאגה הלא בתוך עמי אתה יושב, ויש כאן 

הרבה יהודים יקרים שיוכלו לסייע לך 

 בצורכי החג".

מיד החלו לזרום אל בית הגביר דברי מזון, 

כשרבינו הבין בחכמתו שמלבד הפתרון 

המקומי יש כאן משום עקירת הבעיה 

הגביר את  מהשורש, יען כי אחר שיעבור

'טבילת האש' הראשונה של ההזדקקות 

לבריות, יקל עליו מכאן והלאה לחשוף את 

 50 ירידתו מנכסיו.

* 

בג' בטבת תרי"ג השיב רבינו את נשמתו 

ליוצרה כשהוא משאיר אחריו זרע ברך ה', 

אנשים גדולים משכמם ומעלה הקובעים 

 ברכה לעצמם, זכותו תגן עלינו.

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 סיפור
עולה ריח ניחוח  –סמכוני באשישות 

 אשה לה'
השעה היא שעת בין הערביים 
בגטו קובנא, השמש החלה כבר את 
פרפורי הגסיסה שלה וצבעה את 
השמים בגוון ארגמני כדם, הבריות 
שבימים כתיקונם היו חוזרים 
בשעות אלו איש איש מעבודתו, היו 
עסוקים כעת ב"ספירת העומר" 

מניית ימי הזוועה יחודית משלהם, 
שחלפו, מתוך המתנה דרוכה 
אימתי יבוא הקץ לייסורי האיוב 
שהולמים בהם, יסורים שהם 
למעלה מכח הסבולת האנושית. 
איש אינו יודע מה ילד יום, וביד אף 
אחד אין הסבר מספק להיעלמות 
המסתורית של ידידים ורעים, אשר 

 פרחו לעבר הבלתי נודע.

                                                             
חז"ל מלמדים אותנו שחכם עדיף מנביא, ועל שלמה  50

המלך כתוב "ויחכם מכל האדם", דומה שאין הכוונה למוח 
מחודד בעלמא היודע ליצור כהרף עין שנינויות למיניהם 
מה שקורים בלשוננו "מבין עניין", אלא שככל הנראה אחד 

כוונת דברי חז"ל הוא למין מתנה מהשבעים פנים ב
מיוחדת מבית גנזיו של הקב"ה לחלק גדול מגדולי ישראל 
שהם מסוגלים להקיף נושא על שלל היבטיו ולחדור 

 לנפתולי הנפש בהבנה עמוקה וחודרת מעין נבואה.
להבדיל אף מצאנו את הרעיון האמור בכתבי הרמב"ם שם 

הגיע הוא משבח את אחד מחכמי יוון הידועים כמי ש
בשכלו לדרגה אחת פחותה מנבואה, ממשמעות הדברים 
יוצא שיש חכמה שהיא מעין נבואה ובעליה שואב את 

 אנושים.-מבועי החכמה ממעיינות על
יש בית אב להשערה זו בדברי החפץ חיים המחדש 
שכישרון מקורו בנשמה גבוהה ואולי זוהי הכוונה במה 

ו "מלגלות שאנו מכונים "עם חכם ונבון" והשי"ת יצילנ
 פנים בתורה שלא כהלכה".

ות הצלמו-כל אחד מתושבי גיא
מתמודד בדרך משלו עם חרב 
המשחית שאינה יודעת רחם, יש 

ההכרה -גיבור כח אשר ירענן מתת
שפר המקפלות בתוכן אגלי -אמרות

חיזוק וטללי נוחם ויזליף מהן על 
גופו, ויש מי ששותק ומנסה בכל 
הכוח להדחיק לתהום הנשייה את 
מחשבות היאוש, ויש גם אשר עקב 
החרדה המתמשכת וחוויות 

שוקע בעולם של הזיות  התופת
עגמומיות ומאבד את דעתו 

 לצמיתות.
הצד השווה שבהם, שאין ביניהם 
מי שמסוגל לרכז את חושיו ולטוות 
את פתיל המחשבה בשעה שכזו 
ב"חקר והגות". הן היסורים 
המצמררים מטריפים את הדעת 
וסותמים לחלוטין את צינורות 
המוח מזרימת רעיונות והגיונות, 

לות, אדרבה, מחשבות ומושכ
הייסורים שואבים אותם בעל 
כורחם לעולם של תוהו ובוהו 
כשכלי הדעת והנפש מושבתים 

 לחלוטין.
יוצא מן הכלל מי שהוציא את 
כוחות הגבורה שבנשמתו מן הכוח 
אל הפועל כבר בימים כתיקונם... 

ליל -כקרן אור המבליחה בחשכת
ודוחה את החושך, כך נצנצו באותם 

ים אורות מאופל ימים חשוכים ואפל
הם גדולי התורה ועמודי העבודה,  -

שכל התורה כולה היתה מקופלת 



תחת מראשותיהם, אלו שמרו על 
צלם האלקים שבקרבם, והצליחו 
בגבורה עילאית לנווט את סירתם 

המרה -בינות לנחשולי הזעף של מי
שאיימו להטביעם בתוכם. הללו 
ידעו היטב את המלאכה, מן 

דש, המלאכות הקשות שבמק
לשתות ולמצות את כוס התרעלה 
בלא להיות מושפעים מאידי הרעל 

 שלה.
אור שקפצו כאיל -בין אותם כוכבי

להאיר לעולם בשעת חשיכה 
מזדקרת ומתבלטת לנגד העין 
דמותו ההרואית של הגאון "רבי 

 אלחנן וסרמן". 
-רבי אלחנן, מדמויות המופת ואישי

השתייה שהאצילו מקרני הודן על 
תורה שבליטא בטרם פני עולם ה

בוא ימי הזעם והעברה, קידש שם 
שמים ברבים, בין בשירת חייו 
והיקוד שבו, ובין במות הקדושים 
על קידוש השם בימים בהם ניתנה 
רשות למשחית, כשעלה על מוקדה 
מתוך ישוב הדעת מוחלט שאין 
למעלה הימנו, ויהי לאות ולמופת 
ונחקק באותיות של זהב בדפי 

 דית.ההיסטוריה היהו
מן הקווים הבולטים באישיותו, היה 
המיזוג של מנוחת הדעת יחד עם 
אש עצורה ומתוחמת, ואת אלו לא 
עזב גם בתוככי המדור השביעי 
שבגיהנום, כשהמשיך את חייו 
באותה המתכונת שבברנוביץ' של 
מעלה. כרבי עקיבא בשעתו לא שת 
הגאון האמיתי את לבו לסכנת 
החיים המוחשית שהוא שרוי 

וכה, והרביץ תורה ברבים עד בת
 לנשימתו האחרונה.

אותו צדיק וקדוש גייס לרשותו 
באותם ימים טרופים את כל כח 

ההסברה והשכנוע המדהימים שלו, 
בכדי לבאר לתלמידיו בפשטות 
גאונית ש"מלאך המוות מה לי הכא 
ומה לי התם", בין בברנוביץ' ובין 
בגטו קובנא, הוא נעץ בנו את אלפי 

י לטורדנו מן העולם, ומה עיניו בכד
בכך! "הלוא כל עוד נשמת רוח 
חיים באפו מחויב יהודי בתלמוד 

 התורה, הלא כן?!".
במשך תקופה שהתפרסה על פני 
כמה חדשים, הצליח רבי אלחנן 
בדרך לא דרך להינצל מחרבו 
הנטויה של מלאך המוות ולהעפיל 
למרומי הר ה' יחד עם סגל תלמידיו 

דעת. דברי ה-הרוח וענקי-גיבורי
התורה הראו להם פנים שוחקות, 
בימים אלו שכל העולם כולו כלבת 
אש וחרבו של מלאך המוות שלופה 
בידו נטויה על הגולה. האותיות 

-הקדושות שפרחו באוויר באש
העקידה של בחירי האומה, ריחפו 
בחלל עד הגיעם לגטו קובנא ושם 
קנו שביתה במוחם החושב וליבם 

 ותלמידיו.הבוער של רבי אלחנן 
הגיעה שעת האפס. רבי אלחנן 
הקדוש כבר נקרא למתיבתא 
דרקיעא בכדי להאיר בתורתו את 
עיני האופנים וחיות הקודש שלא 
זכו שתינתן להם התורה, למסור 
שם "שיעור כללי" בגדרי מיגו האם 
פירושו "כוח הטענה" או "מה לי 
לשקר", ובכך להכריז "נצח ישראל 

 לא ישקר!".
חי השטן כבר הקלגסים שלי

עומדים בפתח, אצה להם הדרך, 
לראות עוד דם יהודי שנשפך כמים. 
התלמידים מצדם מנסים להיאחז 

אלו מחשבות אופטימיות, -באי
להאמין שטרם אפסה תקוה שיזכו 
לראות גם מחר את אור השמש, אך 

עיני הבדולח של רבי אלחנן, 
שרואים את הכל באספקלריא 

יח המאירה, העמיקו חזות, לא הנ
לתקווה ערטילאית שאיננה 
מבוססת על רשב"א וריטב"א 
להטעות אותו, ידע: אם לא 

טבעי, הנני עומד -שיתרחש נס על
לפני מסירת נפשי על קדושת שמו 

 יתברך.
מבין הוא גם מבין את גודל השעה, 
נהיר לו שכפסע בינו לבין עולמם 
של קדושים אשר בארץ שנשפך 
דמם כמים, שאין כל בריה יכולה 

מוד במחיצתם, והריהו תופס לע
במוחו הבהיר והחד כאזמל את 
המשמעות הרחבה והעמוקה של 
השואה בתולדות עם ישראל שאין 
היא גזירה איומה בלבד כי אם "ציון 
דרך בתולדות האומה", מהקשים 
שבחבלי משיח שאי אפשר לה 

 לגאולה לבוא בלעדיהם. 
עיניו הצופיות לא התלחלחו אף 

לא הניח  בדמעה אחת, אף הפעם
לדמעה הסוררת לגלוש על מורד 
לחייו ולטשטש את צלילות דעתו. 
ולא, אין הוא עמל להשליט את מוחו 
על לבו, השליטה העצמית וההרגל 

-לכוון את כל הליכותיו לאור כלל
הברזל "מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

בשעה זו דיקא", נעשו אצלו  –
 לטבע שני.

את עפעפיו אינו מגביה, כדרכו 
ליישם את אגרת הרמב"ן  בקודש

ככתבה וכלשונה, "ועיניך יביטו 
ולבך למעלה", ובלא  –למטה לארץ 

שום רעד בקולו הוא פותח את פיו 
בחכמה. דרכו אינה נחפזת לו, והוא 
אומר במתינות, כמונה מעות, את 
דבריו האחרונים עלי אדמות, צוהר 
ואשנב לעולמו הפנימי ולשאיפות 



ת שהפעימו את רוחו והציתו א
נשמתו בימי חלדו עד לשריפתו על 

 קדושת השם. 
הרעיד רבינו את כל העולמות, 
העליונים והתחתונים, כשרוח 
אלקים שפוכה על גווילי פניו 

נש שלא מעלמא -ומראהו כשל בר
 הדין.

"אחים יקרים! אל נא תלכו שולל 
המחוכמים  אחר ניסיונות ההטעייה

של הצוררים, בלי ספק הם מועידים 
אל נא ירע  –את פנינו למיתה. ברם 

לבבכם על אשר נגזר עליכם, לקפד 
את פתיל חייכם בדרך טראגית 
שכזו, הן משמים רואים אותנו 

לעלות על המוקד לאשה  זכאיםכ
ריח ניחוח לה'! עלינו אפוא לשוש 

ולהגיל באושר הגדול שנפל בחלקנו 
יהם של עשרה הרוגי לילך בעקבות

מלכות, שכל חייהם ציפו בקוצר 
רוח לרגע הנשגב, מתי יבוא לידי 

 ואקיימנו". 
דממת אלחוט השתררה בחלל. 
השומעים היו באותם רגעים 
רחוקים מאוד מהאזנה סבלנית 
לדברים, ותחילה לא ירדו כלל לסוף 
דעתו של רבם הדור הפנים, רק 
שפשפו עיניהם בפליאה והביטו זה 

 –ברבם חליפות... הכיצד בזה ו
שאלו את עצמם באין אומר ודברים 

כיצד מסוגל הוא לראות את  –
  הדברים באור כה גבוה ועילאי?!

"אנו עומדים בעוד שעות ספורות 
לקיים את המצווה הגדולה ביותר, 

מצוות קידוש השם, והכתוב אומר 
'כי אתה ה' באש הצתּה, ובאש 
אתה עתיד לבנותה', האש 

גופינו היא היא האש שתשרוף את 
 שתקים מחדש את בית ישראל!"

"עלינו להיזהר ולהישמר" נישא 
ברמה קולו השלו והעמוק, "לבל 
תעלה ברעיוננו מחשבת פיגול 
הפוסלת את הקרבן!". הוא סיים 
את דבריו המרטיטים כשבנות קול 
כמו ענו אחריו "שמע ישראל ה' 

ה' אחד!". רבינו עלה על  אלקינו
המוקד יחד עם צאן מרעיתו ואלפי 
ישראל, זכותו וזכותם תגן עלינו, ה' 

 יקום דמם.
  

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 

 

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
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