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רה- רמת שלמה התו ללומדי  במה 

בחוקותי – כל ישראל ערבים

גליון
שי"ט

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

והדבר לכאורה מבואר להדיא ב'תנא דבי אליהו רבה פרק יא, וז"ל: לפי שכל ישראל ערבים 
זה לזה. ולמה הן דומים לספינה שנקרע בה בית אחד, אין אומרים נקרע בה בית אחד, אלא 
כל הספינה נקרעה כולה - כך הם ישראל שנאמר )יהושע כב( הלא עכן בן זרח מעל בחרם 

ועל כל עדת ישראל היה קצף, עכ"ל.
ה[ והנפ"מ בשני גדרים אלו. דהמחוייבות של כל אחד על חבירו, שזה נוצר בהר גריזים 
כלפי  אולם  הזאת,  המחוייבות  אין  הגרים  וכלפי  הגרים,  על  היה  לא  באמת  עיבל,  ובהר 

הערבות שמעשה היחיד מתייחס לכלל – זה אף בגרים.
ו[ ונראה דהנה בסוכה כט. איתא דיצא מוציא, והיינו דבברכת המצוות אף המי שיצא יכול 
יקיים המצוה, א"כ  ובפשטות הביאור דכיון שהוא מחויב שחבירו  לברך להוציא אחרים. 
נחשב שהוא מחויב בדבר. אולם לפי האמור י"ל דעד כמה שהמצוה של חבירו מתייחסת 
אליו – נמצא דבאמת הוא מחויב בעצם המצוה של חבירו, והוה ממש מחויב בברכת חבירו. 
וכתב  ע"כ.  למצות,  בזה  זה  ערבים  ישראל  כל  וז"ל: שהרי  רש"י  כתב  דהנה  מוכרח.  וזה 
בזה"ל:  מג(  מוסר,  תוכחת  חיים  דרך  פרק  חולין,  הק', מסכת  )בס' השל"ה  הק'  השל"ה 
כמי שלא יצא הוא דמי. ע"כ. מבואר שאין החיוב  פירוש לפירושו, וכיון שלא יצא חבירו 
מחמת שהוא חייב לדאוג לחבירו שיעשה המצוה, אלא נחשב כמי שלא יצא. והיינו שחסר 

לו המצוה של חבירו. 
ז[ ובזה תתיישב קו' הקובץ שיעורים ביצה אות סו, דכיון דדין תוכחה גם הוה מדין ערבות, 
והנה היכא דהוה פורק עול שאינו 'עמיתך' פטור מתוכחה, וא"כ מוכרח דליכא ערבות במי 

שאינו 'עמיתך', וא"כ דלא יהיה בו הדין 'דיצא מוציא'.
ולפי האמור יש לחלק דדין 'עמיתך' זה רק בחיוב של הר גריזים והר עיבל, והיכא שאינו 
'עמיתך' ליכא ערבות דהר גריזים והר עיבל ]כמו דאין בגרים[, אולם את הערבות דמתן 

תורה שפיר הוה בהא, וממילא איכא דין 'יצא מוציא' אף במי שאינו 'עמיתך'. 
בענין מצות ערכי אדם, בהמה, בתים ושדות

הרב שמואל מנחם כהן
"דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת לה'" )כ"ז, ב'( "ואם כל 
בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' והעמיד את הבהמה לפני הכהן:  והעריך 
הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה" )שם י"א – י"ב( "ואיש כי יקדש את ביתו 
קדש לה' והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום" )שם י"ד( "ואם 
משדה אחזתו יקדיש איש לה' והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף" 
)שם ט"ז( ומבואר בקראי דאיכא ד' מיני הקדשות, נדרי ערכי אדם, הקדש בהמה, הקדש 
בתים והקדש שדות. והנה הרמב"ם בספר המצוות )עשה קי"ד – קי"ז( מנה לכל אחד ממיני 
הקדשות האמורים כאן כמצוה בפני עצמה וכתב וז"ל, המצוה הקי"ד היא מה שהורתנו 
בהמה  ערכי  בדין  התורה  שצותנו  מה  היא  הקט"ו  והמצוה  וכו'.  אדם  ערכי  בדין  התורה 
והמצוה  אותה.  הכהן  והעריך  הכהן  לפני  הבהמה  את  והעמיד  )שם(  אמרו  והוא  טמאה 
הקי"ו היא שצונו ית' בערכי בתים והוא אמרו )שם( ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לי"י 
והעריכו הכהן. והמצוה הקי"ז היא מה שצותנו התורה בערכי שדות והוא אמרו )שם( ואם 
משדה אחוזתו יקדיש וכו' ואם את שדה מקנתו וכו'. וצ"ב אמאי חשב להו כארבע מצוות, 
והא מצוה אחת היא לנהוג ניהוג הקדש במה שמקדיש, ובשלמא ערכי נפשות אתי שפיר 
דחשיבי מצוה בפני עצמה, דאין זו הקדשת חפץ וגם לא נדרי הקדש רגילים אלא דין ערכין, 
אך הקדשת בהמה טמאה, בתים ושדות, הקדשה רגילה נינהו ככל שאר הקדשות, ואמאי 

חשיב כל אחד מהנך הקדשות מצוה בפני עצמה.
והרמב"ם עצמו עמד בזה במצוה קי"ז וכתב וז"ל, ואל יחשוב חושב שאלו הארבעה מינים 
מן הערכים יהיה ביניהם שתוף יחייב שיימנו מצוה אחת, אבל הן ארבע מצות יש לכל אחת 
מהן דין זולת דין האחרת. ואמנם יכללם שם ערך על צד שתוף השם. ואין ראוי שיימנו מיני 
הערכים כלם מצוה אחת כמו שלא יימנו מיני הקרבנות כלם מצוה אחת. וזה מבואר עם 
ההשתכלות, עכ"ל. אכן הדברים צריכים ביאור, דלכאורה אין כאן כלל מצוה חדשה, אלא 
מצוה לנהוג בכל דבר שמקדיש בניהוג של דבר קדוש, ואף דאיכא כל מיני דינים בפדיונם 
אין זה אלא חילוקי דינים בדבר המוקדש, ולא דמי כלל לקרבנות דהתם כל קרבן קובע 
שם לעצמו, וכל חלות קדושת קרבן אית לה שם קדושה אחר משאר הקרבנות, וכל חד 
מינייהו ]מהקרבנות[ מצוה בפני עצמה הוא, ומשום הכי חשיבי מצוות נפרדות, אך הכא 
הקדש בהמה, בתים ושדות לבדק הבית, כולהו חד הקדש נינהו, וחד דין קדושה אית להו 
לכולהו, ואין חלוקים אלא בדין פדיונן, ואין זה אלא כשלמי כבש ושלמי עז דאף דחלוקים 

באימוריהם לענין אליה לא חשיבי תרי מצוות.  

עכ"ד. שוב מבואר שהברכה תלויה בעבודת הכלל, וזה מחמת הערבות,
ועל כרחך שנאמר בערבות; שעצם העבודה – זה לא עבודת

יחיד אלא עבודת כלל.

ערבות במצוות; שני גדרים
הרב אריאל בן שלום

א[  בגמ' שבועות לט. איתא, "וכשלו איש באחיו - איש בעון אחיו", מלמד שכל ישראל 
ערבים זה בזה. רש"י )נדה יג:( מביא שיטה שהגרים גם נכללים באותה ערבות. ורש"י שם 
ותוס' ביבמות מז: חולקים ומוכיחים מהגמ' בסוטה לז: שהרי בהר גריזים ובהר עיבל קבלו 

עם ישראל את הערבות, ושם הגרים לא נכללו.
ב[ אלא דיש לעיין, דהנה ספר חסידים - סימן רלג כתב בזה"ל: כל ישראל ערבים זה לזה, 
שנא' )שמות כד ג( ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה, אלו היה אחד 
גריזים  בהר  ולא  תורה,  במתן  היתה  הערבות  הרי שקבלת  ע"כ.  התורה,  נתנה  לא  מוחה 

ובהר עיבל. 
כאחד.  לכולם  ניתנה  שהתורה  נאמר  רק  ערבות,  קבלת  תורה  במתן  היה  היכן  עוילה"ק 
ובעצם הדבר קשה, מדוע שבגלל שאחד ימחה ולא יקבל התורה, זאת סיבה שאף אחד 

לא יקבל.
ג[ ונראה דיש שני קבלת ערבות; יש קבלת ערבות בתור התחייבות לדאוג שכל אחד יעשה 
המצוות, וזה ערבות שקבלנו בהר גריזים ובהר עיבל. אולם הערבות במתן תורה היא בגדר; 
שהמצוה של יהודי וכך העבירה - אינה רק מעשה שלו אלא מעשה של כלל ישראל, ונחשב 

שכל אחד עשה זאת בפ"ע.  
ונבאר זאת. מצינו שני סוגי חיובים; חיוב פרטי על כל אחד, וחיוב על כלל ישראל – באופן, 
שהיחיד חייב לא מצד חיוב פרטי אלא בתור שהוא חלק מהכלל. וכגון: קרבנות ציבור, ופר 
העלם דבר של ציבור שהיחיד חייב בתור חלק מהכלל ולא מצד חיוב עצמי, וכאשר הציבור 

מביא קרבן נחשב שהיחיד הביא מחמת הישראל שבו – הכלל, שהוא חלק ממנו.
וע"ז הדרך התורה ניתנה בתור שני חיובים; חיוב פרטי, אבל גם חיוב של הכלל, ובאופן: 

שאם אחד היה מוחה, וממילא לא היה חיוב של הכלל, ובכה"ג לא היתה ניתנת התורה.
- שהוא  לכלל   – ולישראל שבו  ליחיד שבו,  היחיד מתייחסת  אמור מעתה, שעבירה של 

חלק ממנו.1
ד[ ונכריח זאת. בילקוט שמעוני דברים ]פרק כט - המשך רמז תתקמ[ וז"ל: ד"א כולכם 
ערבים זה בזה ואפילו צדיק אחד ביניכם כולכם עומדין בזכותו... וכשאחד חוטא כל הדור 
לוקה, וכן אתה מוצא בעכן ]הלא עכן וגו' בן זרח מעל בחרם וגו', מדת פורעניות מועטת 

והדור נתפס בה[ מדה טובה מרובה על אחת כמה וכמה. עכ"ל. 
והדברים מתמיהים, דבשלמא כולם לוקים בעוון אחד, מצד הערבות – שהתחייבו לישא 
באחריות של עוברי עבירה, אולם מהכ"ת שהתחייבות לערבות מעניקה גם שכר עושי מצוה 
- כלכם עומדין בזכותו. ועל כרחך נאמר כאן שגדר הערבות; שמעשה מצוה של היחיד - 

נחשב שהישראל שבו עשה המצוה, וממילא כל ישראל עשו, ]וכמו בקרבנות ציבור[.2

1. ובזה מבואר היטב הא דשייך וידוי על אחרים, וכי אדם יכול לטבול ולהיטהר על טומאה של אחר. 
וע' 'ספר חסידים' סי' כב וז"ל:ואף המתודה על אחרים יכול לומר חטאנו, ולכלול עצמו עמהם, לפי 
שכל ישראל ערבים זה בזה. עכ"ל ואם הכוונה כפשוטו שהוא מחויב לדאוג שחבירו לא יעשה עבירה, 
אולם איך יכול להתוודות על חטאיו, ולפי המבואר א"ש היטב שאכן העבירה מתייחסת אליו. וע"ע 

בס' חסידים סי' תר"א.
2. ועוד הוכחה. דהנה 'הכלי יקר' ]שמות כג כה[ מקשה עה"פ "ועבדתם את ה' אלהיכם
וברך את לחמך" - התחיל בלשון רבים וסיים בלשון יחיד. ותי', לפי שכל ישראל ערבים

זה בעד זה ולא יברך ה' לחם של כל יחיד ויחיד עד אשר יהיו עובדי ה' רבים
ויעבדוהו כל זרע יעקב כאחד - אז יבורך לחמו של כל אחד ואחד.

אור יקרות
שבת של מ"י

ביאורים והערות נפלאים
על התורה

מהרב יחיאל פישל רוזנר

להשיג בבית משפ' רוזנר רח' הרב כהנמן 6
לא בא כבושם הזה



על השעיר עיזים שהוא קרב לחטאת. אבל בקרבן של חג השבועות זמן מתן תורתנו, כתוב 
רק "שעיר עיזים לכפר עליכם", ולא מוזכר שהוא קרב לחטאת. וכתב בחזקוני, "תנן התם 
כתוב  בכל הקרבנות  רבי אחא,  אומר בשם  ר' משרשיא  דבני מערבא,  ר"ה  בסוף מסכת 
חטאת ובעצרת אין כתיב חטאת, אמר להם הקב"ה לישראל כיון שקבלתם עליכם את עול 
תורתי מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם". רואים מכאן לאיזה מעלות נשגבות 
אפשר להגיע בכח התורה, עד כדי כך שעצם קבלת התורה, מועיל לכפר על כל החטאים 

בדרגה כזו של כאילו לא חטאתם מימיכם.
*

תכלית הישיבה להחיות רוח שפלים
הנני לעורר דבר נשגב שנוגע לראשי הישיבות והמשגיחים שיחיו לאוי"ט, דהנה לפעמים 
רואים בישיבה בחור שנחלש ומתרשל בתורה, וראוי ליזהר מאוד ובפרט בתקופתנו שלא 
להוציאו או לשלחו מהישיבה. אלא להפך לחזקו ולרוממו ולעודדו, ובכח זה שיחזק בתורה 

יצליח לעלות ולהתעלות מרפיונו.
דהנה ידוע מה שאמר מרן רבי ישראל סלנטר זיע"א, לזקני הגה"צ רבי אברהם שניקר זצ"ל 
- אביו של הגה"צ רבי שמואל שינקר זצ"ל, שהיסוד של ישיבה הוא "להחיות רוח שפלים 
ולהחיות לב נדכאים". וממילא פשוט שכאשר רואים בחור שנחלש )אם הוא במצב שאינו 
מזיק לאחרים(, הרי צריך לעודדו, שזהו התכלית של הישיבה, ולא ח"ו להוציאו מהישיבה.

משכהו לבית המדרש
אבל באמת יש עוד סגולה גדולה שכל זמן שהבחור בישיבה, יש תקווה שיתעורר ויתחזק, 
חיים  תורה כסם  נמשלה  ושמתם סם תם  "ת"ר  איתא  ב'(  ל'  )דף  בקידושין  בגמ'  דהנה 
וכו', כך הקב"ה אמר להם לישראל בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם 
עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו וכו'. תנא דבי ר' ישמעאל, בני אם פגע בך מנוול זה 

משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ וכו'".
ולכאורה יש לדקדק, דהנה בתחילה נוסח הגמרא "בראתי יצה"ר ובראתי לו תורה תבלין, 
עיצה  הוא  בתורה  שהעסק  ומבואר  בידו",  נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם 
לינצל מהיצה"ר שלא לימסר בידו. ובדברי רבי ישמעאל הנוסח הוא "אם פגע בך מנוול זה 
משכהו לבית המדרש", לא כתוב שאם פגע בך מנוול זה לך ותלמד תורה והתורה תבלין, 

אלא כתוב "משכהו לבית המדרש".
ויש לדקדק מהו הלשון הזה "משכהו לבית המדרש", אם הכוונה לומר שילמד תורה א"כ 
היה צריך לומר שיעסוק בתורה כמו שכתוב קודם, ואם אינו לומד תורה א"כ מהו משכהו 

לבית המדרש מה זה יעזור.

ונראה לומר דבר חידוש שקדושת בית המדרש שלומדים בו תורה הוא כל כך עצום ונשגב, 
עד כדי כך שאפילו אם רק נכנסים לבית המדרש אפילו שעדיין לא התחיל ללמוד, מיד 

היצה"ר מתפוצץ מקדושת התורה.
וממילא יש ללמוד מזה לקח נשגב שכאשר רואים בחור שח"ו נחלש בלימודו, צריך לחפש 
עצות ותחבולות לעודדו ולחזקו בתוך הישיבה, שכל זמן שהוא בישיבה בבית המדרש הרי 

כח התורה יחזירהו למוטב ובעז"ה יחזור שוב לאיתנו.

שליט"א,  פינקל  אריה  רבי  מורנו  מהגאון  ששמעתי  עובדה  להוסיף  יש  הענין  ולתועלת 
שסיפר על ראש הישיבה הגדול מרן רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל, שפעם אחת באו 
שסנו  מסויים  בחור  על  לו  וסיפרו  מהישיבה,  מופלגים  בחורים  כמה  של  קבוצה  אליו 

שמועתו ומעשיו היו מקולקלים רח"ל, והציעו לו להוציא ולסלק את הבחור מהישיבה.
אבל ראש הישיבה לא הסכים ואמר להם, אתם גם אם תצאו מהישיבה תמצאו מקום תורה 
אחר שתוכלו ללמוד בו, אבל הבחור הזה אם אני יסלק אותו מהישיבה לא יוכל להתקבל 
בשום מקום אחר, ויהיה אבוד לגמרי מהתורה. ולכן אם לכם מפריע שהוא נמצא בישיבה 

לכן אתם למקום אחר, אבל אותו אני לא מוציא מהישיבה.
ולבסוף הצליח מרנא ראש הישיבה עם הבחור הזה, והחזיקו עד שנעשה לתלמיד חכם. 
אהה! זה דוגמה של ראש הישיבה האמיתי שהנהיג את הישיבה ברחמנות להחיות רוח 

שפלים ולהחיות רוח נדכאים זצוק"ל וזיע"א.

להיות  עוז  וביתר  ביתר שאת  בתורה  הוא לתחזק  הזו  הגדול מהפרשה  ולמעשה הלקח 
רבה  באהבה  התורה  את  לקבל  לבו  ולזכות  תורתנו,  מתן  יום  לקראת  וטהורים  מוכנים 

בשתי ידים אכי"ר.
* * *

הילולא דבר יוחאי - אשריכם ישראל
הנה השבוע ביום חמישי הוא יומא דהילולא של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, 
והנה נהוג בכלל ישראל לשורר ביום הזה את הפזמון בר יוחאי, ומיד בסיומו מזמרים את 
יומא "אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל  המאמר של רבי עקיבא שמובא במשנה בסוף 

לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים וכו'".
רשב"י,  של  רבו  הוא  ר"ע  שהרי  לומר  אפשר  ר"ע,  דברי  את  לזמר  שנהגו  הדבר  ובטעם 
ובימי הספירה מתו כל תלמידיו שעשרים וארבע אלף תלמידיו מתו בימים הללו של ימי 
הספירה. ואעפ"כ ר"ע לא סגר את הישיבה, אלא חיפש עוד תלמידים ללמדם תורת ה', עד 
שמצא את רבותינו שבדרום ושנה להם את תורתו, ואחד מאותם התלמידים היה רשב"י. 
וממילא ר"ע שכזה להעמיד תלמיד גדול ונשגב כזה כרשב"י מתאים מאוד שביום הגדול 

הזה יומא דהילולא לשורר גם את דבריו ומאמריו של ר"ע.

ובאמת מצינו בגמ' בפסחים שרשב"י היה דבוק מאוד בר"ע ללמוד ממנו תורה, דאיתא 
בגמרא )דף קי"ב א'( "חמשה דברים צוה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחי כשהיה 

חבוש בבית האסורין, אמר לו רבי למדני תורה, אמר איני מלמדך, אמר לו אם 

ואמנם דעת בה"ג למנות כל הנך ארבעה ערכין כמצוה אחת, אכן גם לדבריו צריך ביאור, 
דהא בכלל מצות נדרי הקדש הן אשר נאמרה עליהן מצות "כי תדר נדר לה' אלהיך לא 
תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו ה' אלהיך מעמך והיה בך חטא: וכי תחדל לנדר לא יהיה 
בך חטא: מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת לה' אלהיך נדבה אשר דברת בפיך" 
)דברים כ"ג, כ"ב – כ"ד(, ואמאי חשיבי כמצוה בפני עצמה. וגם צריך ביאור ֵשם המצוה 
"ערכי בהמה" "ערכי בתים" "ערכי שדות" דהמצוה היא לדון הדבר כקדוש ולנהוג בו כן, 
והיינו לא להוציאו לחולין אלא על ידי פדיון, והדיון על ערך הדבר אינו אלא היכי תמצי 

בעלמא לפדיון, ואמאי נקרא שם המצוה על שם הערכת החפץ.
בתים  טמאה,  בהמה  נפשות,  ]ערך  הללו  מהקדושות  אחת  דכל  הענין,  בביאור  ונראה 
דכל אחד  זהו משום  פדיונם  בדין  ומאי דחלוקים  הוא,  בפני עצמו  דין הקדש  ושדות[ 
חשיב חלות שם הקדש בפני עצמו. והיינו דהתורה נתנה אפשרות לאדם להקדיש דברים 
וכגון במעריך נפשות, דחשיב  מסויימים לא כנכס בעלמא, אלא בתורת הדבר בעצמו. 
דנדר לה' לא את הממון ששוה האדם אלא את "ערך נפשו". וכן במקדיש קרקע, דחשיב 
דמקדיש הקרקע עצמה, לא בתורת נכס, ומשום כך צריך לפדותה בערך נקוב, דהיינו 

בחמשים שקלים.
וכמו כן מקדיש בהמה טמאה, חידשה התורה דאין דנים אותו כמקדיש ממון בעלמא, 
אלא כמקדיש בעל חי, ונפקא מינה לענין דבעינן העמדה והערכה, אשר זהו יסוד דינו, 
דבעינן סמכות של בית דין כדי להוציא את גוף הדבר מיד הקדש ]יעויין ברמב"ם פ"ה 
על  בעלמא  בשומא  סגי  ולא  בדין[,  העמדה  היינו  והערכה  העמדה  דדין  הי"ב  מערכין 
שויו כבשאר מטלטלין. וכן במקדיש בית, דאינו נידון כמקדיש ממון בעלמא, אלא זוהי 
"הקדשת בית" ונפקא מינה לענין הך מילתא דהפודה אותו דינו כלוקח בית בבתי ערי 
חומה אשר כל שנה ראשונה יכולים לפדותו, ולאחר מכן נחלט לקונה, ואילו היתה זו 
הקדשה של ממון בעלמא, לא היה דין הפודה כלוקח בית בבתי ערי חומה, אלא היה 
יד  תחת  שנמצאת  בשעה  לעשות  שיכול  כפי  לעולם  הקרקע  את  לפדות  יכול  המוכר 

הקדש.

שתהיו עמלים בתורה - הדרך לעלות מעלה 
מעלה

הרב אבא קליינרמן 
"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם". )פרק כ"ו פסוק ג'(.

ופרש"י, "אם בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו 
הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה".

והנה על דבר זה "שתהיו עמלים בתורה", נאמר כל הברכות שכתובים בהמשך הפסוקים, 
"ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר 

וגו' ואכלתם לחמכם לשובע וגו'. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד וגו'".

אבל אם ח"ו לא יקיימו את התורה ולא יהיו עמלים בתורה, הרי רח"ל מדרדרים מדחי 
אל דחי עד שמגיעים לידי כפירה ומרידה במלכות שמים, וכל הקללות שבתורה יחולו 
על ראשו של האדם הזה. וכמו שכתוב בהמשך הפסוקים "ואם בחוקותי תמאסו ואם 
את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותי להפרכם את בריתי". ופרש"י, 
וכן עד  גוררת השניה  כופר בעיקר. הרי שבע עבירות, הראשונה  "להפרכם את בריתי, 
השביעית, ואלו הן: לא למד, ולא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע 

את האחרים, כופר במצות, כופר בעיקר".

רואים בכל זה שהכל עומד על עמל התורה, כאשר זוכים ועמלים בתורה הקב"ה משפיע 
לשאול  רח"ל  מדרדרים  בתורה  עמלים  לא  וכאשר  בתורה,  האמורות  הברכות  כל  את 

תחתית ונענשים בכל הקללות האמורות בתורה.

לכן, "אחי ורעי בני הישיבות החביבים חזקו ואמצו מאוד בלימוד ובעמל התורה, כי ע"י 
עמל התורה יש לך את הכל. ובלא תורה אין כלום אלא מדרדרים לשאול תחתית".

ואפשר להמשיל בזה משל מוחשי, לאדם שעומד במקום גבוה מאוד, ותחתיו יש תהום 
עמוק מאוד, ויש לו חבל שכל זמן שמחזיק בו זה מצילו שלא יפול למטה לבאר שחת, 
שפשוט ברור לכל בן דעת שהאדם הזה יחזיק בכל כוחו בחבל, שהרי זה מה שמצילו 
משערי מות. כן הדבר הזה בענין התורה, התורה היא החבל המצילה את האדם מליפול 

לבאר שחת. "אחוז בחבל, ותתחזק בתורה, ובזה תגיע לכל המעלות".

אין לנו שיור אלא התורה הזאת
הזאת,  התורה  אלא  שיור  לנו  אין  דמשיחא,  עיקבתא  זמן  שהוא  הזה  בזמן  והנה 
שהניסיונות הם גדולים עד מאוד באמונה וצניעות וכו'. והעצה להינצל מכל הניסיונות 
הקשים הללו הוא רק בכח התורה, וכמאמר הגמ' בקידושין )דף ל' ב'( "בראתי יצר הרע 
בראתי לו תורה תבלין". לכן החובה בתקופה הזו הוא להתחזק מאוד בתורה , ולנצל את 

כל הכוחות והאפשרויות לעמל התורה.

עמל התורה מכפר על כל החטאים
וצריך לדעת שאפילו מי שרח"ל חטא בהרבה חטאים, ואפילו בחטאים גדולים, יש לו 
בתורה  מאוד  יתחזק  התורה שכאשר  כח  ע"י  וזה  הקשה,  ולצאת ממצבו  להנצל  עצה 
וביראת שמים, יזכה להתרומם ממצבו השפל ולעלות למדרגות רמות וגבוהות. ובפרט 

אם ילמד בדרך של "אסוקי שמעתא אליבא דהילכתא", יזכה להתעלות יותר ויותר.
ויש לדבר הזה סמך מדברי הירושלמי בסוף מסכת ראש השנה, והובאו הדברים 

בחזקוני פרשת פנחס, )פרק כ"ט פסוק ל'(, דהנה בכל הקרבנות כתוב 

 



אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות, אמר לו בני יותר ממה שהעגל 
רוצה לינק פרה רוצה להניק, אמר לו ומי בסכנה והלא עגל בסכנה וכו'". וע"ש בפרש"י 
זה  גזרה שלא לעסוק בתורה ותפסו את ר"ע על  ורשב"ם שזה היה בשעה שהמלכות 
ובזמן הזה בא אליו  ושמו אותו בבית האסורים.  ועוסק בתורה  שהיה מקהיל קהילות 
רשב"י והתחנן אליו שילמדהו תורה, עד כדי כך שאמר לו שאם אינו מלמדו הוא מוסר 
אותו למלכות, ובסוף רשב"י אמר לו שהוא במצב של פיקוח נפש אם אינו מלמדו תורה, 

שאמר לו והלא עגל בסכנה.
לא  ובסוף  מר"ע,  תורה  ללמוד  לרשב"י  שהיה  והעצומה  הגדולה  התשוקה  את  רואים 

היתה לר"ע שום ברירה ועל אף כל הסכנות שבדבר עמד ר"ע ולימדו תורה.
ואפילו שרשב"י כבר היה באותו הזמן גברא רבא, אע"פ עדיין היה צמא מאוד ללמוד 
תורה מפי ר"ע. משום שהתלמיד חכם האמיתי באיזה דרגה שיהא תמיד הוא משתוקק 
ורוצה ללמוד עוד ועוד תורה מאחרים. ולכן חכם נקרא "תלמיד חכם", שאפילו החכם 
תורה  עוד  ללמוד  בגדר תלמיד שרוצה  עצמו  את  הוא תמיד מחזיק  הגדול שבגדולים 
מאחרים. וכמאמרו של בן זומא במשנה באבות )פרק ד' משנה א'( "איזהו חכם הלומד 

מכל אדם".

צניע ומעלי
והנה שורש כל הדרגות הנשגבות של ר"ע שהתעלה לדרגת תנא, הגיע לו בזכות רחל 
והיא ראתה בו שהיה  אשתו, שבתחילה ר"ע היה רועה את הבהמות של כלבא שבוע, 
"צניע ומעלי" ונישאת לו ושידלה אותו שילך ללמוד תורה, ומכחה למד ולימד עד שגדל 
ונעשה לתנא הקדוש ר"ע. ובגמ' בכתובות )דף ס"ב ב'( מובא כל המעשה בהרחבה וע"ש.
רואים מזה דבר גדול ונשגב, כמה גדול המעלה הזו של "צניע ומעלי", אדם שהוא צנוע 
ויש  ונשבות עד מאוד.  ולהביא אותו למעלות גבוהות  יכולה לרומם אותו  המעלה הזו 
לומר על זה רמז נאה דהנה בגמרא בשבת )דף צ' ב'( מסתיים פרק "רבי עקיבא" ומיד 
לגדול  הגדולות  למעלותיו  זכה  עקיבא  שרבי  לומר  רמז  וזהו  "המצניע",  פרק  מתחיל 

ולהיות "רבי עקיבא" בזכות "המצניע" בזכות מידת הצניעות שהיתה בו.
ובמשנה בפרק המצניע תנן "המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת חייב בכל 
שהוא", כלומר שלענין הוצאת שבת, מי שמצניע איזה דבר לצורך מסויים זרע דוגמה 
וכו', הרי חייב בהוצאה של זה אפילו בכל שהוא. וי"ל שזהו רמז לומר "המצניע - מי שיש 
בו מעלת הצניעות, אז אפילו בכל שהוא כבר מעלתו גדולה", משום שכל משהו ומשהו 

מהמידה הטובה הזו, כבר מעלה את האדם לדרגות אחרות.

אשה כשרה
יכולה  שהיא  כשרה,  אשה  של  כחה  גדול  מה  והוא  מר"ע,  ללמוד  לנו  יש  לימוד  עוד 
להעלות את בעלה למעלות רמות ונשגבות. שהרי ר"ע בתחילה היה עם הארץ, ובזכות 
רחל אשתו הלך ללמוד תורה, עד שגדל ונעשה לתנא והאיר את העולם כולו בתורתו 

ובקדושתו הנוראה.
וזה הפשט במה שמובא במדרש בפרשת וישלח, שכאשר יעקב אבינו נפגש בעשיו הוא 
החביא את דינה בתיבה כדי שלא יראנה עשיו ויקחנה לו לאשה. ואיתא במדרש שכיון 

שמנע חסד מאחיו, לכן הוא נענש במעשה של שכם בן חמור שלקח את דינה.
דינה לעשיו,  ליתן את  צריך  היה  אבינו  היא שיעקב  איזו טענה  ולכאורה תמוה מאוד, 
הרי עשיו היה רשע שעבר על כל העברות החמורות שבתורה, ובוודאי יעקב היה צריך 

להרחיק את דינה שעשיו לא יראנה.

ויתכן לומר שאם אנו רואים אצל רחל מה גדול כחה של אשה כשרה וצדקת, שיכולה 
לוקח  דינה שאם עשיו היה  לגבי  לומר  להפוך עם הארץ לתנא, א"כ הוא הדין אפשר 
אותה לאשה הרי היא בכח צדקתה היתה מצליחה להחזיר אותו למוטב. וממילא בזה 
שיעקב מנע אותה מאחיו, יש עליו בבחינה מסויימת טענה למה מנע מאחיו חסד, שעל 

ידה היה יכול להחזירו למוטב.
ודבר זה הנני אומר בשמחת נישואין של בן ישיבה, שכאשר זוכה לקחת אשה בת תלמיד 
טובה  בהשקפה  יעקב  בבית  שמתחנכת  שנערה  איש  החזון  מרן  בשם  )וכידוע  חכם 
ומידות טובות, נקראת בת ת"ח, לענין זה(, הרי יש לשמוח שמחה גדולה משום שבעז"ה 
בזכותה הוא יכול לגדול למעלות גבוהות עד מאוד. ועל כזו שמחה שייך לומר בפה מלא 

"שהשמחה במעונו".

ניצוץ קדושה
ולא העמידה לפני עשיו הרשע,  זה שנתנה בתיבה  נענש על  דינה שיעקב  והנה בענין 
ונתבאר שאם היתה נשאת לו לאשה היתה יכולה להחזיר אותו למוטב. יש להוסיף בזה 
עוד, דהנה ידוע שכל יהודי יש לו בתוכו ניצוץ אחד של קדושה, והניצוץ הזה מחייהו. 
ואפילו מי שרח"ל התדרדר לשאול והוא פושע ישראל, אעפ"כ חייב להיות בתוכו ניצוץ 

של קדושה.
אלא שהניצוץ הוא ניצוץ קטן שאינו יכול להבעיר אש ולהבה, אבל מי שזוכה ולומד תורה 
ומתעלה  אש,  ללהבת  עד שנעשה  הזה,  הניצוץ  את  בתוכו  מבעיר  הוא  מצוות  ומקיים 

מעלה מעלה בעבודת ה'.
של  אש  בו  מבעיר  ואינו  ניצוץ,  נשאר  הניצוץ  ומצוות  תורה  שומר  שלא  הרשע  והנה 
יכול  הזו  כח המצווה  כוחו,  בכל  בה  זהיר  מצווה אחת שהוא  לו  יש  אם  אבל  קדושה. 
להתפרץ בו ביום מן הימים ולהעביר את הניצוץ הזה ללהבת אש, ומכחה יחזור בתשובה 

שלמה ויהפך לצדיק גמור.
ומעתה יש לבאר לגבי עשיו הרשע, שאע"פ שהיה רשע גמור, אבל מ"מ היה לו מצווה 
אחת שהיה זהיר בה בכל כוחו והוא מצוות "כיבוד אב". וא"כ אם היה לוקח את דינה 

לאשה, הרי דינה שהיתה אשה כשרה יכלה להעביר בו את הניצוץ הזה ומתוך כח 
להחזירו בתשובה.

 

והנה ענין הניצוץ הזה הוא מה שמוזכר בחז"ל בכמה מקומות "נתן בו עיניו ונעשה גל של 
עצמות", ובגמ' בשבת )דף ל"ד א'( מובא כן על רשב"י שכאשר יצא מהמערה וראה את 
יהודה בן גרים, "אמר עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות". ויש לבאר 
שע"י שנתן בו עיניו הוא גרם להוציא ממנו את הניצוץ של הקדושה שמחייהו. וכיון שיצא 

ממנו הניצוץ הקדוש הזה, מיד נעשה גל של עצמות.
"תורתו מגן לנו וימליץ טוב בעדינו".

*
כתר שם טוב

ואיתא במשנה  י"ג( מובא מדבריו של רשב"י,  ד' משנה  )פרק  הנה בפרקי מסכת אבות 
"רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב 

עולה על גביהן".
ופירש הרע"ב, "וכתר שם טוב עולה על גביהן, מי שיש בידו מעשים טובים ושמועתו טובה 
מחמת מעשיו, לא מצינו לו כתר בתורה שיהיו חייבים לנהוג בו כבוד, והוא עולה על גבי 
כולן, שכל השלשה כתרים צריכים לו, שאם תלמיד חכם הוא וסני שומעניה שרי לבזוייה. 
ואם כהן גדול הוא, אמרינן ביומא ייתון בני עממיא לשלם דעבדין עובדי אהרן, ולא ייתון 
תאור,  לא  בעמך  ונשיא  כתיב  הוא,  מלך  ואם  אהרן.  עובדי  עבדין  דלא  לשלם  אהרן  בני 

בעושה מעשה עמך".
מבואר בדבריו שהתכלית של האדם בכל מעשיו הוא שיתקדש שם שמים על ידיו, וממילא 
אם יש לו שם טוב שמעשיו טובים ומתוקנים ומתנהג בכבוד ובנחת עם הבריות הוא זוכה 
שכל המעלות יתקיימו בידו כתר תורה כהונה ומלכות. אבל אם אין מעשיו מתוקנים ושם 
שמים לא מתקדש על ידו, אין לו קיום לכל המעלות ונוטלים ממנו את כל כתרים ומותר 

לבזותו.
והמעלות  המידות  לכל  השורש  הוא  מעשיו,  ומתוקנים  נאים  של  שהשורש  מזה  רואים 
השורש  הוא  ומתוקים  צנועים  שמעשיו  ומעלי"  "צנוע  של  המידה  וממילא  העליונות, 

שממנו נצמח כל המידות הטובות שיתקדש שם שמים על ידו.

הערות לפרשת השבוע
"ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם וגו', וזכרתי להם 

ברית ראשנים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים"
בס' דברי אליהו מובא מהגר"א ז"ל לפרש הכתוב במלאכי )ג' ו'( כי אני ה' לא שניתי ואתם 
בני יעקב לא כיליתם, דאיתא בשבועות לו. אם אמר לאו לאו תרי זימני שבועה היא, וה"נ 
הא דאמר הכתוב לא מאסתים ולא געלתים לכלותם ה"ז לאו לאו דהויא שבועה, והיינו 
דאמר הכתוב כי אני ה' לא שניתי, ר"ל את תיבת לא, שניתי וכפלתי ב' פעמים כשאמרתי 
לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, לפיכך ואתם בני יעקב לא כיליתם דעמדה לכם זאת 

השבועה ע"ש.
והנה הכתוב אמר עוד וזכרתי להם ברית ראשונים וגו', ואיתא בתו"כ ומנין שהברית כרותה 
ופי'  לשבטים,  כרותה  שהברית  מלמד  וגו'  ראשונים  ברית  להם  וזכרתי  שנא'  לשבטים, 
הר"ש והראב"ד דהברית כרותה לשבטים דלא יכלה זרעם ע"ש, והיינו דאמרו בב"ב קטו: 
גמירי דלא כלה שבטא, וכתב שם הרשב"ם וראיה לדבר במלאכי שנא' כי אני ה' לא שניתי 

ואתם בני יעקב לא כיליתם. 
נמצא דנאמרו כאן ב' הבטחות דסמיכי, חדא נאמרה לישראל לא מאסתים ולא געלתים 
לכלותם וכדפי' הגר"א דהיא שבועה לישראל, וסמיך ליה הבטחה לשבטים וזכרתי להם 
הכתוב  הזכירם  דסמיכי  הללו  דשני הבטחות  וי"ל  זרעם,  יכלה  דלא  וגו'  ראשונים  ברית 
לישראל באומרו כי אני ה' לא שניתי וגו', דרישא כי אני ה' לא שניתי היא השבועה דלא 
מאסתים ולא גאלתים לכלותם כדפי' הגר"א, ואמר עוד בסיפא ואתם בני יעקב לא כיליתם, 

והיא ההבטחה השניה ברית לשבטים דלא יכלה זרעם וכדפי' הרשב"ם. 
הרב יצחק זאב דיסקין

בחילוק הפרשיות בקללות. 
הנה הקללות מחולקות לשתי פרשיות בתורה, כ"ח מזה וכ"א מזה, וצ"ב. עוד יש להתבונן 
שמתחילת הפרשה נראה שהקללות הם על שלא עמלו בתורה וכו' שבע על חטאותיכם 
כדפירש"י, ומסיומה מבואר שהעונש הוא על שלא שמרו שמיטה ויובל, ואז תרצה הארץ 
וכו', וזה צ"ע. ובאמת בחלק השני של הקללות כתוב בתחילה שבע כחטאותיכם, ותו לא 

כתוב שבע וכו' אלא יש ריבוי קללות שסך הכל הם י"ד, וכל זה צריך ביאור.
ונראה דבאמת ב' מערכות קללות הם, תחילת הקללות על שבע כחטאותיכם, וזה יסורים 
וצער וכו', ואמנם זה יכול להיות גם בהיותם בארצם, ובחלק השני מבואר העונש הגדול 
היו נשארים  ויובל, שאל"כ  וזה באמת רק מחמת שפשעו בשמיטה  של הגלות מהארץ, 

בארצם והקללות על הביטול שבע כחטאותיכם היה מתקיים בארץ.
ואמנם הכ"ח קללות הראשונות כולם לא שייכות כלל לארץ, אלא שיהיו מלחמות ויסורים 
וצרות, והכל מתקיים בהיותם בארץ עצמה, אך הז' קללות הראשונות שבמערכה השניה, 
הנה מחד הם עדיין בהיותם בארצם, אך מאידך הם שלב מכריע בשליטה הגמורה של 
האויבים עליהם וזה מביא את הגירוש, א"כ מחד זה עדיין שבע כחטאותיכם, ומאידך זה 
מוכרח רק מחמת שאיבדו את הזכות בארץ. והמשך הקללות אחר שגלו מהארץ כבר אינו 
ומחמת שפשעו  עונשים המסתובבים מחמת הגלות,  שייך לשבע כחטאותיכם אלא הם 

ולא שמרו שמיטה ויובל. 
הרב שמואל רוזנר



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

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

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

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

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

במדבר – קדושת מחנות

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. הכוונה לפני הנחת תפילין- יכוון בהנחתם שצוונו הקב"ה להניח 
ארבע פרשיות אלו שיש בהם יחוד שמו וכו')שו"ע ס' כ"ה סעיף ה'(. 
וגו'  ידך  על  לאות  לך  "והיה  לזה, מדכתיב  ח' טעם  בסי'  כתב הב"ח 
תלויה  וקיומה  המצווה  עיקר  כי  יורה  בפיך.."  ה'  תורת  תהיה  למען 
בכוונה שיכוון בשעת קיום המצוה )מ"ב ס"ק ט"ו( משמע ע"פ הב"ח 
שזהו דין דאוריתא, ומסיים המ"ב בשם הפמ"ג דמ"מ בדיעבד אפילו 

אם כיון רק לשם מצוה בלבד- יצא.

ב. כוונה בשמו"ע- המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות )שו"ע ריש סי' 
ק"א( וירגיל אדם עצמו לכוון עכ"פ בחתימה של כל ברכה )מ"ב ס"ק 

א' בשם הטור(.

ג. מצוות עשה בברכת כהנים- כתב בספר חרדים: ומצוות עשה לברך 
כהן את ישראל שנאמר:"כה תברכו את בני ישראל" וישראל העומדים 
פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה ומכוונים ליבם לקבל ברכתם כדבר 

ה' הם נמי בכלל המצווה עכ"ל )ביה"ל ריש סי' קכ"ח(

ד. כוונה בשעת ברכת כהנים- בשעה שהכהנים מברכים.. והעם יכוונו 
לברכה ויהיו פניהם כנגד פני הכהנים ולא יסתכלו בהם. )שו"ע קכ"ח 
סעיף כ"ג( ומבאר במ"ב )ס"ק פ"ט( שלא יסתכלו לא בפני הכהנים 
ולא בידיהם והטעם הוא כדי שלא יסיחו דעתם מהברכה, וא"כ כ"ש 

שלא יסתכלו במקום אחר עכ"ד.

הבא:  התאור  את  אחד  מאברך  שמענו  והתפילה-  הקב"ה  כבוד  ה. 
חשוב  רב  עם  פגישה  אברכים(  ולשלושה  )לי  לנו  נקבעה  השבוע 
ונכבד. נדברנו ביננו להגיע כרבע שעה לפני הפגישה ע"מ לערוך את 
התאחרה  הפגישה  לאחר.  ולא  היעודה  בשעה  להכנס  וכדי  דברינו 
בגלל עכובים שונים. אחד מאתנו היה אמור לעזוב בשעה מסוימת, 
כיון שכך- העדיף בסוף לא להכנס כלל כיון שחשש שאין זה כבוד אם 

יצא באמצע הפגישה.

לאחר מכן נשאנו ק"ו לעצמנו- אם כך אנו נוהגים בפני רב חשוב איך 
יתכן שאיננו חושבים על כך מידי בוקר בעת תפילה לפני מלך מלכי 
אי  לחוש  בלי  התפילה  סוף  לפני  יוצאים  יתכן שאנו  ואיך  המלכים? 

נעימות.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

דשיעבוד  דהא  הגר"ח  מרן  דברי  ידועים  מוחל,  יורש  אפילו  לחבירו  המוכר שט"ח  ע"א  מח'  מ. 
הגוף אינו נמכר אי"ז שלא ניתן להימכר אלא דאין את הצבת שיתפוס את השיעבוד וזהו דמבואר 

בסוגיא דביורש שאי"צ למשפטי הקנינים אף יורש מוחל דגם השיעבוד הגוף עובר ודו"ק.
מא. מט' ע"א ברש"י מבואר דמדרש היינו ספרי וספרא ולא הזכיר מכילתא וכן יעוין לקמן נג' ע"א 
סתם ספרי וסתם ספרא לא הוזכר מכילתא וכן יעוין ברכות מז' אשתכח דהוה ידע ספרי וספרא 
ושני תלמודים ושמעתי מהגר"מ סאלאוויציק שליט"א דבר"מ מבואר דספרי וספרא המה הלכות 

התורה ומכילתא הם פירושי התורה ולכן לא הוזכר מכילתא דו"ק.
כתובה  לכתוב  שא"א  לחדש  שרצה  מי  היה  מקדשי,  והדר  כתובה  דכתבו  באתרא  ע"א  נ'  מב. 
קודם קידושין כיון שהכתובה צריך להיות שיעבוד של קידושין והגרש"ז הקשה ע"ז מהסוגיא כאן 

דמבואר דאפשר לכתוב כתובה לפני קידושין.
נ' ע"ב המקדש אשה ובתה, הנה בתו' יבמות ג' מבואר דאיסור אשה ובתה מתחיל משעת  מג. 
גדול האריך  ובאור  וצ"ע.  והמנ"ח הקשה מהסוגיא כאן דמפורש שחל משעת קידושין  נישואין 
והאיסור חמותו מתחיל משעת  נישואין  הנה מתחיל משעת  דכתיב שארה  ובתה  דאיסור אשה 

קידושין.
מד. נא' ע"א ברש"י מבואר דכל שאינו בזא"ז אינו בב"א היינו דהיה הו"א דשניהם חלים והוא 

תמוה דמהיכ"ת דיחולו קידושין של שניהם ויעוין פנ"י עמד בזה.
ובין חלק הבעלים אבל בתו' מבואר  נב' ע"ב המקדש בחלקו, רש"י מפרש בין חלק הכהן  מה. 

דהיינו דוקא חלק הכהן ויעוין חידושי הגרי"ז.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. בתחלת החטאים מונה רש"י שבע חטאים ושם לא אומרת התורה "שבע על חטאתיכם" ונראה 
שיש יותר משבע קללות, ואילו בפעם השניה אומרת התורה "ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע 
בקרי  עמכם  אני  אף  "והלכתי  השלישית  בפעם  וכן  כחטאתיכם"  שבע  מכה  עליכם  ויספתי  לי 
והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם" וכן בפעם הרביעית: "ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם 
עמי בקרי:  והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם" ובכל פעמים אלו 
מבאר רש"י היטב את שבע העונשים על שבע החטאים. וצ"ב מדוע בפעם הראשונה לא כתבה 

התורה שבע על חטאתיכם, וגם רש"י לא מנה את שבע הקללות שכאמור נראה שיש יותר.
ב. "ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ֹּכל ְיֵמי ֳהַׁשָּמה ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת  
ַׁשְּבֹתֶתיָה " ויל"ע מהו ִּתְרֶצה, וכי לארץ יש רצון? היה צריך לכתוב: ֵתַרֵצה! וכן ק' בפס' "והם ִירצּו 

את עוונם".
ג. עוד צ"ב בפס' הנ"ל מדוע בהמשך אומר שוב "והרצת את שבתותיה" מהי הכפלות בזה. וכן 
מדוע שינה כאן ללשון הפעיל דהיינו תפייס בניגוד ללשון ִתרצה שמשמעו לכאו' שהיא תתפייס 

ותבוא למצב של רצון.

תגובות
מש"כ הרד"א שלזינגר שליט"א לתרץ המנהג שאין מקפידים על עניית ברוך הוא וברוך שמו, שלא 
קיבלו הלכה זו רק בברכה כזו שרוצים להראות בעניית ב"ה וב"ש שאין יוצאים יד"ח בהברכה, 
במחכ"ת נראה תמוה מאד, שהרי המחבר פסק כן בשו"ע או"ח  קכד, ה. הלכה מפורשת בלי שום 
חולק, ומקור הדברים הוא מהטור בשם אביו הרא"ש, וכדאסברא לן שם מילתא בטעמא מהפסוק 
כי שם ה' אקרא וגו', ועוד ק"ו מצדיק בשר ודם שצריך לברכו כ"ש צדיקו של עולם, וא"כ מהיכ"ת 
לומר שלא קיבלו הלכה זו, ובשלמא מה דציין שם בשעה"צ אות כ"ד בשם הגר"א במעש"ר, שיש 
בזה חשש של אי עניית אמן כהלכה, וכן מה דהביאו המציינים מתוס' מעש"ר, שיש בזה חשש 

הפסק מובן, אבל לומר סתם דלא קיבלו, נראה תמוה מאד.
ומה דציין לדברי הערוה"ש בסוף סי ו', שיש ריוח בעניית ב"ה וב"ש, להראות  שאין רוצים לצאת 
והערוה"ש כתב להקפיד  וב"ש,  ב"ה  עניית  כלל לעצם  ענין צדדי שאינו קשור  זהו  ידי הברכה, 
שקיבלו  לומר  אבל  שם,  כמבואר  לבטלה  ברכה  מחשש  להינצל  כדי  השחר,  בברכות  כן  לנהוג 
עליהם הלכה זו, רק כדי להראות שאין רוצים לצאת, נראה לענ"ד מוקשה מאד. ]ולעצם הדברים, 
עיי' במ"ב שם ס"ק כ"א דמכריע, שבדיעבד אף אם ענה ב"ה וב"ש בברכה שרוצה לצאת בה, יצא 

יד"ח הברכה[.
אין  הלל  בברכת  וכן  העומר  ספירת  בברכת  שהרי  כן,  נראה  אינו  בזה  העולם  מנהג  בענין  וגם 
מקפידים לענות ב"ה וב"ש אף שאין רוצים לצאת בהברכה, ומאידך בחזרת הש"ץ אף שבדר"כ אין 

יוצאים מהש"ץ, מ"מ מקפידים יותר לענות.     
הרב מנחם פריינד

וכו',  וכי תאמרו  רבי אבא קליינרמן את דברי הנועם אלימלך על הפסוק  מה שהביא הגה"ח 
שמעתי לפרשו יותר בפסוקים, דכתיב מתחילה ונתנה הארץ פריה היינו שתתן פירות כבל שנה, 
אלא "ואכלתם לשובע" שתכנס הברכה באיכות וכפירוש רש"י שמתברך במיעיו, ולכן "וישבתם 
לבטח עליה" כיון שלא יהא טירחא מריבוי הפירות לג' השנים, אולם וכי תאמרו, שלא תבינו 

דבר כזה ותרצו לראות פירות ממש לכל הג' שנים, אז וצויתי את ברכתי שיתרבו בכמות.
הרב מיכאל המאירי תמה דאם טעה בימים הרי יש הפסק בין תיבת היום למנין השבועות 

והוא גרע מלא מנה את הימים, ובאמת סברא נכונה היא, אולם מה נעשה שכן 
מבואר במ"ב ס"ק ל"ח שאם טעה רק בימים יצא ע"ש.

הרב דוד אריה שלזינגר

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272


