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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 המקום גורם –ענין שמיטה אצל הר סיני 
 ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵלאמֹר. ִסיַני ְבַהר מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדֵבר

 ֲאִני ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאּו ִכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל
 ְסִפיחַ  ֵאת וגו'. 'לה ַשָבת ָהָאֶרץ ְוָשְבָתה ָלֶכם נֵֹתן

 ְשַנת ִתְבצֹר לֹא ְנִזיֶרךָ  ִעְמֵבי ְוֶאת ִתְקצוֹר לֹא ְקִציְרךָ 
 ה(-)כה, אָלָאֶרץ  ִיְהֶיה ַשָבתוֹן

'ובמושב לצים לא ישב', פירשו צדיקים: לא זו 
ים, אלא בלבד שלא ישב בצוותא חדא יחד עם רשע

שלהם, במקום שבו הם ישבו קודם  'מושב'אפילו ב
 1לכן, גם כן אינו יושב.

ואין זה 'בדרך צחות' בעלמא! בספר הקדוש 
, מובא על פסוק )חלק 'אור הגנוז'("עבודת הלויים" 

 זושא' ר ק"הרה 'ובמושב לצים לא ישב' שסיפר
 שהיה אחד איש שראה פעם א"זיע מאניפולי
 בעיניו וראה האיש שהתלוצץ, הלך כך ואחר, מתלוצץ

 במקומו! והתיישב אחר לץ שבא
 בדברי חז"ל מצוי מטבע הלשון "המקום גורם"

, המקום מושפע לטובה )סנהדרין יד: ע"ז ח: ועוד(
מצדיקים שישבו בו, והרי הוא כטופח על מנת 
להטפיח, משפיע לטובה על מי שישב שם אחר כך, 

 וההפך בהפך... 
 לטייל א הולך"זיע ניץ'ויזמ" חיים אמרי"ה כשהיה

 מבקש היה ב,"שבארה בויליאמסבורג הגשר על
 יוכל יתעייף שאם כדי כסא, עמם שיקחו ממלוויו
"אמנם  בקשתו: את נימק כך ואחר, עליו לשבת

 ישב מי יודע אבל מי הגשר, על ספסלים קבועים
    .(חיינו' 'אור) "עליהם!

 מרן הגר"ח קניבסקי שליט"אומדה טובה מרובה, 
אמר לו פעם כשעבר  צ"לאיש ז-שדודו החזון ,סיפר

בין פרדסים: "כאן עברו בני ישיבה ושוחחו בדברי 
כיום שוכן שם ". !תורה, אני מרגיש כאן קדשה יתרה

בית הכנסת 'לדרמן', ושם האיזור כולו "שיכון חזון 
 איש"... 

)פנחס דף וכבר הדברים מפורשים בזוהר הקדוש 
 בה שיושבים בעיר ושבשי אדם : "בןריט, תרגום(

 ולא התורה מצוות לקיים יכול ולא, רעים אנשים
, משם ונעקר מקום שינוי עושה – בתורה מצליח
, תורה בעלי, טובים אנשים בו שגרים במקום ונשרש
 מצוות". ומבאר שם הזהר הקדוש: "שהתורה בעלי

 שבה והמצוות' וכו עץ הוא והאדם' וכו עץ נקראת
, מקום מאותו לעוקרו צריך ולכן', וכו לפרי דומות
צדיקים". בדברי הזוה"ק הללו  בין, אחר במקום וינטע

והיה כעץ  –נבין גם מהו 'ומושב לצים לא ישב 
שתול על פלגי מים וגו'", שתילה פירושה העברת עץ 

 ממקום למקום.
 דברי בו חידש שצדיק מקום ובהמשך שם: "שכל

 מקום אותו את פוקד העולם באותו כשהוא, תורה

                                                             
צדיקים רבים הוסיפו ופירשו בזה את דברי המשנה  1

 אחרים צדיקים בו כששרויים שכן וכל, אליו ובא
 תורה וכו'".   דברי שאומרים מקום באותו לחדש

 מה ענין שמיטה אצל הר סיני
פרשתנו פותחת במצוות השמיטה, ומפורש 
בתורה שנאמרה מצוה זו "בהר סיני", והקשה רש"י 

, סיני הר אצל שמיטה ענין כהנים "מה-עפ"י תורת
סיני?", עי"ש, והאלשיך מ נאמרו המצות כל והלא

הקדוש מבאר, שטעם מה שהזכיר את הר סיני 
סיני -בהקשר למצות שמיטה, הוא לומר שכשם שהר

חלה קדושה על המקום עצמו, עד שנאסר לעלות 
בהר ונגוע בקצהו וכו', כך הארץ עצמה מתקדשת 
בקדושה מיוחדת בשנת השמיטה, 'שבת לה'', וכנ"ל 

 המקום.שישנו מושג של חלות קדושה על 
ונראה לבאר עוד כעין זה, שבא הכתוב ללמדנו, 
שכשם שבהר סיני היתה חלות קדושה על המקום 
עצמו, כך ארץ ישראל קדושה בקדושה עצמית 

, ולכן שייכת בארץ ישראל 'שבת הארץ', כיון עולמית
שאינה ככל הארצות, וכשם שישראל עקב קדושתם 

 הם שמצווים על שמירת השבת בזמנה.  התמידית

 לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה
וביתר עומק יתכן לפרש, שכשם שחלות הקדושה 
על הר סיני היתה הודות למדת הענוה, שהיה הר 
סיני שפל מכל ההרים, שבא ללמדנו לדורות שאין 
התורה שוכנת אלא במי שדעתו שפלה, כך חלות 
הקדושה בארץ ישראל הינה הודות להנהגת ישראל 

 ההרים כל את ה"הקב ת הענוה, "מדדאשר עליה במד
 מדד סיני, הר אלא תורה עליו שתנתן הר מצא ולא
 לינתן שראויה ארץ מצא ולא הארצות בכל ה"הקב

, ארץ )ילקוט חבקוק, עי"ש(ישראל"  ארץ אלא לישראל
ישראל יש בה גם כן ענין זה של ענוה, שמידותיה 

 –כנען'  שפלות, וכפי שפירשו רבותיה"ק: 'ארץ
' מאוד מאוד הארץ טובה, 'ההכנעה למידת לתשמסוג

שורש הגאוה  .רוח' שפל הוי מאוד 'מאוד למידת –
הוא כפירה, 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה', 
וזו מצוות השמיטה, שבת הארץ, ההוראה שכל מה 

 שצומח בה הכל מכוחו יתברך לבד.
ובזה יש לפרש מה שנאמר כאן 'לא תקצרו את 

איסור הקצירה אינו רק על הספיחים ספיחיה', והרי 
שגדלו מעצמם? ורש"י פירש שכוונת הכתוב לומר 
'אפילו לא זרעתה', אכן עדיין צריך ביאור למה 
הוציאו הכתוב בלשון כזה שמשמע שהאיסור הוא רק 
על ספיחין? ויש לבאר שזה עצמו מה שמלמדתנו 
התורה כאן: ענין השמיטה הוא להורות שכל מה 

יחין'! ספיחין הם 'שגדלו מעצמם' שצומח הכל 'ספ
בלא התערבות האדם, בדבר השי"ת בלבד! לא כוחי 

 ועוצם ידי עשה את החיל הזה.
 שבת שלום ומבורך!

 

  לתגובות: ישראל אברהם קלאר

 

 "בין גברא לגברא"

 מה עניין שמיטה אצל הר סיני?
 ְבֵני ֶאל ַדֵבר .ֵלאמֹר ִסיַני ְבַהר מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדֵבר

 ֲאִני ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאּו ִכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל
 ב(-)כה, א 'לה ַשָבת ָהָאֶרץ ְוָשְבָתה ָלֶכם נֵֹתן

ישנן שתי תמיהות קשות בפסוקים אלו, ועמדו 
 עליהם המפרשים:

מדוע זה בא הכתוב להדגיש לנו כי מצוות אלו 
ע מקום נאמרו למשה 'בהר סיני', מה לנו כי לא נד

 ציוויים למשה?
במדרש )תו"כ( מקשים את הקושיא הראשונה, 

 ובכוונת יישובו נחלקו רש"י והרמב"ן עה"ת.
רש"י מבאר כי בא הכתוב ללמדנו שכל המצוות 

 נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. 
הרמב"ן אינו מקבל את פירוש רש"י, הן מפני 
ן שמצינו מצוות נוספות שלא נשנו בערבות מואב, וה

כיון שמנין שהוקשו כל המצוות לשמיטה, אולי 
 למיעוטלהפך, שדווקא מצות שמיטה נאמרה בסיני 

 שאר המצוות? 

 ביאור שיטת רש"י
כדי להבין את שיטת רש"י, נוסיף בביאור דבריו 

 באופן שתתורצנה קושיות הרמב"ן: 
מצות שמיטה לא נשנתה כלל בערבות מואב 

רה כולה למשה במשנה תורה, יודעים אנו שהיא נאמ
בסיני, ומדוע הוצרך הכתוב לכתוב זאת בפירוש, 'בהר 
סיני'? אלא ודאי ללמדנו בא על כל שאר המצוות 

 שנאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. 
והלימוד הוא מכח הכלל 'אם אינו עניין וכו'': אם 

שהלוא  –אינו עניין למצות שמיטה בה אנו עוסקים 
ן אין צריכים לא נשנתה בחומש דברים, ואם כ

תנהו עניין לשאר כל  –ללמדנו שכולה מסיני 
המצוות, ללמדנו שנאמרו כל דקדוקיהן מסיני, 

 ובערבות מואב רק חזרו ונשנו.
והרמב"ן שחלק על דברי רש"י מפרש פירוש אחר 
לדברי המדרש: שאין אנו לומדים לכל התורה 
שנאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני מכך שמצות 

נויה בתורת כהנים, אלא מחמת שמיטה אינה ש
שבסוף כל העניין בפרשתנו מסיימת התורה "אלה 
המצוות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר 
סיני" , מדוע חוזרת התורה ומציינת כי המצוות הללו 
צוו בהר סיני? אלא להקיש כל המצוות אל השמיטה 

 הנזכרת, שכולן נאמרו אף פרטיהן מסיני.

 זו מלהיכתב? מדוע המתינה פרשה
אמנם עדיין יש להקשות, אם אכן נאמרו מצוות 
אלו בהר סיני, מדוע זה המתינו מלהיכתב בתורה עד 
סוף חומש ויקרא, הלא חומש ויקרא נאמר למשה 
באהל מועד, אחר שכבר נבנה המשכן, וכפי שכתוב 
בתחילת החומש 'ויקרא אל משה וידבר ה' אליו 

עכבה פרשה זו מאהל מועד לאמר', ומדוע אם כן נת
עד כאן ולא נשנתה כסדרה בחומש שמות יחד עם 

 כל המצוות שנשנו למשה בסיני?

 



לתרץ קושיא זו רבו המפרשים שביארו כי אין 
מוקדם ומאוחר בתורה, ואכן שלא כסדר נכתבה כאן 

 פרשה זו, מחמת טעמים שונים.
אך הרמב"ן כשיטתו הכללית שהתורה כולה 

יבת פרשה זו עכשיו בסדר נאות נכתבה, מבאר כי כת
היא במקומה הראוי לה, לא לפי סדר אמירתה למשה 

 –שאכן נאמרה לפני כל ציוויי חומש ויקרא  –רבינו 
אלא לפי סדר אמירת משה רבינו לישראל מצוות 

 אלו, ועל כן נכתבה פרשה זו כאן, וכדלהלן:
ומדוע לא פירשה להם משה רבינו עד עתה? 

י המשכן והקרבנות כיון שהמתין עד שכילה כל ציווי
שהיו נצרכים מיד לשעתם, ובמדור 'לשון לימודים' 
באספקלריא של שבוע תמצא את הסברו המפורט של 

 הרמב"ן על סדר הפרשיות..
 שבת שלום ומבורך!

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 במשנת האור החיים

 מכאן מודעה רבה לאורייתא שאין טענת אונס
י ְבַהר ִסיַני ֵלאמֹר. ַדֵבר ֶאל ְבנֵ  ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶֹשה

ר ֲאִני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶ 
  ב(-נֵֹתן ָלֶכם ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת לה' )כה, א

כתב האור החיים הקדוש, וז"ל, צריך לדעת למה 
הזכיר הר סיני במצוה זו, והגם שרז"ל אמרו כי ללמד 

א שכל המצות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן בסיני, ב
עדיין יש מקום לשאלתינו למה לא לימד זאת אלא 
במצוה זו בדיוק ולא במצוה ראשונה או אחרונה. 
ואולי כי לצד שהזכיר מתנת הארץ, דכתיב אשר אני 
נותן דקדק לומר בהר סיני, לומר כי מחמת הר סיני 

רה המתנה פירוש מה שקיבלו בו )התורה( הוא שנגמ
 שעל מנת תורה נתן ה' את הארץ עכ"ל. 

ועדיין יש לשאול מה נפקא לן אי מחמת הר 
סיני נגמרה המתנה או לא, יהי' איך שיהי' מאחר 
שהקב"ה נתן את הארץ, מחוייבים לקיים מצות 

 שמיטה ויובל אשר צוה אותם.
ונראה לפע"ד להוסיף נופך, כי בהיות שקבלת 

יהם הקב"ה ההר התורה היתה בכפיה שכפה על
כגיגית )שבת פח.(, ואמר רב אחא בר יעקב מכאן 
מודעא רבה לאורייתא, והקשו המפרשים א"כ אמאי 

 הרשב"אבאמת נענשו על עברם את התורה, ותירץ 
ז"ל, כי בזמן היותם בארץ ישראל אין להם טענת 
אונס, כי הקב"ה לא נתן להם את הארץ רק על מנת 

מה( -לים קה, מדשישמרו את התורה, כדכתיב )תה
"ויתן להם ארצות גוים וגו' בעבור ישמרו חקיו 

 ותורותיו ינצורו".
וי"ל שזהו שמרמז כאן "בהר סיני", לפי שבכאן 
הוצרך לומר "אשר אני נותן" שיקיימו המצות 
התלויות בה, ושלא יעלה על דעתם לומר הנה ודאי 
מצוות התלויות בארץ אנו מחויבים לקיים, כיון 

תן לנו את הארץ, פשיטא שאנחנו שהוא ית"ש נ
מחויבים לקיים את המצות התלויות בה אשר צונו, 
אבל יתר המצות הרי יש לנו טענת אנוסים היינו, 
ולכן בא כאן הרמז בהר סיני, לומר שע"י קבלת 
התורה בהר סיני נגמרה המתנה, וממילא מחויבים 
לקיים כל המצות שנאמרו בסיני ואין להם טענת 

 לבעל הקיצור שו"ע(. - )אפריון אונס

 התבואה מתברכת בדרך נס  -'לאחר הקצירה' 
א ְוִכי תֹאְמרּו ַמה מֹאַכל ַבָשָנה ַהְשִביִעת ֵהן לֹ

ָלֶכם  ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאסֹף ֶאת ְתבּוָאֵתנּו. ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרָכִתי
ִנים  ַהשָ ַבָשָנה ַהִשִשית ְוָעָשת ֶאת ַהְתבּוָאה ִלְשלֹש

 )כה, כא( 
כתב רבינו האוהחה"ק ברכה זו אינה בצומח 
שכבר הבטיח ונתנה הארץ פריה שהוא גבול שגבל ה' 
בכחה, אלא שמבטיח ברכת התבואה ככד קמח 
הצרפית )מלכים א' י"ז( וכשמן אשת עובדיה )מ"ב 
ד'(, והוא שדקדק לומר "ועשת את התבואה" פירוש 

ה כדי שתספיק הברכה שיצו ה' תעשה ריבוי בתבוא

לג' שנים הגם שהארץ תוציא צמחה כמדי שנה 
 בשנה...

מבואר מדבריו הק', דהנס לא היה בשעת 
הצמיחה, והיבול היה צומח במידה רגילה על פי 
הטבע, אלא שהתבואה עצמה היתה מתברכת אחר 

 קצירתה, עד לכמות המספקת לשלוש שנים.
זצ"ל, מדוע  האמרי אמת מגורושאל הרה"ק 

שה הקב"ה את הנס דווקא בתבואה עצמה באמת עו
 שהיא מתרבה, ולא בשעת הגידול והצמיחה.

ומתרץ האמרי אמת )הובא בעיטורי חיים( שאם 
היה הנס בשעת הצמיחה, והיה כל אדם רואה בעיניו, 
שהשדה שלו משפיעה יבול רב, לא היה בזה שום 
נסיון גבורה בשמירת מצות שביעית. ולכן עשה 

נה שישית תצמח באופן טבעי הקב"ה דהיבול של ש
 ורגיל, ורק אח"כ תתרבה התבואה בדרך נס.

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

  'במשנת רש"י

 הלכתא שפירתא

ביטל מונית כי אינה מתאימה למנהגו, האם נחשב 
 כמקח טעות?

יֶתָך ְוִכי ִתְמְכרּו ִמְמָכר ַלֲעִמיֶתָך או ָקנֹה ִמַיד ֲעמִ 
 ַאל תונּו ִאיש ֶאת ָאִחיו )כה, יד(

הזמין מונית מן התחנה, ונשלחה מונית עם 
נהגת, דבר שאינו מתאים לו כלל עפ"י מנהגו, האם 
מחויב בדיני ביטול כיון שלרוב המזמינים זוהי 
נסיעה ראויה ואינה בגדר מקח טעות, או שאין 
 הולכים בזה אחר הרוב אלא אחר המזמין עצמו, ואם
בשבילו זהו מקח טעות בטלה ההזמנה? )שאלת 
הגאון ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם 

 אני אודך' ו'פרדס יוסף החדש'(.

המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן במקום שהרוב 
 קונים לחרישה, וכבר שילם 

"איתמר, המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן, רב 
ול לומר לו אמר הרי זה מקח טעות, ושמואל אמר יכ

לשחיטה מכרתיו לך". מקשה הגמרא: "וליחזי, אי 
לשחיטה[, אי -לנכסתא ] –גברא דזבין לנכסתא 

לחרישה[?", מתרצת הגמרא: -לרדיא ] –לרדיא 
"בגברא דזבין להכי ולהכי..." רב אמר הרי זה מקח 
טעות, בתר רובא אזלינן, ורובא לרדיא זבני. ושמואל 

באיסורא, בממונא  -אמר לך, כי אזלינן בתר רובא 
 לא. )תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף צב(.

מבואר בגמרא, שלדעת שמואל, שהלכה כמותו 
בדיני ממונות, על אף שמדובר במקום אשר בו רוב 
האנשים קונים שוורים עבור חרישה, בכל אופן באם 

אין המקח בטל בטענה שהשור  –כבר שילם הקונה 
אחר הרוב כנגד  נגחן, מכיון שאין הולכין בממון

המוחזק בממון, ולאחר התשלום המוכר הוא המוחזק 
 בכסף, וחזקתו גוברת על הרוב. 

המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן במקום שהרוב 
 קונים לשחיטה, וטרם שילם 

ולכאורה הוא הדין להיפך, במקרה שמדובר 
במקום שהרוב קונים לשחיטה ולא לחרישה, ונודע 

ילם עבורו, מכיון שהוא לקונה שהשור נגחן בטרם ש
המוחזק הרי שיוכל לכאורה לבטל את המקח מאותו 

 נימוק.
ואמנם כתב הטור )חו"מ סי' רלב( בשם הרמ"ה 
על מקרה דומה שב'מחצה על מחצה' יכול הקונה 
לחזור בו, ומשמע לכאורה שכנגד רוב אין הקונה 

 יכול לחזור בו.
אך כתבו כמה מגדולי האחרונים שלשון זו היא 

דווקא, כיון שמה ההבדל בין המקרה הקודם לאו 
]אשר בו אין הולכים אחר הרוב כנגד המוחזק בממון[ 

 לבין מקרה זה ?!
אכן, זכה דורנו, ובחסדי השי"ת נדפסו בשנים 
האחרונות פסקי הלכותיו של רבינו ישיעה מטראני 

)בעל התוספות רי"ד( לפי סדר מסכתות הש"ס, 
( מפורש ממש ובדבריו במסכת בבא בתרא שם )צב:

שהקונה אינו יכול לחזור בו כנגד רוב, ושונה מן 
המקרה הראשון אשר בו חזקתו של המוכר גוברת על 

 הרוב.
ובביאור החילוק בין שני המקרים הארכתי 
בספרי שו"ת בריתי שלום )ח"ב סי' י(, ותמצית 
הדברים היא כך, שבעצם מה שקובע את פרטי הקנין 

ולכן אם אצל רוב בני הוא דעתם של רוב בני האדם, 
המקום אין זה מקח טעות )מחמת שרובם קונים 
לשחיטה( לכן אף אם הקונה עצמו הוא מהמיעוט, 
מכל מקום אין זה מקח טעות כלל, ואין זה שייך כלל 

 להלכה של 'אין הולכין בממון אחר  הרוב', ודו"ק.
ורק במקרה שאצל רוב בני המקום זהו כן מקח 

א, בזה שייך לדון את טעות, אך אצל מיעוטם ל
ההלכה של 'אין הולכין בממון אחר הרוב', כיון 
שברור הדבר שאף אם רובם מתכוונים בדרך כלל 
לקנות לחרישה אך מכל מקום לו יצוייר שאחד 
מתכוין באמת לקנות לשחיטה, הרי ברור שבמקרה 
כזה אין זה מקח טעות, כיון שלא נתאנה כלל, 

הולכין בממון אחר  וממילא מובן הדין, שמכיון שאין
הרוב לכן תולים שמא הקונה התכוין באמת לשחיטה 

 ולא לחרישה, ואינו יכול לחזור בו אחר כך.

 הלכה למעשה
 –או אפילו מחציתם  –אם רוב אנשי המקום 

היו מבטלים נסיעה במקרה כזה, וגם היה ידוע 
למנהל התחנה שהוא נוסע לבדו, אזי פשוט שפטור. 

לחלק בין אם יכול להיפטר  ורק מצד חילול השם יש
 בדרכי שלום ובין אם תהיה מכך מריבה.

אך אם רוב אנשי המקום לא היו מבטלים את 
הנסיעה, או אפילו אם כן היו מבטלים בנוסעם בגפם 
אך יש גם הרבה כאלו שנוסעים עם נשותיהם 
ובמקרה כזה לא היו מבטלים, ובצירוף אלו שלא היו 

נשותיהם, יש רוב  מבטלים כלל עם אלו הנוסעים עם
של אי ביטול נסיעה ]ומנהל התחנה הלוא לא ידע 

או לדוגמא במקום שרוב  –מכך שנוסע בגפו[ 
הנוסעים במונית נוסעים עם בני משפחתם ולא 
בגפם )וכנ"ל שמנהל התחנה לא ידע מכך שכעת 
נוסע בגפו(, בכל אחד מהדרכים הללו אין כאן דין 

ב לשלם דמי של טעות לבטל את ההתחייבות ומחויי
 ביטול מצד הדין. וממילא גם אם יש מחילה צריך
להיזהר שתהיה מחילה גמורה ולא מחילה בטעות 

 . וכדו'

לתגובות: הרב פנחס שפירא, מח"ס שו"ת 

 ירושלים –בריתי שלום וחבר בד"צ שערי משפט 
250-0151512 

 ויצבור יוסף

 הטעם שנקראים שומרי השמיטה 'גבורי כח'
 ָשת ֶאתִבְרָכִתי ָלֶכם ַבָשָנה ַהִשִשית ְועָ ְוִצִּויִתי ֶאת 

 )כה, כא( ַהְתבּוָאה ִלְשלֹש ַהָשִנים
במדרש )ויק"ר א, א, תרגום(: 'גבורי כח עושי 

במה הכתוב מדבר? אמר רבי  –דברו' )תהלים קג, כ( 
יצחק: בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם, 

בת אחת, לחודש אדם עושה מצוה ליום אחד, לש
רואה שדהו  –אחד, שמא לשאר ימות השנה? וזה 

בור! כרמו בור! ונותן מס למלכות עבור שדהו, 
 ושותק! יש לך גיבור גדול מזה?! ע"כ.

ויש לעיין, מה גבורה יש כאן, הרי עוד בשנה 
הששית, קודם שבאה שנת השבע, רואה שכבר שרתה 

כל הברכה בכל מעשה ידיו, ויש בידו די מחסורו ל
שנת השבע, וכי גבורה יש כאן, שלא עובר ועובד 

 באדמתו?

 מאמין בברכה הטמונה בשדה
א. ונראה ליישב, כי ברכת ה' המגיעה בשנה 
השישית, יכולה להגיע בכמות גשמים גדולה, או 
בברכה הטמונה ונמצאת בתוך האדמה בשנה 
הששית, שמכוחה תתן יבול כפול ומרובה בשנים 



תקיים בו בשנה הששית הבאות. ואם כן, אף שי
-'וצויתי את ברכתי', מכל מקום לא תמיד יוכל במו

עיניו לראות ולהרגיש את הברכה כבר עכשיו, שהרי 
הגידול וקצירתו יוכל להיות רק בשנים הבאות. ואם 
בכל זאת מאמין החקלאי בהבטחת ה' ואינו נוגע 
בשדהו, נקרא כבר מעכשיו 'גיבור כח', אף שבאמת 

ברכה ששורשה כבר החל בשנה אחר כך יווכח ב
 השישית.

 הברכה כאשר מקיים תוספת שביעית
ב. עוד נראה לתרץ שאלה זו, על פי המבואר 
במשנה הראשונה במסכת שביעית, כי נצטוו ישראל 
על תוספת שביעית, ולפי אחד הצדדים זאת מהלכה 

, שלא לעבוד בשדות התבואה כבר מחג 2למשה מסיני
 דות האילן משבועות. הפסח של השנה השישית, ובש

ומעתה באמת ניתן לקרוא לאדם "גיבור כח" כבר 
בשנה השישית, אם משבית את שדהו חצי שנה לפני 

 הגיע זמן שנת השמיטה.

 הברכה היא על מה שאוכל ומתברך במעיו
ג. עוד נראה ליישב שאלה זו עפ"י דברי הספורנו, 
שפירש על הפסוק: "ואכלתם לשובע", וז"ל: "שיהיו 

ת רבי המזון, כענין שהיה בעומר שהיה מספיק הפירו
אוכל קמעא ומתברך לגדול כמו לקטן, כאמרם ז"ל: 

)תו"כ בחוקותי כו, ה(, ויספיקו פירות הששית  במעיו
גם לשביעית", וממשיך הרב לפרש את שאלת: "וכי 

וכאשר  –תאמרו", וזה לשונו: "וכי תאמרו מה נאכל 
ט מספיק יסופק זה אצלכם ולא תבטחו שיהיה המע

באופן שתשבע עין  –באיכותו, ועשת את התבואה 
 מראות ותראו שיספיק הכמות", עכ"ל. 

מבואר מדבריו כי הברכה תשרה בשנה השישית 
בפירות, שיספיקו לזמן ארוך, ורק אם תסתפקו בדבר 
אם הפרי יספיק באיכותו, יעשה ה' נס נוסף, ויתן 

ש ברכה גשמית הנראית לעין בתבואה. ונראה שפירו
הפסוק לפי דבריו יהא: "וצויתי את ברכתי בשנה 
הששית", שיצוה ה' את ברכתו שנתן בפירות השנה 
הששית שהם מרובים באיכותם, ויוסיף ע"ז את 
הברכה של "ועשת את התבואה לשלש השנים" שאז 

 תראה הברכה בעין. 
נמצא כי לכו"ע הברכה בשנה השישית, היא ענין 

א ומתברך במעיו. ה"ואכלתם לשובע", שאוכל קימע
על אדם כזה המאמין במעט שאוכל ומתברך, ואינו 
מחכה לראות את הברכה בעיניו בכמויות התבואה, 
נאמר: "גבורי כח עשי דברו", שאף שלא יראה את 
הברכה הכמותית, יאמין בברכה האיכותית הקיימת 
בשנה הששית. ואדרבה, מכאן ששואלי שאלת ה"מה 

ח" שהשתבחו בהם נאכל" אינם בגדר ה"גיבורי כ
 חז"ל.

 בברכת שבת שלום,
 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

  ועוד

 לשון לימודים
 "בהר סיני"

 ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵלאמֹר. ִסיַני ְבַהר מֶשה ֶאל ה' ַוְיַדֵבר
 ב(-)כה, אֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל

בחוקותי נכתב כי הם נאמרו  -בפרשיות בהר 
, כך פותחת פרשת בהר, במדבר סינימפי ה' למשה 

 ובסיומן של שתי פרשיות אלו נאמר גם כן: ֵאֶלה
 ּוֵבין ֵבינו ה' ָנַתן ֲאֶשר ְוַהתורֹת ְוַהִםְשָפִטים ַהֺחִקים

, מו(, ונראה מֶשה )כא ְבַיד ִסיַני ְבַהר ִיְשָרֵאל ְבֵני
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שרבן גמליאל ובית דינו ביטלו זאת מאז שנחרב בית 
המקדש, כמו שכתב הרמב"ם בפירוש המשנה שם, ובפ"ג 
ה"א מהל' שמו"י, וכלפי הזמן שבית המקדש קיים פונים 

 הדברים.

לכאורה שהוא סיום של הפרשיות, בתחילתן נכתב 
 שנאמרו בהר סיני וגם בסופן.

נתייחדו איפה שתי פרשיות אלו שנאמרו 'בהר 
סיני', אולם קשה שהרי אין משה ובני ישראל 
עומדים כעת בהר סיני אלא באהל מועד ומשם 
נאמרו למשה כל דברות ואמירות? בשאלה זו דנו 

הדרש ומאידך בעלי הפשט, את שתי רבותינו בעלי 
הדרכים נביא במאמר )וראה גם מדור 'בין גברא 

 לגברא'(.

 דברי רש"י מתורת כהנים ודברי האבן עזרא
רש"י פותח בדברי התורת כהנים המפורסמים, 
שם שאלו שאלה זו 'מה ענין שמיטה אצל הר סיני', 
ותירצו שכל המצוות נאמרו למשה בסיני, ומכך 

גבי שמיטה למדים לכל המצוות גם שנכתב הדבר ל
 .3כן

לפי דברי התורת כהנים, הפסוק שהבאנו 
 ַהֺחִקים המסיים את החומש במילים 'ֵאֶלה

)כא,  ִסיַני' ְבַהרה' וכו'  ָנַתן ֲאֶשר ְוַהתורֹת ְוַהִםְשָפִטים
 מו(, יתפרש שמדבר על החומש כלו.

ומאידך לצד האחר, כתב ה'אבן עזרא' )וכ"כ 
"ם( שפרשה זו נאמרה בהר סיני טרם שהוקם הרשב

המשכן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ודיבור זה 
ובכללו פרשיות בהר בחוקותי קדם לכל חומש ויקרא, 
והפסוק המסיים 'אלה החוקים והמשפטים וכו' בהר 
סיני' אמור כפשוטו על פרשיות אלו בלבדן. אלא 
שקשה על פירוש זה מפני מה נכתבו פרשיות אלו 

 .4אןכ

 שיטת הרמב"ן
 מוקדם אין' של המידה את מקבל אינו ן"הרמב

 בכל סובר הוא, סיבה ללא גורף ככלל' בתורה ומאוחר
 ללא מקראות של איחור או הקדמה שאין התורה

בהתאם לכך מפרש הוא כאן בפרשתינו , 5מיוחד טעם
 דבר נפלא.

בחוקותי אכן נאמר  -דיבור זה של פרשיות בהר 
לפני הקמת המשכן, אולם העת  לו למשה בהר סיני

בה נאמר הדיבור לעם ישראל לא היתה עד עכשיו, 
פרשיות אלו נאמרו להם רק אחרי כל סדר הקמת 

 המשכן ומצוות תורת הכהונה והכהנים.
מפני מה המתין משה מלומר דיבור זה לעם 

 ישראל עד הנה?
כי אחר שירד משה לעם מן ההר הקדים לומר 

רת ברית בינם לבין להם את פרשת המשפטים וכ
הקב"ה, ורצה לומר להם את המשך דברי מצוות ה', 
אלא שמיד אחר כך חטאו בעגל ונשתברו הלוחות 
וכאילו בטלה הברית, והוצרך משה לעלות למרום 
להתחנן לפני ה' עד שנתרצה לו וציווהו לכרות ברית 
שנית כאמור )שמות לד, י( 'הנה אנוכי כורת ברית 

החדשה נצטווה על הקמת המשכן וכו'', ובכלל הברית 
לבנות בית מכון להשראת השכינה בתוך ישראל, 
ואמר להם לישראל כל זאת עד שגמר לצוות ולהקים 
את המשכן וללמד דיניו חוקיו ומשפטי הכהנים 

 והקרבנות.
רק כעת אחר שסיים כל זאת שב לפרש את 

 מצוות השמיטה בה נצטווה בהר סיני.

 מצוות השמיטה
ה השלים את דברי הברית על במצוות השמיט

ארץ ישראל ואמר להם את הקללות והברכות בפרשת 
בחוקותי כדי לקיים עליהם את דברי התורה, 
ולהעמידה באלה ובשבועה כאמור )כו, ט(: 'והקימותי 

 .6אתכם' בריתיאת 
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 .המצוות
 ע"ז. שכתב מה ש"עיי 4
 ויקרא) ע"ע לשון לימודים פר' שמיני, ובדברי הרמב"ן שם 5
 חיים'. אלוקים דברי נהפכו למה( 'ב, ח
 להם נאמרו שם גם מואב ערבות בברית שהיה כפי 6

 והמצוות הברית על התורה את להעמיד והברכות הקללות
 .ובשבועה באלה

כי בשכר השמיטה וקיום המצוות נזכה לרשת 
את הארץ לשבת בה בטח, בברית קיימת בינו ובין 

 ישראל.בני 
 א גוטן שבת! 

 

  לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 אם אין תורה נוח לו שהיה מת ברעב
פרשת בהר עוסקת רובה ככולה בהלכות שמיטה 
ויובל שעניינם שבת הארץ, שחרור עבדים וחלוקה 
מחדש של ארץ ישראל לפי איך שיהושע קבע, היינו 

 החזרת הקרקעות לבעליהם.
מי כל מצוה מאלו בפני עצמה, אולי ומלבד טע

טמון בכלל מצוות אלו יסוד נוסף, שכדי למנוע את 
האפשרות שהכלכלה תתפוס את חלק הארי בחיי 
האדם והציבור, דבר שכשלעצמו הינו עיוות ואוון, 
באה התורה ומכריחה אותנו לשנות את החיים 

אחת לתקופה לשחרר מאחיזתה של  ,הכלכליים
ולשבור את גאונה. הכלכלה  הכלכלה ה"כל יכולה"

 באה לשרת את עבודת השם, ולא להפך ח"ו.
מצוות אלו מחזירות לאדם את מקומו בעולם 
האמונה, להקדיש את מירב כוחו ומרצו למלא את 

עד להפסיד -יעודו, במקום שיהיה משועבד לעולמי
 את חייו במאמץ תדירי לאגור ממון.

וזה לשון רבינו עובדיה ברטנורה בפירושו 
מה יועיל לו  –משנה: "אם אין תורה אין קמח" ל

הקמח שבידו, הואיל ואין בו תורה, נוח לו שלא היה 
 .לו קמח והיה מת ברעב

 "א גוט'ן שבת!" 
 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
 זהירות בכבוד הזולת

ְלֶתם לֹא ִתְרֶדה בו ְבָפֶרְך ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹקיָך. ְוִהְתַנחַ 
ֶהם ם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרֶשת ֲאֺחָזה ְלעָֹלם בָ אֹתָ 

ְרֶדה בו ַתֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ְבֵני ִיְשָרֵאל ִאיש ְבָאִחיו לֹא תִ 
 מו(-ְבָפֶרְך. )כה, מג

דרשו חז"ל )ספרא בהר פר' ו, ב, וכן הוא 
בפסיקתא זוטרתא ויקרא פר' בהר דף עד.( לא תרדה 

בו החם או קרר את הכוס הזה בו בפרך, שלא תאמר 
והוא אינו צריך, וכן פסק הרמב"ם )הל' עבדים פ"א 

 ה"ו(.
מתבאר מדברי הספרא והרמב"ם שחז"ל דרשו 
אסור לענות את העבד בשום עבודה שאינה לצורך 
אלא לשם עינוי וזה איסור לא תרדה, ואף גם זאת 

 בפרך. אין חל איסור הרדייהמבואר שם שבבן חורין 
שואלים הראשונים, מדוע כפלה  א. שאלות:

התורה את האיסור לא תרדה בו בפרך בהפרש 
 7שלושה פסוקים?

הדבר נראה תמוה ביותר שהתורה מזהירה לא  ב.
לענות עבד עברי ואילו בבן חורין לא חל האיסור, 

 הרי הסברא הפוכה?
כמו כן יש להקשות על דברי רבנו יונה שכתב  ג.

בני ישראל איש  )שערי תשובה שער ג ס:( ובאחיכם
באחיו לא תרדה בו בפרך )ויקרא כה, מו(. לא 

 או שהםואם אימתו עליהם ישתעבד אדם בחבריו, 
לא יצוה אותם לעשות קטנה או בושים להחל דברו, 

                                                             
)מו( איש באחיו רש"י הרגיש בשאלה זו ולכן פירש רש"י  7
להביא נשיא בעמיו ומלך במשרתיו שלא לרדות בפרך:  -

הרי שביאר שהפסוק השני בא להוסיף שלא רק בעבד 
 ל"עוי נאמר אלא גם בנשיא ומלך וכדומה, כן ביאר הרא"ם.

המדרש שמתיר בכל אדם דברי כיצד מבאר רש"י נגד 
 ואוסר רק בעבד עברי.



גדולה, אלא לרצונם ותועלתם, ואפילו להחם צפחת 
מים או לצאת בשליחותו אל רחוב העיר לקנות עד 

כשורה מותר לצוותו  ככר לחם, אבל אדם שאינו נוהג
לכל אשר יחפץ, עכ"ל. מדבריהם למדנו על  כל דבר 
שמאלץ את חבירו לעשות נגד רצונו עובר בלא תרדה 
בכל אדם, ויש לשאול הרי דבריהם סותרים את דברי 

שבספרא מבואר שהאיסור  –הספרא בתרתי, ראשית 
הלוא מבואר  –הוא לענות לחינם ללא צורך, ושנית 

 שבכל אדם מותר?

 גדר לא תרדה כל שאחר עושה עבורו שלא מרצונו
והנראה בישוב כל הקושיות, לפי הרמב"ם אשר 
החכימנו בלשונו הטהור, שכתב בבן חורין כיון 
שעושה מרצונו ומדעת עצמו אינו נחשב לרודה 
ומותר, מדבריו למדנו שכל מה שנאמר בבן חורין 
מותר אין הכוונה לרדות בו בפרך, שהרי ברור כיצד 

ל לכפותו הרי הוא אינו ברשותו, אלא ודאי באופן יכו
שמשכירו לעבוד אצלו מרצונו ומדעתו, אם כן מותר 
גם יהיה מדובר בעבודה הקשה ביותר, אין בכך 
איסור לא תרדה כי זה רצונו, להרויח כסף, אולם אם 

עובר בלא תרדה בו לעשות דבר שלא מרצונו  מאלצו
 ברי. גם בבן חורין, קל וחומר מעבד עבפרך 

לפי דברינו מתבאר גם גדר 'רודה בפרך' שכל 
מעשה שמאלצו לעשות נגד רצונו נחשב לרודה 
ואסור, ולכן הגם שהוא עבדו ומוטל עליו לעשות כל 

אדונו ואין בזה משום רודה היות ונמכר לו  צרכי
לעבד וחשוב שהדבר מרצונו, אבל כאשר מבקש ממנו 

הכי קלה  לעשות פעולה שאין בה צורך, אפילו פעולה
נחשב לרודה כיון שזה נגד רצונו לעשות בחינם ללא 

 צורך. 

 הבנת דברי רבנו יונה
רבנו יונה מלמדנו, שכל מי שיש ממנו אימה או 
בושה לאדם, באופן שיש חשש שעושה שלא מרצונו 

 אלא מפני האימה או בושה, עובר בלא תרדה.
הן הם גם דברי רש"י שבזה מיישב כפל הדברים 

השני ללמדנו דבר זה שלא רק בעבד שבא הפסוק 
האיסור אלא גם במלך ונשיא שמתוך מעמדם יעשו 
אחרים מבוקשם אף נגד רצונם ובכך עובר על לא 

 תרדה. 
נמצא שהכל מקשה אחת, כי הגדר של פרך הוא 
שעושה נגד רצונו, ולא משנה גודל הבקשה וכמבואר 
בפסיקתא אפילו בקשה קטנה להחם או לצנן מים 

 חשוב פרך.  –דאי שמעשה כזה אינו לרצונו לחינם, שו
ובזה מתיישבים דברי רש"י, שנכתבו שני 
פסוקים אחד לעבד עברי והשני לרבות בן חורין נגד 
רצונו, ובשניהם הטעם משום נגד רצונו אלא שאם 
היה פסוק אחד היינו אומרים שדין זה שייך רק 
בעבד. ובזה יתיישבו עוד קושיות שהקשו בנידון זה, 

ן בגר"פ על הרס"ג מה שהקשה על דברי הראב"ד עיי
שהובא בשיטה מקובצת )ב"מ נט( ששייך בגר לא 
תרדה, והקשה הרי הוא בן חורין ולא שייך לא 
תרדה? וכן קושיית המנחת חינוך )מצוה שמז( על 
דברי הקצוה"ח )חו"מ סי' קעא סו"ס קא( בביאור 
דברי הרשב"א. ולהנ"ל הכל מיושב שפשוט וברור 

בבן חורין לא תרדה, אך דוקא נגד רצונו אבל  שנוהג
 אם הדבר מרצונו אין לא תרדה, ודו"ק.

בני ובנותי שליט"א  כתוב בצוואת הגר"א אות לח:
מימי נזהרתי לצוות למשרתת שלנו ואפי' היא נוכרית 
 לעשות דבר קשה או דבר שנפשו של אדם קצה ממנו. 

 מוסר השכל
ובתו של אחר כל הדברים האלו למדנו עד כמה ח

כל אדם, הורים וילדים, מנהל ומעסיק, רב וגבאי, וכל 
להתבונן בכל בקשה ובקשה שמוציא תפקיד, -בעל

מפיו לזולתו, ובכל מעשה ומעשה, האם אינו מביא 
ואפילו מעשה  –את הזולת ל'פרך'! לעשות מעשה 

ותן חכם ויוסיף לקח שלא מרצונו!  –קטן שבקטנים 
ישראל בזהירותם  עד כמה גדלו מעשיהם של גדולי

בכבוד הזולת ובמעמדו של כל אדם, וככל שנהיה 
רגישים לכך נרבה אהבה ואחוה שלום ורעות בעם 

ישראל, ובכך נזכה לביאת גואל צדק בקרוב, אמן 
 ואמן. 

 ומבורך!  שלום שבת
 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש אלעד, נשיאהרב הראשי לעיר 

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

 מרדכי ועוד 

 מתהלך בג"ן

 זכירתם שלא בשעת עשייתם –שמירת המשפטים 
ם ּו ַוֲעִשיתֶ ַוֲעִשיֶתם ֶאת ֺחקַֹתי ְוֶאת ִמְשָפַטי ִתְשְמר

 אָֹתם ִויַשְבֶתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח )כה, יח(
צל חוקה כתב רק לשון עשייה יש לדקדק מה שא

'ועשיתם את חוקותי', ואצל משפטים כתב לשון 
 שמירה ועשייה 'ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם'.

ונראה, שהנה הראשונים )רמב"ן וספורנו( ביארו 
בפסוק זה שעולה על כל מה שכתוב בפרשה למעלה 
ממנו, דהיינו דיני שמיטה ויובל, ודיני מכירה ומקנה 

היובל, 'ועשיתם את חוקותי' עולה על למנין שנות 
דיני שמיטה ויובל שהם מכלל החוקים, 'ואת משפטי 
תשמרו' עולה על דיני חזרת השדות והבתים ביובל 
ודיני מכירה ומקנה למנין שנות היובל שהם מכלל 

 המשפטים שבין אדם לחבירו.
והנה, בהכתב והקבלה על הפסוק לפי רוב 

יזהיר בזה שידעו מספר השנים וגו': 'לפי רוב השנים. 
השנים עד היובל ולפיהן ימכרו ויקנו וכו', אבל ידעו 
שניהם ויודיעו זה לזה המספר, כי המכירה היא 
במספר השנים עד היובל וכו', כ"א יעשו ממכרם 
מתחלה כמספר שנים עד היובל יקל בעיניהם ענין 
החזרה ביובל, ואם יקנה לחלוטין תקשה בעיניו 

כאן ולקמן פסוק והארץ לא החזרה מאד )רמב"ן 
תמכר(. וראיתי בספר המצות )סימן רכ"ז( שכתב 
הרמב"ן אין אדם חייב להזכיר בשעת ממכרו ולומר 
עד היובל אני מוכר, אבל כל הממכרים נעשים בסתם 
שדי מכורה לך ביתי קנויה לך, והיובל מחזיר המכר 
לבעליו בין בסתם בין במפרש לעולם כמ"ש יובל 

הוא, עכ"ד. ומן התימה מה ענה אז אפקעתא דמלכא 
על מקרא מפורש בתורה הפך דבריו, ובודאי פירוש 

 המקרא ברור ונכון כפי מה שפירשו הוא ז"ל בעצמו'.

על ידי שמירת היובל בשאר השנים ישבו על הארץ 
 לבטח

נמצא שמכלל דיני היובל הוא שבכל השנים 
שבין יובל ליובל צריך לזכור ולשמור שיבוא היובל, 

ריך להודיע מתחילה מספר השנים כדי שיהיה יקל וצ
להחזיר את השדה ביובל, ואין ענין המצוה רק בשנת 
היובל עצמו. והנה על זה מורה ענין ה'שמירה', וכעין 
מה שכתב באבן עזרא על הפסוק 'ושמרו בני ישראל 
את השבת': 'שישמרו ימי השבוע שלא ישכחו איזה 

ו ביום הששי כדי יום הוא שבת, ושיתקן צרכיו ודרכי
שישמור השבת ולא יחללנה'. וכן באור החיים הקדוש 
שם: 'עוד ירצה על דרך אומרו )בראשית לז, יא( ואביו 
שמר את הדבר פירוש ממתין ומצפה מתי יבא וכו', 
אלא צריכין לשמוח בו בשלימות הרצון וחפץ בדבר 
ותמיד יהיה ממתין ומצפה מתי יבא' )ועי' זוה"ק 

 . יתרו פט.(.קדושים פא. פב
מעתה הרי הוא כמבואר, שזהו שאמר הכתוב 

, היינו קיום כל דיני שמיטה ועשיתם את חוקותי
ויובל, שזהו דבר השייך רק בשנת השמיטה והיובל 

היינו דיני חזרת השדות ביובל  ואת משפטיעצמה, 
, כי זהו דין השייך הן לעשות ועשיתם אותם, תשמרו

מרו ותכינו אותו בשנת היובל עצמו, וגם שתש
עצמכם בכל השנים להזכיר בשעת הממכר שעד 

 היובל אני מוכר לך.
וישבתם על הארץ ואמר הכתוב שבזכות זה 

, כי הנה אם דין השמיטה והיובל הם רק בשנת לבטח

השמיטה והיובל עצמה, הנה איך יוכל זכות זו לעמוד 
להם לשבת על הארץ בטח בכל שאר השנים, הרי 

לה רק בשעה שעוסק בה, מצוה אינה מגינה ומצי
אבל כיון שאמר הכתוב 'את משפטי תשמרו ועשיתם 
אותם', ובזה מקיימים מצוות היובל בכל שאר השנים, 
הנה בזכות זה תשבו על הארץ לבטח בכל השנים. 

ושמור וכמאמר הכתוב )תהלים לז, לד( קוה אל ה' 
, לשבת על לרשת ארץועל ידי זה וירוממך  –דרכו 

רי רז"ל כשזה קם זה נופל, וזאת יש הארץ לבטח. וכדב
לרמז בתיבת וישבת"ם שהוא נוטריקון 'תרדוף באף 

 ותשמידם מתחת שמי ה'', בהכרת רשעים תראה.

בתחילה יראה ולבסוף  –וישבתם על הארץ לבטח 
 שקטה

ואיידי דאתא מקרא זה לידן נאמר בו דבר נוסף, 
שהנה אמרו רז"ל )שבת פח.( מהו שכתוב 'משמים 

ן ארץ יראה ושקטה וגו''? בתחילה יראה השמעת די
ולבסוף שקטה וכו', מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה 

 –בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה 
אני מחזיר אתכם לתוהו  –אתם מתקיימין, ואם לאו 

ובוהו. ויש להאריך הרבה בכמה אופנים שזה היה 
דווקא על ידי מצוות השמיטה, וזה ענין שמיטה אצל 

ר סיני, וראה ברבינו בחיי )כה, י( ששנת היובל הוא ה
שנת התוהו, ונמצא שדווקא על ידי שמירת היובל 
אין העולם חוזר לתוהו ובהו. וזה שאמר הכתוב 'ואת 
משפטי תשמרו ועשיתם אותם', תשמרו היינו עצם 
הקבלה שעיקר קיום העולם הוא על ידי קבלת 

נוגעים(,  המצוות, כמו שכתבו התוספות )ע"ז ג. ד"ה
ולא תירא  וישבתם על הארץ לבטחהנה על ידי 

שתחזור לתוהו ובוהו. ובדרך רמז וישבת"ם הוא  הארץ
ר"ת ב'תחילה י'ראה ו'לבסוף ש'קטה מ'מתן ת'ורה. 
ולבט"ח בגימטריא מ"ט, שלא יחזור העולם לתוהו 

 ובוהו אחר מ"ט שנה.
וידוע מה שכתב המגלה עמוקות במה שנאמר 

ה 'וכל יתדות החצר נחשת', וסמיך בסיום פרשת תרומ
ליה בריש פרשת תצוה 'ואתה'. רמז דמשה רבינו ע"ה 
גלגול נח שת וז"ש נחשת ואתה, ר"ל נח שת ואתה. 
וכתב בזה החתם סופר )תורת משה, סוף פרשת 
תרומה( 'כי שת ממנו הושתת העולם, וכן מנח אחר 
המבול, והיינו כ"ו דורות שקודם מתן תורה שזן 

דו בלי זכות תורה, וראוי להחזיר לתוהו הקב"ה בחס
ובוהו, עד שבא משה רבינו ע"ה ועשה חיזוק לכל 
העולם, להיות אהל בל יוצען בל ינתקו יתידותיו )עי' 
ישעיה לג, כ(, כדכתיב נמוגים ארץ וכל יושביה אנכי 
תכנתי עמודיה סלה, והנה חצר המשכן מרמז על 

ועבודתו  עולם הזה פרוזדור לעולם הבא, וכלי המשכן
הם תורה ומצות שהם כל העולם הזה, ויתדות 
המשכן והחצר היא קיום התורה וקיום העולם, ועד 
שלא בא משה רבינו ע"ה והיה הקיום רק על ידי נח 
ושת לא היה תורה ולא קיום ולא יתדות לעולם', ורק 
על ידי קבלת התורה על ידי משה רבינו היה קיום 

 וישבתםוק דידן דהנה נכון לעולם. ויורמז זה גם בפס
בגימטריא האר"ץ לבט"ח הוא בגימטריא נ"ח ש"ת ו

 .מש"ה, ודו"ק
 א גוט'ן שבת!

 

 בוים )מאנסי(  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

קבלן בניה טעה בתימחור, האם יכול לדרוש עוד 
 כסף?

יֶתָך ְוִכי ִתְמְכרּו ִמְמָכר ַלֲעִמיֶתָך או ָקנֹה ִמַיד ֲעמִ 
 (זי ,ה)כ נּו ִאיש ֶאת ָאִחיוַאל תו

משפחה שכרה קבלן שיפוצים כדי להרחיב את 
הבית, הקבלן נתן הצעת מחיר, הצעתו התקבלה 
ונחתמה. ובמהלך הבניה התברר כי הקבלן טעה 
בהערכת המחיר, ולקח מחיר זול ביחס למקובל, והוא 
יוצא בהפסדים מהבניה הזו. כעת הקבלן תובע לבטל 



כסף בהתאם למחיר המקובל. או את ההסכם, ולקבל 
 לכל הפחות לכסות לו את ההפסדים. מה דינו?

 כללי אונאה בקרקע ובפועלים וקבלן וכדו'.
, אפילו מכר לדעת השו"ע אין אונאה בקרקע כלל

. ולדעת הרמ"א אין אונאה עד שווה דינר אחד באלף
. 8. ולכתחילה אסור להונות אפילו בכלשהומחצה

 הפךלבמאתיים, או  היינו אם מכר שווה מאה
 םהרי הושטרות אונאה. עבדים  ו, הרי ז]בקנייה[

כל עבודה  וא הדיןוקא עבדים, אלא הוכקרקע. ולאו ד
של פועלים, הרי הם כעבדים ואין בהם אונאה. ואם 
הוא קבלן, יש לו אונאה ככל מטלטלין. ופועל הוא כל 
מצב שחייב לעשות את עבודתו בזמן מסויים 

ינו רשאי לעשותו לכשירצה. ואם שהמעביד מבקש, וא
הפועל חייב להתחיל את עבודתו בזמן מסויים, אך 
אינו חייב לעבוד זמן מסויים דווקא, אלא חייב לבצע 
עבודה מסויימת. וכגון נהג הסעות, שקובעים את זמן 
היציאה, אך התמשכות עבודתו אינה תלויה בזמן, 

 .9י"א שהוא כפועל, וי"א שהוא כקבלן ,אלא בהספק
ואינו מיועד להשתמש בו כל שאין גופו ממון, 

אלא רק גורם לממון. וכגון כרטיס כניסה לעצמו, 
לארוע, כרטיס נסיעה, כרטיס אשראי, כרטיס לשיחות 
טלפון, תווי קניה. וכל גורם לממון כעין אלו. דינם 
כשטרות וכקרקע. וכן הדין במכירת זכויות שונות, 

מסחרי, וכל זכות  וכגון מוניטין, זכויות יוצרים, שם
מסחרית וכדו'. כל אלו אין גופן ממון, ודינם 

 .10כקרקע
מכירת חוב, י"א שהוא כשטרות, וי"א 

. שטרות ומטבעות כסף הנוהגים כיום, 11כמטלטלין
 . 12דינם כמטלטלין

                                                             
רכ"ז סעיף ו'.  הרא"ש הסתפק בזה, הובא בשו"ע סי' 8

וברמב"ן על התורה כאן, כתב שהוא איסור גמור, וכ"כ האור 
החיים על התורה כאן. ועיין בפתחי תשובה ונחלת צבי. 
והגרע"א הביא משנה למלך שהביא דברי התוס' שמשמע 
שם שמותר להונות בקרקע פחות משיעור אונאה. והמל"מ 

מותר הביא את דברי התוס', והקשה שלכאו' לדברי התוס' 
להונות, וכתב שצ"ע. היינו דלא ס"ל שמותר. ועיי' בחת"ס 
ב"מ ס"א א' שכתב ליישב דברי התוס', וכתב שאין להביא 

 ראיה מהתוס' שמותר להונות.
סי' של"ג סעיף ד', השו"ע כותב שאם קיבל קמה לקצור  9

בב' סלעים, דינו כקבלן. משמע שאין כאן התחייבות לזמן, 
הרמ"א שם כתב שהוא הדין אם אלא לעבודה מסויימת. ו

קיבל על עצמו לעשות כך וכך חביות יין. והש"ך שם כתב 
שהוא מפני שאין השכר קצוב לפי הימים, אלא לפי 
המלאכה, ואע"ג שהוא משועבד בזמנים מסויימים, נחשב 

 כקבלן.
ובנתה"מ סי' רס"ד סק"ח כתב שאם יש זמן מוגדר שצריך 

"כ בחכמת שלמה סי' להתחיל את העבודה, דינו כפועל. וכ
רס"ד סעיף ז'. ועיי' בשו"ת הרשב"ש סי' קי"ב, ובתרומת 

 הדשן סי' שכ"ט, ובשו"ת אגרות משה חו"מ א' סי' פ"א.
עיי' שו"ת הרא"ש כלל י"ג סי' כ'. ובשבט הלוי ח' סי'  10

שי"ד כתב שזכות לשיחות טלפון דינו כקרקע, כיון שהוא 
רקע. ועיי' זכות להשתמש בקווי הטלפון המחוברים לק

 בהערה הבאה.
פתחי תשובה רכ"ז סקכ"ט, והביא דעת הקצה"ח. ועיי'  11

באמרי בינה הל' גבית חוב סי' ל"ב ב' כתב שאין בו אונאה, 
שאינו דבר המיטלטל. וכתב דגדר גופו ממון, הוא כל דבר 
המיטלטל. וצ"ע בדעת הקצה"ח, בגדר מטלטלין וגופו ממון. 

' ל"ח, ושו"ת בית יצחק ועיי' שואל ומשיב קמא ח"א סי
 אהע"ז ח"א סי' ע"ג.

וכתב בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קפ"ה שי"א שדינם  12
כשטרות, והמוחזק יכול לומר קים לי. אמנם בתחילה כתב 
בספרו מנחת פתים שאין המוחזק יכול לומר קים לי נגד 
כל הפוסקים שאין דינם כשטרות אלא ככסף ממש. אך 

דינם כשטרות, כתב שיכול אחר שראה שגם החת"ס ס"ל ש
 המוחזק לומר קים לי.

אך למעשה נראה שגם להאמרי יושר אין יכול לומר קים 
לי, שהרי סמך עצמו על החת"ס. והחת"ס חזר בו בסוף ימיו. 
)בחלק ה' סי קפ"ז חזר בו, והוא משנת תקצ"ח, והאמרי 
יושר הביא תשובת החת"ס באהע"ז א' קכ"ו, והוא משנת 

זר בו משום שבשנים הללו השטרות תקע"ז. ונראה שח
נעשו יותר דומים לכסף וע"כ אחר עשרים שנה אמר שיש 
לו דין כסף. עכ"פ דעת החת"ס ברורה, שיש להם דין כסף, 

 אונאה בתוספת בניה
מחיר הראוי על המצוי שיש טעות בהערכת 

ת תוספת בניה, פעמים לטובת הקבלן, ופעמים לטוב
כתב בדין קבלן ששכרוהו  13הדייר. הפתחי תשובה

לבנות בית ונתאנה. שיש לחלק בין דמי העבודה, 
. לדמי העצים 14כקרקע כיון שדינושבזה אין אונאה, 

שבנה איתם, שבזה יש אונאה, והוא כמכירת 
נמצא אם כך, שאם קבלן מטלטלין והתקנתם בקרקע. 

ם, טעה בתמחור, יש לחלק את העיסקה לחלקים שוני
חלקם יש להם דין אונאה כמטלטלין, ולחלקם אין 

 דין אונאה כקרקע ופועלים.
ראשית, שכר הקבלן עצמו. יש לו אונאה. כיון 
שהקבלן אינו עובד בקרקע עצמה, אלא הרי הוא 
כמתווך עובדים וסחורה וכו'. וכשם שמתווך דירות 
יש לו אונאה, כך מתווך שיפוץ. שכר הפועלים, אין לו 

ון שהקבלן הרי הוא כמוכר פועלים, ופועל אונאה. כי
הרי הוא כעבד, ועבדים אין להם אונאה. וכן גם מפני 

 שהם עובדים בקרקע עצמה.
בטון, בלוקים, ברזלים, ריצוף וכדו'. יש להם 
אונאה. שהרי הוא כמוכר מוצרים אלו. אך העבודה 
עליהם, אין לה אונאה. דלתות וחלונות, וכן כלים 

כיון  ,אונאה, גם להתקנה שלהם סניטריים. יש להם
שהם כמוצר בפני עצמו, שמכירתו מתבצעת 
בהתקנתו. וההתקנה עצמה בטלה למוצר הנמכר. 
חומרי בנייה שונים, כגון חומרי איטום, צבע, הדבקה 
וכדו'. יש להם אונאה. שהרי הקבלן הוא כמוכר 
ומתווך את חומרי הבנייה הללו, ואת הפועלים ושאר 

 ך אין אונאה על שכר הפועלים. א חומרי הבנייה.
למחיר הבניה,  השומ רוךנמצא למעשה, שיש לע

ולחלקו בהתאם לפירוט העבודה שבוצעה בפועל, 
למחיר השוק, ולמחיר ששולם. ואותם חלקים שיש 

ישלמו כמחיר אם היה אונאה שתות, להם אונאה, 
השוק, ואלו שאין להם אונאה, ישלמו בהתאם 

 להסכמה שהיה בין הצדדים.

 עד מתי הצדדים יכולים לחזור בהם?
מעיקר הדין, הלוקח יכול לחזור בו עד כדי 
שיעור שיכול להראות המקח שקנה לתגר. היינו 

ואחר זמן זה , לסוחר אחר שיודע את המחיר הראוי
חזקה שמחל על אונאתו, גם אם אנו יודעים שלא 
בדק את המחיר, ולא נודע לו שיש בו אונאה. ותקנת 

שההחלטה שלו לא לבדוק, הרי היא חכמים היא, 
כמחילה כללית על כל אפשרות אונאה שהיה 

 במכירה.
, ומכר במחיר זול ממחיר השוק מוכר שנתאנה

יכול לחזור לעולם, שהרי אין החפץ תחת ידו. אמנם 
אם מכר דבר שיש כדוגמתו הרבה, ויכול לשאול על 
מחירו גם אחרי שמכר החפץ, יכול לחזור עד כדי 

שהיה יכול לשאול על מחיר החפץ שמכר.  שיעור זמן
וכן הוא בקבלן שקיבל לבנות תוספת בניה וכדו', 
שהרי הוא כמוכר שיכול לשאול אחרים. שהרי בידו 
להראות את ההסכם שחתם לאחרים, וגם להביא 
אותם למקום הבית שבונה כדי שיראו ויאמרו לו 
כמה שווה הבניה. הלכך אם עבר השיעור שיכול 

ים ולא שאל, הרי זה כמחילה על זכותו לשאול לאחר
ואין לו עוד טענת אונאה. ואפי' מדת חסידות אין 

גם  בזה, ויש אומרים שממדת חסידות יחזיר האונאה
 . 15אם עבר הזמן שיכול לחזור בו

 ההלכה למעשה בקבלן שטעה במחיר:
נמצא למעשה, שאם הטעות במחיר התבררה 

ה זה אחרי התחלת הבניה בפועל, הרי תמיד יהי
אם עבר הזמן, אחרי הזמן שאפשר לחזור מהעיסקה, ו

                                                                           
ולפ"ז גם להאמרי יושר אין יכול לומר קים לי שיש לו דין 

 שטרות(.
 סי' רכ"ז סקכ"ו. 13
נתבאר שהעבודה בקרקע, דינו כקרקע עצמו, ואין לו  14

 אונאה.
 אולם המשפט רכ"ז ל"ז. 15

אין חייב להחזיר האונאה. ומחלוקת אם ממידת 
  גם אחרי הזמן. חסידות יש להחזיר האונאה

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת
 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

ממונות  בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה
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 פרחים לתורה
 חינוך למידת הבטחון –איסור ריבית 

ֶקיָך ְוֵחי ַאל ִתַקח ֵמִאתוֹ ֶנֶשְך ְוַתְרִבית ְוָיֵראָת ֵמֱאלֹ
ת לֹא ֶאת ַכְסְפָך לֹא ִתֵתן לו ְבֶנֶשְך ּוְבַמְרִבי ָאִחיָך ִעָםְך.

 לז(-ִתֵתן ָאְכֶלָך )כה, לו
טעם איסור ריבית? מדוע כאשר אני "משכיר"  מהו

 את כספי, אינני רשאי לגבות על כך תשלום?
בעל הכלי יקר, מבאר, כי עיקר טעם איסור ריבית, 
לפי שמסיר את בטחונו מה' יתברך, ובוטח בבשר 
ודם. בכל פעם שאדם עוסק במשא ומתן, עיניו 
נשואות לה' שיביא לו רווחים מהעסק, אך המלוה 

הרווח שלו ידוע מראש וקצוב, וסומך על  –בריבית 
 ומסיר בטחונו מה'. -בשר ודם 

 גם הלווה חוטא!
ואם תשאל, מדוע גם הלווה עובר איסור בנתינת 
ריבית למלוה? על כך משיב הכלי יקר, לפי שהוא 
מחטיא את המלוה ומסירו ממידת הבטחון הנדרשת 
ממנו. ומוסיף שידוע שרוב המלווים בריבית הם 

מנה, אבירי לב ורחוקים מנתינת צדקה, כי קטני א
 אינם בוטחים בה'.

אך כאן מתעוררת שאלה קשה! הרי התורה עצמה 
למה  -"! ַלָמְכִרי ַתִשיךְ מורה לנו )דברים כג, כא( "

מותר לקחת ריבית מן הגוי )מדין תורה. אמנם רבנן 
 אסרו זאת(? הרי גם כך בוטח בבשר ודם?

נכרי הוא בחזקת גזלן, על כך משיב הכלי יקר, שכל 
וכלל אין לאדם בטחון שישיב לך את ההלוואה, 
ובודאי שאינך יודע אם ישלם את הריבית שהבטיח. 
לכן, בטחונך בקונך לא סר, ועדיין עיניך נשואות 

 אליו...

 תכלית מצות השמיטה
בזה נותן הכלי יקר טעם לשבח למה נסמך איסור זה 

 –שמיטה בתורה למצות השמיטה, לפי שגם מצות ה
עניינה כדי שנשים בטחוננו בה'! כל פרנסתם היתה 
מיבול אדמתם, וכעת נדרש מהם במשך שנה תמימה 
לא לעבוד! רק הבטחון המלא בה' הזן ומפרנס מקרני 
ראמים עד ביצי כינים, מאפשר ליהודי לקיים מצוה 

 זו כהלכתה!
ענין זה, מתקשר עם הדברים שהזכרנו במדור זה 

ל השם משמואל, שאדם צריך בשבוע שעבר בשם בע
להיות בתמימות ולא לחקור ולהרהר אחר כל מה 

הוא  –שעובר עליו, אלא יבין וידע שמה שקורה לו 
טוב בעבורו. אז הוא נתון בחלקו של הקדוש ברוך 

 הוא, וכך טוב לו, וזו עבודתנו בימי ספירת העומר.

 חסד יסובבנו! –הבוטח בה' 
 ִבים ָלָרָשעים ַמְכאוַֹרבִ הפסוק אומר )תהלים לב, י(: "

". וידועה השאלה, שכנגד ְבֶבמּוֵטַח ַבה' ֶחֶסד ְיסוְֹוַהבוֹ
", יותר היה מתאים לכתוב: ַרִבים ַמְכאוִבים ָלָרָשע"

 ולבוטח בה' אין מכאובים?!
 –שמעתי מהמגיד רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, שתירץ 
ע שגם לבוטח בה' יש מכאובים, אך מכיון שהוא יוד

זה לא כואב לו! הוא  –שכל מה שבא לו זה מאת ה' 
רואה ומרגיש בזה את חסד הבורא, שעושה לו הכל 

ֶחֶסד  לטובתו! אצלו המכאובים הם בבחינת "
 "!ְיסוְבֶבמּו

הבה נשכיל להפנים את המסר הנלמד מאיסור 
ריבית וממצות השמיטה, ונזכור תמיד כי בטחוננו 

 הוא אוצרנו! –בצורנו 
 ם ומבורך!שבת שלו

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 



 קרסים
 הבדידות חודרת לעצמות

"...הכל שומם, הכל צחיח, אין אנשים, אין מים, 
אין צמחים, רק חול וחול... אין נפש חיה בכל האזור... 
תחושת הבדידות חודרת לעצמות, תחושת הפחד 
מתלווה אליה... אפילו ציפורים אינן חולפות בשמים, 

 שאלתי את עצמי אולי אני במאדים??  לרגע
ביום השני נגלו לעיני לפתע עצים ספורים ועל 

 ציפור!צמרתו של אחד מהם 
תחושת ההקלה הפורקן וההתרגשות שאחזה בי 
איני ניתנת לתיאור עלי עט! מעולם לא שיערתי כי 
כה אתרגש למראה ציפור פשוטה!... הרגשתי בבית! 

ר, רציתי לדבר חשתי כזו אהבה וקשר כלפי הציפו
איתה, לשוחח שיחת נפש עמוקה, היא הפרה לי את 

 תחושת הבדידות!". 
כך מתאר ההרפתקן לואיס מרק את הימים בהם 
נקלע לאי הבודד בלא שום אפשרות לתקשר עם 

 העולם החיצון.

 אחים לצרה
במצבים קיצוניים עשוי האדם לגלות בתוכו 
, קשר חיבה וקירבת נפש כלפי אובייקטים שסביבם

דוממים אפילו! קשר שכלל לא היה מודע אליו 
 ביומיום.

בזמנים קשים לפתע מתגלה קשר נדיר מסוגו 
בין בני משפחה, בין חברי קהילה, או בין שכנים 
קרובים. ההסבר לכך הוא, שבמצבים אלו ישנו צורך 
מוגבר בתמיכה רגשית, ורק החיבור החברתי מספק 

לגלות את המענה לכך. כשזה קורה מופתע האדם 
קשר פנימי שלא ידע על קיומו כלל! שמעולם לא בא 

 לידי ביטוי בזמנים כתיקונם.
אם כך הוא בכל זמן שעונה לקריטריון 'זמן 
קשה', כל שכן וקל וחומר בזמן שהקושי הינו משותף 
לשני הצדדים, בהיותם 'אחים לצרה' מהוה כל אחד 
משענת לזולתו, ומתגלה כמה זקוקים הללו אחד 

 למשנהו. 
ידוע הסיפור על בני זוג שרק צרה משותפת 
חוללה ביניהם מהפך של שלום, בבואם לפני הרב 
אמר להם: "שוטים שבעולם! לו חכמתם השכלתם, כי 
אז הייתם מוותרים ומתעלים מעל מידותיכם לפני 

 האסון, ולא נצרכתם לכל זה!".

 וקנה לך חבר
בפרקי אבות אמרו חז"ל "וקנה לך חבר", ומבאר 

לך חבר' בלשון קנייה, ולא  וקנה: "ואמר 'הרמב"ם
אמר עשה לך חבר, או התחבר לאחרים, הכוונה בזה, 
שצריך האדם שיקנה אוהב לעצמו, כמו שאמרו חז"ל 

צריך  –'או חברותא או מיתותא', ואם לא ימצאהו 
שישתדל בו בכל לבו, ואפילו אם יצטרך שימשכנו 

ו עד לאהבתו, ולא יסור מהמשך תמיד אחר רצון חביר
 שתחזק אהבתם וכו'".

האדם שבונה את הקשר החברתי שלו בצורה 
איכותית ומבוססת, חייו איכותיים ורגועים יותר. 
כמו כן הצורך שלו לחברה זולה, פוליטיקה, 

 –והתעסקות בכל סכסוך שכנים מהרחוב השני 
נעלם כלא היה. דיבורי ההבל והתוהו, וגרוע מכך 

י לשון הרע האיסורים הרבים הכרוכים בדיבור
ורכילות, נובעים מצורך נפשי עצום 'להיות בעניינים', 
לדעת מה קורה בעולם, ובקיצור, להיות מחובר. זהו 
חיפוש נואש אחר סיפוק חברתי, אך הואיל ואינו 
משתמש בכלי הנכון לעולם לא יבוא על סיפוקו מכך. 

 עד שיתחבר עם חבר אמיתי. –עד 
בקשר  האדם המחושב במעשיו, מבין שהשקעה

הורים, בן –בריא ועמוק עם האנשים הקרובים אליו 
היא השקעה  –זוג, חבר בקהילה בכולל ובעבודה 

מניבה ואמיתית, כמובן לא כאשר היא נעשית כדי 
להפיק רווחים רדודים מחנופה זולה, אלא נובעת 
מרצון אמיתי לבנות חיבורים חזקים ועמידים בפני 

 כל רוח סערה. 

בנויה ואיכותית דורשת נכון, השקעה בחברה 
הקרבה מרובה: ויתורים על כל צעד ושעל, הבנה 
והשתתפות הדדית, אורך רוח וסבלנות, וכפי שכותב 
הרמב"ם, אך כל אחד מאלו ההקרבות שנמנו הינו 
בעצם 'מתנה', נכס שהוא הוא אושרו של האדם! כמה 
מאושר מי שמסוגל לוותר, מי שמבין ומשתתף, בעל 

 ועוד איך משתלם.  ת... אורך הרוח והסבלנו

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

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 מה בין 'שכיר' ל'עבד'?
 (ִכי ִלי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם )כה, נה

רבותינו הקדושים )ב"מ י. וב"ק קטז:( אמרו: פועל 
רו הטעם, שנאמר 'כי יכול לחזור בו בחצי היום. וביא

ולא עבדים לעבדים. וכן  –לי בני ישראל עבדי הם' 
פסק הרמב"ם )הל' שכירות פ"ט( והשלחן ערוך )חו"מ 
סי' שלג סעיף ג(. ועל פי זה כתב הרמ"א )שם( בשם 
הראשונים שאין לאדם 'להשכיר' עצמו להיות בבית 
בעל הבית בקבע שלש שנים, כי בשיעור כזה מצינו 

)בספר ישעיה טז, יד: 'שלש שנים כשני  שנקרא 'עבד'
 שכיר'(. ע"ש.

והנה בגמרא )שבת קכז:( איתא: מעשה באדם 
אחד מגליל העליון שהשכיר עצמו לבעל הבית 'שלש 
שנים' וכו' ובתום הזמן ביקש ממנו תשלום שכרו, 
ולא היה לו כלום, לא במעות ולא בקרקע ולא 

ל בבהמה, והלך לביתו בפחי נפש. ואחר כך בא בע
הבית עצמו אל הפועל ועמו משוי שלשה חמורים, 
אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני 
מגדים וכו'. עיין שם הענין. ומכאן גם כן הוכיחו 
שעד שלש שנים מותר. וכל האיסור הוא ליותר 
משלש שנים. כי אז יוצא מתורת 'שכיר' ונכנס לגדר 

שם 'עבד' אבל שלש שנים מותר. והובא בש"ך )חו"מ 
 ס"ק יז(, ושכן כתב בספר באר שבע )סי' סב(.

 ההיתר לקבל משרה ליותר משלש שנים
ובספרי אחרונים דנו אודות מי שמקבל משרה 
ומחתימים אותו בחוזה לכמה שנים, כגון רב, שוחט, 
חזן וכיוצא בזה, איך זה מותר. והנה הש"ך )בחו"מ 
שם( כתב, שכיון שכתב הרמב"ם )פ"א מהלכות 

ור לאדם למכור עצמו לעבד, אלא אם כן עבדים( שאס
מצבו כל כך קשה עד שלא נשאר לו כלום 'ואפילו 
כסות לא נשאר לו'. ומאחר שכן הוא הדין שמותר 
לאדם 'להשכיר עצמו' אפילו לשלש שנים ויותר, אם 
אין לו פרנסה וכסות. כשם שמותר למכור עצמו 

 ל'עבד'. עכ"ד. ואולם מצב כזה אינו כל כך בנמצא.
שכתבו, שכל האיסור הוא כאשר הוא נמצא  ויש

'על שלחנו של הבעל הבית בקבע', שאז יש לו דמיון 
לעבד. מה שאין כן כאשר הוא יש לו בית בפני עצמו, 
ומשתכר מהם, אינו בכלל האיסור, וכמו שמדויק 
בלשונו של הרמ"א )בחו"מ שם(. אכן גם סברא זו 

עב( אינה מוסכמת, כי החתם סופר )חו"מ סי' כב וק
כתב, שכיון שכל משכורתו מהם, אם כן מאי נפקא 

 מינה, גם זה כסמוך על שלחנם דמי.
וראיתי להרב הגאון ר' בצלאל שטרן בתשובותיו 
בצל החכמה )ח"ב סימן פז( שדייק מלשון הגהות 
מימוניות שכתב, שלש שנים 'בלא הפסק', אם כן יש 
לדייק שאם יש 'הפסק' כגון שמקבל 'חופשה', שפיר 

. ולכן יתנה עימם בחוזה לקחת חופשה של דמי
 שבועיים או חודש. 

אכן, דע כי הש"ך )שם( כתב בשם הבאר שבע, 
שמדברי התוספות )ב"מ י.( מתבאר שמותר להשכיר 
עצמו, ולא דמי לעבד שצריך שחרור, ואינו יכול לחזור 
בו, מה שאין כן בפועל. וכן כתב המרדכי. עכ"ד. ודלא 

 ף גם סברא זו.כהרמ"א. לפי זה יש לצר
רו( –ודע, כי בשו"ת חתם סופר )חאו"ח סימן רה

מדייק, שלדברי רש"י על התורה לא תלוי בשלש 
שנים, אלא כל שהוא פחות משש שנים, אינו בכלל 

עבד, עי"ש, ולפי זה יש צירוף נוסף. וה' יפדנו מכל 
 .עבדות הגלות ובא לציון גואל בקרוב, אמן

 'ומבורך שלום שבת' בברכת
 רז לעזרא הרב

 

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

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

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו 

 מצוֹות ספירה, והשבת שלפניהן ושבתוכן
ְבָתה ִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְושָ 

 )כה, ב( ָהָאֶרץ ַשָבת ַלה'
רי שנת השמיטה בסוף ה  ,שואלים 16המפרשים

ץ, ולמה כתוב כי שנים, לא מיד כשנכנסו לאר שש
 ושבתה שמשמע מיד?   –תבואו 

 ִנים ֶשַבעְוָסַפְרָת ְלָך ֶשַבע ַשְבתֹת ָשִנים ֶשַבע שָ 
ע ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶשַבע ַשְבתֹת ַהָשִנים ֵתשַ ם ְפָעִמי

ספירה בשביל . אף שנכתבה מצוות ְוַאְרָבִעים ָשָנה
היובל, בתורת כהנים דורש שהמצוה לספור כל שנה 
כמה היא לשמיטה, כמה השמיטה ליובל, וכמה 
השנה ליובל. כגון היום שנה שלישית לשמיטה 

. אם כן התחילו 17הרביעית, שהיא שנת כ"ד ליובל
 כבר לספור מיד בתחילת שבע השנים הראשונים.  

 הסופר והסופר
רה בתורה, אנו כעת מצינו כמה מצוות של ספי

הוא אדם הכותב  סופר בעיצומו של ספירת העומר. 
ספר. הסופר מחשיב כל אות שהוא כותב, ומתאמץ 
שיהיה שלם וברור, כי מכל אות נבנית מלה. גם כל 
מלה חשובה, איך היא כתובה והאם היא מבטאת 
היטב את הרעיון שהסופר רוצה להביע במשפט, 

שיצא ספר ]סיפור[ וממנו לכל הקטע וכן הלאה עד 
זה לתת חשיבות לכל פרט ופרט  ספורשלם. ל

המצטבר יחד לכלל גדול וחשוב. ספירה אינה רק 
ִצפייה ליום הגדול שמתקרב. כל יום שסופרים בונה 

ומייצר ונהיה חלק מעצמיות היום המיוחל.  
כשאומרים 'היום יום שלישי בשבת' מקיימים בזה 

. אין זה מצוות מצוות 'זכור את יום השבת לקדשו'
דיבור גרידא. ה'ספירה' לקראת שבת הופך את ימי 
החול ל 'ַא שטיק שבת'. יום השביעי 'עשוי' מהששת 

ימים הבאים לקראתה והם נהפכים ל'חלק' ממנה.  
בוודאי הלכות שבת וקדושת שבת קיימים בפועל רק 
ביום השבת עצמו. המבדיל בין קודש לחול. אבל 

קיים בלי ששת הימים, היות ואי אפשר לשבת להת
הרי השבת מעלה אליה וכוללת בתוכה את כל 

 הימים שבאו לקראתה.
ולכן חג השבועות כשמו כן הוא. הוא החג של 
כל השבועות שספרו לקראתו. כל עבודת ימי הספירה 
וכל שבועות הספירה הם הם עיצומו של חג 
השבועות.  וכן מיד כשנכנסים לארץ ומתחילים 

טה, כבר מקיימים 'ושבתה לספור לקראת השמי
 הארץ שבת לה'.

 שתי סוגי שביתה
אולי יש לבאר עוד, בהקדים הפסוקים של 
ספירת העומר בפרשת אמור ]קריאת חו"ל השבוע[. 

ר ִמיום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹמֶ  ַהַשָבתּוְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָםֳחַרת 
ד ִמָםֳחַרת עַ . ְתִמימֹת ִתְהֶייָנה ַשָבתותַהְתנּוָפה ֶשַבע 

הראשון השבת ם.  ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יו ַהַשָבת
בפסוק פירשו חז"ל יו"ט ראשון, והוא יום השביתה 
הראשון שנצטווינו בתורה ]בפר' בא[ לשבות בו 

. ואולי לכן יום הראשון של פסח הוא 18ממלאכה

                                                             
בנתיבות שלום זוהי קושיית מפתח בכל השיחות על  16

 פרשת השמיטה.
 כך מסביר ב'תורה תמימה'. 17
ִביִעי ּוַביום ָהִראשון ִמְקָרא קֶדש ּוַביום ַהשְ שמות יב, טז:  18

]ביום  ָבֶהםִמְקָרא קֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ָכל ְמָלאָכה לא ֵיָעֶשה 
אשון וביום השביעי. במדרשים מצינו אמנם שהיה להם הר



ַאְך ַביום על שם הפסוק  השבתשבת. עוד י"ל הַ 
. ]בחזקוני מפרש על 19ְשאֹר ִמָבֵתיֶכם ַתְשִביתּואשון ָהרִ 

', ַהְשִביִעי ְמַלאְכתו יוםבַ  יםקַוְיַכל ֱאלֹכמו '  20פי פשט
יום השביעי; כך ביום  עדשכבר נגמרה המלאכה 

הראשון ]של החג[ תשביתו, שאז החמץ יהיה מושבת 
ביום הראשון על יום י"ד למעשה  דרשוכבר, ולכן 

שבת' הההשבתה[. ואולי לכן יום הראשון הוא '
במשמעות כפולה, על שם שביתת מלאכה ושביתת 

 .21החמץ

 פעמיים 'ממחרת השבת' עם שני פירושים 
שבת 'ממחרת ה 'שבתותבהמשך הפסוק 'שבע 

. 22שבועאלא לשון  השביעית' אין שבת לשון שביתה
בין שתי  ט וקשה קצת מה ההקשר הפשו

  במצוה אחת.' המשמעויות של 'שבת
ואולי יש לומר שיום יציאת מצרים נקרא שבת 
כי הוא כמו יום בריאת העולם מחדש. וכמו שִמכֹח 
שבת בראשית נמשכים כל הימים מאז ועד עולם 
בקבוצות של שבעה שבעה, כך עלינו להמשיך מכח 

של יציאת מצרים שבע קבוצות של  23יום ה'שבת'
שבועות, הנקבעות על פי יום יציאת  –ת' 'שבתו

 מצרים.
מיד  –ועל פי זה יש לבאר 'כי תבואו אל הארץ' 

'ושבתה הארץ שבת לה'' הוא מעין ספירת העומר  –
ממחרת ה'שבת'. ביאת הארץ היא באמת כניסה לארץ 
העליון, מעין הכניסה לשבת קודש. מכח הקדושה 
הגדולה  בחינת 'שבת הארץ' מיד בכניסתכם, 

 תמשיכו הלאה את הספירה לקראת שמיטין ויובל. 

 יובל והר סיני
כתב בחזקוני ששבעה שבועות מקציר שעורים 
עד קציר חטים הם הזמן ]העיקרי[ ששמיטה נוהגת 

הקצירה[. תקופה זו אמורה  –בו ]תכלית הזריעה 
. הוא מוסיף 'לפיכך דבר 24לעורר בנו יראת שמים

מא וזכרון, כשם גדול תלוי במניינם כדי להיותו דוג
שאנו מונין יומי ושבועי ולאחר השבת השביעית אנו 
מקדשים את יום החמישים כך אנו צריכים לעשות 

 בשמיטה וביובל'.
אולי יש לבאר על פי זה את השאלה הידועה 
'מה ענין שמיטה אצל הר סיני?'  ספירת העומר בזמן 
הקציר לקראת מעמד הר סיני היא דוגמא לספירת 

לקראת שנת היובל. ספירת שמיטה  שבע שמיטין
ויובל מעלה את כל החמישים שנה לדרגה והכרה 
תמידית של 'כי לי הארץ'. ספירת העומר החל 
מתנופת והקרבת בכורי קציר שעורים, היא תקופה 

להניף ולהקריב  25שאדם מייחל יום יום 'מתי אזכה
מנחה חדשה לה' מבכורי קציר חטים, מלחם חמץ 

?' גם זה משריש את עומק שהוא עיקר מאכלי!
ההכרה 'לה' הארץ ומלואה'. מטרת שתי הספירות 
היא 'נירא נא את ה' אלקינו':  להכניס את האמונה 
של יציאת מצרים ואת חרדת מעמד הר סיני לתוך 

 ירושת הארץ, לחיי היום יום, שנה שנה.

                                                                           
יום השבת במצרים, ויחידים שמרו שבת מאז מעשה 

 בראשית, אבל אין ציווי בתורה על שבת עד פרשת ַהָםן[.
 שמות יב, טו. 19
וכן סבור בתורה תמימה ליישב את שיטת אביי בפסחים  20

 )ד:(, וצ"ע בזה 
מצה כל שבעת  במאמרנו הקודם כתבנו שמצוות אכילת 21

הימים מתמצית באכילת החובה בלילה הראשון. על אותו 
משקל י"ל  שמצוות 'שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם' 
מתקיים ב'אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם'. והוא 

 כח ה'שבע' שביום הראשון.
22

אכן הגמרא )מנחות סה:( דורשת ששניהם סמוכים   
 לתחילת הרגל.

 . על כח השבע שביום הראשוןלעיל ראה הערה   23
 ִניָראְולא ָאְמרּו ִבְלָבָבם על פי הפסוק בירמיהו )ה, כד(:   24

ְשֺבעות  ֵתן ֶגֶשם יוֶרה ּוַמְלקוש ְבִעתווינּו ַהמקֵ ֱאל 'ָנא ֶאת ה
 .ִיְשָמר ָלנּוֺחקות ָקִציר 

 ראיתי בשם הג"ר יודל שפירא.  25

ראינו שהיובל בשנת החמישים הוא בבחינת 
  26ומז בפסוק'שנת מעמד הר סיני'. אולי זה מר

 'במשוך היובל המה יעלו בהר'.
 א גוטן שבת! 

 הרב שמואל נוסבוים

 

  נוסבוים  שמואל לתגובות: הרב

 חידות

 מחודדין

 3חידוד הלכה מס' 

 ברכות קריאת שמע בערבית 3
 

 לומר צריך שלהלכה יתכן איך
 ברכות 3 רק ערבית בתפילת

 ? 4 ולא שמע קריאת
 הפוסקים דעות ומהם
 תפילת ילגב זה במקרה

 ערבית? של עמידה
 

לפתרונות ותגובות, ולשליחת חידודי הלכה 

 למדור: הרב שלמה רוזנשטיין

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת בהר 

 

 החידה: אריכות ימים
 

 מיעוט רבים אינם שניים לעתים

 לפעמים פירושם כדת הנשים

 בָחזרם להיות כפי שהיו

 כשמנין גידים ואזהרות חלפו

 

 אולת השבוע ללא ניכויטרם ג

 לנשיא דרושים יומיים שיהוי

 אך לדידן הגאולה תיכף ומיד

 ואין זה אלא תאריך היעד

 

 בערך בו ַנַער נקרא ַנֲעָרה לראשונה

ָנה ָ  כשאבלים טריים בקשו ַהְמת 

 הייתכן שכך אנשים ידברו

 לבקש גדול אם לקטן סו רבו  

 

 כאשר פקד לראשונה ִמנ ָה מוָרה

 בהופעת בכורה ופתרון וֵשרו ת

 וכי לחמשה ימים נאסרו הׂשרים

 שנה ויותר היו אסורים

                                                             
 יתרו יט, יג.  26

 קץ ראשונה בראש וביד

 וגם של לוי בשלישי של חג

 בחליצה מזרחית אין ברכה

 מצוות הפסח הן החוקה

 

 בין על פי ועל פי השנייה והשלישית

 ֲעצור והתבונן בתחנה החמישית

 אין כאן ספקות אין כאן תהיות

 ים הם להיותיותר מחודש חייב
 פתרון חידה קודמת

 חידה: עשירי קודש בפרשנדתא.

הפתרון: דברי רבי עקיבא המובאים 
 ברש"י עה"ת.

רבי עקיבא מכּונה העשירי קודש לאור 
מאמרו הידוע והנשגב של הרה"ק רבי שמשון 

עה"פ 'כל אשר יעבור  27מאוסטרופולי זי"ע
לה' )ויקרא  העשירי יהיה קדשתחת השבט 

ז על עשרה הרוגי מלכות כז, לב( המרמ
 -שנהרגו בגין מכירת יוסף. 'כל אשר יעבור' 

תחת  -שעברו מן העולם, 'תחת השבט' 
ה לכפר על חטאם, והרי לפי זה לא -שבטי י

היו צריכים להיות רק תשעה, כיון שיוסף לא 
חטא, אך ידוע שבשעת מעשה הם צרפו עמם 
את השכינה שלא יגלה מצפונם, ולזה נהרג 

, לכפר שהוא רבי עקיבא העשיריגם 
כביכול על 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.

'פרשנדתא' רש"י עה"ת מכונה בפי קדמונים 
 28מפרש התורה. –נוטריקון פרש"ן דת"א  –

 
 מכאן ואילך פתרון חלקי החידה שטרם פורסם פתרונם:

 תלמיד שמידותיו תרומות מתרומותיו

 באחד מארבעה שחלק על דרשותיו

בחטא האספסוף בקברות התאוה רש"י 

מביא מחלוקת בין רבי עקיבא ותלמידו רבי 

ו, אשר אמר לתלמידי –שמעון בר יוחאי 

רש"י[,  – בניי, שנו מדותי ]ִלְמדּו תורתי

שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של רבי 

בדברי משה רבנו להקב"ה ֲהצאן  –  29עקיבא

ֵגי  ל ּדְ ֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ּכָ ָ ּוָבָקר ִיש ּ

ַהיָּם יֵָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם )במדבר יא, כב(. 

, זה 30ז"לעל מחלוקת זו מביא רש"י דברי ח

אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא 

 דורש ואין רבי שמעון דורש כמותו,

 האם נאמן בית תמה על יכולתו

                                                             
 שמח משה, כי תשא, עמ' קפח:מובא בי 27
עיין שם הגדולים, מערכת גדולים, מערכת רש"י )ל"ה(,  28

 בשם מהר"מ ן' דאנון מפורטוגאל.
29

 גיטין סז. 
30

 ז.-ר"ה יח: ; תוספתא סוטה ו, ג 



רבי עקיבא אומר ]דילוג[ הכל כמשמעו, מי 

יספיק להם. רבי שמעון אומר, חס ושלום, לא 

עלתה על דעתו של אותו צדיק ]משרע"ה[ 

יתִ  ָכל ּבֵ י כך, מי שכתוב בו )במדבר יב, ז( ּבְ

 31ֶנֱאָמן הּוא, יאמר אין המקום מספיק לנו

 ]בתמיה[,

 

 או על דרכי הנהגתו

אלא כך אמר, שש מאות אלף רגלי וגו' 

ואתה אמרת בשר אתן לחדש ימים ואח"כ 

תהרוג אומה גדולה כזו, הצאן ובקר ישחט 

להם כדי שיהרגו, ]דילוג[ וכי שבחך הוא זה, 

אומרים לו לחמור טול כור שעורים ונחתוך 

 ך ]בתמיה[.ראש

 כחזה וכשוק כל בשרו

בדין בכור בהמה טהורה תמימה שבפרשת 

מתנות כהונה בסוף פרשת קרח נאמר 

וק  נּוָפה ּוְכש  ֲחֵזה ַהּתְ ָרם ִיְהֶיה ּלָךְ ּכַ בתורה ּוְבש ָ

ִמין ְלָך ִיְהֶיה )במדבר יח, יח(, היינו, כל  ַהּיָ

בשר הבכור נאכל לכהנים, כחזה ושוק של 

 שלמים ותודה,

 עדיין לא ידעתי גדרו אך

אך עדיין לא ידעתי אם דין בשר הבכור כחזה 

ושוק של שלמים הנאכל לשני ימים ולילה 

אחד, או כחזה ושוק של תודה הנאכל ליום 

 ולילה,

 יהיה באומרו פעם ופעמיים

 לימדך לא יום אלא יומיים

בא רבי עקיבא  -על זה כותב רש"י, לך יהיה 

אחרת ]ְלךָ ולימד, הוסיף לך הכתוב הויה 

ּלָךְ שבתחילת הפסוק[ שלא  ִיְהֶיהמלבד  ִיְהֶיה

תאמר כחזה ושוק של תודה שאינו נאכל 

אלא ליום ולילה ]אלא לשני ימים ולילה 

 אחד כשלמים[

 

 לדבריו ֵחטא אבי החמש

בחטאו של צלפחד ]אבי חמש בנות צלפחד[ 

מביא רש"י )במדבר כז, ג( מחלוקת רבי 

 עקיבא ורבי שמעון,

ְשלַ  שׂ ב ִ ֵ  ח לפני ויאמר ַחפ 

לרבי עקיבא, הוא היה מקושש העצים אשר 

חטאו מסופר בפרשת שלח לפני פרשת 

לו(, -ויאמר, פרשת ציצית )במדבר טו, לב

 ולרבי שמעון הוא היה מהמעפילים.

 אך בהזורק המקדימו לפרשת נסכים

 אינו הטש במערת צורים

צז.( -אך בברייתא בפרק הזורק )שבת צו:

ל רבי עקיבא וסובר שצלפחד התנא החולק ע

אשר גם סיפורם בפרשת  –היה מהמעפילים 
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 ועיין ברמב"ן הסבר נפלא בדעת ר"ע. 

-שלח, לפני פרשת הנסכים )במדבר יד, מ

אינו רבי שמעון ]שנחבא במערת  -מה( 

ע"פ לשון הגמרא שבת לג: 'טשו  –צורים. טש 

ע"פ לשון השיר  –במערתא', מערת צורים 

'בר יוחאי'[, אלא רבי יהודה בן בתירא. ]לא 

רו של רש"י, וגם לא ראיתי מצאתי מקו

 במפרשי רש"י שמעירים ע"כ[ 

 

 מי זה שראה עבודה זרה

 תועבה וזוועה איום ונורא

י ָכל ּתוֲעַבת ה'  מי התנא המובא על הפסוק ּכִ

ֵניֶהם  י ַגם ֶאת ּבְ וּ ֵלאלֵהיֶהם ּכִ ֵנא ָעש  ר ש ָ ֲאש ֶ

ְרפוּ ָבֵאש  ֵלאלֵהיֶהם )דברים  נֵתיֶהם ִיש ְ ְוֶאת ּבְ

ַגם, לרבות את אבותיהם ואמותיהם, יב, לא( 

אמר רבי ... אני ראיתי עובד כוכבים שכפתו 

 לאביו לפני כלבו ואכלו. 

 מסוף העולם עד סופו הולך שמו

ברש"י על הפסוק הנ"ל זה רבי עקיבא, אשר 

אליו אמר רבי דוסא בן הרכינס )יבמות טז.( 

אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף 

ב בני שב, כמותך ירבו העולם ועד סופו, ש

 בישראל.  

 או מלבד האחרונה אותיותיו בשמו

אך בספרי )ראה פיסקא כט( וכן בילקו"ש 

אני  יעקב)דברים יב תתפה( נאמר, אמר רבי 

ראיתי גוי אחד שכפתו לאביו לפני כלבו 

ואכלו. ]בשם יעק"ב כל אותיות עקיב"א 

 מלבד האחרונה[

 

 חמש בשם אשתו כדברי בית הלל

 הפסוק בספר שמואלאך לא מ

 מה תרחיקו לאביגיל לסיפור התשורה

 הדרשה במקומה במצַות התורה

ית ּגֵז ֹצאְנךָ  במצות ראשית הגז, עה"פ ְוֵראש ִ

ן לֹו )דברים יח, ד( כותב רש"י וכמה צאן  ּתֶ ּתִ

חייבות בראשית הגז, חמש רחלות ]אשתו 

[, שנאמר )ש"א כה, 32רחל שמה –של ר"ע 

ּויֹותיח( ְוָחֵמש  ֹצאן עֲ  , רבי עקיבא אומר 33ש 

ית ּגֵז  ן לוֹ  –שתים, ֹצאְנךָ  –ֵראש ִ ּתֶ  -ארבעה, ּתִ

הרי חמשה. שיטה זו ]חמש רחלות[ היא דעת 

בית הלל במשנה ריש פרק ראשית הגז )חולין 

קלה.(, והם שלמדו את הדין מהפסוק ְוָחֵמש  

ּויֹות, אך לדעת ר"ע הדין נלמד  ֹצאן ֲעש 

מצות ראשית הגז, מהפסוק בתורה העוסק ב
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 אדר"נ ו, ב 
33

עיין חולין קל"ז. איך נלמד דין ראשית הגז מפסוק  

 זה.

ולא מהפסוק העוסק בתשורת אביגיל לדוד 

 . 34המלך בספר שמואל

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 יםסיפור

 מאורי אור
 הרמ"א

מעמודי ההוראה ומבעלי 
 הקבלה 

 /הרמ"א  –רבי משה איסרליש 
 ליומא דהילולא, ל"ג בעומר

 

 וראו כל עמי הארץ

 -אל בעיר קראקא, בבית הוריו רבי ישר
יהודי עשיר כשלמה בשעתו, נולד עמוד 

. ככל הנראה אף 35ההוראה, רבינו הרמ"א
היה אביו יודע ספר, שהרי על שמו נקרא 
בנו בשם המשפחה 'איסרליש'. הוא אף 

 מוזכר כמה פעמים בתשובותיו של בנו.

היתה אשת חיל  -אמו מרת מלכה דינה 
אשר יהללוה בשערים מעשיה, כשיחדיו 

נה. ביתם היה משמש בנו מעון לשכי
כקרקע עידית שבעידית לשתילת בוסתן 
נפלא בכרם בית ישראל, אשר הצמיח 
פירות הדר מתוקים מלאים זיו ומפיקים 

 רבינו. –נוגה, ובראשם 

בעיצומם של ימי חורפו גלה למקום תורה 
ללובלין, בכדי לקנות לקח מאת הגאון רבי 
שלום שכנא מלובלין, ממשיך דרכו של 

קב פולאק אבי שיטת רבו רבי יע
החילוקים, אשר מיזג בדרך לימודו את 
שיטת הפלפול יחד עם גישה פשטנית של 

 "אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא".

עוד בגיל צעיר היתה כסתו מוטלת בין 
גדולי הדור, וקנה לו שם טוב כאחד 
הגדולים. בשנת ש"ט בא בברית הנישואין 
עם בתו של רבו האהוב, כשמיד לאחר 

בהמלצתו של רבו שנחשב כרבן  נישואיו,
 של בני הגולה, התמנה לרבה של קראקא.
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יין לציין שבגמרא שם ישנה התייחסות לעובדה מענ 

ששיטת בית הלל )חמש רחלות( נלמדת רק מדברי 

קבלה ולא מדברי תורה, ואין שם זכר לדעת ר"ע 
 המובאת כאן ברש"י הלומד את הדין מדברי תורה.

35
שנת הולדתו של רבנו הרמ"א לוט בערפל,  

יש שהעלו בהשערתם כי היה זה בין השנים 
 ר"צ.-רפ"ה



על אודות המינוי מסופר, כי המושל הנכרי 
של קראקא היה אדם יהיר ותקיף, מאותם 
'הנותנים חיתתם בארץ חיים', וכששמע 
על התמנותו של רבינו בגיל כה צעיר 
למשרה הרמה חמתו בערה בו, וציווה 

מיד לאחר  להביא אליו את הרב החדש
טקס ההכתרה, בכדי להבהיר לו מיהו בעל 

 הדעה.

חיל אחז ביהודים שהכירו את נפשו 
הפתלתלה של מושלם, וסיפרו לרבנו בלב 
דואב על מעשי תוקפו וגבורתו של אותו 
מושל המטיל את אימתו על הבריות, וכי 
חפץ הוא להינקם בו על הפגיעה בכבודו, 

, גבר כרב היהודים –שבעירו יכהן, לצידו 
צעיר בשנות העשרים הראשונות לחייו. 
רבינו הרגיעם במלים חמות ואמר בטון 
החלטי: בעז"ה יכול נוכל לו לאותו מושל 

 רע מעללים.

כתום טקס ההכתרה הגיע ציר שלוח 
מטעם המושל להזכיר לרבינו לבוא אליו. 
רבינו בלא שום רעד בקולו נענה ואמר 
באסרטיביות, מתוך בטחון ושלוה, כי 

וצפה היא מטעם המושל לשלוח אדם ח
כה פשוט להביאו אליו, הן לרב חשוב 
שכדוגמתו עליו לשלוח את היושבים 

 ראשונה במלכות.

דבריו הנחרצים של רבינו שטמון היה בהם 
רמז שקוף, כי אין הוא ירא כלל מן המושל 
וכוחו, פעלו את פעולתם. המושל אכן 
שלח פמליה נכבדה, שליחים המשתייכים 

ה העליונה בסולם ההיררכיה, לשליב
ורבינו התלווה אליהם והתיישב בשורה 
הראשונה כמעשה בעל הבית. בלא לצפות 
למוצא פיו. המושל סכר מאז את פיו 

 וליהודים היתה אורה.

 מחיר יין

בשנת שי"ב לקה רבינו שבר על שבר 
כשאשתו הצעירה ואמו נספו במגיפה 
קשה שפקדה את המקום. בעקבות 

רבינו מן העיר וישב ישיבה ברח  36המגיפה
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ל העוללות אפרים כותב מפי השמועה שבריחתו בע 

היתה מחמת מגיפה, ולא נמסר על עוד מגפות בקראקא 

יש בית אב להשערה כי בתקופתו של רבינו, משכך 
מדובר באותה מגיפה שהביאה לפטירתם של 

  רעייתו ואמו. 

עראית בשקלוב, בביתו של שר נכרי 
מחסידי אומות העולם, אשר פתח לפניו 
לרווחה את שערי ביתו. שם שקד על 
התורה הקדושה כאשר באמנה אתו, והיא 

 .37היתה לחם חוקו יומם ולילה

בהגיע יום הפורים, שלח הרמ"א לאביו 
כמשלוח מנות ספר שחיבר 'כמין ימא 

ויקרא שמו בישראל "מחיר יין".  לטיגנא',
בלשונו הזהב נימק רבינו את השם שבחר 
לספרו: "יען כי נראה עין בעין כי מחיר יין 

 ומשתה תקנתיו טפחתיהו אף עשיתיו".

בספר מתגלה רבינו מלבד כגאון ופוסק, גם 
כאחד מאבירי הרעיון וההגות של העם 
היהודי לדורותיו ולשבטיו, ואף מצא 

רך הפילוסופית שנסללה סינתזה בין הד
על ידי רבותינו הראשונים בעלי החקירה 
ובראשם הרמב"ם בספרו מורה נבוכים, 
לבין תורת הקבלה. מבין שיטי הספר 

 –ניכרת שליטתו אף במקצוע זה שבתורה 
חכמת הנסתר. שיטתו של רבנו היתה, 
שבפנימיות העניינים אין חילוק בין מורה 

פרים נבוכים לספרי הקבלה, וכידוע מס
וסופרים, שגם אלו מגדולי רבותינו 
הראשונים שלא עסקו בתורת הקבלה, זכו 
להגיע בכח עיונם אל ההשות הגבוהות 
שבחכמת האמת. מאחר שלמדו את 

 התורה לשמה.

בספר זה, ששמו המליצי יוצר כעין 
הסוואה לתוכנו העמוק, שוזר רבינו ביד 
אמן קווים מקבילים בין שבעת הכוחות 

שבעת סריסי אחשוורוש, שבנפש לבין 
כשבעמקות מדהימה הוא ממשיך לטוות 
את אריג הפלפול ולרקום זיקה בין עניינים 
רבים שבהשקפה ראשונה אין כל שייכות 

 ביניהם.

באותם ימים ההוצאות הכרוכות בכתיבת 
ספר גבלו בסכומים אסטרונומיים, לא כל 
גדול בישראל יכול היה לאפשר לעצמו 

פורים חינם אין להדפיס ספרים כמתנת 
כסף, אך לרבינו התאפשר הדבר הודות 
לעשירותו של אביו. כך אף פרנס הרמ"א 
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אותו שר הזכור לטוב שמר בבית גנזיו את כתבי  

  רבינו והשגיח אליהם כעל בבת עינו.

את חלק מתלמידיו שלא היה להם די 
 מחסורם. 

לאחר שניטלה הרשות מן המשחית חזר 
רבינו לעיר קראקא, שם נשא בזיווג שני 
את בתו של איש נכבד ונשוא פנים מיקירי 

, העיר קראקא בשם רבי מרדכי כ"ץ
כשגיסו אחי אשתו, הוא ניהו רבי יוסף כ"ץ 
בעל שו"ת שארית יוסף. רבותינו אלו ישבו 
יחדיו במושב בית דין, והורו לעם כולו את 
דבר המשפט. הם היו יושבים בקראקא 

 ומצודתם פרוסה בכל קצוות תבל.

 

 38ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א

מכאן ואילך, עד שנת של"ב, רעה הרמ"א 
נאמנות ובמסירות, כשהוא את צאן עדתו ב

מקים ישיבה בבית כנסת שנתרם על ידי 
אביו העשיר למטרה זו. אף ספר תורה 
מכתיבת ידו של רבינו השתמר במשך 
מאות בשנים, ובסוגיות הלכתיות בדרכי 
הכתיבה היו מהפוסקים שהשתמשו 
בהכרעה למעשה על פיו. ספר תורה זה 

 היה קיים עד לימי השואה.

כשאיפת חיים לסדר  רבינו ראה לעצמו
פסקי הלכה לאשכנזים בשפה ברורה 
ושווה לכל נפש, למען ידעו כיצד עליהם 
לנהוג. הצעד הראשוני שלו בדרך למטרה 
קדושה זו היה לכתוב על סדר הטור את 
ספרו "דרכי משה", ולאחר מכן כשמרן 
הבית יוסף חיבר את ספרו "שולחן ערוך", 

ותיו מצא רבינו לנכון לכתוב עליו את הגה
על פי מנהגי אשכנז ודרכי הפסק שבהם 
דגל, כמו 'כח דהיתרא עדיף' ו'הלכה 

 כבתראי'.

רבנו כתב עוד ספרים על זה הדרך בשם 
"תורת העולה" על סדר הקרבנות, ו"תורת 
חטאת" בדיני איסור והיתר, על פי הסדר 
של ספר "שערי דורא" לרבי יצחק מדורא. 

בחר  כמו 'מחיר יין' גם לשני ספריו הללו
שם מליצי, כשרבינו הענוותן כהילל מוצא 
לנכון להקדיש את הספר "תורת העולה" 
לעולה על חטאיו ופשעיו, ואת הספר 
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 מליצה מפורסמת על רבנו בספרי הפסק. 



"תורת חטאת" העוסק בדיני איסור והיתר 
 לחטאת על שגגת הוראה. 

בין מאות הדפים שבשו"ת הרמ"א אנו 
מוצאים עד כמה היה גדול כבודו בין 

הר"ם היהודים בכל הגולה, כשאף מ
פאדווה דרש מפיו את דבר ה' זו הלכה. 
מהרבה ארצות נשלחו אליו שאלות בכל 
תחומי החיים הנוגעים בהלכה, עד 
שהמליץ עליו המהרש"ל את המליצה 

הנאמרת לרוב בשבחו של  –הידועה 
"ממשה ועד משה לא קם –הרמב"ם 

כמשה" כשבמקרה זה משה הראשון הוא 
 הרמב"ם.

וצאים את בין תלמידיו המרובים אנו מ
גדולי ענקי הרוח של הדור הבא לטובה, 
כמו רבי מרדכי יפה בעל הלבושים ממשיך 
דרכו בפסק, ורבי דוד גאנז בעל הספר 
ההיסטורי "צמח דוד" שנחשב היה כאחד 
מענקי תקופתו, רבי בנימין סלניק אשכנזי 
בעל שו"ת "משאת בנימין", מהר"ם 
טיקטין, ורבי אברהם הלוי הורביץ אבי 

 .השל"ה

בל"ג בעומר של"ב, בעודו בשיא פריחתו 
ולבלובו, השיב הרמ"א את נשמתו 
הטהורה ליוצרו. בעת לווייתו גמרו אומר 
חכמי העיר לומר עליו ל"ג שבחים, כאשר 
הגיע המניין לל"ב קם אחד מהקהל, ובפני 
ציבור המלווים העלה על נס איך במוצאי 
פורים לא חס רבינו על כבודו כרב העיר, 

תת רגליו מבית לבית להזכיר והיה מכ
למבוסמים כדבעי כמצוות היום שהגיע 

 זמן קריאת שמע של ערבית.

אף לאחר שלוש מאות שנה מפטירתו 
עדיין היה מנהג בקראקא לעלות בל"ג 
בעומר אל קברו ולמסור פלפול שיתרץ 

כמו רבי  -את השגותיהם של האחרונים 
חיים אחי המהר"ל שכתב ספר בשם 

ם" בו הוא משיג על עצם "ויכוח מים חיי
בכדי  -הרעיון של כתיבת ספרי פסק ועוד 

לידע ולהודיע קבל עם ועדה "שמשה 
 אמת ותורתו אמת".

האותיות החקוקות על מצבת קבורתו של 
רבינו, מגוללת לנגד עינינו את פרשת 
גדולתו של רבינו בעיני העם. באותם ימים 

עדיין ידעו הבריות ערכה של מלה מה 
התארים שהיו דבר החריג  היא, והררי

עד לעוצם ההערצה לרבינו -למדי, הינם גל
בכל שדרות הציבור למגדול ועד קטן. וזה 

 נוסח מצבתו של רבינו ככתבה וכלשונה:

 

ה"ה נר המערבי הגאון הגדול בדורו מה"ו 
 משה רועה אבן בני ישראל

ביום ג"ל למספר בני ישראל גלה כבוד 
 מישראל

צדקת ה' עשה  משה היה רועה צאן ישראל
 ומשפטיו אם ישראל

הרביץ תורה לישראל העמיד תלמידים 
 לרבבות אלפי ישראל

 ממשה ועד משה לא קם כמשה בישראל 

וזאת תורת החטאת ותורת העולה אשר 
 שם משה לפני בני ישראל

זכותו של רבנו וזכותא דרשב"י תגן עלינו 
 ועל כל בית ישראל

 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 דסיפור מיוח
 של תורה הנפשו קשורה בנפש

 הגדול המדרש לבית נכנס היית לו

 ספירת מימי אחד בכל שבירושלים

 : מפעים במחזה נתקל היית, העומר

 שחור קצר שזקן, לימים צעיר אברך

 לו ישוב, פניו מסגרת את מעטר

 את אוהבות בזרועות חובק. בפינתו

, בשקיקה לעברה רכון, הגדולה הגמרא

 . מילותיה את בצימאון גומע

 בקול התורה ניגון מתרונן מפיו

 מתנועע גופו. לב שובה מתוק

 הארוכות כשפאותיו, בהתלהבות

. הניגון לקצב ואנה אנה להם מתבדרות

; פוסק והניגון, נעצר הוא פעם מידי

 שוקע והוא, מחשבה קמטי נחרש מצחו

 . שלפניו הסוגיא בהבנת כולו

 נמשך זה שמחזה, הוא הגדול הפלא

 של זמנה יגיע כאשר רק. כותארו שעות

 יפרוש אזי, התפילות משלושת אחת

 כאשר, תפילה של לשעה מלימודו

 מיד ויחזור קמעא יטעם לאחריה

 .לתלמודו

 הופיעו כאשר, השכם בבוקר

, הכנסת בבית המתפללים ראשוני

 נעימה באותה ולומד יושב מצאוהו

 אחרוני עזבו עת, ובלילה; ערבה

, הפינה באותה הניחוהו – הלומדים

 . חיים אלוקים דברי וגורס יושב

 ?סודו מה? האיש מיהו

* * * 

. ותמים פשוט יהודי היה אליהו

 אלוקים ירא אך, הארץ ועם בור אמנם

 הקשה עבודתו למרות. מאד עד

 החסיר לא מעולם, כפחח והמפרכת

 כן כמו. התפילות משלושת אחת את

 של היומי שיעורו על ויתר לא מימיו

' יעקב עין' האגדה בספר הרב

 . למעריב מנחה בין שהתקיים

 רב כבוד אליהו רחש ומעולם מאז

 בית רב את. וללומדיה הקדושה לתורה

, תפילתו מקום את קבע בו, הכנסת

 אצלו היו דבריו וכל, ליבו בכל העריץ

 על מיצר היה תדיר. קדשים קודש

 לא מעולם, אפס, הגדולה בורותו

 של בדל אפילו דעתו על העלה

 . זאת לשנות בידוש מחשבה

 . דרשה לאותה עד – זאת כל

, פסח של ראשון טוב ביום זה היה

 דפק החג תפילת של בסיומה כאשר

 הרב מורינו: "והכריז הבימה על הגבאי

 –!" החג לכבוד כעת ידרוש א"שליט

 דמותו על באחת נחו המתפללים מבטי

 בכותל אשר ממקומו שעקר, הרב של

, ודשהק ארון במדרגות טיפס, המזרח

 : בדרשה ופתח

 ספורות שעות בעוד! ורבותי מורי"

 כולנו נעמוד, הקדוש החג בצאת

 הספירה את לספור השם בעזרת

 הנה. העומר מספירת הראשונה

 – ימים ותשע ארבעים בפנינו עומדים

 לקראת להתכונן עלינו בהם, הכנה ימי

 ולהיטהר להתקדש, השבועות חג

 .תורה מתן חג לקראת



 מה שםל: השאלה נשאלת

 ?וכיצד? להתכונן

 רחבה לשאלה מענה לתת בבואנו

 ולהתבונן להקדים עלינו שומה, זו

 אשר הקדושה תורתנו של במהותה

 להעמיק, הגבורה מפי בסיני לנו ניתנה

 האלוקית התורה של קדושתה בשגב

 .ולילה יומם להגות אנו זוכים בה

 רבנו של דבריו מפורסמים הנה

 תחיפ ח"קל לספר בהקדמתו ל"הרמח

 כי: "לישנא בהאי כותב הוא בו, חכמה

 כחכמות אינה הקדושה התורה

 אינם שהם, החול וידיעות הנכריות

 השכל ישיג אשר מה דבר ידיעת אלא

 היא קדושה הנה התורה אך, בטרחו

 ".מרומים בגבהי גבוהה מציאות ולה

 מסתכמת אינה ישראל תורת

 אלו כמו ודינים חוקים במערכת

 אומות אצל שפטהמ בבתי גם שמצויים

 סדר להשליט מטרתם אשר, העולם

 תורתנו. לרעהו איש בין חברתי ומשטר

 של תורתו בהיותה מתייחדת הקדושה

 חצובים דיניה בהיות, העולם בורא

 הרי, שכך ומאחר. נשגב אלוקי בשכל

 והשוואה דמיון כל אין כי הדבר פשוט

 לבין, העמוקה האלוקית החכמה בין

 אותם בםמלי בדו אשר ההבל חוקי

 .מטה דרי חומר קרוצי

 כתיבת נפשי אנא: "מזו יתרה

, הוא ברוך הקדוש אומר –" יהבית

 עצמי את אני: הכוונה צדיקים ופירשו

 אותיותיה, כלומר. בתורה נתתי

, בתוכם מגלמות התורה של ומילותיה

 . יתברך עצמותו את, כביכול

 הרב קרא!" יקרים יהודים התבוננו"

 היא גדולה מהכ! זכינו במה, "ברגשה

 שנתן עד, השם אותנו שאוהב האהבה

 הייתה אשר החמדה את באהבתו לנו

 קודם דורות ד"תתקע לפניו גנוזה

 שעלה לאחר, ועתה! העולם בריאת

 בגודל הבנה שהיא-לאיזו להגיע בידנו

 עלינו שומה, תורתנו של קדושתה

 עסק אל גישתנו בעת זאת לזכור

 לאפוף צריכה הלימוד בעת. התורה

 של הרגשה, קודש חרדת הלומד את

 אשר המקום כי רגליך מעל נעליך של"

 ".היא קודש אדמת עליו עומד אתה

 ?התורה את השם לנו נתן מה ולשם

 וכי. התורה מצווה –" בו ולדבקה"

 אוכלה אש והלוא, בו להדבק אפשר

 כך ומתוך, בתורה הדבק אלא? הוא

. התורה בתוך השוכן ה"בקב דבק אתה

 אינון כי: "הקדוש והרבז שכתוב וכמו

 ביה מתדבקין באורייתא דמשתדלי

 תכליתה היא וזו". הוא בריך בקודשא

 האדם את להביא, התורה של ומטרתה

 קיום ידי על זה אם – בה הדבק

, באורחותיה וההליכה מצוותיה

 משפטיה לימוד ידי על ובמיוחד

 ולדבוק לאלוקיו להתקרב – וחוקותיה

 .בו

 ?עניינה מה זו' דביקות'

 כזה חכם תלמיד כי, נראה פניו על

 – וצפונותיה התורה שבילי לו שנהירים

, היא טעות ברם. בתורה הדבוק זה הוא

 קובע הקנה בספר. הדבר כן ולא

 למד אפילו, בני באמת" כי נחרצות

 עם – תלמודא וכולה וספרי ספרא

 הוא החכם כי, החכם אצל נקרא הארץ

 של בנפשה קשורה נפשו אשר נקרא

 ".תורה

" תורה של בנפשה קשורה נפשו"

 של שלימה למסכת ממצה תיאור הוא

 בין השוררים ורעות אהבה רגשי

 אשר לאדם ציור הוא. האוהבים

, חייו משוש היא הקדושה התורה

 .כמת הוא חשוב ובלעדיה

 במידת תלויה זו מופלאה אהבה

 דברי על האדם של והעמל ההקרבה

 על יותר מתייגע שהלומד ככל. התורה

 מתעוררת זה שיעור לפי – התורה דברי

, הדמים קשר לו נוצר כך, האהבה לה

 הוא כך כי. הקדושה התורה ובין בינו

 – מקריב שאדם למה, עולם של דרכו

 .נקשר הוא אליו

 עבור להקריב מבקש התורה אוהב

 מנדד הוא. כוחותיו כל את התורה

 ולילה יומם בה והוגה, מעיניו שינה

 מגודל. מוחלטת עצמית הפקרה מתוך

 הריהו, בעיניו התורה של חביבותה

 הוא. ומצב זמן בכל, תמיד בה הוגה

 ביגיעה ומחשבתו מוחו את מאמץ

 של לעומקם ולירד להבין בכדי עצומה

 התורה עבור מקריב הוא. התורה דברי

 והחביבים החשובים הדברים כל את

 .ביותר עליו

 בהכרה מקורה להקרבה הנכונות

 של ומעלתה ערכה ברום עמוקה

 ומחשיבה שמייקרה שמתוך. התורה

 מוכן הריהו, תבל חמודות מכל יותר

, עולם תענוגות כל גוו מאחורי להשליך

 .תורה לכתר שיזכה ובלבד

 נימי בכל קשור כזה חכם תלמיד

 דבריה. הקדושה התורה אל נפשו

 כאשר. ליבו אל ונוגעים אותו מסעירים

, תמוה או מוקשה לעניין בלימודו מגיע

 לעצמו מוצא ואינו, מכך וטרדמ הריהו

, ומאידך. העניינים יתבהרו עדי מנוח

 בהבנת דרך למצוא זוכה כאשר

 ואושר שמחה מתמלא הריהו, הדברים

 דברי של וישרותם יופיים לנוכח

 .התורה

 הלומד את להביא עשוי כזה לימוד

 אדם כאשר. ונשגבות רמות למעלות

 מתוך, אהבה מתוך התורה את לומד

 נכנסת התורה אזי, מוקע נפשי חיבור

 טוב כך כי. ליבו בתוך לשכון היא גם

 אוהב של במחיצתו לשכון, לתורה לה

 ליבו תוך אל נכנסת וכשהתורה. שכזה

 אטום הוא אם אפילו אזי, יהודי של

 הריהו, שבקדושה דבר כל בפני כאבן

 כך. התורה של קדושתה מפני נימוח

 הלומד של ליבו את התורה ממלאת

 הלב שנעשה עד, סופיתהאינ בקדושתה

 השם אהבת ברגשי מלא, כאולם פתוח

 מטרת זוהי, כן כי הנה כי. ויראתו

, ישראל לעם התורה של נתינתה

 איש כל יוכל ידו על אשר כאמצעי

 .בו ולדבוק השם אל להתקרב מישראל

 הינה, הזו הכבירה ההשפעה

 וחיבה אהבה אותה של ישירה תוצאה

 כי. התורה כלפי רוחש הלומד אשר



 הוא הלומד על התורה השפעת עיקר

 אהבה ביניהם ששוררת בשעה רק

 הלומד של שנפשו בשעה דווקא, גדולה

 כאשר כי. תורה של בנפשה קשורה

 ולילה יומם התורה אחרי כרוך הלומד

 התורה אזי, אהבה של בעבותות

, אותה אהבתו תחת אהבה לו משיבה

, הקדושה לתורה הנפשית והקרבה

 המעלות כל את בנפשו פועלת

 .שהזכרנו

 מאושר כמה! וראו יהודים הביטו

 עילאי לקשר שזכה אדם אותו הוא

 גדולה כמה! הקדושה התורה עם שכזה

 שנתן, השם אותנו שזיכה הזכייה היא

 אפשרות מאיתנו ואחד אחד לכל

 עם שכזה מופלא אהבה לקשר להגיע

 !הקדושה תורתו

. אחד בתנאי הוא זה שכל אלא

 בפרקי ונהי רבנו שכתב כמו והוא

 מידותיו את לזכך הלומד שעל, אבות

 שהתורה לפי, איבריו את ולקדש

 בעל שאינו בגוף שוכנת אינה לעולם

 פי על הוא לכך ההסבר. טובות מידות

 מציאותה והתורה מאחר, האמור

 היא אין כן על, מאד עד עילאית

 טהור שאינו בגוף לשכון מתרצה

 . כמותה

 ספירת ימי לנו ניתנו כך ולשם

 רוחותינו נפשותינו את לטהר, עומרה

 להכין, ופגם סיג מכל ונשמותינו

. הקדושה לתורה משכן גופנו בתוככי

 עוד עבורה ולהקריב בתורה לעמול

 האמיץ הקשר את ולטפח לבנות, ועוד

 כך רק. הקדושה התורה עם והחזק

 ברית לכרות השבועות חג בהגיע נזכה

 ".הקדושה התורה עם עולם

* * * 

 הנלהבים לדברים הואלי האזין

 רוצה היה כמה. עליו נעגמה ונפשו

, מיוחדת אהבה לאותה הוא גם לזכות

 התורה עם, עמוק נפשי קשר לאותו

 ידע ומתמיד שמאז אמת! הקדושה

 הזכות גדולה ומה התורה חשובה כמה

 הרב בפניו העמיד כעת אך, בה לעסוק

 האיש של אושרו גודל את כשרון ברוב

, תורה של הבנפש קשורה נפשו אשר

 החי התיאור. מעולם שמע שלא בצורה

 את והפעים דמיונו את הצית, הזה

 הרהר כך – הדבר עצוב כמה. רוחו

 כל אין עצמו שלו – בדכדוך לעצמו

 יזכה לא ולעולם, לדברים שייכות

 ! הזו המיוחדת לדרגה

? בנידון לעשות בידו מה, ובאמת

 ומלבד, הוא גמור הארץ עם והלוא

' יעקב עין' האגדה וספר התפילה סידור

 יוכל אפוא כיצד! מאומה מכיר אינו

 בה ולהתמיד הקדושה בתורה לדבוק

 בה נגע שלא בשעה, ולילה יומם

, האטום בראשו, שהוא בשעה? מעודו

 אחת שורה אפילו לקלוט מסוגל אינו

 כיצד? יאהבנה אפוא במה! גמרא של

 ? בנפשה נפשו תקשר

 מלעסוק יחדל כי לו מוטב ושמא

 בשעה, הזה מהסוג מדכאות ותבשאל

? מאומה כנגדם לעשות בידו שאין

 והתסכול, הנורא הלב כאב מלבד הלוא

 יפיק לא, דעתו את להטריף שיאיים

 כדאי באמת אולי! תועלת כל מכך

? ודי, הזה העגום המצב עם שישלים

 שלא ולתמיד אחת שיפנים כדאי אולי

-עם אל שלא, הדברים מכוונים כלפיו

 בדבריו הרב תכווןה שכמותו הארץ

 ? הנלהבים

, נוגים בהרהורים שוקע עודו

 מחשבותיו סבך לתוך חדר ופתאום

, הרב של הצלול קולו הקודרות

 : בדרשה בינתיים שהמשיך

 עסק כי הסבורים רבים ישנם"

 הם. כלל אליהם שייך אינו התורה

 השייך כדבר התורה לימוד את רואים

 בעלי – הם ואילו, בלבד כשרון לבעלי

 מראש נידונו כאילו – החלש אשהר

 סיכוייהם אפסו, מוחלט לכישלון

 ". התורה עמלי על להימנות

 : קולו את הרב הגביה וכאן

 כי לכם דעו! זו היא גדולה טעות"

 מושג אין, בתורה חלק יש יהודי לכל

 להצליח סיכוי לו שאין יהודי של כזה

 תלויה בתורה שהצלחה משום. בתורה

 של גיעהוהי העמל במידת בעיקר

 לא וכלל, התורה דברי על האדם

 ככל כי. הלומד של בכישרונותיו

 התורה ללימוד מתמסר שהאדם

 התורה לו מחזירה כך, עבורה ומקריב

 למליץ לו נעשית היא. כפליים בכפל

 עבורו ופועלת, העולם בורא אצל טוב

 בניגוד, התורה בעסק הצלחה

 וכל. הדלים ולכישרונותיו ליכולותיו

 דיני את להבין העז לרצונו תהודו, זאת

 הרבים למאמצים הודות, התורה

 משקיע שהוא הגדולים והכוחות

, זאת מוכיח והניסיון. התורה בלימוד

 אלו הם הכישרונות בעלי דווקא שלאו

 רבים. בתורה גדולים להישגים שהגיעו

 היו שלא ישראל גדולי על הסיפורים

 גדלו זאת ובכל, במיוחד מוכשרים

 !" פרי ועשו והצליחו

 של ליבו הוצף, הדברים לשמע

 לרגע. מעורבים ברגשות אליהו

 נכונה שמע כי בכלל להאמין התקשה

 ביכולתו יש האומנם. הדברים את

 בכל הדבוק, חכם תלמיד להיות

 את שאל –?! הקדושה בתורה הווייתו

 את מעכל אינו, בספקנות עצמו

 על לה שניתכה המרעישה הבשורה

 למשנהו אולם. שכזו בפתאומיות ראשו

 והוא, לתודעתו לחלחל הדברים החלו

 . ונפלא עצום באושר התמלא

 לו שאין יהודי של כזה מושג אין"

 גלגל", התורה בלימוד להצליח סיכוי

, הללו הנפלאות המילים את לשונו על

 אמר כך הלוא. "והנוחם התחייה מלאי

 אלא תלוי הדבר אין: בפירוש הרב

 !" רההתו דברי על האדם של ביגיעתו

 והוא, נשמתו אל חדרה עליצות

 מכאן. "נחישות בארשת במקומו הזדקף

 ליבו חדרי אל צעק –" ולהבא

 את מעליו אליהו ישיל" – בהתרגשות

 בגדים יעטה ותחתיהם, הפחח בגדי

 – מקודמיהם בתכלית שונים, אחרים

 !" חכם תלמיד של בגדים



 במאמצים אלא תלוי הדבר אין אם

 הרי – תבהחלטיו חשב – ויגיעה

 הדרך. בעיה להוות אמור אינו שהדבר

 כי. לפניו ופתוחה סלולה האושר אל

 אשר כל את להקריב מוכן, אליהו, הוא

! תורה של לכתרה לזכות בכדי, לו

 ההחלטה בליבו גמלה, רגע באותו

 התורה ללימוד כוחותיו בכל להתמסר

 אדירים נפש כוחות חש הוא. הקדושה

 איתנה ותקווה נחישות, בדמו נמסכים

 התורה עם עולם לברית לזכות

 . הקדושה

 בצעדי אליהו עשה לביתו הדרך את

 אותו שבתה ההתרגשות. כמעט ריקוד

 העולם כל כי לו היה שנדמה עד, כליל

 העגלגלה השמש. לשמחתו שותף

 על שולחת, המרום מן אליו חייכה

 מאירות, מפזזות קרניים ראשו

 נראו התכולים השמים. וחמימות

. וענן עב מכל חפים, בטהרתם

, העצים לענפי בינות שרקדו הציפורים

. במיוחד עליז רנן המתוק בקולם צייצו

 במשב פניו על שטפחה הרוח ואפילו

 באוזניו שרקה, נפשות מחיה קליל

 . וגיל שמחה מלא, לב טוב של בצחוק

 זוגתו את שיתף הביתה משנכנס

 עול את ליטול בה והפציר, ברגשותיו

 לשקוד שיוכל כדי ,שכמה על הפרנסה

 נבהלה, הרעיה. כרצונו התורה על

, הלזה המהפכני מהרעיון בתחילה

 והבחינה בעיניו משהציצה אולם

 – שם שהייתה הגדולה בתחינה

 השתדלה ימיה כל הלוא. נרתעה

 רצון את העושה כשרה אשה להיות

 הזה בדבר דווקא כי הייתכן, בעלה

 תעכב, בעלה של בנפשו הוא אשר

 ממנו כעת שתמנע יאה מי?! בעדו

 ? בעיניו לו שבוער החלום את להגשים

, ההסכמה משניתנה, כעת. זהו

 חופשי הוא. בפניו פתוחה הדרך הייתה

 את למלא ובידו, וחובה עיסוק מכל

 לא החג סעודת לאחר מיד. כרצונו יומו

 ויתר. אחד רגע לא אף אליהו השתהה

 ליל לאחר הצהריים מנוחת על

 . המדרש לבית ומיהר, השמורים

 ארון אל ניגש ובצהלה בחדווה

 גדול כרך המדף מן ושלף הספרים

 אימץ. ברכות מסכת משניות של ועבה

 הניחו, בחום ליבו אל הספר את

 רוטט ובקול, השולחן על בעדינות

, בנעימה בו קורא החל מהתרגשות

 קורין מאימתי: "בחייו הראשונה בפעם

 " …בערבית שמע את

 הבנת על אליהו עמל ארוכה שעה

, המשנה שהביאה המושגים. המשנה

, מזה חוץ. מובנים ובלתי לו זרים היו

 האם להבין הצליח לא בכלל הוא

 המשנה שהביאה הדעות שלושת

 הם מוסיפות שמא או, זו על זו חלוקות

 לכל נוסיף ואם. חברתה על אחת

 מוכרים לא דינים פרטי הזו הרשימה

 כבדרך השיטים בין שהוזכרו, נוספים

 . לגמרי מבולבל כבר שהוא הרי – אגב

 הוא. נואש אומר אינו אליהו אבל

 תקווה של ברוח, מלחמה ברוח חדור

 מן לסגת מוכן אינו הוא, וככזה. וניצחון

 ללמוד להתחיל מנסה הוא, לכן. הקרב

 בכל סדר ולעשות, מחדש המשנה את

 – עתה זה שפגש והמושגים הדינים

, אצלו וברורים מובנים מהם איזה

 כך. יסודי לליטוש עדיין זקוקים ואיזה

, הסוגיא בנבכי דרך לו מפלס הוא

 אינו הקושי. גדולה וביגיעה רב בעמל

 ברוחו נופל אינו והוא, ידיו את מרפה

 טעה שוב כי לדעת נוכח הוא כאשר גם

 אינו ופירושו מאחר, המשנה בהבנת

. המשנה של המשכה עם יפה עולה

 בוש אינו ואף, במפרשים מעיין הוא

 . המדרש שבבית בלומדים יעזרלה

 והתסכול, גדול אמנם הקושי

 אחר פעם פניו על טופחים והאכזבה

 את הבין שלא מגלה הוא כאשר, פעם

 אלו שכל אלא. לאשורם הדברים

 סוף שסוף שעה, היו כלא להם התגמדו

 המלאה להבנתם להגיע בידו עלה

 את הציף אז או. הדברים של והברורה

 גדולה ושמחה, נפלא אושר יישותו כל

, ומיד. ליבו את מלאו עצום וסיפוק

 הפסקה אל המשיך מתרונן בקול

 מבית בנו ובאו מעשה: "הבאה

 " …המשתה

 עד, ושינן ישב, ויגע למד כך

 . מנחה לתפילת המתפללים שהתכנסו

 אליהו ניתר, השכם בבוקר, למחרת

 אחת כשידיעה, בשמחה ממשכבו

 לומד היום אני: יישותו כל את ממלאת

 רב במרץ –!" הקדושה התורה את

 לבית וצעד, התארגן הוא ובזריזות

 . רנן בצעדי המדרש

 ונתן, הומה בלב שחרית התפלל

 תורתו על עולם לבורא והודיה שבח

, אחרת תפילה זו הייתה. הקדושה

 שקדמו התפילות מכל בתכלית שונה

 בכל הרוצה יהודי של תפילה. לה

 הדבוק חכם תלמיד להיות מאודו

 בינה בליבנו ותן. "אלוקיםה בתורת

 והאר, "אליהו התחנן", ולהשכיל להבין

, במצוותיך ליבנו ודבק, בתורתך עינינו

 ". שמך את וליראה לאהבה לבבנו ויחד

 נטל, הנרגשת תפילתו את כשסיים

, האהוב המשניות כרך את לידיו

 . בלימוד ושקע, האתמול מיום המוכר

 היום היה האתמול כיום שלא אלא

 מליאת ההתחדשות ושתתח. הזה

 ללימוד שנלוותה, והרעננות המרץ

. הלילה בחלוף לה פגה, האתמול ביום

 נאבק עצמו את אליהו מצא והנה

 . ריכוז של דקה כל על נפש בחירוף

 שמחת ליבו את מילאה אתמול אם

 נדמו שעתה הרי – קץ אין עד גיל

 המשנה של הקדושות מילותיה בעיניו

 ,פשר חסרות שחורות כשורות

 כל נטולות שונות מצורות המורכבות

, שלימה בערבוביה, והללו. משמעות

 . פראי עוועים במחול מולו פצחו

 בעיניו נדמתה שחלפה דקה כל

 לא שמעולם – עבורו. ארוכה כשעה

 שעות ספר מול אל לשבת הורגל

 – בתוכנו מוחלט בריכוז, רצופות

 ספר מול הבודדה השעה הייתה

 . ממש של כעינוי המשניות

 חכם תלמיד להיות הרעיון פתאום

, ולילה יומם התורה דלתות על השוקד



, המציאות מן לגמרי תלוש נשמע היה

 גדולות דמעות. בעליל הגיוני ובלתי

 הפתוח הספר ומן, עיניו את הציפו

, במעגלים סביב לחוג האותיות המשיכו

 . למשבתו הם לועגים כמו

! חכם תלמיד להיות רוצה הוא …

 בתורה להדבק הוא וקקמשת ליבו בכל

 כך, הדבר אבל! בקדושתה ולהתקדש

 אין האומנם. ממידותיו גדול, מסתבר

 לזכות בידו אין האומנם? סיכוי לו

 מזה מנסה הוא הנה? תורה של לכתרה

 ללא אך, שלפניו במילים להתרכז שעה

 פחות מובנת מילה כל. הועיל

-עם ביד, בידו יעלה זה כיצד. מחברתה

 בתורה וקלדב, שכמותו הארץ

 ? הקדושה

 זרועותיו נשלחו ספונטנית בתנועה

 ממאן, המשניות ספר את בעוז לחבק

 העומד המתוק מהחלום להיפרד

. גדול רעש בקול עיניו לנגד להתנפץ

 יהפך החלום כי היה בטוח אמש

 נקרו עתה אולם, קיימת למציאות

 האומנם. גדולים שאלה סימני בליבו

 ?והז המרה העובדה עם להשלים יאלץ

  – ופתאום

 הייאוש מחשבות סבך אל פתאום

 מלא, הרב של קולו חדר והחידלון

! היקרים אחי לכם דעו: "ועידוד תקווה

 אדם של והיגיעה העמל שיעור לפי כי

 לה מתעוררת כך – תורה דברי על

 בין, הדמים קשר לו נוצר כך, האהבה

   – – –!" הקדושה לתורה הלומד

 כל ומרפאים מחזקים הדברים והיו

 אף בלב נותר לא כי עד, שבורה נפש

, נזקף גוו והנה. ייאוש של קל שמץ לא

 של בניצוץ מחדש בורקות והעיניים

 מחדש אוסף אליהו. ונחישות תקווה

 שיניים ובחירוק, נפשו כוחות שיירי את

 מול אל וקשה סוער בקרב שוב פותח

 . המשנה דף

 קשה. הקרב הוא ומפרך קשה, אמת

 הם אף ופותהתכ והנפילות. מאד

. מחדש פעם כל הידיים את מרפות

 ייתן לא הוא. מוותר לא אליהו אולם

 – הוא! שוב מבלי לחמוק חייו לחלום

 תלמיד להיות עומד – הפחח אליהו

 מוכן הוא זו מטרה לשם. נקודה –! חכם

 אשר כל ואת כוחותיו כל את להקריב

 !לו

 מול לשבת אליהו ממשיך, לכן

, על מץבמא מוחו את מאמץ, המשנה

 הוא. שלפניו המשנה את להבין בניסיון

 שבורח החמקמק מהריכוז מתפעל אינו

 מה כל עושה רק, אחרים מחוזות אל לו

 עליו לשמור בכדי לעשות שביכולתו

 הריכוז במלוא ולהתרכז, היטב

 לופתות ידיו. שלפניו במילים האפשרי

 שוטפים זעה ופלגי, ברעד השולחן את

 וראהנ למאמץ עדות – מצחו את

 .הזו הלימוד שעת ממנו שגובה

. שעה ועוד שעה לה חולפת כך

 ערב ולעת. מתשת מלחמה של שעות

 באפיסת הכסא מסעד על אליהו צונח

 את ממלא נפלא אושר אולם, כוחות

 שנפלה הזכייה מן מאושר הוא. ליבו

 הקדושה התורה למען להקריב בחלקו

 . הדם תמצית עד כוחותיו כל את

* * * 

 קוראים, בפרטים םאתכ נלאה לא

 התמכר אליהו: נאמר זאת רק. יקרים

. התורה לעסק וחושיו כוחותיו בכל

 המשניות את להבין ליאות ללא עמל

. ולילה יומם, נוראה ביגיעה, הקדושות

 חכם תלמיד להיות לזכות – חייו חלום

 – בדמיו נבלעים התורה דברי אשר

 כוחות בנפשו והפיח, רוחו את הסעיר

 ידע לא עצמו הוא ילואפ אשר נעלמים

 בדרכו המשיך וכך. קיומם על מעולם

 .ובעקביות בעקשנות, המפרכת

 חוברת ומשנה, הימים להם חולפים

 מצטרפים כולם המשניות. לרעותה לה

 את אליהו חוגג והנה, גדול חשבון אל

 –! בחייו הראשונה המסכת סיום

 וזכה דרכו צלחה הנה כי העובדה

, רוחו תא חיזקה, שלימה מסכת לסיים

. ותעצומות עוז בנפשו והוסיפה

 ללימוד בנוסף – החל כבירה בהחלטה

 . הגמרא בלימוד גם – המשניות

 ואליהו, השבועות להם חולפים

, ולילה יומם בתורה הוגה עודו

 התעלמות תוך, מוחלטת בהתמסרות

 הנפש משאת. הגוף צורכי מכל גמורה

, מנוח לו נתנה לא בקרבו שבערה

 חיילים להגביר סיףהו לשבוע ומשבוע

 ביגיעת חדשות לפסגות ולהעפיל

 ובהבנת, התורה בהתמדת, התורה

 . התורה

 התרגשות. סיוון חודש ראש הגיע

 מצא לא הוא. אליהו את אפפה עצומה

 חג מגיע שבוע עוד הן: לעצמו מקום

! מוכן איננו וכלל כלל והוא, תורה מתן

 היה עתה עד אם כי, אליהו החליט

 את לסעוד הרייםבצ ביתו אל פורש

 אל עמו ייטול ולהבא שמכאן הרי, ליבו

 ואת, תרגימא מיני מעט המדרש בית

 כן כמו. המדרש בבית יעשה ארוחתו

 ספסל גבי על לשינה יפרוש, בלילה

 לא למען, זאת וכל. המדרש בבית

 . יקרות דקות להם יתבזבזו

 עברו חלפו הגבלה ימי שלושת

 .השבועות חג הגיע והנה, ביעף

* * * 

 .השבועות חג התקדש ליל

. אדם המה הגדול המדרש בית

 תיקון סדר ללימוד ובאו התכנסו הכול

 פרץ האדיר התורה וקול, שבועות ליל

, והמקומרים הגבוהים לחלונות מבעד

 בניחוח ירושלים סמטאות את ומילא

 .חג של קסום

 לו ישב, רגשות סערת אפוף, אליהו

 הגמרא מול אל הנצחית בפינתו

 היו מסביב וההמולה הרעש. הגדולה

, הדעת ישוב במעט היה חפץ, לזרא לו

 אליו אשר היום, הגדול יומו הגיע בעת

 ארבעים מזה נפשו את נושא הוא

 את הגודש ההמון כי הרגיש. יום ותשע

 את מצא וכך. עליו סוגר הגדול ההיכל

 כשרגליו, המדרש בית את יוצא עצמו

 המדרגות במעלה אותו מוליכות

 . הנשים עזרת אל, העקלקלות

 אותו קידמה אשר, האחרונה זו

. נפשו כיסופי עם היטיבה, בשיממונה



 הרשה, במקום אין כשאיש, כעת

, וכך. רוחו לסערת פורקן לתת לעצמו

 דרור ונתן ידיו בכפות ראשו את הליט

 .לרגשותיו

", המיוחל הרגע מתקרב הנה הנה"

 מעט עוד, "בנפשו ההתרגשות גאתה

 בברית ישראל עם יעמוד, שחר עם, קט

 לכרות, הקדושה התורה עם הנישואין

 ברוך הקדוש עם הברית את מחדש

! הנני שיהודי אני מאושר כמה! הוא

 לבורא להודות אני ורוצה צריך כמה

 העמים מכל בנו שבחר על העולם

 את לנו ונתן הלשונות מכל ורוממנו

 !"הקדושה תורתו

 שבשמים לאביה התלהטה נשמתו

 ביקש והוא, ריםכבי אהבה ברגשות

, היוקד הצמא את בו להשקיט משהו

 .בנשמתו הסוערים הגעגועים את

 שיר במגילת מצא מבוקשו את

 כאשר, השולחן על שעמדה השירים

, לב בהמיית מתוכה קורא החל

 בכדי בה שיש מופלאה במתיקות

, בלהט, פסוק אחר פסוק. לב כל להמיס

 בין שהדהד כיסופים רווי נעים בקול

 .רהחד כותלי

 אביו עם הוא מתייחד הנה

 פורש. בסודם בא לא ואיש, שבשמים

 של השמימית שירתו עם יחד, בפניו

 האהבה סיפור את, המלך שלמה

 הטמיר הקשר סוד את, הבוערת

 ישראל בני בליבות היוקד, והנעלם

 . שבשמים לאביהם

, הרעיה של בכייתה עם יחד מתמוגג

, ומאודה ליבה בכל דודה את המבקשת

. מוצאת ואינה, וברחובות םבשווקי

 האהבה נהר עם נשמתו לה משתפכת

 שמגיעה שעה, הרעיה לב את השוטף

 מליבו הפורצת החיבה קריאת לאוזניה

 רעייתי יפה כולך: "דודה של ההומה

 בעת עליו הומים ומעיו!" בך אין ומום

 עד, החור מן ידו את הדוד שולח אשר

 .אני אהבה חולת כי

 רשפיה, בנשמתו האהבה מתלקחת

 לא רבים ומים. ה-י שלהבת אש רשפי

 .לכבותה, לה יוכלו

 בית ובעוד. מתאחרת כבר השעה

, מיושביו בהדרגה מתרוקן המדרש

 שינה של שעות לכמה הפורשים

 היום לעבודת כוחות לאגור חטופה

 שוכח הנשים שבעזרת הרי – הקדוש

 בערגה מתרפק. ומלואו מעולם אליהו

 המילים של המשכר קסמם על

 אהבה אגלי הנוטפות, דושותהק

, אחרים בעולמות הוא שרוי. וגעגוע

 זולתי מאומה בהם אין אשר עולמות

 .לבדו הוא ברוך הקדוש

 שעה, עולה כבר השחר עמוד

 שיר מגילת של האחרונים שפסוקיה

 של שפתותיו על מזדמרים השירים

 .אליהו

 ישקיט כי בנפשו אליהו דימה ואם

 הרי – המגילה בקריאת געגועיו את

, האהבה ים גלי בין הטבילה. שהתבדה

, השירים שיר לשיטי בינות הסוער

 כפולה תבערה בנפשו הציתה

 כלתה וגם נכספה כי עד, ומכופלת

 .השם לחצרות נפשו

, ממקומו קם הוא רגע של בהחלטה

 המדרש בית אל במדרגות ויורד

 .השומם

 כאחוז הספסלים טורי בין צועד

 הנישא הקודש ארון של לעברו, תזזית

 אוחז. במדרגותיו מדלג. והמפואר

. בחום לה ונושק, הרקומה בפרוכת

 דלתות את ופותח, הצידה אותה מסיט

 .לרווחה הארון

, יקרות באור מואר הקודש ארון

 הגדולה הנברשת מפיצה אותו

 טובל. ההיכל מתקרת המשתלשלת

 ישראל כמנהג, עשירה בצמחיה הוא

 ענפים, השבועות חג לכבוד קדושים

 עליו משתרגים ורעננים רקיםירק

 אדמדמות בשושנים מנומרים, בהדר

 .עין מרהיבות

 ספרי עליו מציצים הארון ומתוך

 כתרי, ההדורות במחלצותיהם התורה

 ארגמן מעילי לבושים, לראשיהם כסף

 עטורי כסף טסי ענודים, קטיפתיים

, עילאית בקדושה חופפים. יהלומים

 .ראשם על השכינה השראת של והילה

 .אוהב במבט בו הביטו םוה

, בהם הביט והוא – בו הביטו הם

. וכיסופים תשוקה מלא עורג מבט

 ותשע ארבעים מולו נעמדו ופתאום

 שעות. בדרכו הנה עד שעבר הימים

 של שעות, ונפש גוף מפרך עמל של

 האחרונה הדם טיפת עד נוראה יגיעה

 עיניו לנגד. הקדושה התורה למען –

 אותם כל, שלמד התורה דברי עברו

 מסר דבריהם שעל ואמוראים תנאים

 כעת באו כולם – נפשו כוחות כל את

 .לפניו ונעמדו

 של בדוק עיניו הצטעפו פתאום

 עד עזה באהבה הוצף וליבו, גיל דמעות

 ולבורא, הקדושה לתורה, הנפש כלות

 האדם, הוא. התורה נותן עולמים כל

, תורה של בנפשה קשורה נפשו אשר

 אין, שאת וכלי לא כי בעצמו חש

 רגשי עוצמת את להכיל בכוחו

 ידידות ערבות נעימות הדביקות

 המפעמים, מתיקות חשיקות חביבות

 אהובת, הקדושה התורה כלפי בליבו

 .נפשו

 זוג שלח האלוקים אל נפשו ומכלות

, הקודש ארון תוך אל אוהבות זרועות

 אוהב בחיבוק התורה ספרי את וחבק

 עיניומ שפרץ דמעות של ואשד, ואמיץ

 את שטף, והלך שהתגבר דקיק בקילוח

 אשר עד, המפוארים הכסף כתרי

 .שבעתיים וזהרו הבהיקו

* * * 

 שעה הגבאי לעיני שנגלה המראה

 חג של בבוקרו הכנסת לבית שנכנס

 בתדהמה אותו הכה השבועות

 :מוחלטת

 פתוחות היו הקודש ארון דלתות

, לצדדים מוסטת הפרוכת, לרווחה

 ובתוך. כל לעין יםחשופ התורה וספרי

, חיים רוח ללא אדם שרוע הקודש ארון

 –  –  – תורה ספר עזה בלפיתה חובק



 זהותו את חשף יותר מעמיק מבט

 ! אליהו: האיש של

 ?לאליהו, לו היה זה מה?! אליהו …

 בליבו האהבה רגשות גברו כך כל …

 נשמתו לה פרחה אשר עד, אליהו של

 אל נפשו מכלות, מרומים גנזי אל

 .לוקיםהא

 . התורה ספרי בין. הקודש בארון

 כמה מילים על הסיפור שקראתם:לסיום, 

במקורו מסופר על אחד מגדולי תלמידי האר"י 

הקדוש, מעיר הקודש צפת, שפרש מביתו בכל ימי 

הספירה והגה בתורה בקדושה נוראה, מתוך ציפייה 

 –וערגה גדולים לקראת היום הגדול הממשמש ובא 

מתן תורה. ויהי בליל חג חג השבועות, חג 

-השבועות, הסתגר הצדיק בעזרת הנשים של בית

הכנסת כשהוא נתון בסערת רגשות עזה, שם שמעוהו 

השירים מתוך השתפכות הנפש -קורא את מגילת שיר

גדולה. ובבוקרו של חג השבועות, כשבאו 

הכנסת, מצאוהו אצל ארון -המתפללים אל בית

חת כתובה הקודש ללא רוח חיים, כשבכיסו מונ

 שכתב לתורה הקדושה, ארוסתו.

את  –עד כמה שניתן  –הייתי סבור לתאר 

ההתרחשות הנוראה הזו, אך מאחר שיראתי לשלוח 

יד בקדשים, לתאר את רגשות ליבו של אותו איש 

אלוקים קדוש וטהור אשר אין לנו בו אפי' קצה 

עלה בדעתי ליצור לצורך הסיפור  -קצהו של השגה 

-יהודי פשוט, שפרש מביתו לביתדמות בדויה של 

הכנסת להגות בתורה הקדושה בפרישות נפלאה 

וכו', ולתאר את כל פרטי ההתרחשות על אותה 

דמות בדיונית. מאחר שכך, הוספתי פרטים רבים 

שלא היו ולא נבראו כיד הדמיון הטובה עלי, כמו 

דרשתו של הרב ]המבוססת כמובן על הנכתב 

התחבר ולהזדהות עם וזאת בכדי ל –בספה"ק[ ועוד 

רצונו העז של אותו 'אליהו', המוסר את נפשו על 

התורה הקדושה, ועל מנת לתת לקורא לחוות יחד 

עמו את המשברים והמאבקים המלווים אותו בדרכו 

עד לסיומו של  –אל הקשר עם התורה הקדושה 

הסיפור במפגש הנורא של 'אליהו' עם ספרי התורה 

 בארון הקודש. 

דבר תקלה על ידי, ראיתי חובה  כדי שלא תארע

לעצמי לציין בשולי הדברים את הגרסה המקורית 

של הסיפור האמיתי, ולהבהיר ברורות כי את יתר 

הפרטים הוספתי מעצמי לצורך הסיפור ללא כל 

 בסיס ואסמכתא.

תקוותי שנהניתם מן הסיפור, והיה אם תהיה 

לאחד מן הקוראים איזו תועלת רוחנית מן הסיפור, 

והיה  –זקות בלימוד התורה הקדושה ואהבתה בהתח

 זה שכרי.

 

 

 לתגובות:  ג. א.

 

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
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