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 א לפרשת השבועאספקלרי

 חזון-פרשת דברים

 כפיים תבונות

ים ָלֶכם ָהבו ים ֲאָנשִׁ ים ֲחָכמִׁ ים וְנבֹנִׁ יֺדעִׁ ְבֵטיֶכם וִׁ יֵמם ְלשִׁ  )דברים א, יג(ְבָראֵשיֶכם  ַוֲאשִׁ

מוצאים אנו שביקש משה רבינו למנות לעם שופטים שהינם גם "נבונים", שינהיגו את העם 

דיקים חכמים וידועים, ככתוב "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים ב'תבונה', אך זאת לא מצא, רק צ

 מצאתי". לא נבונים וידועים", וכפי שמפרש רש"י "אבל

מבינים דבר מתוך  – ונבוניםמהי מעלת נבונים שכה נדירה היא אצל שופטי העם? מפרש רש"י: "

חכם דומה לשולחני רבי יוסי:[ ]וביאר לו  ?דבר. זהו ששאל אריוס את ר' יוסי, מה בין חכמים לנבונים

עשיר, כשמביאין לו דינרין לראות רואה וכשאין מביאין לו יושב ותוהה, נבון דומה לשולחני תגר, 

. "עוסק בפרקמטיא[-] כשמביאין לו מעות לראות רואה, וכשאין מביאין לו הוא מחזר ומביא משלו

 ' ל'מחזר ומביא משלו'?ולכאורה לא מבואר מספיק, מהו הקשר בין 'הבנת דבר מתוך דבר

י)בר"ר פר' כו, א(לביאור הדבר נקדים בשאלה נוספת: חז"ל דרשו על נח  ם : "כִׁ  ֵאּלו – וֶֹחְפצ' ה ַרתוְֹבת אִׁ

ְצו ֶשַבע ְצַטָוה, תוֹמִׁ ּת ָדָבר ֶשָהָגה –ָוָלְיָלה  ָמםוֹי ֶיֱהֶגה וָֹרתוֹוְבת ֶשנִׁ ָבה ַחַעם ַמה ,ָאַמר ,ָדָבר ךְ וֹמִׁ  קב"הה רִׁ

ְטה יםוֹבִׁ ים ֵתרוֹי רִׁ ְחֵמאִׁ יב ֶצהוֹר ֶשהוא לֹא, מִׁ ָטד ָקְרָבן? ֵמֶהם ְלַהְקרִׁ ַקח: (כ, ח בראשית) מִׁ כֹל ַוטִׁ  ַהְבֵהָמה מִׁ

 ?"יומם ולילה" גם מהומחשבה מיוחדת? ו-עמקותכאן לכאורה אין , שואין מבואר כל כך ".'וגו ַהְחהָֹרה

שמפעילה גם את רק במחשבת המוח, אלא במחשבה מסוג כזה  הונה אינ, שהתבביאור הדבר

בזה מבואר מה ששאלנו שלכאורה אין כל כך גאונות 'לוגית' בחשבון של 'מפני מה ריבה ו 1המעשים!

וזה נולד  !הגאונות היא "לחיות כך"! לחיות חיים של "תן לחכם ויחכם עוד"התשובה, שוכו'',  הקב"ה

 שכל חפצו וישעו אינו אלא בציוויי השי"ת אליו! –ה' חפצו"  כתוצאה מ"כי אם בתורת

ל"רצון השי"ת" האמיתי, מה שבין השיטין ולא נאמר בפירוש, גם במעשה  מלהטות אוזן ההימנעות

, ומות יתר", הפך מידת ה"תמימות". משל לבן שציוהו אביו לבל יטייל עם פלוני משונאיחכמ"הת תנובע

אמר לו אביו "אל תשוח עמו", ומאז היה נפגש  .עמו שלא בדרך טיול והבן נשמע לו אך המשיך לדבר

בציווי אביו  "חפצו"מותר, אך מי ש –עמו והיו עומדים יחד בידידות באין אומר ודברים... מה שמותר 

 .)עי' ויקרא י, יט(" אינו מתחכם, רק הולך תמים ופועל צדק ושואל את עצמו תמיד "הייטב בעיני ה'? – המלך

                                                             
יב הוא מיסוד מה שמשווים המפרשים שם לדברי חז"ל במקום אחר )שמו"ר פר' נ, ב(: "ֲהָדא 1 ְכתִׁ  שַהָקדוֹ לוֹ ֶשָאַמר, נֹחַ  ֶזה, עוֹד ְוֶיְחַכם ְלָחָכם ֵּתן(: ט, ט משלי) דִׁ

כֹל(: ב, ז בראשית) הוא ָברוךְ  ַקח ַהְחהוָֹרה ַהְבֵהָמה מִׁ ְבָעה ְלךָ  ּתִׁ ְבָעה שִׁ יב ַמה וְכֶשָטָצא', וגו שִׁ ֶבן(: כ, ח בראשית) ְכתִׁ ְזֵבחַ  נֹחַ  ַוטִׁ ֶבן? ַמאי', ַלה מִׁ ְתבוֵֹנן ַוטִׁ ]כלשון 'נבון'  נִׁ
ים הוא ָברוךְ  ַהָקדוֹש ָבהרִׁ  ַחַעם ַמה, המבין דבר מתוך דבר[ ְוָאַמר ן יוֵֹתר ַבְחהוֹרִׁ ים, מִׁ יב רוֶֹצה ֶשָהָיה לֹא ַהְחֵמאִׁ ָטד: ֵמֶהן?! לוֹ ְלַהְקרִׁ ַקח מִׁ כֹל ַוטִׁ , ַהְחהָֹרה ַהְבֵהָמה מִׁ

י, עוֹד ְוֶיְחַכם ְלָחָכם ֵּתן: ֱהֵוי יףומוֹ וְמַקְטמוֹ ָדָבר שוֵֹמעַ  ֶשֶהָחָכם ְלפִׁ  ".ָעָליו סִׁ
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הבנת דבר 'אמר הרה"ק מקאצק זי"ע "כמה חכמה נדרשת כדי להיות תמים", זו היתה החכמה וידוע מ

כן למחובר תמיד לרצון יוצרו,  '. הואיל והתהלך "את האלקים",תמיםצדיק 'מתוך דבר' של נח, מה שהיה 

 הגתנומהדברים כפשטם -מקבל את רוח ,, וכשהגיע לו רמז משמים לרצון השי"ת2דבר מתוך דבר התבונן

 יומם ולילה!הגאונית שלו  דרך החייםבפועל! לא באה התורה ללמדנו חשבון גאוני של נח, רק את כן 

 ואשימם 'ב'ראשיכם

כל אחד מבין שעיקרון השולחנות אינו 'להחליף' אלא 'להרויח', אבל  .התקשה משה רבינו למצוא זאתו

", אלא עליכםואשימם ראשים  – קאף בהנהגת העם אין די ב"ושפטו צדלאור זאת!  פועלשולחני תגר 

טו אוזן גם לדברי העם שבין יַ שעם, רק חיצוני של ה'ראשיכם", לא ניהול ב"ואשימם ' ,נדרש יותר

  המצב זועק! שיהפכו במהותם לראשי העם, יהיו 'בתוך' ראשות העם!...השיטין, מה שלא נאמר ו

ישראל, אור צח ובהיר זה של  אמת גדוליהמנהיגי רק את החשבון הלוגי והשכלי יש לרבים, אך 

יות העם מאיר אצלם ומחלחל ויורד עד לעולם המעשה בהנהגתם היוםוֹראיית ת יומית! איך זוכים -כִׁ

ל'נבונות' זו? זוהי התבונה של הולכי תמים לפני ה', אשר גם בעבודתם הפרטית משקיפים באספקלריא 

)משלי יד, לג(תנוח חכמה  –עיני ה''! בלב נבון לבדוק תמיד כל הליכותיהם במאזני צדק של 'הייטב ב –זו 
3 . 

ּמ' ָדָבר וגו' וה ןוֹוזאת מצאנו בדוד מלך ישראל, שהיה "ְנב , הבין דבר מתוך דבר ואת א טז, יח(-)שמואל" וֹעִׁ

האלוקים התהלך, ולכן גם בנוגע להנהגת העם היה הוא המתאים ביותר למלוך בישראל כמבואר שם. 

ְבַחרולכן גם אמר דוד ע ד צמו בתהלים "ַוטִׁ ָקֵחהו וַֹעְבד ְבָדוִׁ ְכְלאֹת ַוטִׁ ּמִׁ יא תוָֹעל ֵמַאַחר צֹאן, מִׁ ְרע וֱֹהבִׁ  תוֹלִׁ

ְשָרֵאל וַֹעּמ ְבַיֲעקֹב ְרֵעם ,וַֹנֲחָלת וְביִׁ , מהי תבונת כפיים, עב(-)תהלים עח, עַיְנֵחם  ַכָפיו תוְֹתבונובִׁ  וְֹלָבב תֹםכְ  ַוטִׁ

תבונה במוח ובלב תימצא? אלא זו גופא תבונת לב, כאשר תום לבבו מביאו לחיות חיים של הלא ה

 'תבונה במעשה'! לכן דוקא הוא ינחה על הצד היותר טוב את ישראל.

 על מה אבדה הארץ? –מי האיש החכם ויבן את זאת 

י יש מִׁ יוֹּת ֶאת ָעְזָבם ַעל' ה ֶמרַוטֹא ָהָאֶרץ, ָאְבָדה ָמה ַעל וגו' זֹאת ֶאת ְוָיֵבן ֶהָחָכם ָהאִׁ י ֲאֶשר ָרתִׁ  ָנַתּתִׁ

ְפֵניֶהם יוְֹבק ָשְמעו ְולֹא לִׁ רות ַאֲחֵרי ָבה. ַוֵטְלכו ָהְלכו ְולֹא לִׁ ָבם וגו'" ו ְשרִׁ חז"ל 'שלא בירכו בתורה תחילה', בלִׁ

? 4ת בתורהועוד, שמצוה זו אינה מפורששקשה להולמו שרק מפני זאת אבדה הארץ?  ,וידועה הקושיא

על דרך 'את האלקים התהלך'!  בהאלא גם כשקיימו את התורה עזבוה, לא היו מחוברים אליה! לא הלכו 

ליבם! זה הביאם להידרדרות עד -קיימו את התורה, אבל לא התבטלו לרצון השי"ת רק הלכו אחרי ראות

 – ת מסוג 'היכן זה כתוב?'בלא התחכמויו –לעבודת ה'בעלים', לעבודה זרה רח"ל. נטה אוזן לרצון השי"ת 

 מהרה בימינו!ונזכה לבנין ציון ב

 שבת שלום ומבורך!

  okmail.co.il@9696ישראל אברהם קלאר  לתגובות:

                                                             
 לכן תמימות נקראת בשמה, לשון שלמות, כי מה שפוגם את השלמות היא ההתחמקות מהמחשבה האמיתית והנרצית, לרצות באשר ירצה יוצרנו.  2
', שטובה בעיניו הדרך לכן גם יתרו בעצתו למשה רבינו הדגיש 'איעצך ויהי אלקים עמך', שאלו שרי האלפים וכו' יהיו כולם תחת משה רבינו אשר 'אלקים עמו 3

 של 'הייטב בעיני ה'', רק כך אפשר להנהיג את הדור! 
 רק נדרשת מ'כי שם ה' אקרא'. 4
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 7עמ' 

 בין גברא לגברא

 חזון-פרשת דברים
 

 מטרת שחזור ההיסטוריה

ְשבַ   , ח(וְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם )דברים אָלֵתת ָלֶהם  וגו'ע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם בֹאו וְרשו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִׁ

החל מתחילת חומש דברים ועד אחר תיאור תחינת משה רבנו להכנס לארץ ישראל מגולל משה רבינו 

 את הקורות אותם במדבר, החל מנסיעתם מהר סיני, ועד הרגע הזה בו הם עומדים. 

צה משה רבינו בכל סיפור ההיסטוריה הלזה? מה היתה מטרתו כל המפרשים עוסקים בשאלה, מה ר

 הנסתרת?

ניסי יציאת מצרים, מעמד  –השאלה נעשית מוקשית במיוחד, לאור כך שרוב ההיסטוריה העיקרית 

לא נכללים בסיפור הדברים של  –הר סיני, מעשה קורח ומחלוקתו, ועוד סיפורי מתאוננים שהיו במדבר 

  !משה רבינו

החלטתו למנות שרי אלפים שרי מאות שרי א.  בחר משה רבינו להביא הם כדלהלן: הדברים שכן

צו הקב"ה שלא ג.  סיפור חטא המרגלים, והעונש שבא בעקבותיו.ב.  עשרות והסכמת בני ישראל לכך.

מלחמתם עם ד.  לצור את עמון ומואב בעברם שם והצורך בעקבות כך להקיף את ארצם דרך ים סוף.

בקשת בני גד ראובן לקבל נחלתם מעבר הירדן המזרחי, ה.  חם במלחמה בעזר הקב"ה.סיחון ועוג ונצ

ובפרשת ואתחנן תחינת משה להכנס לארץ ו.  והסכמת משה לכך בתנאי שילחמו עם ישראל בארץ כנען.

והתעלומה אודות המייחד את חלקי ההיסטוריה אותם בחר משה  וסירובו של הקב"ה להסכים לבקשתו.

 ואת אלו שבחר לא להביא, הופכת את הנושא לחידה של ממש. רבינו להביא,

 מיטיב להגדיר זאת רבינו דון יצחק ה'אברבנאל' בפרשתנו, וזה תמצית לשונו: 

"כוונת משה רבינו בפרשיות האלה, לא ימלט משני אופנים; אם שנאמר שכיוון אדונינו משה 

למען ידעו דור אחרון, כעין ספרי  בפרשיות האלה, לספר הדברים הגדולים והעצומים שכבר עברו,

 הימים. או אופן שני, תוכחה על העונות שעשו אבותיהן. 

ומעתה אם כיוון ההגדה והסיפור, יקשה מאד למה לא התחיל מיציאת מצרים, וקריעת ים סוף, 

ומלחמת עמלק... ובפרט יקשה איך לא זכר כאן היום הגדול והנורא אשר בו ניתנה תורה ועשרת 

?  ואם נאמר כי היתה הכוונה כאן להוכיחם, מה התוכחה אשר היתה במינוי השופטים, הדברות...

ובעניין בני עשיו ומואב, שצוה אותם השם יתעלה שלא יתגרו בם מלחמה, והרבה תוכחות שעשו והמרו 

 . ת"דאת השם לא הוכיחם"?  עכ
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 8עמ' 

 דעו את הרגע הגדול!

אשם דברי רש"י שמבאר כי כל דבריו דברי פירושים רבים מצינו לכך בראשונים ובאחרונים, ובר

 , אמנם לא ימלט פירושו של רש"י מכל הקושיות הנזכרות שהקשה האברבנאל.5תוכחות היו

]עדיין לא מצאתי לדרך זו מקור, אך ודאי כבר נאמרה, לגודל פשטותה, והשי"ת  ,אולי יתכן לבאר

ע הגדול בו אנו עומדים מה שמצפים משה רבינו בא לומר לעם ישראל, דעו להעריך את הרגש ,יעזרני[

כבר ארבעים שנה לזה, הלא יצאנו מחורב בדרכנו לארץ ישראל בכוונה להכנס לארץ בתוך מספר ימים! 

ואז כבר לא הבנתם ולא הערכתם את הרגע הגדול בו עמדנו, ולא נמנעתם מלעורר דברי ריבות ביניכם, 

ואחר זה הנה בא החושך הגדול (, י ספורנופ"ע)עד שהוצרכתי למנות על כל עשרה מכם דיין פרטי 

בדמות חטא המרגלים, בגינו נגזר על כל אותו הדור להישאר ולמות במדבר ארבעים שנה, והדור הקדוש 

 שזכו לצאת ממצרים, לעבור את הים, ולראות עין בעין את ניסי השם יתברך, לא זכו להכנס לארץ. 

יכנס לארץ וכבר היתה ישועתנו קרובה, אך ציווי גם אחר שכבר תמו ארבעים השנים, הנה רצינו לה

אמנם גם מכשול זה עברנו, והנה  ה' היה אלינו 'אל תצר את מואב', ומחמת זה ותקצר נפש העם בדרך.

באנו לארץ סיחון ועוג ויאמר ה' אלי ראה נתתי בידך את סיחון מלך האמורי ונלכוד אותו ואת כל עריו 

את השטח לבני גד וראובן והנה עתה אנו בישורת האחרונה לפני עם כל גבורתו, אפילו חילקנו כבר 

אנא שא נא  ,הכניסה לאדמת הקודש ובעוד ההתרגשות אוחזת בכולם נשאתי אני תחינה לבורא עולם

 והכניסני לארץ ולא שמע ה' בקולי. והנה זוכים אתם למה שלא זכיתי אני וכל הדור שלפניכם! 

נו עומדים! הרגע שאבותיכם לא זכו אליו! אל תכנסו לקטנות! יהודים!!! דעו את הרגע הגדול בא א

 [שנה ]ארבע עשרהאל תתלוננו בשביל זוטות! תסבלו את מוראות המלחמה שהולכים לבא עליכם 

 ובעיקר זכרו לקיים את מצוות השם בשלימות למען ייטב לכם כל הימים! 

נן: "ועתה ישראל שמע אל החוקים וזו סיומת דברי משה רבינו להתגוללות ההיסטוריה, בפרשת ואתח

והמשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיון ובאתם וירישתם את הארץ אשר ה' אלוקי 

 6אבותיכם נותן לכם".

 שבת שלום ומבורך!
 gmail.com@6813211לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

                                                             
שעיר גם כן  במינוי השופטים הוכיחם כי רצו דיינים שלא יכירום שיוכלו לשחדם ולהטות הדין, חטא המרגלים כולו תוכחה, והסבת העם דרך ים סוף ולא דרך 5

 יתה כפי שמביא רש"י )ב, א(.מחמת חטא המרגלים ה
ית המעפילים לקירוב הדברים אל המח, לתפוס את המצב המיוחד בו עמדו משה ובני ישראל לפני כניסתם אל הארץ. ניתן אולי להביא מהסיפור הידוע, על אוני 6

לעבור בזמנו סביב הכניסה לארץ ישראל. חודשים  שעלתה בדרך לא דרך עם שרידי מלחמה אודים מוצלים מאש, אשר עברו במסעם את כל הגלגולים ששייך היה
ו לבית רבים התעכבו בים, באונייה רעועה נוטה להתפרק, כאשר סכנת מוות מרחפת עליהם כל הזמן, ורבים אכן למרבה הצער לא שורדים את הקשיים והלכ

 עט קט יגשו לנשק את אדמתה. עולמם בעת המסע בלב ים. והנה קרבים הם סוף סוף בשעה טובה ומוצלחת לארץ הקודש ועוד מ
בשלוה בגולה עד ויקום אחד מן הקהל, נשוא פנים ותלמיד חכם, אשר היה להם לרב ולאב, כל ימי שהותם בים, ויאמר להם; הלא כולנו בני אב אחד נחנו, חיינו 

דו אותנו עד כלות הכוחות, חלקנו אף היינו במחנות שעלה עלינו הכורת הצורר ימ"ש והרג ולא חמל על פליטת ישראל, חדשים שהינו במחנות עבודה שם העבי
נגלים לעצור ההשמדה, והחרב היתה מונפת למעלה מראשנו, והנה זכינו להנצל מכל זאת בניסים גלויים, ואף אחר שזכינו להנצל מידי הגרמנים ימ"ש, באו הא

   זוכים לנשק את הארץ הקדושה!  ולהרוג אותנו, והתעכבנו חדשים רבים בניסיון לעבור את המכשולים. והן עתה אנו
, לתת תודה יהודים!!!  דעו להעריך רגע זה שלא זכו אליו אותם מליונים שנהרגו בשואה! אותם אלפים שנהרגו בדרכם לארץ הקודש! דעו להעריך רגעים אלו

 היסטורי! צעד גדול! דעו להעריך את הרגע הגדול! לבורא עולם, ולדעת כי אלו רגעים גדולים מאד, אל תכנסו לקטנויות ואל תילחמו אלו באלו. זהו רגע
ם זוכים כך ממש אמר להם משה רבינו לבני ישראל אל תפספסו את הרגע הגדול בו אתם עומדים הרגע שאפילו אני שהייתי לכם לאב ולמנהיג לא זכיתי ואת

 אליו, דעו וראו לשמור מצוות ה' אלוקיכם לאהבה אותו ולא לפחד מהאומות שבארץ כנען.
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 9עמ' 

 במשנת האור החיים

 חזון-שת דבריםפר

 

 עבודת הצדיקים באמירת ה'תורה'

בפני קהל עדת ישורון, לא היתה דבר   –זיע"א  מרן הבעש"ט הק'אצל תלמידי  -אמירת "דברי תורה" 

של מה בכך, לא דרוש ופלפול בעלמא, וכמובן לא משחקי מילים וגימטריאות, אלא גבוה מעל גבוה, 

 רת 'התורה'.הכנה גדולה וכוחות רבים השקיעו קודם אמי

זצ"ל שמנהג היה לו שלפני התורה היה מזמזם לעצמו  האהבת ישראל מויזניץומסופר על הרה"ק 

איזה ניגון, )ראה בהקדמה לספרו מש"כ בנו הרה"ק האמרי חיים מויזניץ(. פעם אחת כשהיה בדיחא 

וגר ממנו )שהסתופף בצילו על אף שהיה מב ה'בית פנחס'זצ"ל בעל  הדיין מקאסובדעתיה כיבד את 

בהרבה שנים( לומר דברי תורה, נענה הדיין ואמר: "אכן תורה אני יכול לומר אולם ה'בום בָאם' לפני 

התורה זאת לא אוכל", כלומר ההכנה שצריך לפני האמירת התורה, לזאת צריך הכנה דרבה )מפי הגה"צ 

 רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א(.

 –דברים הפלאיים ב'תורה' שמסרו הצדיקים היה דבר זה עכ"פ עבודה מיוחדת היתה זאת, אחת מה

שיכלו לומר דבר אחד ולהתכוין בזה לכמה אנשים בבת אחת, שכל אחד יבין לפי השגתו משמעות שונה 

 האמורה לגביו. נקודה זו מצאנו בדברי רבינו האור החיים הק' וכדלהלן.

שלחלק  –ל אומר האוה"ח הק'בפרשתינו בעקבות הדברים שהוכיח משה רבינו ע"ה את כלל ישרא

 מהקהל התכוין לגנאי ולחלק מהם לשבח וכה כתב:

"ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות" )א, יד(, רז"ל דרשו זאת לגנאי )ספרי פסקא יד(, 

שאמר להם היה לכם לומר רבנו ממי נאה ללמוד וכו' ממך שנצטערת עליה וכו' אלא שאני יודע וכו' 

ומר, כשבקשתי ממכם "הבו לנו אנשים חכמים ונבונים וכו' היה לכם לומר שאין אתם כל-עיין שם )

 רוצים לשמוע אלא ממנו(.

הכתוב לשבח, שישראל נצטערו על הדבר )שלא ישמעו מפה קדשו(  -אומר האוה"ח  -ואפשר לפרש 

ה אצלינו אבל להנאת משה מחלו על עצמם, והוא אומרו "טוב הדבר" להקל מעל רבינו, הגם שהוא קש

 לעשותו ללמוד מפי תלמידיך, והוא אומרו "אשר דברת", דברים קשים אצלינו "לעשות אותם", וכו'.

ואפשר לומר כי משה נתחכם לדבר דברים הנשמע מהם שני דרכים, אחד לגנאי כמו שאמרו בספרי, 

קנטרנית, וכל ואחד לשבח כמו שפירשנו, וטעמו כי בישראל היו שני סוגים, אחד כת הצדקת, ואחד כת ה

אחד מהם יודע ומכיר את עצמו, וכשאמר הדברים כל אחד יבין את אשר עם לבבו, כת הצדקת דבריו 
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 11עמ' 

להם כדרכינו כמו שפרשתי כי יודעים בעצמם מה היתה כוונתם, וכת הקנטרנית יכאיבו אותם הדברים 

 עכ"ד. כפי מה שענו, ויבינו כפירוש הספרי

, שדרכו בקודש היתה שלא לומר האמרי ברוךזצ"ל בעל  יצארבי ברוך מויזנכן מסופר על הרה"ק 

כמעט דברי תורה בקהל, שפעם אחת שאלו אותו מקורביו בעת שאמר בינו לבינם דברים יקרים 

מפנינים, אשרי אוזן שומע זאת, ושאל אותו מדוע מונע את עצמו מלומר דברי תורה גם לפני קהל 

 בם באמונה ויראת ה'.חסידיו, השותים בצמא את דבריו ולחזק את לב

והשיב לו בזה"ל: "תורה זאגין איז ניישט קיין קינץ, דער עיקר איז, צו זאגן יעדער זאל פארשטיין און 

זאל וויסען אז מי מיינט איהם, און מי זאל טאקע יעדען מיינען" )תרגום חופשי: להגיד 'תורה' אין זו 

 וידע שאליו מתכוונים, ובאמת יתכוונו לכולם(. 'חכמה', אלא העיקר הוא לומר דברי תורה שכל אחד יבין

ובזה פירש הפסוק בפרשתנו )א, א( "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" כלומר, שמשה 

רבינו ע"ה דיבר בדיבור אחד "אל כל ישראל" לכל אחד מישראל כפום דרגא דיליה. )אמרי ברוך פר' 

 דברים(.

 לא ידעו דרכי -'והם' 

יש לתרץ בטוב טעם את קושיית העולם שאומרים: טוב לי לשבת בביתי השקט  וברעיון מוסד זה,

תחת עצי ותאנתי, ולבקר בהיכלי בלימוד ספרי מוסר אשר בם אמצא דרך לעבודתו ית"ש ומה לי הטורח 

 הזה לכתת רגלי לצדיקי הדור ולהתבטל מלימודי.

ק שנוסע אליו לעוררו במיוחד על לטענה זו הרבה תשובות נצחיות, ולהאמור י"ל, שכוחו של אותו צדי

ידי דברים המכוונים אליו במיוחד, וכמו שאמרו צדיקים כשהאדם לומד בספר מוסר בא אליו היצר הרע 

 ומהפך לו הדף השייך אליו, שהיה יכול להתעורר מכך.

זצ"ל בדרך צחות: "והם לא ידעו דרכי"  הרה"ק מראפשיץוזהו הענין לנסוע לצדיק, וכמו שהתבטא 

ים צה, י(, 'והם' )בלשון אשכנז נקרא בית "היים"( מי שהוא יושב בביתו ואינו נוסע לצדיקים, איש )תהל

 .כזה אינו יודע דרך ה' ודפח"ח

 שבת שלום ומבורך!

 
  mol448@gmail.comלתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י' 
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 11עמ' 

 רגשיםה

 חזון-פרשת דברים

 

 "?לישועה"צפית 

אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו',  ,הגמ' בשבת )לא.( אומרת

כמה שאלות גורליות  ןצפית לישועה וכו'. עוד לפני שדנים את האדם ולחשב מצוותיו ועבירותיו, ישנ

 ותו של האדם.הפותחות את הדיון בבי"ד של מעלה, שאלות על עצם מה

ב הגאולה במעשים פרטיים ורינתבונן עתה על השאלה 'צפית לישועה', לא נשאל האם עסקת בק

פיה היא מטרה ותכלית כשלעצמה, והוא יליים, אלא האם צפית לישועה. משמע שעצם הצלובמעשים כ

כבר  ,יןיושב לו בשלווה וממתמה שדבר הדורש התבוננות מרובה, מה בכך שהאדם מצפה לישועה, וכי 

 ?!בואו לעולם העליוןבבראשית הדיון בבי"ד של מעלה  נשאלמרכזית ש שאלהעד שזו  ,נחשב לו כמעלה

ישנו ווארט שבכוחו ניתן להעמיק בענין זה, איך יכול יהודי למדוד האם באמת אוהב הוא את הקב"ה 

הדרך היא שכשם  בכל ליבו ונפשו, ואינו כמשהו חיצוני גרידא אלא חלק מעצמיותו בפנימיות נפשו.

ששני חברים האוהבים מאד אחד את רעהו בכל לבם ונפשם, הרי לא רק בעת השגרה והשמחה 

רו לא נח ולא שקט בעזר וסיוע ככל שיכול ימתבטאת אהבתם זה לזה. אלא אף בעת צרה לאחד הרי חב

 ואף מעבר לכך, כל כולו שקוע בתוך הקושי והצער עד שלא ניתן להבחין למי אירע הצער.

כן הוא בנוגע לאהבת ה', היא מחזיקה ואוחזת את היהודי בכל העיתים והמצבים ועל ידה מגיע 

לדרגות גבוהות מאד בקשר ודביקות בה'. אך ודאי שפרק נכבד מזה הוא הרגשת הצער כלפי קוב"ה אשר 

בתוככי העוה"ז שבו השרה הקב"ה  רשכינתיה בגלותא. בזמן קיום בית המקדש היה מקום קדוש וטהו

 .'ושכנתי בתוכם ,ועשו לי מקדש'שכינתו, והאור השפיע על כל נשמות ישראל בכל מושבותיהם, כנאמר 

וזו היא האהבה הראויה שיאהב את ה' בכל ליבו ונפשו, ובעת אשר נפשו סגורה ומכוסה בקליפות אזי 

שרה בו. ובאופן הכללי שהשכינה נמצאת בגלות ואין לה עתה מקום קדוש הראוי שת ,מתמלא הוא בצער

הרגלים: "יה"ר מלפניך  לשלשתנוסח תפילת המוספים ב נתבונן ולמבט מעמיק יותר במשמעות הפנימית

האו"א מלך רחמן שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים, ותבנהו מהרה ותגדל כבודו. אבינו 

המציאות בזמן הבית  מלכינו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע והנשא עלינו לעיני כל חי וכו'". כל

היתה באור ובאספקלריה אחר, מלכות ה' היתה בגילוי ובמלוא הדרה, עד כדי ש'וידע כל פעול כי אתה 

 פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר ישראל באפו, ה"א ישראל מלך ומלכותו בכל משלה'.



©
 

 12עמ' 

ה( שהיה ' פ ',באר אברהם'בוא למביא בשם הגר"א מוילנא )מ מסלונים אדמו"ר בעל הנתיבות שלוםה

אומר כי אנחנו בדורות האחרונים לא מסוגלים כל עיקר להבין ולהעריך אפילו את הפשוטים שבישראל 

בודה, שבזמן שביהמ"ק היה בזמן הבית! ומוסיף לכך סימוכין מדברי ר' יונה גירונדי בספרו שערי הע

מלוא דרגתו העילאית בכבוד התורה  תה קדושה בבחי' המעמד הנשגב של קבלת התורה עלקיים הי

 הז ובהשגת הנבואה, השראה כזאת הייתה בתוככי ירושלים בכל עת ובכל שעה. ומוציא מדבריהם שלפי

פשיטא שגם הגדול שבגדולים מתוכנו אין לו מושג אפילו במהותו של איש פשוט דאז, אשר חי תמיד 

דרגה  ונוקבים עד למאד, ובאמת ז הדברים מצד עצמם –  באוירה עילאה המלאה בחרדת אלוקים.

גבוהה מאד באהבת ה' וגבוהה מהשגותינו הדלות. ואף ידועה השאלה מה שייך השתוקקות, געגועים 

 ?וצפיה לדבר שמעולם לא זכה לטעום ולחוות, ואינו מרגיש את החסר בהעדרו

און שלו ויתכן שהעבודה לזה תחילתה בתוככי העולם הפנימי שבאדם, להגביר ולהעמיק את הצמ

לאלוקות ולהגביר את כוחות הקדושה שבו ולהטהר ולהתקדש בקדושתך העליונה. אזי במצב כזה כשהוא 

נמצא בארץ ציה ועייף בלי מים, ומוצא את עצמו יבש וסתום לכל דבר שבקדושה. זה מציק לו וטורד את 

לנפשו. ולא זו בלבד מנוחתו ביום ובליל, ועושה כל טצדקי שבעולם להתגבר ע"כ, וליתן מזור ורפואה 

אלא אף בעתים המאירים אינו שוקט על שמריו להסתפק בהשגות קטנות, ושואף להגיע לקנייני נצח 

  בתורה ועבודה, כי אין לדבר סוף ועמוק מיני עמוק הוא.

רש יצועי, אם אתן עהל ביתי, אם אעלה על וזה מה שאמר דוד המלך ע"ה בתהלים: "אם אבוא בא

ו המאפיין וההגדרה העד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב". ז –נומה לעפעפי תשנת לעיני 

י שחי באופן זה, ניתן עד אמצא מקום לה'! יהוד –האמיתית על מהותו של "עובד ה'", שאיפת חייו היא 

מת לומר עליו שהוא מצפה לישועה, הענין הרוחני מסעיר אותו וגורם לו לא להשלים עם במידה מסוי

 זוכה לקנות קנייני נצח.  –בה מרובה המצב, ומידה טו

נו ענין מקרי, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. שזה הוא עיסוק צם המצב הזה שמצפה לישועה איע

להתקרב להשי"ת ולהגאל מתוך מצבו. וכשחי באופן זה הרי גם שריפת בית אלוקינו אינה  -חייו 

א פצע פתוח עד עצם היום הזה, ומציק מצטיירת אצלו כאל סיפור הסטורי בתולדות עם ישראל, אלא הו

לו תדיר ואינו משלים עם החסר הזה. ואף שהוא לא היה בביהמ"ק, אמנם מאמין הוא בדברי אלוקים 

חיים של חז"ל המסורים לנו מדור דור, על כל ההוי שהיה בזמן הבית, וכגון התיאור הנאמר בגמ' על זמן  

רא", שהוא ביטוי מופלג ונעלה המצייר את המחזה אכילת קרבן פסח: "כזיתא פסחא והלילה פקע איג

 שנגלה את בשעתו לעיני כל. וממילא כ"ז מוציא את האדם משלוותו, הוא תאב וצמא לחוויות מעין אלו.

 ולזאת יקרא בשם "מצפה לישועה"!

 gmail.com@3295800 לתגובות: הרב יהודה נקי
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 13עמ' 

 ויצבור יוסף

 חזון-פרשת דברים

 

 מרידת סיחון בה'

יחֹן ָאָבה ְולֹא ֵרנו ֶחְשבון ֶמֶלךְ  סִׁ י בו ַהֲעבִׁ ְקָשה כִׁ ֵּמץ רוחו ֶאת יךָ קֶ ֱאלֹ' ה הִׁ ּתו ְלַמַען ְלָבבו ֶאת ְואִׁ  ְבָיְדךָ  ּתִׁ

 )ב, ל( ַהֶזה ַכטום

רבינו בחיי כתב: אין הלשון הזה נאמר בהקב"ה, אלא על הרשעים הגמורים כפרעה וסיחון, שכבר 

 ב"הלמנוע מהן דרכי התשובה, וכיון שהם באים כנגד השם יתברך ומורדים בו, הק נתחייבו מצד רשעם

מחזק את לבם שאפילו ירצו לחזור בהם אין מספיקין בידם. ולא מצינו בתורה 'ויחזק ה' לב פרעה' 

)שמות ט, יב(, אלא עד שהזכיר ארבעה פעמים: 'ויחזק לב פרעה' )שם ז, כב(, 'ויכבד לבו' )ראה שם ח, 

'ויכבד לבו' )שם ח, כח(, 'ויכבד לב פרעה' )שם ט, ז(. וכענין זה מצינו באליהו שאמר )מלכים א יח, יא(, 

 לז(: 'ואתה הסבות את לבם אחרונית', עכ"ל.

מבואר, שהקב"ה הקשה את לב סיחון עד שהגיע למדרגה חמורה זו, משום שמעיקרו היה מורד 

 בקב"ה.

, התינח אצל פרעה שאמר בתחילה )שמות ה, ב(: "מי ה' " ויש לעיין, היכא מצינו בסיחון האי מרידה

ומרד בו, לכך נהג בו הקב"ה קשיות לב, ומנע ממנו דרכי תשובה. אולם בסיחון הלא זו פעם ראשונה 

 שפנה אליו משה. ותו, הרי לא מצאנו שאמר לו משה שבא בשליחות הקב"ה, והיכן ראינו שמרד בהשי"ת

שנה[, בכתביו  022-הג"ר שלום כריף זצ"ל מחכמי תימן ]לפני כ ונראה לבאר זאת, על פי דברי של

 שיצאו לאור בספר "חידושי הרש"כ" על התורה. 

, המבאר כי הטעם שהאריך הקב"ה את ימיו של עוג, מזמן שחי (גפס' ל)הרש"כ, הביא את דברי רש"י 

יניו את כמות אברהם אבינו ע"ה, עד זמן ביאתם של ישראל לארץ ישראל, הוא כדי שיראה במו ע

צאצאיו של אברהם אבינו, שהיה עוג מתחילה לועג לאברהם אבינו שהוא בגדר "פרידה עקרה", שלא 

נולדו לו ילדים, ועתה השאירו הקב"ה כדי שיראה בעיניו את כמות צאצאיו של אברהם שלעג עליו, 

 שהם כחול הים. 
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 14עמ' 

לעוג מלך הבשן, אבל בגמרא  והקשה הרב, הלא דברי רש"י מבארים רק מדוע ניתנה אריכות ימים

מבואר כי עוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי, אחים היו. ונמצא כי לא רק עוג זכה לאריכות  .(נדה סא)

ימים מופלגת מזמן אברהם אבינו ע"ה עד זמן ביאת ישראל לארצם, אלא גם סיחון. ועתה צריך ביאור, 

מן רב עד לאותה תקופה, ואין לומר שגם הוא זכות עמדה לו לסיחון מלך האמורי להאריך ימים ז ואיז

 ?היה לועג לאברהם כעוג, שבמדרש וברש"י מובא שרק עוג אמר כן ולא סיחון

וזה לשונו: "ולבי אומר לי דשני אחים הם אף בעצתם, ונוכל לומר שגם הוא  ,תרוביאר הרב בדרך אח

ב"ה אף אותו בחיים כדי שיראה היה אומר כן" עכ"ל, דהיינו שאף סיחון לעג לאברהם, ולכן השאיר הק

 . "בעיניו את צאצאי אברהם

עוד ביאר הרב, כי הטעם שהשאיר הקב"ה את סיחון ועוג בחיים, מכיון שהם היו בזמנו של אברהם 

אבינו, שהבטיח לו הקב"ה בברית בין הבתרים שירבה את זרעו, ועל הבטחה זו העמיד הקב"ה שני עדים, 

ת ישראל לארצם, ויהיה הדבר בחינת "על פי שנים עדים יקום דבר", מזמן אברהם אבינו עד זמן כניס

ויעמדו שני אחים אלו שהיו באותו הזמן, ויראו בעיניהם את הבטחת ה', כי זרעו של אברהם אכן 

 התרבה לאלפים ורבבות, ויעידו על קיום הבטחת ה' לכל, ויתקדש שם שמים על ידיהם. 

ף ללעג על דברי ה' והבטחותיו, ולעג כמו אחיו על הבטחת נמצא כי לפי דברי הרב, היה סיחון שות

 ה' שירבה את צאצאיו. ולפיכך השאירו הקב"ה בחיים זמן רב, והמתין שזרע אברהם בעצמו יפרע מהם. 

ומעתה יש לומר, כי בעצם זה שראה סיחון כיצד התקיימה הבטחת הקב"ה לזרעו של אברהם, ותחת 

הלחם בעם ישראל, זרע אברהם עבד ה', ברצותו לכלות את זרעו של להודות בדברי ה', יצא הוא מעצמו ל

אברהם מן העולם, היה בכך משום מרידה חמורה לדברי ה' שנתקיימו, שכן לא זו בלבד שלעג על 

אביהם אברהם, וראה במו עיניו את הבטחת ה' מתממשת, וכל חייו ניתנו לו כדי שיעיד על זאת, ותחת 

ב"ה, ויצא להלחם בעמו אחר ארבעים שנות נדודים במדבר, אין זאת כי זאת כפר הוא בנותן חייו בהק

 .הגיע לדרגה של מרידה וקשיות עורף בדברי ה' והבטחותיו

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

ועוד  מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

yosefz@okmail.co.il  

mailto:yosefz@okmail.co.il
mailto:yosefz@okmail.co.il
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 לוית ח"ן

 חזון-פרשת דברים

 

 הפגישה המוסתרת קרא עלי מועד??

בא נצייר לעצמינו שהנך נוסע בדרך, ורואה ידידך רץ בדרך, ומסתכל בשעון שלו כל כמה פסיעות, 

לך שהוא ובטובת לבך הנך עוצר בצד ליתן לו טרמפ. הוא נכנס ויושב לצדך, ובתוך הדברים מתברר 

ממהר לפגישה מיוחד עם מישהו חשוב. בהמשך הנסיעה, מתוודע לך שאין לו שום מושג לצורך מה 

נקבע הפגישה. והנך מתמיה ושואל לו, האם לא היה בידך לברר מקודם מטרת הפגישה, הרי לאו כל 

ו'. וכאשר יומא מתרחש לקבל פנים של פלוני, הוא עשיר מופלג, וקישורים להרבה בעלי יכולת וכו' וכ

הוא עונה לך בתמימותו, הנך מפתלא עוד בתשובתו "בודאי היה בידי לשאול היודעי דבר, אבל לא עלה 

בריעיוני לעשות כן.. והנך צודק, חבל שלא השקעתי מוח וכח מקודם לברר תכלית הפגישה, כי אז בודאי 

 הייתי מרויח, כאש הייתי מכין עצמי מקודם..."

מעוז חפצו, וחבירך יוצא ונכנס בבנין המפואר לקראת הפגישה שלו... בעוד כמה דקות, מגיעים ל

מחשבותיך מטרידות אותך, האיך עשה ידידי מעשה טפשות גדול כזה, הרי היה לו הזדמנות נדירה 

כלום?! בעוד שמוחך מטרידך אודות חבירך, הנך זוכר  -לפגוש עם פלוני הגדול, ולא הכין עצמו מקודם 

ד'( שאין אומרים תחנון בתשעה באב, ואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד! דברי המחבר )תקנ"ט, 

 -פגישה עם "מישהו" מאד מאד חשוב )מלך העולם!( -זאת אומרת שבעוד כמה ימים יש לי ג"כ מועד

והאם אני מכיר ויודע מטרת הפגישה? הרי גם בידי להכין עצמי, ולהשקיע מוח וכוח לידע מה יהיה 

 י הפגישה מלפניה?!בידי יותר אחר

 מה באמת יעלה בידי?

ובאמת מתחיל לחשוב, הרי בחג הפסח, הנני יודע בבירור שאצא ממנו מתחזק באמונה טהורה ע"י 

סיפור יצי"מ, ובחג השבועות הרי ברור לי, שהוא זמן מתן תורתינו ואקבל אז חלקי המיוחד בתורה לשנה 

ה לי יותר אחרי ט' באב ממה שהיה לי עד הנה?? הבאה, אבל כאשר חושבים על ט' באב, מה באמת יהי

וממשיך בריוענך, הנה אנחנו מצווים לישב ולבכות על חורבן ביהמ"ק, ולהיות כאבלים ]ואף צורת 

והרי הנני רחוק מזה  -התפלה מתשנה כמבואר בשו"ע )תקנ"ט,א'( "ומתפללים בנחת ודרך בכי כאבלים"[ 

, עושים גמ"ח, הרי מתעסקים כל יום בתורה ומצוות ועבודת הרי יש לי כל, ברוך ד' מתפללים ולומדים

 ה'...
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 האמת הפשוטה!

הרי יש לי אבא, פשוטו כמשמעו אבא  -וכאשר מתחיל להתבונן ברצינות, וחושב מצידו יתברך 

נחרב ביתו, בלי כל לומדות, רק האמת הגלויה בכל הפשטות שלה,  -שרחמנא ליצלן אסור בבית הסוהר!! 

ים!!" "ָבאו גויִׁ  טִׁ ְּמאו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶשָך ָשמו ֶאת ְירוָשַלִׁם ְלעִׁ לא רק לפני אלפים שנה אלא  -ם ְבַנֲחָלֶתָך טִׁ

ממשיכים לעשות כן כהיום הזה!!! ומתחיל להכניס בלבך צער אמיתי על גודל החילול ה' שהיה ושיש 

הכלל והפרט וכו' וכו' במשך כל בעולם, וגודל צער השכינה שסובלת באמת מכל השקר והחורבן וצרות 

 השנים עד היום הזה ועד בכלל!!!

 יתגדל ויתקדש שמיה רבה!!!

והרי כלל הוא בידינו )ע' ספר החינוך מצוה ט"ז ועוד( "כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל 

ובעצם הנהגת אבילות, הישיבה בארץ וקיום כל  -מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם" 

ות ט' באב, נתעורר לבינו ומחשבותינו באמת להיות קרובים אליו יתברך, מתוך אהבה עזה ונפלאה, הלכ

מתוך הכרת המציאות הנוראה של החורבן הקיימת עוד, וישתנה בזה כל צורת חיינו, להיות דבקים בו 

יתגדל לעבדו ולשמח אותו כדבעי. וכל פעם שנתפלל על עניינים אלו ובכל פעם שנשמע תפלת הקדיש "

 -ויתקדש שמיה רבה", הרי העניית "אמן" יהיה מתוך לב טהור והשתוקקות אמיתי לגילוי כבודו יתברך 

 אכי"ר!

 א גוטן שבת!

 

 veshavti@gmail.com )מנצ'סטר(לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' 
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 לשון לימודים
 חזון-פרשת דברים

 
 משנה תורה  -חומש דברים 

ֶבר משֶ  ים ָשָנה וכו'. דִׁ י ְבַאְרָבעִׁ ְשָרֵאל וכו'. ַוְיהִׁ ֶבר מֶשה ֶאל ָכל יִׁ ים ֲאֶשר דִׁ ְשָרֵאל ֵאֶּלה ַהְדָברִׁ ה ֶאל ְבֵני יִׁ

יל מֶשה ֵבֵאר ֶאת ַהּתוָרה הַ  ָוה ה' אֹתו ֲאֵלֶהם וכו'. ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן ְבֶאֶרץ מוָאב הואִׁ זֹאת ֵלאמֹר ְככֹל ֲאֶשר צִׁ

 ה(-)דברים א, א

. שונה הוא חומש דברים משאר חומשים, הוא עומד 7חומש דברים הנקרא בכל מקום 'משנה תורה'

. לכן חומש דברים הוא החומש היחיד שאינו מתחיל בוא"ו החיבור, שבו 8בפני עצמו 'משנה לתורה'

 מתחיל ונפתח הכל מחדש.

צוות התורה. אך, מצאנו בחומש כמה דברים מחודשים 'משנה תורה' לכאורה הוא שונה וחוזר על מ

ומצוות שלא נאמרו כלל בחומשים קודמים. גם נאמרו תוכחות ואזהרות לבני ישראל, אשר אינם חזרה 

 לדיני התורה.

וכתב הרמב"ן )בהקדמה לחומש דברים(, שבחומש זה נאמרו המצוות ונשנו 'פעם להוסיף בהן ביאור, 

הזהיר את ישראל ברוב אזהרות', כלומר האזהרות והתוכחות גם הם חלק מן ופעם שלא יחזיר אותן רק ל

 החזרה על המצוות, וגם הוספת הביאור.

. מצוות אלו, אומר הרמב"ן נאמרו למשה 9ועוד חלק נוסף בחומש, והם 'קצת מצות שלא נזכרו כלל'

 .10מאת ה' כבר בשנה הראשונה במדבר, ונאמרו רק כעת בגלל סיבות שונות

י בחומש זה נאמרו מצוות שציווה ה', ודברי משה בביאור המצוות והאזהרות. ידיעת דעת נמצא כ

 הרמב"ן בענייני החומש, מועילה רבות להבין את פירושיו בהמשך, דוגמא לדבר נביא כאן במאמר.

 דבר משה, והואיל משה

ְשָראֵ  ֶבר מֶשה ֶאל ְבֵני יִׁ ָוה ה' אֹתו ֲאֵלהֶ בתחילה )בפסוק ג( נאמר כי בשנה הארבעים: דִׁ ם. ל, ְככֹל ֲאֶשר צִׁ

יל מֶשה ֵבֵאר ֶאת ַהּתוָרה ַהזֹא ת ֵלאמֹר. והנה אחר כך )בפסוק ה( נכתב שוב: ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן ְבֶאֶרץ מוָאב, הואִׁ

 קשה למה שנה הכתוב פעמיים שדבר משה לבני ישראל.

                                                             
 חולין סג: ועוד. 7
 .כפי שאמרו בגמרא ברכות דף כא:, אמר רב יוסף אפילו מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה, במשנה תורה דריש. שכן חומש דברים כולו עניין שלם 8
 כד( ועדים זוממין )להלן יט(, וזולתן. הרמב"ן מביא דוגמאות למצוות שלא נאמרו: כגון היבום )להלן כה( ודין המוציא שם רע )להלן כב( והגרושין באשה )להלן 9

 ששייכות לארץ ישראל, או שלא נהגו במדבר מחמת שאינם מצויות. 10
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הואיל משה באר את התורה' נאמר דבר חדש, לתרץ שאלה זו פירש רש"י, כי בפסוק השני בו נאמר '

משה כתב את התורה בשבעים לשון וזהו 'באר', כמו שכתוב לגבי הכתיבה על האבנים 'באר היטב' 

 )להלן כז, ח( ושם הכוונה לע' לשונות )ע"פ משכיל לדוד(.

ת את כל המצוות. כלומר שהמצוו לפרשואילו האבן עזרא פירש שבפסוק השני נאמר, כי משה החל 

 שדיבר משה )כאמור בפסוק ראשון(, אמרם בביאור ובפירוש.

 פירוש הרמב"ן

הרמב"ן )בפסוק א( דרך אחרת לו, הוא מפרש את הפסוקים שכאן נאמר מהותו של חומש דברים, כאן 

 נכלל החלוקה שנתפרשה בראש המאמר.

ים בפסוק הוא השלמת אמירת המצוות שלא אמר אותם משה עד הנה, הלא הם כלול האחדכי החלק 

ָוה ה' אֹתו ֲאֵלֶהם. כל הציווים שה' ציווה את מ ְשָרֵאל, ְככֹל ֲאֶשר צִׁ ֶבר מֶשה ֶאל ְבֵני יִׁ שה במדבר. הראשון: דִׁ

הוא אמירת משה את פירושי המצוות ואזהרת השמירה עליהם, הוא רמוז בפסוק השני:  השניוהחלק 

י  ל מֶשה ֵבֵאר ֶאת ַהּתוָרה ַהזֹאת ֵלאמֹר.ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן ְבֶאֶרץ מוָאב, הואִׁ

עצם שמיעת הדברים מפי משה היו לעם דברי לקח ומוסר, ורצה הקב"ה שישמעו גם הנולדים 

 במדבר את התורה ועשרת הדברות מפי ציר נאמן. )חזקוני(

 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ
l0504147378@gmail.com 
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 מסלתה של תורה

 חזון-פרשת דברים

 

 תוכחה כיצד?

ְשָרֵאל ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן וגו' )א, א( ֶבר מֶֹשה ֶאל ָכל יִׁ ים ֲאֶשר דִׁ  ֵאֶּלה ַהְדָברִׁ

ספר דברים, משנה תורה, כולל את נאומו האחרון של משה רבינו, ודברי תוכחה רבים נאמרים בו 

עת טרום הכניסה לארץ עת חונים בערבות מואב, והנאום של משה כוללת תוכחות קשות. הוא אומר וכ

פעמים רבות לעם שראוי לו ללמוד מעברו של אבותיו.. אומרים חכמי המוסר על הפסוק "וידעת היום 

ני והשבות אל לבבך", כי המרחק בין "וידעת היום" ל"והשבות אל לבבך" הוא כרחוק מזרח ומערב. וב

ישראל מקשיבים למשה רבינו  ולדברי התוכחה בלב פתוח ושומע. לא מדובר רק על הקשבה והבנה 

 שכלית, אלא על חוויה רגשית שתביא להפנמה ולהבנת הלב. 

 אהבת התוכחה –תוכחה מאהבה 

"אמר הקב"ה לישראל: חביבה עלי תוכחת משה לישראל  על תוכחות משה נאמר במדרש הגדול

תוכחה היא כלי הכרחי להתקדמות. האדם לא תמיד רואה את נגעי עצמו, והזולת  כעשרת הדיברות".

יוכל לעזור לו להתקדם ולגדול, להיות מודע לעצמו ולחברה. מבין ארבעים ושמונה מעלות בהם נקנית 

התורה נמנית התוכחה כאחת מהדרכים או התנאים, והדרך הישרה שיבור לו האדם היא להיות מאוהבי 

לא חרבה ת ו'(. הימנעות מתוכחה היתה בעיני חז"ל כה בעייתית שאף קבעו )שבת קיט:( "התוכחה )אבו

 , וראו במצות התוכחה חלק מאהבת הזולת. ירושלים אלא מפני שלא הוכיחו זה את זה"

 יוכיחם משה שאוהבם כדי שיתבררו הברכות בידם

ו? תוכחה מתוך חיבה מה חיוני בתוכחה כדי שתישמע? כיצד נהג משה כדי שהעם יקשיב לדברי

לעם ישראל . משה חיבב את ישראל וחש אחראי לעתידם כעם. כמו כן, המוכיח חייב להיות אדם שיודע 

גם לדבר דברי רכות. אם באישיותו הוא אדם נוזף וביקורתי, יתקשו לקבל את תוכחתו. המדרש בוחר 

מי יאמר מה. "ד"א אלה בבלעם הרשע ומשה רבינו כדי להדגים את הרגישות שיש להפעיל בבחירה 

הדברים, א"ר אחא ב"ר חנינא ראויות היו התוכחות לומר מפי בלעם והברכות מפי משה, אלא אילו 

הוכיחם בלעם היו ישראל אומרים שונא מכיחנו, ואילו ברכם משה היו אומות העולם אומרים אוהבן 

רו הברכות והתוכחות ביד אמר הקב"ה יוכיחן משה שאוהבן, ויברכן בלעם ששונאן, כדי שיתברברכן. 

 )דברים רבה פר' א, ד(. "ישראל



©
 

 21עמ' 

 תוכחה בעיתוי הנכון

ם". )קהלת  ג, יז( יש לשים לב למצב ולזמן בו מצוי הזולת, ש אין "ַלכל ְזָמן, ְוֵעת ַלכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָשָמיִׁ

ארץ מקום לתוכחה בשעת צער ומצוקה. בני ישראל נמצאים כעת בערבות מואב, בשער כניסתם ל

 המובטחת, הזמן זמן שמחה הוא, וזהו העיתוי המוצלח להוכיחם. 

"...ומפני ארבעה דברים אין  חז"ל מלמדים אותנו בספרי על רגעים מיוחדים לתוכחה, וכמובא ברש"י:

מוכיחים את האדם אלא סמוך למיתה, כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו, ושלא יהא חברו רואהו 

שהתוכחה מביאה לידי שלום".  הא בלבו עליו, ושלא יהיו המוכיחים מתווכחים,ומתבייש ממנו. ושלא י

 .כך נהגו יעקב אבינו בברכותיו לבניו, וכך נהג גם משה רבינו בפרשתנו

 "א גוט'ן שבת!" 

 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין
motif@kemach.org 

 

mailto:motif@kemach.org
mailto:motif@kemach.org
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 מעדני מלך
 חזון-בריםפרשת ד

 

 חורבן בתי המקדש מפאת חורבן הלבבות

וא ָבֵעת ֲאֵלֶכם ָואַֹמר י אוַכל לֹא ֵלאמֹר ַההִׁ ְרָבה ֱאלֵֹהיֶכם' ה .ֶאְתֶכם ְשֵאת ְלַבדִׁ ְנֶכם ֶאְתֶכם הִׁ  ַהטום ְוהִׁ

ם ְככוְכֵבי יָבֵרךְ  יםְפָעמִׁ  ֶאֶלף ָכֶכם ֲעֵליֶכם יֵֹסף ֲאבוֵתֶכם ֱאלֵֹהי' ה. ָלרֹב ַהָשַמיִׁ ֶבר ַכֲאֶשר ֶאְתֶכם וִׁ . ָלֶכם דִׁ

י ֶאָשא ֵאיָכה יְבֶכם וַמַשֲאֶכם ָטְרֲחֶכם ְלַבדִׁ  יב( -)א, ט ְורִׁ

מצד אחד אומר איכה אשא לבדי טרחכם וכו' שהרי השם  ,שמשה סותר את דבריו ,שואלים המפרשים

 י יהיה עוד יותר קשה?הרבה אתכם, ומצד שני מסיים יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים הר

 י מה אני. וכשאני לעצמהמוסכמות החבר

נשים לצערנו לחשוב שהצלחת האדם תלויה בזה שהוא דואג לעצמו, ולזאת האדם הנה טועים א

מפתח את יכולותיו וכישוריו בעסקים ודאגת מעמדו בחברה כך שכל שאיפתו ומגמתו של האדם כיצד 

דרג את חייו בכל התחומים. כמובן שהדבר גורם בדרך כלל לממש את שאיפותיו לבנות את מגדליו ולש

 לשנאת הזולת כאשר הוא מתחרה שלו, או עכ"פ אם חושש שמפריע לו בדרכו לממש את תוכניותיו.

אף גם זאת מסוגל לפעמים לרמוס ולפגוע או להשפיל את הזולת על מנת להתרומם מכך, ויש אשר 

כאשר בדרך זו הוא מצליח להרבות הונו וממונו, ועל ידי מרשים לעצמם לגזול ולעשוק לרמות את השני 

 זה אין ספק שיש שנאת אחים ומחלוקת בין החברה.

אולם התורה מלמדת אותנו ההפך הגמור, סוד הצלחת האדם בחייו הפרטיים וכן של הכלל הוא 

ולת ולא רק דווקא כאשר איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, ובראש מעיינו כיצד יכול להטיב גם לז

 דאגת עצמו לנגד עיניו.

ובתקופה זו שאנו נמצאים בערב ט' באב, יום הנצחת חורבנות בתי המקדש, שזה נגרם בגלל חורבן 

הלבבות ושנאת חינם, חובה עלינו לעשות חושבים ולהתעורר כיצד לתקן פגם חברתי זה, אשר מאפיל 

בימיו כאילו נחרב בימיו, ביאורו שאם  על הצלחת עמנו ונמשך החורבן, עד שנאמר כל דור שלא נבנה

היינו ראויים שלא יחרב בימינו אם כן היה צריך להיבנות, ואם לא נבנה אם היה בנוי היה נחרב 

 בימינו.
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 ביאור דברי משה רבנו שיכולת הנהגת ישראל תלוי במצבם

ו: פעם ובזה נבא לביאור הפסוקים, משה רבנו אומר לעם ישראל שיש להם שני מצבים שבו התברכ

 כעפר וכחול הים, ופעם ככוכבי השמים לרוב.

וכתבו המפרשים שהבדל הוא במצב החברתי של עם ישראל, כאשר יש אהבה ואחווה בין עם ישראל 

הרי מחוברים וסמוכים אחד לחברו, כגרגרי החול וכל תזוזת גרגיר של חול גם חברו זז ממקומו כי נרגש 

 מהנעשה אצל חברו.

הרי כל אחד כוכב בפני עצמו ומאיר לעצמו, כלומר במצב של פירוד מחלוקת  לעומת זאת הכוכבים,

ְרָבה יֶכםקֵ ֱאלֹ' ה'נו יושנאה כי כל אחד חיי את החיים שלו לעצמו, ולכן אמר משה רב ְנֶכם ֶאְתֶכם הִׁ  ְוהִׁ

ם ְככוְכֵבי ַהטום ים ףֶאלֶ  ָכֶכם ֲעֵליֶכם יֵֹסף ֲאבוֵתֶכם יקֵ ֱאלֹ' ה .ָלרֹב ַהָשַמיִׁ יָבֵרךְ  ְפָעמִׁ ֶבר ַכֲאֶשר ֶאְתֶכם וִׁ  דִׁ

י ֶאָשא ֵאיָכה .ָלֶכם יְבֶכם וַמַשֲאֶכם ָטְרֲחֶכם ְלַבדִׁ כוונתו בזה, היות ואתם מתנהגים ככוכבים, וכל אחד  'ְורִׁ

 בותיו טרחכם ומשאכם וריבכם, ולא שייך להנהיג עם מפורד.קחיי לעצמו, הרי הדבר גורר בע

ים ֶאֶלף ָכֶכם ֲעֵליֶכם יֵֹסף ֲאבוֵתֶכם יקֵ ֱאלֹ' ה' להם משה לעומת זה אומר יָבֵרךְ  ְפָעמִׁ ֶבר ַכֲאֶשר ֶאְתֶכם וִׁ  דִׁ

תכם כאשר דיבר לכם שתהיו כעפר הארץ וכחול הים והחברה תהיה מלוכדת אכוונתו, אם יברך  'ָלֶכם

יכם ככם אלף פעמים אין ומאוחדת, ודאגת הזולת בראש מעניינו של כל אחד, הרי גם אם יוסיף על

, ועוד הארכתי בזה טובא ומידי בעיה להנהיג אתכם. ואף גם זאת ההצלחה תאיר לכם כמבואר בחז"ל

 תבקשנו.

  ומבורך! שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 
 ספרי מחבר ,"המלך אור" מוסדות וראש א, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא"שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מרדכי ועוד  אמרי, המלך דרך ת"שו
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 מעדני מלך - מהדורה אנגלית
Parashat Devarim 

The Destruction of the Batei Mikdash was Due to a Destruction of the 

Hearts 

Questions: 

1 – The commentators point out that Moshe Rabbeinu seems to be contradicting himself in the opening 

perek of our parashah. On one hand, he states [1:12], “How can I bear your argumentativeness,  burdens, 

and quarrels by myself?” For [ibid. 11] “Hashem, your G-d, has multiplied you like the stars of the sky in 

abundance.” Yet on the other hand, Moshe concludes, “May Hashem … add to you a thousand times 

yourself, and bless you as He said to you.” Won’t it make things even more difficult for Moshe if the Jews 

increase so drastically in number?  

Rule of Society – “If I am Not for Myself, Who Will be for Me?” 

 Sadly, there is an unwritten rule in society that man’s success is dependent upon his living for himself and 

worrying only about himself. It is ironically similar to the statement of Hillel the Elder in Masechet Avot, “If I 

will not be for myself, who will be for me?” Therefore man develops his abilities and talents so that he can 

succeed in business. He worries about his social status to the degree that his entire drive and goal becomes 

how he can actualize his dream to build his mansions and upgrade his lifestyle in every aspect. 

Understandably, such an attitude generally causes hatred of his fellow when he competes with him and 

becomes his business rival, or if he suspects that he presents an obstacle for him to succeed in his 

endeavors. He is even capable of trampling upon, injuring, or denigrating another individual in order to raise 

himself up. There are those who even permit themselves to steal from others in order to amass their 

personal fortune. This undoubtedly causes strife in society. The Torah, however, teaches us the exact 

opposite – that the secret of success in one’s personal and social life is only possible when individuals help 

and encourage one another. Man should contemplate how he is capable of benefitting his fellow and not 

only  himself. Only by doing so, will he succeed on an individual and social level in all areas of life – in 

livelihood, security, peace, and unity, as we will illustrate shortly by quoting statements of our Sages. This is 

specifically applicable during this time period, the eve of Tisha B’Av. Tisha B’Av is the day on which we 

commemorate the destruction of the Batei Mikdash, which was caused because of a deterioration of the 

unity amongst the hearts of the Jews. We must therefore contemplate how we can rectify this flaw in 

society, which ruins the success of our Nation and causes the churban to endure. This is to the extent that 

our Sages have stated, “Any generation in which the [Beit Hamikdash] is not built is considered as if it was 

destroyed in that generation.” The explanation of this statement is as follows: If we were worthy that the 
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Beit Hamikdash would not have been destroyed in our days, then it should be rebuilt in our days. But if it is 

not rebuilt, it is a sign that had it stood in our time, it, indeed, would have been destroyed. 

 Explanation of Moshe Rabbeinu’s Words  

Now we can explain the pesukim that related the words of Moshe Rabbeinu. The Jewish Nation is blessed in 

two different ways. Sometimes they are blessed to be like dust of the earth and sand by the sea. However, 

sometimes they are blessed to be as multiple as the stars of the sky. The commentators explain the 

difference between the two blessings. They state that the difference lies in the unity of the Jewish Nation. 

When there is love and unity between Jews, they are compared to the granules of sand which are in 

extremely close proximity to one another. Whenever one grain of sand moves, the one next to it moves as 

well; one is affected by the other. This is in contrast to the stars; each star stands and shines on its own. This 

represents a predicament of hatred and strife amongst the Jewish Nation, when each individual lives his own 

life, unconcerned about his fellow man. Above, Moshe Rabbeinu was saying that the Jews were marked by 

“argumentativeness, burdens, and quarrels,” because they were “like stars of the sky, in abundance.” A 

nation lacking unity is impossible to lead. On the other hand, when Moshe refers to the Jews in a unified 

state, he says, “May Hashem … add to you a thousand times yourself, and bless you as He said to you.” 

Moshe was implying that if Hashem would bless you as He said He would, and make the Jews as numerous 

as the dust of the earth and the sand by the sea – in other words, they would grow in a unified state – then 

even if they would increase 1000 times in number, there would be no difficulty in leading them.  

“Because” [tachat] of Having Been Like the Stars 

Now we can understand a pasuk in Parashat Ki Tavo [28:62] which states, “You will be left few in number, 

tachat of having been like the stars of heaven in abundance, for you did not listen to the voice of Hashem, 

your G-d.” There are three interpretations for the word tachat: 1- It implies that one is subservient to a ruler 

[see Bereishit 16:9]. 2 – Tachat can also mean “instead” [see Bereishit 22:13]. 3 – Tachat can also mean 

“because” [see Devarim 28:47].  

In the aforementioned pasuk, we can explain the word tachat to mean “because.” In other words, because 

you are acting like stars – stricken with strife – the Torah’s curse that they will diminish in number applies to 

them.. 

 

Shabbat Shalom, 

Rav Mordechai Malka 
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 מפרדס הכהונה

 חזון-פרשת דברים

 

 הלויין דרך תורה דין

וא ָבֵעת שְֹפֵטיֶכם ֶאת ָוֲאַצֶוה  ז(וגו' )א, ט ֶצֶדק וְשַפְטֶּתם ֲאֵחיֶכם ֵבין ָשמֹעַ  ֵלאמֹר ַההִׁ

 השני ואת לפניהם, עומד אחד דין כשבעל תורה דיני לפסוק יכולים דיינים הסתפקתי, האם

 באמצעות הדיינים את רואה דין הבעל וכן, לווין שידור באמצעות רואים [אחרת במדינה שמתגורר]

 .הלויין

 אם צריכים בעלי הדין לבוא בפני בית דין להרצות טענותיהם

 זו יאל ליברמן שליט"א, מח"ס "אמרי יקותיאל", כתב לי באריכות נפלאה וז"ל: שאלהוהגאון רבי יקות

 מפורש דין הבית לפני העמידה ענין דהנה. תורה הדין וגמר – תורה הדין שמיעת, לשנים לחלק יש

 מלמד, כמשמעו ופשוטו', וגו'" ה לפני הריב להם אשר האנשים שני ועמדו( "יז, יט דברים) בפסוק

 . הדיינים לפני טענותיהם ולהרצות, דין בית לפני לבוא בעצמם הדין בעלי שצריכים

. הדין בגמר דוקא או, טענותיהם שמציעים בשעה גם להיות צריך" ועמדו" אם רק בגמרא נחלקו ולא

 רצו שאם שמעתי יהודה' ר אמר, שיעמדו דינין לבעלי מצוה, האנשים שני ועמדו.( ל שבועות) רבנן דתנו

 בעדים אבל, דינין בבעלי( וחכמים י"ר) מחלוקת, עולא אמר( ב עמוד) ושם. מושיבין ניהםש את להושיב

 בשעת אבל, ומתן משא בשעת מחלוקת, הונא רב אמר. האנשים שני ועמדו דכתיב בעמידה הכל דברי

 את לשפוט משה וישב( יג, יח שמות) דכתיב, בעמידה דינין ובעלי בישיבה דיינין הכל דברי דין גמר

 דיינין הכל דברי דין גמר בשעת אבל, ומתן משא בשעת מחלוקת, אחרינא לישנא. העם ויעמוד העם

 . האנשים שני ועמדו בהו וכתיב דמו דין כגמר עדים דהא, בעמידה דינין ובעלי בישיבה

 כתיב ולא, אנשים לשני שסמכו ועמדו דכתיב בעדות מודים דהכל(, מודים הכל ה"ד' )התוס וכתבו

 ובגמר דינין בעלי דהיינו, הריב להם אאשר נמי דקאי, ל"י ועוד, יעמדו הריב להם אשר האנשים ושני

 .ש"עיי, דין

 אם צריכים בעלי הדין לעמוד

 דלכתחילה( א, יז מ"חו) כ"ונו ע"בשו מבואר וכן. לעמוד הדין בעלי צריכים ע"לכו דין שבגמר הרי

 אף דין לבית לבוא דלענין, פשוטו מידי יוצא אמקר אין מ"ומ. דין לבית לבוא רק ולא, דוקא עמידה צריך

 הדשן תרומת ת"בשו המובא כלל לזה להסמיך ויש. נחלקו" לעמוד" רק, לבוא צריך ומתן משא בשעת
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 דמתניתין דלישנא למימר דמצינו היכא דכל, "לאור נפלה גבי( טריפות אלו' פ) המרדכי בשם( נז סימן)

 .ש"עיי(, ב"סק שיט סימן ח"או) ז"הט והביאו". להחמיר לואפי הוא דוקא לאו אמרינן לא, הוא דווקא

 ע"סמ כתבו כבר". דין בעל בפני שלא ממונות בדיני פוסקים דין בית: "פסק( ו, יח) ע"דבשו והאמנם

 לפני דינים בעלי שני טענו כשכבר דוקא דהיינו(, ח"סק יג סימן) ך"וש( ז"סק) המשפט נתיבות( ג"סקי)

 . מביתו אחד לכל ולשלחו הפסק לכתוב או, מהן לאחד דין הפסק לומר ליןדיכו קאמר אזי, הדיינים

 לבוא צ"א טענותיהם השמיעו שכבר דבאופן, בזה להסתפק מה שאין פשוט נראה הדין בגמר ולכן

, ממש דין הבית לפני שיבואו בעינן הדיינים לפני טענותיהם השמיעו לא שעדיין ובאופן. דין בית לפני

 הדין ובעלי לישב הדיינים שצריכים דייקא" ועמדו" אלא, דין לבית שיבואו רק הכוונה שאין ל"וכנ

 .לעמוד

 דינים בעלי שמושיבין התלמוד לאחר ישראל דיני בתי כל נהגו

 וגם דינים בעלי שמושיבין התלמוד לאחר ישראל דיני בתי כל נהגו כבר: "כתב( ג, יז) ע"שבשו ואף

 כלפי רק הוא זו קולא מ"מ –". תלה על הדת משפטי להעמיד חכ בנו שאין, המחלוקת להסיר כדי העדים

 שכבר ובפרט. דין לבית לבוא כלל צריכים שאינם לאפוקי לא אבל, דינים בעלי שמושיבין" ועמדו" ענין

 אלקים יראת שנגע מי כל, בעצמם דינים והבעלי העדים מ"מ, שכתב ח"ב עיין(: ז"סק) ך"הש שם כתב

, וגומר האנשים שני ועמדו מצות לקיים והמצוה התורה לכבוד יחושו, סיני הר על אבותיו ועמדו בלבבו

 ע"ובשו. ]ל"עכ, הוא לאלקים המשפט כי, ולפניכם' ה לפני נעמוד ואנחנו לדיינים להשיב להם וראוי

 שבט ת"בשו אריכות וראה. לעמוד צריך נחתם ובפני נכתב בפני השליח דכשאומר( ה, קמב ז"אבהע)

 ".ועמדו" לקיים יש שמלכתחילה הרי[. בעמידה עדות בדין( קעז סימן ד"ח) הלוי

 אם שמיעת טענות הצדדים צריך להיות דוקא בפני בית דין

 כבאופן גם אפשר או, דין בית לפני דוקא כ"ג להיות צריך הצדדים טענות שמיעת האם להסתפק ויש

 '. וכדו מסך דרך נראה והשני ממש דין בבית עומד שהאחד, שאלתו

 שלא האחד דין בעל דברי לשמוע לדיין אסור(: "ה, יז מ"חו) ע"בשו שנפסק מה פי על הספק וצדדי

 שמע תשא לא כתיב גם, אחיכם בין שמוע מדכתיב נלמד(: "י"סק) ע"הסמ וכתב". חבירו דין בעל בפני

(, שם) הקדשים כסף ועיין". ושוא שקר מלטעון יבוש לא, שני בפני שלא האחד דברי דכשישמע, שוא

 היה לא שלו דין בעל ובפני, שיכול מה כל לזכותו דבריו מטעים, שכנגדו בפני שלא אומר דין כשבעלד

 בעל בפני עוד יבוש ולא על דעל כיון ומשבשתא, יותר לשקר למוד הוא בפניו ושלא, כך כל להעיז יכול

 . שלו דין

 אם מותר להעמיד מתורגמן

 ושומע בלשונם מכיר היה ואם, המתורגמן מפי שומע הדיין יהיה שלא(, ו, יז) ע"בשו פסק עוד

 להעמיד מותר, הדין פסק להודיעם להם להשיב שיודע כך כל בלשונם יודע אינו אבל טענותיהם
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' סי) ע"הסמ וביאר. דין בעל בפני שלא עדות מקבלין שאין( טו, כח) ע"בשו נפסק בזה כיוצא -. מתורגמן

 דחד, הדין לבעלי נלמד ומהעדים, עדים שנים פי על מדכתיב בגמרא נלמד עדות שלענין(, ד"סקי יז

 כשמבין הכי ומשום, עצמן והעדים דינין בעלי מפי כששומע האמת להתברר יוכל דיותר. לשניהן טעם

 והמתורגמן ביניהם מתורגמן להעמיד מותר, עמהם לדבר כדי בלשונם מהיר שאינו אלא לשונם הדיין

 על ועומדים מבינים והדיינים דין ופסק ודרישות מחקירות בפיו שמשימין מה הדיין לפני עמהם מדבר

 .ש"עיי, דבריהם

 בכתב טענות לקבל לדיין אין

", מפיהם טענותיהם ישמעו אלא בכתב טענות לקבל לדיין ואין(: "ג, יג) ע"בשו נפסק בזה כיוצא

 הטוען ימ להבין ילמדו דבריהם דמתוך, מפיהן הטענות לשמוע לדיינים שיש( ב"סקי) ע"הסמ וביאר

 בתיקון שקר טענות ליפות מלבו בודה כאשר אחרים מפי סדורה בטענות שיבואו ולא, שקר או האמת

 .הלשון

 שני את הדיינים ושישמעו, דין לבית יחד לבוא הדינים בעלי דצריכים ע"בשו מקומות מכמה לנו הרי

 לזכותו דבריו מטעים, שכנגדו בפני שלא אומר דין דכשבעל( א -: לדבר טעמים ושני –. כאחד הצדדים

, יותר לשקר למוד הוא בפניו ושלא, כך כל להעיז יכול היה לא שלו דין בעל ובפני שיכול מה כל

 כאשר( ב –[. ל"הנ הקדשים וכסף ע"סמ] שלו דין בעל בפני עוד יבוש ולא על דעל כיון ומשבשתא

 [.ע"סמ] תאמ הטוען מי להבין דבריהם מתוך ילמדו, מפיהן הטענות שומעים הדיינים

 הנייר סובל הכל

 בעדות התורה הקפידה דלכן(, שנית ה"ד רכ סימן ד"יו' )בתשו ע"זי ס"החת מרן ז"כק כתב ביאור ביתר

 מבין שומע אדם כי, בפה למעיד הכתב מתוך המעיד דומה דאינו, כתבם מפי ולא מפיהם דין בית לפני

 להגיד יכול האדם בקל בכתב כי, מכתבוב כוונתו תוכן ששומע ממה יותר פנים אל פנים חבירו כוונת

 פניו הכרת כי, האמת או שקר העיד אם בו מכירין בפה אבל, הכל סובל הנייר כי, שאינו דבר ולומר

 אם בפיהם יכירו שהדיינים כדי, דין הבית לפני יעידו פה בעל שדוקא התורה הקפידה כן ועל, בו ענתה

 . אמת מעידים

 תורה הדין בשעת יניהםע את מכסים שהיו צדיקים הנהגות

 צ"הגה דודי שכתב וכמו -, תורה הדין בשעת עיניהם את מכסים שהיו צדיקים מהנהגות ידוע ואולם

 על אבות תפארת ספר בשם( תזריע' פ) הפנינים טוב בספרו", טוב לב" בעל ל"זצ ליברמן יהודה פנחס רבי

 בו אשר האיש את והסגיר לומר לפסוק היה דלכאורה", ימים שבעת הנגע את הכהן והסגיר" הפסוק

 אלא, אוהב או שונא לו הוא אם, הנגע בעל הוא מי יסתכל שלא לכהן בזה רומזת ק"שהתוה ונראה. הנגע

, אותו יטמא טומאה סימני לו יש ואם, אותו יטהר טהרה סימני לנגע יש אם, עצמו הנגע על רק יסתכל

 על רק יסתכל אלא, הנגע בעל הוא מי סתכלי לא שהכהן להורות", הנגע את והסגיר" הפסוק אמר ולכן
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 או, שאלה לפניהם מביאים שאם, כהן בבחינת שהם, הדיין או הקהילה לרב השכל מוסר וזה. עצמו הנגע

 על או השאלה על רק יסתכלו אלא, הדין בעלי הם מי או השאלה בעל הוא מי יסתכלו אל, תורה דין

 . עצמו תורה הדין

 דיןה בעלי שמות את לדעת רצה לא

 הגאון של הדין בבית דיין שהיה, האב רחמי בעל ל"זצ קטינא יעקב ר"הג בתולדות שמסופר ומביא

 עד פניו את ומכסה בטלית מתעטף היה תורה דין שיק ם"המהר לפני בא שכאשר, ל"זצ שיק ם"מהר

 קורא וכשהיה, שמעון ולשני ראובן קרא לאחד אלא, הדין בעלי שמות את לדעת רצה ולא, מעיניו למטה

 בספר מובא וכן –. מסיני למשה הלכה היא וכך, שמעון עם או, ראובן עם הדין, אומר היה הדין פסק את

 הלוי שמעלקא' מ החסיד שהגאון ושמעתי: שכתב( נד סימן) ז"מהריא ת"משו( שכח' עמ) עינים קדושת

 לבלתי פניו על תובטלי מעוטף היה בדין יושב כשהיה, בשינאוי רב בהיותו, ניקלשבורג ק"האבד ה"זלה

 . דינין בעל פני ראות

 חביב בישראל וגדול חסיד גדול חכם מפי ושמעתי: כתב( עוד ה"ד טז, א דברים' )הק החיים והאור

 היה ולא למטה עיניו שיהיו הדין בשעת מדקדק שהיה, ה"זלה בירדוגו משה' ר הרב ה"ה כרוחי עלי

 מתבלבל היה הדין מבעלי אחד איזה לצד יניוע נושא היה שאם מרגיש ושהיה, עיקר כל עיניו נושא

 .שכנגדו

 מעיקר הדין אפשר להביט בפניהם

 בפני הדיינים הסתכלות של ענין אינו דין בבית הטענות הרצאת ענין, חסידות מדת מצד כן ואם

 בבת הדינין בעלי את הדיינים שישמעו הוא העיקר אלא, אמת הדובר מיהו ולהכיר להבחין הדין בעלי

 זה אין, ברם –. הרבה מלשקר נמנע חבירו את מיד להכחיש יכול והאחד זה כנגד זה שעומדיםדכ, אחת

 ותנועותיהם דיבורם לפי לראות כדי, בפניהם להביט[ צריך ואף] מותר הדין ומעיקר, חסידות מדת אלא

 . האמת דובר הוא מי

 ולצדד בזה להתווכח אפשר בסברא, שידור י"ע תורה דין לשמוע אפשר האם השאלה בנדון זה ולפי

 דענין לומר דיש. מהני אחת בבת צדדים שני הדיינים שומעים שבמציאות דכיון לומר יש, ולכאן לכאן

 בעלי שיעמדו ענין גם ניתוסף הדין שבגמר אלא, אחת בבת הדינים בעלי שמיעת על גם קאי" ועמדו"

 .ישבו ולא הדין

 כך לשקר כל מפחד לא שידור דרך כאשר מדבר

 הדינים בעלי שכן, זה בפני זה אחת בבת הצדדים את ששומעים בזה יש דמעלה אהנר ויותר

 יותר להבחין יכולים והדיינים, ממש הדיינים לפני זה כנגד זה כשעומדים יותר אמת לדבר משתדלים

 מירתת דלא שידור דרך מדבר כאשר אינו זה ודבר. אמת הדובר מיהו ותנועותיהם עמידתם דיבורם י"ע

 אל פנים חבירו עם ומתווכח ממש הדיינים נגד ועומד תורה לדין שנכנס דאדם המציאות יוכפ, כך כל



©
 

 29עמ' 

, הדיינים לפני שעומד מצד והן, בעין עין ממש דין הבעל את שרואה מצד הן, טפי מירתת פנים

 . בטלפון שכן וכל בשידור כ"משא, לשקר כך כל ניחא לא פנים אל דפנים מוכחת דהמציאות

 אינו מ"מ, זה את זה רואים ואף, השידור י"ע צדדים שני הדיינים שומעים ותשבמציא פ"אע ולכן

 כמו, ותנועותיהם גופם כל ורואים נראים אינם כי, זה כנגד זה ממש דין הבית לפני לעמידה דומה

, וביראה באימה לישב הדיינים שצריכים( ב, ח) ע"השו לדברי ובפרט –. ממש בפנים פנים כשעומדים

 יש זו והרגשה. ש"עיי, ל-א בעדת נצב אלקים ש"כמ, ביניהם ששרויה השכינה כבוד מפני (ו"סק) ע"ובסמ

 .שידור דרך דיון מאשר יותר לשקר ליראה וגורם, ממש דין הבית לפני נוכחים כאשר יותר

 אחד בפני לדון מסכימים הדין שבעלי בוררות ככל זה הרי

 לדון דין בעלי יסכימו אם שכן, נוגע אינו הלמעש אבל, דין בית לפני עמידה דין עיקר מצד זה וכל

 הטענות את שמקבלים וכמו, אחד בפני לדון מסכימים הדין שבעלי בוררות ככל זה הרי, כזה באופן

 י"ע לועזים לדון נוהגין הזה שבזמן דמה( ד"סקי יז סימן) ע"סמ ועיין. יועיל שידור י"ע גם כך בכתב

 לנו ואין, כן לדון עליהם כקבלו ליה הוי קבועין דיינים ילפנ לדון שבא שכל מפני הוא, שלהם מורשה

 . כלום הקבלה אחר

 דין בעל לכל אסור כ"וא דיינים דיני כל להם יש שהבוררים פ"דאע(, ד, יג מ"חו) השלחן ערוך ועיין

 לפני טענותיו מציע אחד שכל נהגו כבר מ"מ, "חבירו דין בעל בלא שלו בורר לפני טענותיו להציע

 אופן על הצדדים שני עליהם קבלו כאלו הוה, הוא כן והמנהג כן עושים הצדדים ששני וכיון, ושל הבורר

 .ש"עיי", איסור בזה ואין זה

 ל"י אולי, שלו מהצד אחד כל לשמוע נוהגים א"בזבל: כתב( ה סעיף יז סימן) הקדשים ובכסף

 צדדים' מב שומע הוא עהמכרי שליש כי, כך כל חשש אין הנבררים רוב י"ע הפשר להכריע שכשהתנו

 אחד כל להשמיע כנהוג עצמם על קיבלו שברצונם י"ע ואולי. פשרות בכל נשתרבב קולא ז"ועי כאחד

 גם ה"וה –. ש"עיי, וויתורו מועיל ובממון' הק בתורה שכתוב מה על מתנה משום בכך אין, שלו לצד

  .מהני )עכ"ל( ודאי זה באופן לדון עצמם על שקיבלו דכיון, לעניננו

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

 ג"כ, ועוד  'החדש יוסף פרדס', כיםכ"ח כר 'אודך אני גם' ס"מח רבינוביץ שליט"א, הכהן גמליאל ה"ג ר'הרלתגובות: 
7128563@gmail.com 

mailto:motif@kemach.org
mailto:motif@kemach.org
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 משפטי צדקך

 חזון-פרשת דברים

 

 אבל שונה –שונה 

תורה מפני שמשה רבנו חוזר ושונה בו את התורה במאמר זה ננסה לעמוד  משנהחומש דברים נקרא 

על פרשה שיש לה מקבילה בפרשת יתרו ולכאורה היא חזרה אך בכל אופן בכמה דברים הם שונים ולא 

 זהים, והיא פרשת מינוי דיינים.

אנשי חיל יראי אלוקים אנשי בנו למנות דיינים בפרשת יתרו למדנו על כך שיתרו מציע למשה ר

 ויתן אותם ראשים. אנשי חיל, ויבחר משה אמת שנאי בצע

יֵמם ְבָראֵשיכֶ  ְבֵטיֶכם ַוֲאשִׁ ים ְלשִׁ יֺדעִׁ ים וִׁ ים וְנבֹנִׁ ים ֲחָכמִׁ  ם: וֶאַקח ֶאתובפרשתנו מזכיר ָהבו ָלֶכם ֲאָנשִׁ

יְ  ים וִׁ ים ֲחָכמִׁ ְבֵטיֶכם ֲאָנשִׁ ים ָוֶאּתֵ ָראֵשי שִׁ  ן אוָתם וגו' ֺדעִׁ

בפרשת יתרו מוזכר שיתרו הציע כך, ואילו  .א ,ולכאורה מדובר באותו פרשה אך יש כמה שינויים

יתרו הציע אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת  .בפרשת דברים זה נראה יוזמה אישית של משה רבנו. ב

ם נבונים וידועים ובחר אנשים חכמים שנאי בצע, ומשה בחר אנשי חיל. וכאן מזכיר משה אנשים חכמי

 וידועים.

 הצעה ההאם מדובר באות

ובהשקפה ראשונה היה נראה כי יתרו הציע הצעה מנקודת מבטו והם אנשי חיל עשירים שאינם 

צריכים להחניף יראי אלוקים, אנשי אמת ושנאי בצע אנשים ישרים בעלי שכל הישר והוגנים שישפטו 

חיפש אנשים צדיקים חכמים שלמדו מפי רבם נבונים שמבינים דבר מתוך ע"פ צדק ויושר, ואילו משה 

דבר ורוח הבריות נוחה מהם שזה מתאים לדון דיני תורה עפ"י משפטי התורה, ולכן לא תלה הדבר 

 ביתרו כי זו הצעה שונה לחלוטין.

מים אך רש"י בפרשתנו מפרש כי כן מדובר באותה הצעה מקורית שיתרו הציע וכך כתב אנשים חכ

אבל נבונים לא מצאתי. זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה ולא מצא אלא שלש, אנשים  -וידועים 

 צדיקים, חכמים וידועים:
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אנשי חיל, יראי אלקים, אנשי אמת, והנה בפרשת יתרו לא מצאנו שהזכיר שבע מדות אלא ארבעה 

. ומעתה אם הם מדות ם, וידועיםאנשים, חכמים, נבוני. ובפרשת דברים הוזכר ארבעה מדות שונאי בצע

  11שונות א"כ מנויים כאן שמונה מדות ורש"י מציין שבע מדות, וא"כ יש כאן מדה כפולה

כגון אלו היה יכול משה להכיר  אנשי חילובחזקוני )שמות יח( מתייחס לשאלה זו וכתב ויבחר משה 

שר ודם יכול לראות רק לפי אין ביראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע עשירים, אבל מדות הלב כגון 

אומד הדעת, לפיכך לא הזכירם כאן וגם במשנה תורה לא הזכיר משה, רק חכמים ונבונים וידועים לפי 

 שכ"כ יש ביד אדם להכיר בחברו אם הוא חכם אם לאו אבל ירא שמים אינו יכול להכיר.

כי רש"י פירש אנשים  ולפי"ז אנשים כאן זהה לאנשי חיל הנאמר בפ' יתרו, אך לא נראה מרש"י כן

צדיקים ואנשי חיל פירש עשירים, ואולי יש ליישב שצדיק הכוונה למי שנותן משלו ומפזר ממונו כד' 

הגמ' צדק משלך ותן לו, ואם כן מתאים שאנשי חיל הם עשירים וגם צדיקים שנותנים מממונם 

 לאחרים.

מציין ענין זה ומסיים ויתכן  ובנוגע לשינוי שכאן לא מזכיר כלל את יתרו כבר הרמב"ן )דברים(

 .שהטעם, מפני שנמלך בשכינה ועל פי הגבורה נעשה הענין ההוא

  א ליכטיג'ן שבת!

 

 yt@okmail.co.il יהודה טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקךהרב  לתגובות:

                                                             
 והרא"ם מניח שאנשים צדיקים הוא הכוונה ליראי אלוקים,  11

שפירשו שאנשי חיל שמוזכר בפ'  אך לפי"ז קשה שא"כ מצא ארבעה מדות והם אנשי חיל אנשים חכמים וידועים, וא"כ למה רש"י כותב שלא מצא אלא שלש, ויש
 שבטיכם,לדועים יכמים חר"ת  חילו אנשיםכמו  אנשייתרו הכוונה 
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 מתהלך בג"ן

 חזון-פרשת דברים

 

 איכה ישבה בדד -איכה אשא לבדי

י ָטְרֲחֶכם  יְבֶכם )א, יב( ֵאיָכה ֶאָשא ְלַבדִׁ  וַמַשֲאֶכם ְורִׁ

במדרש )איכה רבה פתיחתא יא( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה איכה אשא לבדי, ועכשיו שלא 

 זכיתם הרי אתם קוראים איכה ישבה בדד. 

מתחילה יש להבחין בדמיון בין הפסוקים האלו, מלבד מה ששניהם מתחילים בלשון איכה, שכאן 

טרחכם ומשאכם וריבכם. שמתפלא לטובה:  לבדיאתכם וגו' איכה אשא  רבהההוא אומר ה' אלקיכם 

לשאת את משאם. ואילו כאשר לא זכו מקוננים  לבדוהם אנשי העם ולא יוכל הוא רבים שכל כך 

. לבד –בדד להיות יושבת  רבתי עם, איך נהפכו מלהיות העיר רבתי עםהעיר בדד בתמהון: איכה ישבה 

 ומשאכם וריבכם', בגימטריא 'העיר רבתי עם'.ובדרך רמז 'לבדי טרחכם 

 אל תהי דן יחידי

ויש לבאר, בהקדם מה דאיתא במדרש כאן )דברים רבה א, יא(, 'ה' אלקי אבותיכם הרבה אתכם איכה 

אשא לבדי וגו', כך שנו רבותינו אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד שנאמר והוא באחד ומי 

מר ריש לקיש שהקב"ה דן וחותם לעצמו וכו'. בוא וראה בשעה שנתמנה ישיבנו. ומהו והוא באחד, א

משה על ישראל אמר להן איני יכול לישא את משאכם לעצמי אלא מנו לכם דיינים שיהיו דנין אתכם'. 

והמפרשים תמהו אם כן מה עלה על דעתו של משה מתחילה שהיה דן יחידי כדכתיב )שמות יח, יג( 

וט את העם ויעמוד העם על משה מן הבקר עד הערב. וברש"י, ויהי ויהי ממחרת וישב משה לשפ

 ממחרת, מוצאי יום הכיפורים היה. 

ובמה שמבואר במדרש כאן שהקב"ה דן וחותם יחידי, ביותר מבואר הוא בירושלמי )סנהדרין פ"א 

טין לכף ה"א(: 'אף הקב"ה אין דן יחידי, שנאמר וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו, אלו מ

זכות ואלו מטין לכף חובה, אף על פי שאין דן יחידי חותם יחידי שנאמר אבל אגיד לך את הרשום 

בכתב אמת'. ועל פי זה מבואר בכמה ספרים )עיין פני יהושע ראש השנה טז:; משך חכמה בהפטרה 

דן  לפרשת וילך, אבני שוהם פרשת מטות ועוד הרבה( שבראש השנה ובכל ימות השנה אין הקב"ה

 יחידי, רק ביום הכיפורים, וי"א שרק ביוהכ"פ בנעילה, זמן החותם, אז דן הקב"ה יחידי. 

נמצא שביום הכיפורים נתעורר בשמים ממעל בחי' דן יחידי. ועל כן משה איש האלקים שהיה 

כדוגמא דלעילא, והיה דן דין אמת והיה שותף להקב"ה במעשה בראשית כמ"ש רש"י בפרשת יתרו שם, 
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ר גם הוא אז להיות דן יחידי. ועל כן ויהי ממחרת במוצאי יום הכיפורים התחיל לדון את העם נתעור

יחידי. אבל יתרו יעץ לו, שלא יוכל להמשיך תמיד בדרך הזה ולא יהיה יכול להיות דן יחידי. וזהו שאמר 

כול יותר לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם', שדווקא בעת ההוא כבר לא היה יבעת ההוא 'ואומר אלכם 

 לדון יחידי, משא"כ מיד אחר יוהכ"פ היה יכול לדון יחידי.

 יום הכיפורים ותשעה באב

וביאור עומק הדברים, שהנה ביום הכיפורים יש עליה לכל העולם, וכדאי' בספה"ק )מנחם ציון 

מהרה"ק מרימנוב; אגרא דפרקא אות שד( 'מה שאסרו נעילת הסנדל ביום הכפורים, הוא משום שביום 

כיפורים שישראל עושין תשובה שלימה כל העולמות מתעלים, וגם האדמה שאנחנו עליה נתעלית ה

ונקראת אדמת קודש, ועל כן אסור לילך עליה בנעילת סנדל כמ"ש )שמות ג, ח( של נעליך וגו' כי 

 המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא'. 

נים ומשמאילים הוא כענין תערובת טוב ורע ולענייננו, היינו שכל ענין דין העולם על ידי מיימי

בעולם על ידי הנחש, שעל ידו בא הקללה של ארורה האדמה בעבורך, ועל כן יש תערובת של מיימינים 

ומשמאילים. לא כן ביום הכיפורים מתעלה העולם להידבק ביחידו של עולם, וכמו שמצאנו שביעקב 

א עץ הדעת נאמר בו ויוותר יעקב לבדו ודרז"ל ששופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשון ותיקן חט

שהוא ענין ונשגב ה' לבדו. וזהו הענין שהקב"ה דן את העולם יחידי, שביום הכיפורים הוא היום שבו 

נתגלה הנהגה זו שאין שליטה ודין אחר בעולם רק הקב"ה דן יחידי. וכן דרשו רז"ל )בראשית רבה ב, ג( 

)ליעקב( ואיזה זה יום הכפורים. שבו מתאחדת כל הבריאה עם יום אחד, שנתן לו הקדוש ברוך הוא 

 הקב"ה.

לעומת זה מבואר בספרים שגם בתשעה באב אסור נעילת הסנדל, והוא להיפך מטעם איסור נעילת 

הסנדל ביוהכ"פ, כי הטעם שצריך ללכת במנעלים הוא כדי שלא יגע בשרו על האדמה כי בחטאו של 

בין הרגל לאדמה. אבל בתשעה באב שהוא  אז יש קללה בעולם, אז  האדם נתקללה, על כן עושין הפסק

רשאי האדם לדרוך על האדמה הארורה. והיינו שאז האדם הוא דבוק בדרגת קללת הנחש שהוא נפרד 

מהקב"ה. והנחש הוא בבחי' בדד, שהוא כולו רע ונפרד מהקב"ה, וכלשון המדרש )בראשית רבה צט, יא( 

 חידי. הנחש אינו מהלך בדרך אלא י

נמצא שבדרך כלל, העולם הוא בתערובת טוב ורע, וביום הכיפורים הוא בבחי' דן יחיד נפרד כולו 

מכל תערובת זרה רק דבוק בהקב"ה, ולעומת זה בתשעה באב הוא בחי' בדד להיפך מכך, שאז יש 

. ואיתא שליטת הנחש שהוא בדד, בחי' בדד שיושב בדד לבדו בלי קשר אל הקב"ה. וזהו איכה ישבה בדד

בזוה"ק )איכה דף נד.( 'איכה דאתדבקת לההיא איבה רעה דא קל דנחש. קל מרירו דבכיה ברקיעין. אלין 

קראן איכה ומסטרא אחרא קראן איבה הדא הוא דכתיב ואיבה אשית בינך ובין האשה בין סטרא דא 
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ישבה בדד העיר,  ובין סטרא דא אשתכח תמן בחרבן בי מקדשא'. ובשל"ה רמז בזה דאיבה הוא ר"ת איכה

 והכל הולך אל מקום אחד, והבן.

, הרומז על ענין זה של אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה איכה אשא לבדיוזהו שאמרו במדרש, 

 איכה ישבה בדדמעלת יוהכ"פ שאז יכולים להיות דן יחידי כנ"ל, ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים 

ויובן בזה היטב דברי המדרש )ילקוט בראשית רמז כח( שהוא בחי' בדד של הנחש שהוא ההיפך מזה. 

ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו איכה, איך הוה לך, אתמול לדעתי ועכשיו לדעתו של נחש, היינו 

 שאיכה זה מורה על ההיפוך מהחיבור הגמור לדעתו של מקום אל החיבור של דעתו של נחש.

של עולם, כי הוא היה נגד קליפת הנחש, וזהו  ואכן בשמשון נאמר שהוא היה דן יחידי כיחידו

שאמה"כ דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, ודרשו במדרש דן ידין כאחד, מה הקב"ה דן יחידי אף שמשון 

דן יחידי, וביאר בטעם הדבר כי יהי דן נחש עלי דרך. כי כיון שהיה כנגד הנחש היה יכול להיות דן 

לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם' בגי' שמשון כאשר נחשוב הן'  יחידי. ובדרך רמז שפסוק זה 'איכה אשא

 בחשבון שש מאות כידוע. 

 א גוט'ן שבת!

 

  ybaum@kewnet.com )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 

mailto:ybaum@kewnet.com
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 עיון המשפט

 חזון-פרשת דברים

 

 האם יש מצבים שמותר לדיין לפחד מבעלי הדין?

ְפֵני ָתגורו אלֹ י יש֔אִׁ  מִׁ ְשָפט כִׁ   )א, יז( הוא םיקִׁ ֵלאלֹ ַהּמִׁ

מתי מותר לדיין להימנע מלדון בתביעה? האם בעל הדין אלים במיוחד, האם הדיין חייב לספוג 

נזקים יותר גדולים מכל התביעה שלפניו? האם איסור לא תגורו קיים רק בדיני תורה, או גם בשאר 

 ההלכה? ומתי מותר לדיין לפרוש מהדין בעקבות פחד מבעלי הדין?ענייני התורה ו

כי חייב האדם  12התורה ציוותה על הדיין לפסוק את הדין וההלכה, ללא פחד מאיש. וכתב רבינו יונה

למסור עצמו לסכנה ואל ישיא את נפשו עון אשמה כזאת. והיושב על המשפט אין לו לפחד מאנוש ימות, 

יש. ועוד כתב כי הוזהרנו בזה להאמין שלא יקרנו נזק מצד משפט הצדק כאשר שנאמר לא תגורו מפני א

לא נכיר בו פנים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )פסחים ח ב(: שלוחי מצוה אינם נזוקים לא 

 שלא יבואכם נזק בסבתו. -בהליכתם ולא בחזירתם. וזהו פרוש "כי המשפט לאלקים הוא" 

זו אינה דוחה פיקוח נפש ברור, ואין לקיימה במקום סכנה. ורק  אמנם כתבו הפוסקים שמצווה

 במקום של חשש סכנה בלבד, יש מצווה זו שלא לפחד מאיש.

וכמו כל המצוות שבתורה, חייב הדיין למסור כל ממונו בשביל לא לעבור על איסור זה. גם כאשר 

, אסור לו לפחד 13ההפסדמדובר בתביעה קטנה מאוד, וגם אם הדיין מבקש לשלם מכספו האישי את 

מבעל הדין, והוא חייב לפסוק את ההלכה ללא מורא, גם אם בעקבות כך הוא יפסיד את כל ממונו. ויש 

 .14מקילים במקום הפסד מרובה

 עיקרי דיני לא תגורו מפני איש

. אך אם מדובר בדיין 15דיין בבית דין קבוע, אסור לו להמנע מלדון בתביעה בעקבות פחד מבעל הדין

ת דין שאינו קבוע, מותר לו להשמט מלדון בתיק שהוא מפחד לדון בו. אמנם אם כבר נכנס לדון בבי

בתביעה, ויודע להיכן הדין נוטה, אסור לו לפרוש עד שיתן את פסק הדין בפועל, וכל עוד אינו יודע 

יש אומרים להיכן הדין נוטה, מותר לו לפרוש מהדין. יש אומרים שדין זה שייך רק לדיין בדין תורה. ו

                                                             
זה. ושבו"י שם ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג סעיף ל"ג וסעיף קפ"ח. ועיין בב"ח חו"מ תחילת סי' י"ב ושו"ת שבות יעקב חלק א סימן קמ"ג שהאריכו ב 12

 ב למסור כל ממונו כדי לא לעבור על איסור זה. וכ"כ מהר"ם שיק מצווה תט"ז.וכן התומים סי' י"ב כתבו שחיי
 הדר זקנים שמות פרק י"ח פסוק כ"א. 13
עין זה כאן עיי' בב"ח שם, והפתחי תשובה יו"ד סי' קנ"ז סק"ט הביא דעת האומרים שאין חייב למסור כל ממונו כדי להמנע מאיסור לאו בשב ואל תעשה, וכ 14

 ורש מהדין, הוי שב ואל תעשה. וכן משמע במהרשד"ם סי' שע"ח.אם הדיין רק פ
 עיקרי הדברים התבארו בחו"מ סי' י"ב סעיף א', ובנו"כ שם. 15
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 36עמ' 

. והרמ"א כתב שאין חובת מחאה בעוברי עבירה אם חושש 16שהוא דין כללי בכל ענייני תורה והלכה

 . 17להפסד ממון

 דיני תורה במקרים שונים

אם בעלי הדין קיבלו עליהם דיין קרוב משפחה, מותר לו לפרוש בכל שלב של הדיון, ואינו עובר 

. ואם קיבלו 18שראל ואחד גוי, דינם כדין בעלי דין ישראליםבאיסור זה. ואם בעלי הדין גויים או אחד י

עליהם דיין יחיד, יש אומרים שאינו עובר באיסור זה, ויש אומרים שדינו ככל בית דין ועליו להקפיד 

. אם בעלי הדין קיבלו עליהם את בית הדין, בין לדין ובין לפשרה. יש אומרים שלא שייך כלל 19על כך

יש. אמנם בזמן הזה אם הנתבע הגיע לבית הדין בעל כרחו, ובית הדין חייבו איסור לא תגורו מפני א

אותו לחתום שמקבל את בית הדין גם לפשרה. עוברים על לא תגורו כעיקר הדין. ומאידך, אם שני בעלי 

הדין הגיעו מרצונם לבית הדין, וקיבלו את הדיינים בין לדין ובין לפשרה. לא שייך כלל דין לא תגורו 

 .20אישמפני 

 לא תגורו במקרים אחרים

לעיתים הדיין אינו חושש מנזק באופן אישי, אלא רק חושש שאחד הצדדים יגרום נזק לציבור או 

למשפחתו, ולעיתים יש חשש שאותו אדם יחדל לקיים מצוות ברוב כעסו על פסק הדין. במקרים אלו, 

לא חשש מהתוצאות. ויש אומרים יש אומרים שעוברים על לא תגורו, והדיין חייב לפסוק את הדין ל

  .21שכל שהפחד שלו אינו אישי, אלא דאגה לאחרים. לא שייך בזה דין לא תגורו

 , שלום שבת בברכת

 דוידזון אליעזר הרב

 

 טל': ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 gmail.com@2722522 דוא"ל: 222-7225222 פקס:  2102507250

                                                             
כתב לנסות  שואל ונשאל ח"ד חו"מ סי' ו', ח"ה יו"ד סי' פ"א. וכתב שם לאסור רק בדיני ממונות, ולהתיר בשאר הוראות איסור והיתר. וגם בדיני ממונות 16

ור לא בהסכמת שני הצדדים. ובשו"ת דברי יציב חו"מ סי' ד' האריך לדון אם הדיין חושש שבעל דין שיפסיד יזיק לבעל דין השני, אם עובר בזה באיס להתפשר
שהבאנו שיש מקרי דיני תגורו. וביו"ד סי' ב' וסי' רי"ח ובאהע"ז סי' מ' כתב שדין לא תגורו בדיינים שייך בכל ענייני הוראה וענייני הדת. אמנם לאותם הדעות 

 תורה שונים שאין עוברים בלא תגורו, נראה שק"ו שאין עוברים בכל שאר ענייני הוראה.
 יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ח. 17

 מנחת חינוך מצוה תטו 18
 ראש יוסף סי' י"ב ס"ק ה'. שו"ת מהרשד"ם סי' שע"ח.  19
 ם מרצונם. משמע שאם לא באו מרצונם, עוברים בלא תגורו.שו"ת מהר"י ברונא סי' רי"ג. וכתב הטעם כיון שהבעלי דין באי 20
 שו"ת שואל ונשאל האריך בזה בח"ג סי' תצ"א, ח"ד חו"מ סי' ו', ח"ה יו"ד סי' פ"א.  21
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 37עמ' 

 פרחים לתורה
 חזון-פרשת דברים

 
 !הכרחית –  תשובה לפני הלימוד

יל מֶֹשה ֵבֵאר ֶאת ַהּתוָרה ַהזֹאת ֵלאמֹר )א, ה(  ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן ְבֶאֶרץ מוָאב הואִׁ

 פירש רש"י: בשבעים לשון פירשה להם.

שבכל פרשת דברים לא ביאר להם משה את התורה כלל, כי כל דבריו כאן  ,מתבקשת היאשאלה 

ובפרשת ואתחנן הם רק דברי תוכחות, עד תחילת עשרת הדברות, ומן הראוי היה לכתוב פסוק זה 

ְפֵני ְבנֵ  ְשָרֵאל. ֵאֶּלהבפרשת ואתחנן לפני עשרת הדברות, סמוך לפסוקים "ְוזֹאת ַהּתוָרה ֲאֶשר ָשם מֶֹשה לִׁ  י יִׁ

ם" )דברים ד, ְצָריִׁ ּמִׁ ְשָרֵאל ְבֵצאָתם מִׁ ֶבר מֶֹשה ֶאל ְבֵני יִׁ ים ֲאֶשר דִׁ ְשָפטִׁ ים ְוַהּמִׁ מה(. במיוחד -מד ָהֵעדֹת ְוַהֺחקִׁ

 ששם נאמרו עשרת הדברות ופרשת שמע, שהם מקור לכל התורה. 

 ?כיצד לגשת ללימוד התורה

הוא שיהרהר אדם בתשובה  –רבותיו, כי אחד מעיקרי עבודת ה' בעל מאור ושמש מביא ששמע מ

קודם ישיבתו ללמוד תורה או קודם עשיית מצוה. ומוסיף בשם החוזה מלובלין שאם אינו עושה תשובה 

י עֲ  יתִׁ ָשא ְברִׁ ים ַמה ְּלָך ְלַסֵפר ֺחָקי ַוּתִׁ יָך" ֵלי לפני שעוסק בתורה, עליו נאמר הפסוק "ְוָלָרָשע ָאַמר ֱאלֹקִׁ פִׁ

 )תהלים נ, טז(.

אבל המהרהר תשובה בליבו קודם הלימוד, נקרא צדיק, וכדברי חכמינו )קדושין מט:( "המקדש את 

אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו". לכן אחר הרהורי  ,האשה על מנת שאני צדיק

 תשובה רשאי לעסוק בתורה.

 רה נו הקדים דברי תוכחה לפני לימוד התוירב משה

ענין זה נרמז בפרשתנו. משה רבנו הקדים דברי תוכחה, ומנה בראש הפרשה את כל המקומות בהם 

לפי שרצה לבאר להם את התורה באר היטב, רמז להם  -הכעיסו ישראל לפני המקום. טעם הדבר 

 בכללות את העבירות שעשו במדבר, כדי שיהרהרו תשובה על כולם לפני שישמעו ממנו דברי תורה.

ילמפני ש" –פסוק ומלמד אותנו, מדוע עשה כך בא ה ", לכן לפני ַהזֹאת ַהּתוָרה ֶאת ֵבֵאר מֶֹשה הואִׁ

 מוכיחם כדי שיעשו תשובה ויהיו ראויים ללמוד את התורה הקדושה. –שמלמדם 

 

 



©
 

 38עמ' 

 את המקומות לפי הסדר מזכיר אין משה רבינו

את המקומות בם חטאו ישראל, אך  עוד יש להתבונן, בפסוק הראשון בפרשתנו, מזכיר משה ברמז

למרבה הפלא, לא מזכיר את המקומות לפי הסדר, שהרי חטא העגל קדם לכל העוונות המוזכרים בפסוק 

זה, ומשום מה הוא מוזכר אחרון, ונרמז במילים "ודי זהב". ולעומתו "מול סוף" שהיה החטא הראשון, 

 אומר דרשני. מוזכר שלישי. "בערבה" היה אחרון, ומוזכר שני. והדבר

 תשובה על חטאים שאדם דש בעקביו

מיישב בעל מאור ושמש, שהשב בתשובה, חושב שרק על חטאים גדולים צריך לעשות תשובה, אבל 

 חטאים קטנים שאדם דש בעקביו, אינו שם ליבו אליהם, וחושב שאינו צריך לעשות עליהם תשובה.

ם צריך לשוב בתשובה, ומציין שרבותיו מביא המאור ושמש בשם רבותיו, שאפילו על חטאים קטני

עשו תשובה אפילו על מה שציערו את אמם בהיותה מעוברת והם היו במעיה והצטערה בכאבים, וכן 

 כשינקו ממנה אולי נשכוה או ציערוה, עד כדי כך תבעו מעצמם שלימות! 

ישראל מן לכן הקדים משה תחילה את החטאים שהיו במידה מסויימת קלים יותר, ומנה את חטאי 

הקל אל הכבד, וסיים בחטא העגל שהוא החמור מכולם, למרות שלא מנה את חטאיהם לפי סדר 

המאורעות. כל זה כדי ללמדנו ולהדגיש לנו שיש לשוב גם על חטאים הנראים קלים בעינינו, ולא רק על 

 החטאים החמורים.

ות תשובה פרק ז הלכה ה( בימים אלה כל ישראל מתאבלים על החורבן. ידועים דברי הרמב"ם )הלכ

ים ָכל" יאִׁ וו ֺכָּלן ַהְנבִׁ ְשָרֵאל ְוֵאין ַהְּתשוָבה ַעל צִׁ ין יִׁ ְגָאלִׁ ְתשוָבה ֶאָּלא נִׁ יָחה וְכָבר. בִׁ ְבטִׁ ְשָרֵאל ֶשּסוף ּתוָרה הִׁ  יִׁ

ָטד ָגלוָתן ְבסוף ְּתשוָבה ַלֲעשות ין ֵהן ומִׁ ְגָאלִׁ  ".נִׁ

שובה גם על החטאים הנראים קטנים בעינינו, ונזכה עוד השנה לגאולה יתן ה' שנזכה לשוב בת

 השלימה!

 שבת שלום ומבורך!

 
  blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 צירופי אותיות
וראשי פסוקים וסופי פסוקים  וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות והתמורות י הצרופים והגימטריאות״ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא ע

וקיבלה כל הצרופים שיכולים להיות  מורה על כבוד התורה ומעלתה שנתגשמה ׳וכו לאין סוף פ דרכים אלו״יתחלפו ע ׳וכו ודלוג אותיות וצירוף אותיות

 (סח 'ב עמ״פרדס רמונים ח) בעולם

 
 חזון-פרשת דברים

 
ומעלת לימוד הגמרא  –אור ענין שישים ערי עוג שהמה שישים מסכתות דגמרא בבלי בי

 לעורר התלהבות בעבודת ה' 

ים עִׁ  שִׁ ָּתם 'שִׁ ְרָיה ֲאֶשר לֹא ָלַקְחנו ֵמאִׁ וא לֹא ָהְיָתה קִׁ ְלכֹד ֶאת ָכל ָעָריו ָבֵעת ַההִׁ יר ָכל ֶחֶבל ַונִׁ

יַח ְלַבד ֵמָעֵרי ַהְפָרזִׁ  ַאְרגֹב ַמְמֶלֶכת עוג ַבָבָשן' ָכל ם וְברִׁ ים ְבֺצרֹת חוָמה ְגבָֹהה ְדָלַתיִׁ י ַהְרֵבה ֵאֶּלה ָערִׁ

ְקָרא אֹ י' ַוטִׁ י ְוַהַּמֲעָכתִׁ יר ֶבן ְמַנֶשה ָלַקח ֶאת ָכל 'ֶחֶבל ַאְרגֹב ַעד ְגבול ַהְגשורִׁ ָתם ַעל ְשמו ְמאֹד כו' ָיאִׁ

יר'   ַעד ַהטום ַהֶזה )דברים ג( ֶאת ַהָבָשן 'ַחוֹת ָיאִׁ

יענין הכתוב שלקח "ַעד ְגבול  א. י ְוַהַּמֲעָכתִׁ ְקָרא אָֹתם ַעל ְשמו ֶאת ַהָבָשן ַחוֹת יָ  ַהְגשורִׁ יר" ַוטִׁ אִׁ

כי הכתוב הזה הוא מתוך דברי משה החוזר בקיצור הקורות אותם בכלליות בפרשה  ,צריך ביאור

למה  ם כןתם ממצרים עד ואתחנן אל ה' להתירו ליכנס לארץ. אאחת כל הקורות אותם מעת יציא

סיפר בכתוב זה ענין פרטי של גבול ארץ עוג חבל ארגב שהוא הגשורי והמעכתי ומה שקראו 

מה הרמז וצ"ב  ,בשם חדש חות יאיר )שכבר נזכר הענין בפרשת מטות( שהם ענינים פרטיים מאד

 ?י ונקרא חות יאירבזה שחבל הארגב הוא עד גבול הגשורי והמעכת

ומימרא דריש לקיש  ,ובגמרא )ברכות נד:( מובא דרצה עוג ללחום עם ישראל ע"י עקירת הר ב.

וז"ל אבן שבקש עוג מלך  ,לקחו ממנו ארצו וחבל ארגוב ,דע"י שנשתרבבו שיני עוג עי"ז נצחוהו

ל ואיעקר הבשן לזרוק על ישראל גמרא גמירי לה אמר מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי איזי

טורא בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על 

רישיה ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי ונקבוה ונחית בצואריה הוה בעי למשלפה משכי 

וכדרבי  ,והיינו דכתיב שני רשעים שברת ,שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה

דאמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב שני רשעים שברת אל תקרי שברת אלא  ,קיששמעון בן ל

 . רמיזת עקירת ההר והנצחון ברבבת השיניים ,צ"בוהענין  .ע"כ ,שרבבת
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שמעון והרמ"ע מפאנו ז"ל כותב שנתגלגל ברבי  עו"ג מלך הבש"ןוכן צ"ב הענין דנקרא שמו  .ג

עקרי להתחדד להיות מבין דבר מתוך דבר לראות את ומצינו בו ענין  ,עכ"ד בן נתנאל ר"ת בש"ן

ְמעון אוֵמר ָהרוֶאה ֶאת ַהנולד( והענין צ"ב ענין גלגול זה מעוג מלך הב י שִׁ שן הנולד )אבות פ"ב ַרבִׁ

 דיקא 

" שהוא ששים עיר של עיר המלוכה של עוג חבל הארגבוכדי לבאר נקדים שורש ענין "

 ון "מקום המלכות" וצ"ב ענין מקום המלכות של ששים עיר וכמבואר ברש"י חבל ארגב שהוא מלש

ניצוץ הנה ענין המלחמה עם האומות בביאת הארץ כתב רבי צדוק הכהן וז"ל בכל אומה יש 

מהם וכשמוציאין  וזה צריך להוציאשהוא מחיה אותם וכמו שנאמר ואתה מחיה את כולם  קדוש

מבואר באור החיים פרשת בלק )במדבר  משם כל חיות הקדושה אז נאבדים מן העולם עכ"ל וכן

עוג הוא הששים  חבל מלכותיד ט( יעו"ש והנה בחינת הניצוץ הקדוש שבאלו הששים עיר של 

פה תושבע"פ קרינן לה וכמבואר במדרש רבה  חובלים מלכותמסכתות של תלמוד בבלי הנקרא 

ששים המה נגד פרשת נשא וז"ל אילים ששים עתידים ששים כבשים ששים כנגד ששים רבוא וכ

כל חבל ארגב וענין ששים מלכות היא הששים מסכתות וכמבואר  ששים עירכו' וכנגד  מלכות

במדרש רבה שיר השירים )פרשה ו פסקה כא( וז"ל ר' יצחק פתר קרייה בפרשיותיה של תורה 

של הלכות ושמונים פילגשים אלו שמונים פרשיות  ששים מסכתותששים המה מלכות אלו 

ם ועלמות אין מספר אין קץ לתוספות ודו"ק )וענין זה שייך לעוג דיקא ויבואר עוד שבתורת כהני

וכן גמרא בבל מלכות עוג תמצא הצירוף בל ארגב מלקמן בס"ד( וע"כ אצל התיבות ששים עיר ח

 בבומ"ף וחבל ארגב הוא הגמרא של חובלים וק"ל גמראהוא  ארגב

  מצההעיון להבין דבר מתוך דבר הוא בחינת והנה בחינת חובלים לעקור הרים ולטחנן זו בזו ו

הנה ידעת כי המחלוקת והפלפולים שעושים בתורה, הם  וכמ"ש הרמח"ל בספר אדיר במרום וז"ל

לשבר הקליפות ולהעביר הקושיות, שהם סוד קש ותבן כו' המלחמה נראה שנעשית בין תלמיד 

נין, כי מי שמשיג דבר אחד, אז חכם לתלמיד חכם, ואינו אמת, כי שניהם לוחמים נגד הס"א. והע

מקיים השכינה בסוד עולם אחד. ויש איזה מקומות שהס"א נאחזת וסותמת, ואז צריך שאחר 

יסייע וימשיך א' מאורות הגבורה שזכרתי אל המקום ההוא, עד שתפרד הס"א עכל"ל ובזוה"ק 

ל סטרין בישין, )ח"ג רנא ע"ב( וז"ל מצה אמאי אתקריאת מצה, כו', בגין דקא משדד ומברחת לכ

ועביד קטטה בהו, כו' איהי מברחת לון מכל משכני קדושה, ועביד מריבה וקטטה בהו,עכל"ל 

וכמ"ש ושננת"ם לבניך ופירשו ז"ל מלשון שיניים שיהיו מחודדי"ם בפיך  שינייםובחינה זו נקרא 

נו בריחים, וכמ"ש בזוה"ק )ח"ג דרלו ע"א( שטו העם ולקטו, אינון לקוטות דפסקות דמתניתא, וטח
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, ולאפקא מלין שלימין, ואינון מלין צריך למטחן לון בשינייםמהכא מאן דאפיק מלין דאורייתא, 

אתקריאו שלמים, ואוחרנין דאינון שטיין דאכלין מלין בהלעטה, ולא טוחנין לון בטוחנות דלהון 

מלין  למטחן בהוןובשינהון עכ"ל ובזוה"ק )ח"ג רכז ע"א( טוחנות דפומא דבר נש, דצריך 

, ובנפה דאיהי שפה, אתבריר פסולת דאיהי סובין דאורייתא, עד דיהון כקמח סלת נקיה

)דאורייתא(, עד דישתכח הלכה סלת נקיה, בההוא זמנא נטיל לה לבא ומוחא וכל אברין דגופא 

דאתפשט בהון נשמתא, ואתפרנסת בה נשמתא, כגוונא דגופא אתפרנסת במלין דעלמא, )קהלת ז 

ת זה עשה אלהי"ם, נהמא דגופא ונהמא דאורייתא, הדא הוא דכתיב )משלי ט ה( יד( דזה לעומ

 לכו לחמו בלחמי עכ"ל

וכמ"ש במדרש רבה בראשית )מב ח( ויבא הפליט  מצהנקרא עוג על מצות בש"ן מלך ה ועו"ג

ריש לקיש בשם בר קפרא הוא עוג הוא פליט ולמה נקרא שמו עוג שבא ומצא את אברם יושב 

וברבנו בחיי )בראשית יד יג( ויבוא הפליט. זה עוג שפלט מהמבול, ואברהם העלה  ועוסק במצות

שמו על שם שכשבא לפניו היתה שרה מתעסקת בעוגות עכ"ל וע"כ מכיון שהיה בו בחינת 

הרומז  ב' שינייםהבש"ן )מצה( מלך ה עו"גהשישים מסכתות חובלים שמקודם לא"י היה שמו 

 וק"ל שצריך למטחן בהו מילי דאורייתא

והנה בחינה זו כאשר הוא עוד בקליפה טרם התעלותה הוא בחינת המלחמה והלסטים בכח  

גדול וכמו שמצינו אצל ריש לקיש שפרטיות מעלת בחינתו היה שהיה מקשה לר' יוחנן כ"ד 

קושיות על כל דבר ומקודם לזה היה בחינתו באותה הבחינה בצד הקליפה שהיה מלסטם את 

היה  עוקר הריםשל  חובליםועל כן מקודם שנלקח הניצוץ הקדוש ד הבריות בכח גדול מאד

בעל מלחמה איש אחד נגד ארבעה מלכים גדולים )דעוג הוא אליעזר(  עוג מלך הבשןבחינתו של 

לישדות עלייהו וק"ל אבל כשנלקח הניצוץ ממנו בסוד שישים עיר דגמרא דחובלים  ועק"ר טור"א

כי  בש"ןבסוד  למטחן בהון מלין דאורייתאנתם שסודו נעשה בחינת נשתרבבו שיניו בסוד ושנ

שענינו הרואה את הנולד להבין דבר מתוך דבר  בש"ןתנאל שסודו ג"כ נן במעון שנעשה ממנו 

ריש וק"ל וע"כ מימרא זו הוא מימרא ד בבש"ן עו"גמלכת בל ארגב מעיר דח שישיםוע"כ אז זכו ל

 שרבבתת שלא צריך לבטל מדה זו אלא דיקא שזכה בעצמו לסוד זה דעל תיקרי ששבר לקיש

 שהכניסו לקדושה וק"ל

והנה במעלת לימוד הגמרא מובא בשם הרה"ק רבי הירש כהן מרימנוב זי"ע שפירש הגמרא 

הוא יכול  –מי שלומד גמרא, זמורתא תהא  –)ביצה כד.( גמרא גמור זמורתא תהא, גמרא גמור 

כתב וז"ל סיפר לי אאמו"ר זצ"ל כי פעם אחת ובספר פניני יחזקאל  עכ"דלהתפלל ולזמר לפני ה'.
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אמר לו כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע שכאשר לומדים דף גמרא קודם התפילה יש לאדון 

עולם משמעות אחרת ולברוך אתה משמעות אחרת עכ"לומובא בספר בית אהרן )קארלין( וז"ל 

גחלת והוא שורף כל הקליפות פי'  מלשון גומרא גדולה מאוד והואהגמרא שמעתי שהקדושה של 

המבדילים בינו לבין קונו ית"ש עכ"ל ובספר תפארת אדם פ' וארא מובא בשם הרה"ק מהרי"ד 

מבעלז זי"ע בזה"ל ושמעתי בשם שמרן הק' רי"ד מבעלזא זי"ע אמר גמרא לשון גומרא כמו גחלים 

ע "כשלומדין דף ובספר שיח זקנים מובא בשם הרה"ק המהרי"ד זי"ל ששורפין כל הקליפות עכ"

בעת התפלה" עכ"ד היינו ע"ד כתיב כל עצמותי  נדלקין כל הרמ"ח אבריןגמרא קודם התפילה 

 תאמרנה ה' מי כמוך וק"ל )אפ"ל גמרא עה"כ בגימ' רמח וק"ל( 

והנה יש ראיה לזה הענין דגמרא מלשון גומרא. כי גומרא )גוחלת בוערות( נקרא בלשון חז"ל 

רש רש"י מפני "שמתנענעות" ונראים כלוחשין זה לזה עכ"ד וכמו תיבת "לוחשות" )פסחים עה( ופי

"רחשין" שפירושו מרחשין שפתיה שהוא ג"כ מלשון רחש )רמש שרץ( וכן רמץ )אפר חם כמו 

והנה מובא במדרש שוחר טוב וז"ל )תהלים קד( זה הים גדול  -גחלים( שהוא ג"כ מלשון "רמש" 

שם רמש. מדבר בתורה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. זה הים גדול,  - רמשורחב ידיים שם 

 עכ"ל וק"ל  אלו המסכתות דבר קפרא ור' חייא ודרב ודרבנן בבלאי

ובזה יובן פליאות חכמה פלאי פלאות רמז מאמר משה רבינו ע"ה שכאשר ָלַקח ֶאת ָכל ֶחֶב"ל 

"יַאְרגֹ"ב )ניצוץ תלמוד בבלי חובלי"ם דמלכו"ת( בזה לקח ַעד ְגבול  "י ְוַהַּמֲעָכתִׁ הים ר"ת  ַהְגשורִׁ

 כ'ל ע'צמותי ת'אמרנה י' מ'י כ'מוך ודו"ק  -  ג'דול ו'רחב י'דים ש'ם ר'מש

ְקָרא אָֹתם ַעל ְשמו ֶאת ַהָבָשן וזה   ירַוטִׁ ַעד ַהטום ַהֶזה ואתחנן אל ה' בעת ההוא וגו' כי  ַחוֹת ָיאִׁ

מבואר גמרא גמור זמורתא תהא שיאיר הדיבור בעת חוה הוא לשון דיבור כידוע )יחוה דעת( וכ

 אל ה' בעת ההוא וק"ל ואתחנןואז  חות יאירהתפילה וע"כ נקרא כל חבל הארגב בלשון 

)וזה ביאור אמרם ז"ל אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל גמרא גמירי לה ע"פ מש"כ בספר 

נברא העולם וכל מקום יש לו חלק  אמרי פנחס וז"ל אמר בשם המגיד ממזריטש זלד דהנה בתורה

ושייכות בתורה וכשרצו לכבוש ארץ ישראל עסקו באותו משא ומתן והלכה השייך לאותו מקום ועי"ז 

כבשוהו עכ"ל וע"כ שישים עיר חבל ארגב ממלכת עוג שפנמיותו הוא אור הגמרא הקדושה ע"כ כבשוהו 

וק"ל והגמרא מאיר  גמרא גמירי להכו' בודאי בלימוד הגמרא וזה ביאור אמרם ז"ל אבן שביקש עוג 

 להבין משנה וע"כ הצדיק שלקח ערי עוג נקרא יאיר בן מנשה וק"ל(
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בפרשה העוסקות בעיר  -עוד נרשם הגמרא ומיסדיו רב אשי ורבינא והפוסקים ע"פ הגמרא 

 בבל ומענין גבורות בארץ    

 

ים ַאחַ  ָוְלדו ָלֶהם ָבנִׁ יָרס:)ג( וְבֵני ֶפת גֹר ַהַּמבול:)ב( ְבֵני יֶ נַֹח ֵשם ָחם ָוָיֶפת ַוטִׁ גֶֹמר ֶמר וָמגוג וָמַדי ְוָיָון ְוֺתָבל וֶמֶשְך ְותִׁ

יפַ ְכַנז וְ ְש ַא יָשה ְרמָ ת ְותֹגַ רִׁ יה:)ד( וְבֵני ָיָון ֱאלִׁ ם ְבַאְרצָֹתם5ְוַת ְרשִׁ ֵטי ַהגויִׁ ְפְרדו אִׁ ים:)ה( ֵמֵאֶּלה נִׁ ים ְודָֹדנִׁ ּתִׁ ְלשֹנו  ש כִׁ יש לִׁ אִׁ

יָלה ְוַסבְ  ם ופוט וְכָנַען:)ז( וְבֵני כוש ְסָבא ַוֲחוִׁ ְצַריִׁ ְשְפחָֹתם ְבגוֵיֶהם:)ו( וְבֵני ָחם כוש ומִׁ ְעָמה ְוַסְבְּתָכא וְבֵני ַרְעָמה ָּתה ְורַ 5ְלמִׁ

בֹ ְהיות גִׁ ְמרֹד הוא ֵהֵחל לִׁ בבָ  רְשָבא וְדָדן:)ח( ְוכוש ָיַלד ֶאת נִׁ ְמרֹד גִׁ ְפֵני ְיהָֹוה ַעל ֵכן ֵיָאַמר ְכנִׁ ד לִׁ בֹר ַציִׁ ור ָאֶרץ:)ט( הוא ָהָיה גִׁ

י רֵ  ְפֵני ְיהָֹוה:)י( ַוְּתהִׁ ד לִׁ יַציִׁ וא ָיָצא ַאשו ָבֶבלת ַמְמַלְכּתו אשִׁ ן ָהָאֶרץ ַההִׁ ְנָער:)יא( מִׁ ֶבן אֶ ְוֶאֶרְך ְוַאַכד ְוַכְלֶנה ְבֶאֶרץ שִׁ יְנֵוה ת נִׁ ר ַוטִׁ

יר ְוֶאת ָכַלח  ְוֶאת ְרחֹבֹת עִׁ

)בדילוג מספר  ורבינא – אשי – רב - תורה( 07)בדילוג מספר  משמח –' י תו"רש - גמרא – גפת

  (7)בדילוג מספר  -ר"ם- רי"ף – שרא (15

. 

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

 
 )ויליאמסבורג( עולם' ושא"ס ואל טייטלבוים שליט"א, מח"ס 'כבודו מלאי גה"ח ר'לתגובות: ה

yoel6938262@gmail.com  

mailto:yoel6938262@gmail.com
mailto:yoel6938262@gmail.com
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 קרסים
 

 כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם

אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם  ,ואתה דבר אל בני ישראל לאמר"

 פרשת כי תשא()לשון הכתוב ב "מקדשכם 'לדעת כי אני ה

 שבת היא אות, תפילין גם הם נקראים אות, ולכן אין מניחים תפילין בשבת.

 מה שאין בכל מצוה אחרת?  ,מה האות שיש בשבת

 המשמעות העמוקה שיש לאות הזו?  ימה

"אות גדולה היא בינינו נראה שבפירוש רש"י טמון סוד העניין והבניין, וכה מבאר רש"י על הפסוק: 

 .בהנחילי לכם יום מנוחתי למנוחה" שבחרתי בכם,

 זה סוד האות הגדול שיש בין הקב"ה ובינינו בשבת!

הקב"ה יש לו יום מנוחה, יום מבורך, יום מקודש, והוא הנחיל לנו יום מנוחתו למנוחה, ושיתף אותנו 

 ביום הגדול הזה, ונעשינו כעין שושביני היום הזה!

קדוש, יום מנוחה, אצל הקב"ה. והוא הנחיל לנו אותה  נה ציווי. השבת היא יום גדול, יוםשבת איה

 .[]וכפי שהורחב במאמר הקודם "י בבית גנזי ושבת שמה לך והודיעם"מתנה טובה יש ל כמו ששנינו

 אות בגלל שביום השביעי שבת

"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם; ביני ובין בני ישראל אות היא 

 ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש"לעולם כי 

היא אות וראיה לכך שששת ימים עשה ה' את השמים וגו' , ולפי זה פירוש  'אות'כי ה ,הפירוש הנפוץ

 ."השבת היא אות וראיה שששת ימים עשה ה' את השמים והארץ וביום השביעי שבת" ך:הפסוק הוא כ

בגלל "השבת היא אות ביני ובין בני ישראל,  :הביאור הוא שונה לחלוטיןלפי הדברים הנ"ל, נראה ש

 שששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת"  ומחמת

, כלומר בגלל שששה ימים עשה ה' וכו' ולא שזה עצמו "ארום שתא יומין...ואכן ביונתן מתרגם '

 .הראיה והאות שששה ימים עשה ה' וכו'
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 תתפילות השב

 :בהירותבבחדות ו ,גם בתפילות השבת מצאנו רעיון זה

שונות הן תפילות השבת מכל התפילות בכל הימים בכל החגים ובכל המועדים. לא מצאנו עוד יום 

בין של חול ובין קודש בין חג ובין מועד אשר התפילות שחרית מנחה ומעריב שונות הן זו מזו. והנה 

ם אחרות, משמעות אחרת וציטוט שונה מפסוקי התורה , מילישונה מחברתהבשבת, כל תפילה 

 המדברים בשבח מעלת השבת.

 ]ויש לדבר ביאורים עפ"י קבלה ואכ"מ[. ??!האם שמנו זה אל לבנו, הלא דבר הוא

 מעיון במשמעות המיוחדת של כל תפילה, עולים דברים מפעימים;

ופסוקי התורה המובאים הם . 'התפילה הראשונה עוסקת אך ורק בשגב קדושת השבת אשר קידשו ה

הפסוקים שבסוף מעשה בראשית, שם מתואר כיצד קידש הקב"ה את יום השבת ובירכו "אתה קידשת 

את יום השביעי לשמך ...,וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים" אין התפילה עוסקת כלל וכלל 

 .י התפילותתבקטעים האחרונים שמשותפים לש רק ,במתנת השבת לעם ישראל

לאידך ביום השבת מהות התפילה היא מתנת הקב"ה לישראל את יום השבת "ישמח משה במתנת ו

שבת". ואכן גם פסוקי התורה המובאים  שמירתושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם  וגו'חלקו 

 בתפילת שחרית, הם פסוקים העוסקים בשמירת בני ישראל את השבת.

 דל המנוחה שיש בשבת לשומרים אותה.ובמנחה ישנו שילוב של ביטוי על גו

 האם יש צורך בביאור נוסף?

 !הלא הדברים מדברים למתבונן בעד עצמם

 השבת עשויה משני חלקים, מה שאין כן בכל התורה כולה בכל החגים ובכל המועדים.

השבת היא יום גדול וקדוש אצל הקב"ה, בלי קשר כלל לציווי בני ישראל על יום השבת, "אתה 

 יום השביעי..., וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים". קדשת את

וחלק שני הוא מתנת הקב"ה לישראל את יום השבת, "ולא נתתו השם אלוקינו לגויי הארצות..., כי 

 לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת". 

נכללת בהודאה הוי אומר שעל יום השבת צריך הודאה מיוחדת שלא הנחילה לגויי הארצות ואינה 

 .על כל התורה, כי אכן משהו נפרד היא לגמרי

  הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה!מתוך ספר שי"ל בע"ה,  gmail.com@6813211 לתגובות: הרב א.ל.

mailto:6813211@gmail.com
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 רז בפרשה

 חזון-פרשת דברים

 

 אם יש חיוב לימוד תורה בתשעה באב

ודה עייאש גדול חכמי אלגיר בספר שבט יהודה )יו"ד סימן שפד ס"ד( כתב שאבל פטור הגאון רבי יה

מלימוד תורה לגמרי, ואין לומר דכיון דמותר, חזר הדבר להיות חובה, דכתיב והגית בו וגו', דליתא דכיון 

 דאמרו 'פטור' מתלמוד תורה, משמע שפטור לגמרי, ואם הוא חייב לקרות בדברים הרעים, הרי אינו

 פטור. עכ"ל. 

ועל פי זה כתב בספר ערך השלחן להג"ר יצחק טייב )סימן תקנד( לענין תשעה באב: ואם אינו רוצה 

ללמוד כלל רשאי, ולא אמרינן כיון דמותר, אינו רשאי לבטל ד"ת כמו שהאריך המטה יהודה גבי אבל. 

 עכ"ל. והעתיקו בכף החיים )סימן תקנד אות י(. 

אחר שיכול לעסוק בדברים הרעים שגם המה תורה ודאי, אם כן היאך ויש לדקדק טובא, שהרי מ

'רשאי' ליבטל ממנה. וכי היכן שמענו שיש זמן 'פטור' מלימוד התורה. גם ידוע דמצות "תלמוד תורה" 

 אינה מצות עשה שהזמן גרמא, עיין בקידושין )דף לד.(. 

שנא ד'פטור', והרי בגמרא )מו"ק טו.( עוד יש לעמוד בראיותיו של הרב שבט יהודה, וכי היכן נזכר לי

'אסור' קתני, וכן הוא ברמב"ם וטור וכל הפוסקים. ועוד הביא ראיה מדילפינן )יחזקאל כד, יז( 'האנק 

דום', ומשמע לגמרי. ע"כ. גם זה אינו מוכרח, כי יש לומר דכונתו, אל תעסוק בתורה, אבל דברים הרעים 

הרי מה שאבל אסור בתורה מטעם 'שמחה' או 'להראות לאו בכלל האיסור, דהא אינו שמח בהם, ש

אבילות'. ויחזקאל גם כן היה ל'משל' בזה, ומשום כך לא חשיב כביכול 'לימוד' של שמחה. ועוד הרי דעת 

 הרא"ש דקורא באיוב, הרי ד'דום', לאו לגמרי הוא. 

שה, ומניין שכן גם קשה על הרב ערך השלחן, שהרי דברי השבט יהודה אמורים להלכות 'אבלות' חד

הוא להלכות תשעה באב. ומכל ראיות השבט יהודה גם מוכח דבאבל לחוד סבר כן ולא לתשעה באב. 

 וצ"ע. 

 עשו רצה לגבור על יעקב כשימנע מתורה

וראיתי בכלי יקר על התורה )בראשית כז, מא( על הפסוק 'יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב 

לפי שאבל 'אסור' לעסוק בתורה, כי פקודי ה' וגו', ויצחק אמר והיה אחי'. שפירש: תלה הדבר בימי אבל 
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כאשר תריד דהיינו בזמן שלא יעסקו בתורה, ופרקת עולו, אם כן באבלו ודאי לא יעסוק בתורה, ולא 

יהיה לו דבר המגין עליו, ואז אהרגה את אחי. ומטעם זה אמרו רבותינו ז"ל שהאבל צריך שמירה לפי 

עליו, שנאמר בהתהלכך וגו'. עכ"ל. והנה מה שכתב בפשיטות שאבל 'אסור' לעסוק שאין התורה מגינה 

בתורה, ומשמע אף מדברים הרעים, הנה אינו, כי יש פלוגתא בזה )עיין סימן שפד(. ואולי כוונתו שאסור 

בתורה חוץ מדברים הרעים, ומכל מקום יש לדקדק, אם כן אמאי יוכל לו, הלא יעסוק בדברים הרעים. 

י יש ליישב על פי דברי השבט יהודה שאינו חייב לעסוק, ואם כן 'אינו מצווה', ומשום כך יוכל לו ואול

ח"ו, שאף על פי שעוסק, מכל מקום גרוע כוחו לפי שאינו מצווה, וכיוצא בזה מצינו לענין 'שומר מצוה 

, לא שייך 'שומר לא ידע דבר רע', שבספר ישרש יעקב )יבמות דף לד:( כתב דכיון שלא נצטוו על היבום

מצוה לא ידע דבר רע'. וכן יש לדייק מגמרא סוטה )דף כא.( 'זכות דמאי אילימא זכות תורה, הא לא 

מיפקדא'. ברם שמא יש לומר שאצל יעקב אבינו עדיין לא היה ענין תורה בדברים הרעים. ואמנם 

 הדברים בכלי יקר נאמרו בדרך הדרוש כפי הנראה.

ב הוא יום צומא רבה, והאויר חם, ראוי להתחזק בלימוד התורה ולמעשה הגם שיום תשעה בא

 .ביחידות או בחברותא, וה' ינחמנו, ומקדש ידיו יורד אלינו, ומהרה ישמחנו, אמן

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

 

  ת מציון אורה ועוד"ס שו"מחלתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל ציון וראש כולל פלא יועץ, 
dvartora1@gmail.com   

mailto:dvartora1@gmail.com
mailto:dvartora1@gmail.com
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 שתו ושיכרו

 חזון-פרשת דברים

 

 האבל והשמחה של חודש אב

ים וְשמֶֹנה שָ  ָקֵדש ַבְרֵנַע ַעד ֲאֶשר ָעַבְרנו ֶאת ַנַחל ֶזֶרד ְשלשִׁ ים ֲאֶשר ָהַלְכנו מִׁ ָנה ַעד ּתֹם ָכל ַהדור ְוַהָטמִׁ

ֶקֶרב ַהַּמֲחֶנה ְלָחָמה מִׁ ֶקֶרב ָהָעם .גו'ו ַאְנֵשי ַהּמִׁ ְלָחָמה ָלמות מִׁ י ַכֲאֶשר ַּתּמו ָכל ַאְנֵשי ַהּמִׁ ֵאַלי  'ַוְיַדֵבר ה .ַוְיהִׁ

 יז(-)ב, יד ֵלאמֹר

יום שכלו ]שמחת היו"ט של ט"ו באב בגלל שהוא[ רב דימי בר יוסף אמר רב נחמן מבארת ' 22הגמרא

ר דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משה שנאמר ויהי כאשר תמו כל בו מתי מדב

. ופרשו שם התוספות אלי היה הדיבור ,אנשי המלחמה למות מקרב העם וסמיך ליה וידבר ה' אלי לאמר

 'לאמר[ כו' '23]אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות'

אומר צא ואמור להם שבזכותן אני מדבר עמך שכל אותן שלשים ושמונה שנה שהיה כועס על ר' יעקב 

 עכ"ל התוס'. ישראל לא היה מדבר עם משה ואהרן שנאמר ויהי כאשר תמו וכו'

ְבכו ֶאת ַאֲהרֹן לכאורה יש להקשות מפרשת חוקת  ים יוםַוטִׁ ְשָרֵאל ְשלֹשִׁ ְשַנת . ואהרן מת כֹל ֵבית יִׁ  בִׁ

י ְבֶאָחד ַלחֶֹדש ישִׁ ם ַבחֶֹדש ַהֲחמִׁ ְצַריִׁ ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִׁ ים ְלֵצאת ְבֵני יִׁ )פ' מסעי(. וא"כ כל חודש אב בכו  ָהַאְרָבעִׁ

 על אהרן ואיך שרתה השכינה והדיבור עם משה בחמשה עשר באב?

 צום ואבלות לשם תשובה

ים ָבהֶ : 24ברמב"ם ְתַענִׁ ְשָרֵאל מִׁ ים ֶשָכל יִׁ ְפּתֹחַ ָימִׁ ְפֵני ַהָצרות ֶשֵאְרעו ָבֶהן ְכֵדי ְלעוֵרר ַהְּלָבבות לִׁ  ַדְרֵכי ם מִׁ

ים וַמֲעֵשה ֲאבוֵתינו ֶשָהָיה ְכַמֲעֵשינו ַעָּתה עַ  ָכרון ְלַמֲעֵשינו ָהָרעִׁ ְהֶיה ֶזה זִׁ ד ֶשָגַרם ָלֶהם ְוָלנו ַהְּתשוָבה ְויִׁ

כְ  ְתַודו ֶאת ֲעוָנם ְוֶאת ֲעון ֲאבָֹתם' וְ אוָתן ַהָצרות. ֶשְבזִׁ יב ֶשֶנֱאַמר 'ְוהִׁ ים ֵאּלו ָנשוב ְלֵהיטִׁ  ְוֵאּלו ֵהן  .גו'רון ְדָברִׁ

ְשָעה ְבָאבכו'   .   תכלית הצום, גם של תשעה באב, היא לעוררנו לתשובה.ְותִׁ

וע מחשבתו על הצער גם מצוות אבלות כתב בספר החינוך )מצוה רסד( משרשי המצוה כו' לקב

שהגיע אליו ואז ידע ויתבונן בנפשו כי עוונותיו גרמו לו להגיע אליו הצער ההוא כו' ובתת האדם אל 

 לבו ענין זה במעשה אבלות ישית דעתו לעשות תשובה ויכשיר מעשיו כו'.

יֵבנו הוכן פסוק האחרון של מגילת איכה מלמדנו שכל תכלית הצער והאבלות היא  יָך ְוָנשוָבה ֵאלֶ  'ֲהשִׁ

 .ַחֵדש ָיֵמינו ְכֶקֶדם

                                                             
 יש נוחלין ב"ב קכא.: 22
 שבת ל: 23
 תעניות ה א,ג 24
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שכשהספידו שוב את אהרן במוסרה אחרי שחזרו שבע מסעות אחורה  ,כתבנו במאמרנו בשבוע שעבר

ורדפו בני לוי אחריהם והרגו אלו את אלו והרבה משפחות נכחדו, שגרם להם להצטער צער רב על 

בתשובה שלימה וזכו להפוך למפרע את שבע מיתת אהרן ואבדן ענני הכבוד, כל זה גרם להם לשוב 

שהם כנגד מדת המלכות של כל  המסעות אחורה של קלקול, לבחינת שמיני, עולם התשובה, למסעות

 ספירה וספירה, והשלמת מ"ב מסעות למ"ט שערי קדושה.

רואים מכל זה כמה גדול כח האבלות והבכייה לעורר לתשובה, לתקן סיבת הצער, ולהפכו לשלימות. 

מצינו כן יש לומר שאחרי שבכו חצי החודש בכי של צער, מכאן ואילך בכו בכי של תשובה ושמחה ]ול

[ על שחזר הדיבור, 25'בבכי יבואו ובתחנונים אובילםרנו ליעקב שמחה כו' בכיה של שמחה בשיבת ציון '

ָבתם, ועל שחזרו ענני הכבוד, ושני סוגי הבכיה נכללים ב'ויבכו את אהרן של  ושים יום'.ונתחדשה חִׁ

 סילוק ענני הכבוד בר"ח אב סימן לדורות

ואולי ענני הכבוד הם משל להשראת השכינה בתוך עם ישראל בכל הדורות, והסתלקותם בראש 

חודש אב הוא סימן לדורות שממעטין בשמחה על צער גלות השכינה . וידוע שהצירוף של חודש אב 

וכות, שלא כסדרן, וחצי השני כסדרן. כי הצער יום חצי הראשון אותיות השם הפהשראל ישמע וסכת ה

והאבלות של חצי הראשון מעוררנו לתשובה ולשמחה בחינת 'יום חתונתו' וחזרת השכינה החל מחמישה 

 עשר באב.

 הבל פיהם לענני כבוד

שהבל פיהם של אנשים אוהבים המדברים זה עם זה מתקבץ למקום אחד,  26הרה"ק מסאדיגורא אמר

ה אחדות גמור בין תנעש ,שלום ורודף שלום עשה שלום בין ששים רבוא יהודים וכשאהרן הכהן אוהב

. אהרן הכהן, ֺּתֶּמיָך ְואוֶריָך ]ולפי הנ"ל זוהי בחינת השראת השכינה[ ומזה נעשו ענני הכבוד ,כל ישראל

יש  יֶדךָ ְלאִׁ ודי, הטוב בכל יהגם את ראה תמיד י"ל ש שתמיד חיפש את הייטב בעיני ה', 27, החסידֲחסִׁ

]ובזעיר אנפין היא היא השראת השכינה שבבית יהודי מהבל פיהם של דברי  שהוא הטוב בעיני ה'.

כמה משפחות של  ואבדןהחורבן על ועל זה בכו ועשו תשובה,  קדושה וראיית טוב והשלום ביניהם[. 

חזרה ועל ידי תשובתם . להם ראיית הטוב על כל יהודי הבמלחמת אחים רח"ל, שבמיתת אהרן נאבד

   .וזכו שוב לענני הכבוד והשראת השכינה מתוך שמחה להם בחינה זו

 גוטן שבת!א 

 הרב שמואל נוסבוים

 shmunussbaum@gmail.com  נוסבוים שמואל הרב לתגובות:

                                                             
 הפטרת יום ב' ר"ה, ירמיה לא ו,ח, עיין רד"ק שם 25
 מזקנים אתבונן ח"א עמוד פט. 26
 שמעתי מר' שלמה וינברג בשם הנתיב"ש זי"ע 27

mailto:shmunussbaum@gmail.com
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 תובנות

 חזון-פרשת דברים

 

 'מתגלה אהבת ה –ערב תשעה באב בשבת קודש 

ערב תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה 

 )עירובין מא.( בשעתו

הנה ידועים דברי חז"ל שבשעת החורבן היו הכרובים מעורין זה בזה, וידועה השאלה שהרי כתוב 

וראית כזו, של שכשהכרובין כך, דבר זה מגלה חיבה לפני המקום, ואיך יעלה על הדעת שבשעה נ

החורבן הנורא, עת ניטל כבוד מבית חיינו, ויצאנו בעוונותינו לגלות ארוכה ונשלחנו בבושת פנים מעל 

 שולחן אבינו, יורו הכרובים על מצב של "חיבה לפני המקום"?!

הריטב"א מתרץ, שכששני אנשים אוהבים זה את זה, אף שהאהבה אינה נראית תמיד ואינה תמיד 

עת פרידה אותה האהבה שהיתה מכוסה צפה ועולה למימדים שעין לא נראתה בזמנים אתגליא, אך בש

 זמן הפרידה. –רגילים. כך, אומר הריטב"א, היה בזמן החורבן 

 כבן חולה –זמן החורבן 

ומנקודת מבט קרובה: אב שהוא מנתח מומחה, שצריך לבצע ניתוח לבנו החולה, הן תגבר אהבת אב 

ם והייסורין, ודווקא על ידי הסכין החותך בבשר החי, והדברים פשוטים לבנו מאוד דווקא מתוך הד

 למתבונן.

ישנן הלכות רבות ]שאינן קשורות לעצם החמישה עינויים, אלא למנהגים[, שמקילים בהם מחצות 

יום תשעה באב. כדוגמת ישיבה על הארץ, עישון, זמן ברית מילה, כיבוד הבית, בישול וכדו', שהותרו 

לוקינו והוא הזמן הקשה ביותר?! אך לדברינו -והרי העניין קשה מאוד, הרי אז נשרף בית א לאחר חצות.

הדברים פשוטים: אנו מאמינים שאנו חלק ה' עמו, וה' אוהב אותנו כאב לבנו, וודאי שאז התגלתה אהבה 

ות עצומה שאין בדומה לה, כאב העורך ניתוח לבנו חביבו. ועם כל האבל והבכי, על הנורא שבאסונ

 ושורש האסונות, אין לשכוח מהאהבה שהתגלתה אז ביתר שאת. 

]ישנו מדרש, ומזכירים אותו בקינות, שהרשעים לקחו את הכרובים בכליבה וסובבו בחצירות הבתים 

בירושלים בעת החורבן, להציק ליהודים, שייראו שארון הברית ניתן לביזה. הרשעים התכוונו להציק, אך 
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והדברים  –ם המעורין, וזה העניק להם חיזוק עצום בעת יציאתם לגלות היהודים ראו את הכרובי

 נפלאים[.

אנו בצום, עם כל האהבה שמתגלית, שהרי תשעה באב אסור  –לאחר חצות  –כל שנה בעת החורבן 

באכילה ושתיה. אך בשבת קודש כזו, בזמן החורבן, שהוא זמן אהבה, לא אוכלים סעודה מפסקת או 

  .כסעודת שלמה בשעתוה, אלא סעודה שלישית רגיל

 שבתא טבא!

  

     okmail.co.il@6167 לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

mailto:6167@okmail.co.il
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 שו"ת חינוכי – תורת החינוך
 

  :נפשו בשאלתו ,משה ג. ירושלים ]מלמד בכיתה ג'[ר' 

ני מתמודדים עם ים כמודבר שאני ורב ,בשבוע שעבר פתחתם נושא מעשי של 'סמכות'

 ,הואני עומד ותמ ,[יוזמה ברוכה זו ויישר כח גדול למערכת הגיליון על] זה בבית ובכיתה

ובני הבכור  ,לוידידים ועמיתי לעבודה בנושאים א ושא. מתייעץ עםנהנני משקיע רבות ב

, יגיעה שאלתי: האם באמת עבודה של שנים ...וטרם רכשתי את הענין 57כבר בגיל 

 ?צים בלתי סופיים אינם אמורים לשאת פריומאמ

  תשובה:

  נו, זה לא 'חריג בנוף'...?! י וודאות נשמעים מקולך.... ובדורוא ר' משה שליט"א. תחושה של תיסכול,

יש סיבות ופרשנויות רבות לכך, אך המסגרת זו אנו מעוניינים להתמקד בקצרה ובחלק הפרקטי 

 והמעשי. 

נו בנושא, נדע היטב באופן מוחלט את שליחות רים בעצמינו, ככל שאנוככל שאנחנו נהיה ברו, ובכן

יקט. אירוע. וכו' צבאי. כלכלי. פרו] ומטרותינו בחינוך. כך יקל מעלינו העבודה. וכמו כל תחום בחיים

 המבצע מועד לכישלון.  – ללא מטרות ברורות ויעדים מדוייקים [וכו'

 –יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה "ו: בעל המסילת ישרים כותב בפתח דבריזאת אשר 

שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי 

אך אם אינו יודע את מטרתו בכך. הוא לא מתוכנן. אין לו  ,עיזביגע וב, עמל, יהודי עובד – עכ"ל.  "חייו

אז לוקה בתפקידו. ו ,ם' לבדוק את עצמו ולעשות חשבון נפשייתחנות בינ'כלים. הוא לא יודע לעשות 

בחינוך הילדים. זהו  ל וחומרבן בנו של ק ל וחומרוק ,ברוחניות ל וחומרכל תחום ונושא בחיים. קבואם 

 '!!!!!צעד ראשון לרכוש 'סמכות

ויש לבדוק ]: א. מצווה. ב. טובת הילד. ג. טובת עצמינו. אלו הן שאנו מחנכיםלכך הסיבות על פי רוב 

זהו מפני שאנו  חשוב לזכור שעיקר העיקרים בכל השקעה שלנו  ?![בכל צעד בחינוך: מה כוונתינו

בהחלט פרוייקט חיים, והוא צריך  וזה ם כןמתפללים ומייחלים לגידול דורות ללגיונו של מלך. וא רוצים,



©
 

 53עמ' 

חום הסמכות והמשמעת: להיות בנוי שבכל שנה ובכל יום יש התקדמות מסויימת ]וזו עצה נוספת בת

 ...[מתקדם הלאה ר מכןורק לאח ,אני עובד על נקודה אחת בלבד ,שבועאו  ,להחליט שכל יום

: אני הורה לילד בראש ובראשונה זהו ההחלטה הברורהאך הנקודה המרכזית לקנות ולהקנות 'סמכות' 

נה וביטחון זה, מוקרן זה ואני מחנכו, ואצלי יש את היכולת והדרך לחנכו, לטפחו ולקדמו. ללא אמו

נו. הדברים אמורים הן לגבי הורה בבית והן לגבי חינוך בכיתה. ילדים, במודע או בתת מודע, חולשתל

גבר י ימי שלככל שאני יאמין ויבין שאני הוא הוא הכתובת, אצלי יש את היכולת, כך ביטחון העצ

. אישיות אשר מקרינה משנה תד יראה בי אישיות ברורה וסמכותיהתלמי אוויוקרן הלאה. כך הילד 

 . ברורה וסדורה

וסמכותית. נחליט שאנו משקיעים  חזקה וברורה, החלטית נו תהיה יותריסודות הנ"ל, גישתלאחר 

בדיבור במעשה ובמחשבה. ובהמשך אי"ה נוכל איפה יותר לפתוח הדברים ולהביא  –בכך השבוע חזק 

 !!!!ךיש על מי לסמו טכניקות ודוגמאות לעקרונות הללו. 

 

 קבוצות והרצאות חינוכי והכשרה, הנחיית שלום קמינר, ייעוץתגובות: הרב משלוח שאלות חינוכיות ולל

k0527680110@gmail.com    
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 בפרשה חינוך
 דבריםפרשת 

 

 אבות ובנים

פותחים השבוע את ספר משנה תורה. בפסוק הראשון מוכיח משה רבינו את העם, ברמיזה, על חטאי 

אלה המתבקשת היא, הרי מעשים הללו אירעו בשנים הראשונות לצאתם ממצרים. הדור בני ישראל. הש

 ההוא, 'דור המדבר' החוטא, כבר מת וכלה. מה לו למשה להוכיח עתה את בניהם, על מעשי אבותיהם? 

. דווקא בהיותם ילדים להורים חוטאים, יתכן והושפעו ממעשיהם הרעים ולמדו ההתורה ללמדנו בא

ת. ילדים קולטים מהבוגרים הסובבים אותם דרכי תגובה בעתות דחק, יכולת התמודדות הנהגה שלילי

ברגעי לחץ, סבלנות במצבי איום וסובלנות בזמני התלהמות. חשוב למשה רבינו להשמיע באזני העם 

שלונות הרשעים את הדרך ניסתם לארץ, כי יש ללמוד מכתוכחות אלו, עובר לפטירתו, לקראת כ

 ת את תוצאות מעשיהם השליליים.המסוכנת, ולראו

 ם!כהורים! שימו לב לכל הנהגותי

. רבינו החתם סופר זי"עהארץ כפרי, שהגיע לפרשבורג הגדולה, לישיבת -מסופר על נער, בנו של עם

הכי בכדי להשתלב בישיבה. בחמלתו, הכניסו לביתו פרטי, סיפק את כל צרכיו. -הרב ראה שאיננו בר

ְמַשְּמשו בשגרת היום יום. לאחר כמה שבועות נודע לרב כי הנער משמיצו הנער היה מתלווה אליו ו

י, אני בן נדמה לכםברבים! הוא מספר לאנשי העיר " ביתו, אני רואהו -שהרב הוא צדיק גדול! ְשָמעונִׁ

לפני ולפנים! הוא איננו ירא שמים כפי שהנכם חושבים!" הרב פנה לנער, ובנעימות ביקש לשמוע מה 

ככה, ואדרבה, הוא רצה לשמוע מה פשעו ומה חטאו. השיב הנער בעזות ובבטחה "רבינו! ראיתי  ראה על

שאינך מקפיד במצוות כמו אבי! מדי ליל שבת בוצע אבי על לחם משנה. אחרי שהוא חורץ בסכין 

על חריץ הסימן. בדיוק מוחלט! ואילו אתה, כבוד הרב, אף אתה מסמן  בדיוקומברך, הוא מקפיד לבצוע 

 !"יותר ממךבסכין את מקום הבציעה, אך ראיתי שאינך מקפיד בדיוק לחתוך על הסימן! אבי יר"ש 

התבונן בדברי הנער. הוא למד מהמאורע תובנה חשובה. בהזדמנות שהוא דרש בפני כלל  החתם סופר

י וכבודי הציבור, כמנהגו, סיפר לקהל את העניין, והסביר "הורים! צאו וראו! נער זה הרי רואה את גדלות

במלכות התורה, הוא בא אתי לשיעורי תורה, לדרשות ולאירועים, לבריתות ולחופות, ואף להספדים 

דין. הוא רואה את עשרות האיגרות שאני מגשר ומשיב לשואלי דבר ה' זו ההלכה. הוא אף -ולמושב בית

הצעיר סתירה בין  יודע בברור שאביו הוא כפרי פשוט, רחוק מעמקות התורה. אך, כאשר מתהווה במוחו
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הנהגת 'גדול הדור' לבין מעשי אביו, הוא בקרבו נוטה להצדיק את אביו! כלל לא עלה בדעתו שהרב 

יננו מקפיד בהלכה, יודע את ההלכה 'לפחות כמו אבא'. הוא בטבעו מחליט שהרב אינו ירא שמים כי א

ם! אתה קובעים כנהגותיהחתם סופר פונה לקהל ומעורר "הורים! שימו לב לכל ה ."כמו אבא הכפרי

 בהם את מסלול חיי ילדיכם! בדרכיכם ימשיכו ואת מעשיכם יפנימו ויחקו!".

 בר קמצא חטא וקמצא מינגד?

 קמצא-בררש את ינחרבה ירושלים. לאחר שהעשיר ג קמצא-קמצא וברהגמרא מספרת כי על 

בית ביקש להזמינו ? הרי בעל הלקמצאמסעודתו, נעלב והסית את המלך נגד היהודים. אך מה הקשר 

קמצא הוא שהביא לחורבן ירושלים ולא קמצא! לדברי -קמצא. בר-לסעודה, המשרת טעה והזמין את בר

קמצא, עד -קמצא הם אב ובנו. על פי דבריו מסבירים, שההתנהגות הבזויה של בר-קמצא ובר המהרש"א

כעוס בבית על שלא ! גם אביו, קמצא, יושב מהחינוך שקיבל בביתשפגע בעם שלם, מושפעת היתה 

הוזמן, במקום להגיע למשתה שעורך ידידו, אף בלי הזמנה! תחשוב חיובי, כנראה שכחו אותי בשוגג! אל 

תתמרמר! 'תזרום'! בנך לומד ממך כעס, עצבות ונקמה עד כדי 'שבירת הכלים'! כשחז"ל מסבירים את 

בלבד, אלא דוגמא יש כאן שאין זה רק בגלל קמצא ובר קמצא  המהר"למעשי דור החורבן )וכדברי 

 קמצא, את מידותיו.-לסגנון שרווח בעם בימים ההם( מאשימים גם את קמצא האב! ממנו קיבל בנו, בר

ים ֲאֶשר  ֶבר מֶֹשה'משנה תורה' פותח  ֵאֶּלה ַהְדָברִׁ ְשָרֵאל' וחותם במילים ֲאֶשר  דִׁ  ָעָשה מֶֹשהֶאל ָכל יִׁ

ְשָרֵאל,  השפע . שומעים במעשיובלבד, כמו  בדיבורותו של משה רבינו על העם לא היתה ְלֵעיֵני ָכל יִׁ

 .אותנו אך לומדים ממעשינו

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר ,מרצה ,מנהל ,מחנך

 

  123ymm@gmail.com מנהל ת"ת ומרצה חינוכי, יחיאל מיכל מונדרוביץתגובות: הרב ל
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 מחודדין

 6חידוד הלכה מס' 

 

 מתי גם המברכים שתי ברכות על הנחת התפילין יברכו רק ברכה אחת?

 ברכות שתיהתפילין או בהנחת מחלוקת האם מברכים ברכה אחת  נהיש

 .יש הנוהגים כך ויש הנוהגים כך

רק ברכה  ש לברךי ,ברכות שתילדעת אלה שמברכים : באיזה מצב גם שאלתנו

 ?אחת
 

  malchut@netvision.net.il שלמה רוזנשטיין: הרב הלכה למדור, ולשליחת חידודי תגובותלפתרונות ו
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 מאורי אור
 חיד"אה

 "מלך ביופיו תחזינה עיניך"

 החכם רבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א(

 

 לפנים מן הפרגוד

בבואנו לשרטט ולמתוח קווים לדמות דיוקנו של מרנא החיד"א, שומה עלינו 

הדברים הבאים עד שיהיו מחודדים  להקדים ולשנן לעצמנו חזור ושנן את

בפינו, כי נכנסים אנו בזאת אל הקודש, לאתר דזיקוקין דנורא ובעורין 

דאישא, מקום אש להבת שלהבת, כי עסקינן הכא באחד משפירי ירושלם 

קות, אשר מפיו אנו -קרתא דשופריא, הוא ניהו הרב הדומה למלאך ה' צב

 ישקו העדרים עד כי יבוא שילה.חיים ואת מימיו אנו שותים, ומבאר תורתו 

לא לנו קטני ההשגה וצרי האופק למדוד בשעלנו את מי האוקיינוס ולשקול 

במאזני דעתנו הענייה את מימדי הגדלות הארוכה מארץ מידה והרחבה מיני 

 ים של האי שופרא, רק נציץ מן החרכים לנעשה לפנים מן הפרגוד. 

דוש הלזה היא עובדת היותו אנושיות של איש הפלאים הק-מסגולותיו העל

"איש חמודות", אשר נטל כל חמודות שבעולם וענדם כעטרה לראשו. חוט 

של זיו החכמה היה נסוך עליו עד שכל רואהו אומר ברקאי. לא זו אף זו, 

 שבענוות חינו לא ידע רבינו חיים יוסף דוד כי קרן עור פניו.

תיהם, הקדיש חלק כאחד מגדולי שד"רי )שלוחי דרבנן( ארץ הקודש לדורו

נכבד מימי חלדו להיות עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, אשר המה בתווך 

יעמדון לדאוג באצילות נסיכית, בבחינת "הוד שבהוד", לצרכי עם קדוש, 

כשבכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע הוטבע חותמו החצוב מהיכל 

ישראל" אשר  האהבה במטבע הלשון שטבעו חכמים. היה רבינו מ"אצילי בני

 הכל ברך לפניהם יכרעון, בכריעה של חיבה של "אהבת הרוממות".

במאמר שלפנינו, ננסה להסיט מעט את הפרוכת מן הפרגוד, לפתוח צוהר 

ואשנב לעולמו של אחד מהאישים הדגולים והמזהירים של עמנו, אשר 

חקוקים באש שחורה על גבי לבנה בתולדות חכמי ספרד במאות השנים 
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ל, והעפילו -ת, המה סללו לעצמם נתיב מקורי בדרך העולה בית קהאחרונו

 למרומי הר ה' בגדלות נשגבה.

דווקא החיד"א שעסק רבות במחקר ההיסטוריה, וחבריו ענקי האומה 

לדורותיהם אשר שלחו ידיהם אף בשבעת חוכמות תבל, הם המה אשר 

יו את נתקדשו בקדושה העליונה. גדולי דורו והדורות הבאים גומרים על

 ההלל השלם. אחר כוונת הלב הן הן הדברים.

 

 ענף עץ אבות

הגדלות המרקיעה של החיד"א שזורה היתה במורשת אבות, שכן דור 

חמישי היה רבינו למקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי, בעל החיבור 

הקבלי הנודע בשערים והמפורסם לתהילה: "חסד לאברהם", שממנו 

ה של הדורות הבאים, אשר השתיתו את יתד ופינה לרבים מספרי הקבל

 מגדלי רעיונותיהם על פי דבר האלקים שביד עבד ה' זה.

שרשי משפחת אזולאי המפוארת והרוממה נעוצים היו בקסטיליה 

עד שגורשו היהודים  28שבספרד, שהיתה עיר של חכמים וסופרים

מתוכה בגירוש ספרד הנודע לשמצה, ופוזרו בארצות שונות באירופה 

קה. אבות משפחת אזולאי ביכרו לכתת רגליהם למרוקו, שם ובאפרי

העמידו דורות ישרים מבורכים וזרע ברך ה' אשר הזהירו ככוכבי אור 

 בשמי יהדות ספרד ומרוקו.

בעל החסד לאברהם נולד בעיר פאס שבמרוקו, עיר ואם בישראל. שם 

בעיר מולדתו עלה ונתעלה כאחד משרפי מעלה. באחת מתחנות חייו 

נשמתי הדוק -נפשו עד לאחת בנפש רבו הרמ"ק, ובעקבות קשרדבקה 

זה עלה ארצה וקבע משכנו בחברון עיר האבות, שם הסתלק במיתת 

, ושם 29נשיקה בהתדבקות רוחא ברוחא בנשמת האבות כמעשה הנודע

 חלקת מחוקק ספון.

בנו של אותו צדיק, אבי זקנו של רבינו, נקרא שמו בישראל "רבי יצחק". 

ל הללו שנכנסו לפרדס ויצאו בשלום, וזכה למדרגות רמות נמנה היה ע

                                                             
 האור החיים הקדוש כותב בכמה מקומות, כי בשם חכמי קסטיליה המגורשים שמעתי... 28
 עיין בספר זיכרון ירושלים עמוד י"א ירושלים תרל"ו, שם מתאר המחבר רבי שניאור זלמן ב"ר מנחם מנדל את הסיפור בהרחבה.  29
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ונישאות. מפי השמועה אמרו, כי עף אליו אחד מן השרפים וגילה לו 

מחשבות אנוש ותחבולותיו ויצרי מעללי איש. אותו בן חיבר חיבור 

מפרי תנובת רוחו בשם "זרע יצחק", אך חיבור זה אבד בעווננו במרוצת 

 השנים, וחבל על דאבדין.

בנו של רבי יצחק אזולאי, זקנו של רבינו, הלא הוא "רבי ישעיה", היה 

רב החובל בים התלמוד וגדול בחכמת הסוד  –אף הוא גברא רבה 

ופנימיות התורה, ובנו היה רבי יצחק זרחיה אבי רבינו אשר נמנה על 

שבעת טובי ירושלים ואף שימש בתפקיד רם המעלה של שד"ר ארץ 

השדרי"ם אישים נכבדים ונשואי פנים  הקודש, בימים ההם היו

מהיושבים ראשונה במלכות התורה, ושליחות קודש זו לימדה רבות 

 מאוד על גדלותו של השליח.

זקנו של רבינו מצד אמו מרת שרה, היה רבי יוסף ביאלר, מבני החבריא 

קדישא של רבי יהודה החסיד אשר עלו לארץ ברוב עם בעליה 

אה וחשיבות בחיים היהודים בירושלים. המפורסמת ובנו נדבך רב השר

קופה של בשמים היתה תלויה לו לרבינו מאחוריו, וכקדוש מרחם היה 

רבנו שאול להקב"ה כל ימיו עלי אדמות, החל מיום לידתו בסיוון תפ"ד 

 ועד לערוב ימיו, כמו שמואל הרמתי בשעתו.

 

 ניצני הגדלות בעודם באיבם

י מרום משגיחים בשבע עיניים כבר מיומו הראשון נראה היה כי מלאכ

מרפא -על פריחתו ולבלובו. בהיותו תינוק בן יומו לקה במחלה חשוכת

עד שהרופאים אמרו נואש לחייו. בהקיץ הקץ, כשפניו דומים היו כפני 

חיים -מינן, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו, והיה מוטל ללא רוח-בר

 לקבורה.תחת לסדין. היתה זו אך שאלה של זמן עד ללוויה ו

ל היה זה, שהסבתא, בצעד של ייאוש ומתוך מחשבה שאם לא -חסד הק

יועיל לא יזיק, גמרה בדעתה לגחון אל הגווייה הקטנה ולנסות למצוא 

גיל מגרונה, "הוא חי! הוא חי!", -בה אות חיים. לפתע פרצה קריאת

 למשמע הקול באו הרופאים והודו כי טעות היתה זו בידם, ויהי לפלא.
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צ"ב, בהיותו אך כבן שמונה שנים, נפטרה עליו אמו בחטף בשנת ת

במגיפה שפרצה אז בעיר ירושלים. ירושלים היתה רוויה למרבה הצער 

תמידין כסדרן במגפות ושאר כל מרעין בישין, שנגרמו עקב תנאי החיים 

הבלתי סבילים וקושי מיוחד בשמירה על כללי ההיגיינה. הנער היניק 

דבריו המעודדים של דוד המלך שסבל כל ימיו והחכים קיים בנפשו את 

אז אבדתי בעוניי", ושיקע  –מרדיפות ומכאובים: "לולי תורתך שעשועי 

 את עצמו ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה, בקדושה ובטהרה.

שנה לאחר מכן, כשהתברר שהאסון אך חישל את רוחו של הצורב 

דולים אשר בארץ, הצעיר, וכי בגרותו ורוחב דעתו המה כשל אחד הג

-התקבל הנער כתלמיד מן המנין בישיבת "בית יעקב" של בני עדות

המזרח, אשר אושיותיה נוצקו בשיתוף פעולה בין בעל הפרי חדש, 

שכיהן כראש הישיבה הראשון בתולדותיה, וידידו הזבולוני העשיר 

הלב רבי יעקב פאררה, אשר על שמו קרויה היתה הישיבה בשמה, -נדיב

 ב".      "בית יעק

בשנים אלו כיהן בראשות הישיבה החכם רבי ישראל מזרחי, מחבר 

הספר "פרי הארץ", ומעין משנה למלך היה דודו הנזכר רבי יונה נבון. 

על ברכי הנך תרי צנתרא דדהבא אלו נתגדל רבינו כשלוש שנים והיה 

באופן  –אוחז את קולמוס הסופרים בידו, עד שבהיותו אך בשנתו הי"ב 

-גמלו כוחותיו הכבירים בשדה –חסר תקדים בתולדות ישראל כמעט 

הספר, הניבו ציץ ויגמלו שקדים, עד שבגיל זה, בהיותו אך מופלא סמוך 

-לאיש, הוציא מתחת ידו חיבור על ספר האגור, ועוד גרגירים, רסיסי

 מחשבה ורעיונות על הלכות מליחה.

כי גדלותו כשנוכח דודו רבי יונה נבון לראות את פני הדברים, ו

המרקיעה והעצומה במימדיה של אחינו הצעיר הינה בלא שום יחס 

יתר, וכמלאך המכה על ראשו ואומר -לגילו הצעיר, העניק לו עצמאות

לו "גדל!" היה משדלו בכל גווני השכנוע הקיימים להעלות על גבי 

 הכתב חידושים בהלכה וכיוצא בזה.

ו הנדיר כבור סוד שאינו מלבד כוחו וגבורתו בעריכה וסגנון, וזיכרונ

כידוע וכמפורסם שרבינו נמנה כל ימיו על אותם יחידי  –מאבד טיפה 
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אף נודע הזאטוט לגאון  –סגולה שלא טעמו מימיהם טעם שכחה 

ולתפארת כבעל לשון לימודים אשר הוצק החן בשפתותיו הנוטפות 

-מור, ובהגיעו למצוות היו כבר מאחוריו שבע דרשות מלבד דרשת הבר

ווה. חמישה מתוכם היו על פרשת השבוע, ושניים מהם היו הספדים מצ

קורעי לב על זקנתו שהלכה לעולמה באותם ימים. הפעוט האגדי מצא 

לנכון להנציח את זיכרה בהספדים חוצבי להבות אש, אשר נאמרו על 

 ידו בביטחון וברהיטות.

 כך הלך הנער הלוך וגדל, עלה ונתעלה במעלות התורה והיראה וזכה

המזרח שבירושלים, עד שהתפזר -בית אצל רבים מחכמי עדות-להיות בן

עשרה נלקח כחתן -קול שמו הטוב בחוצות קריה, וכבר בשנתו החמש

למרת רחל, ביתו הצנועה והחסודה של רבי ניסים ברכה, מנקיי הדעת 

 שבירושלים ומחכמי ישיבת "נוה שלום".

 

 פרדס הקבלה במשעול

ו כארבעה שנים, בהם מילא רבינו את כריסו בין האירוסין לנישואין הי

העדן התלמודיים את נפשו, -בש"ס ופוסקים והשביע בצחצחות מי

הבורא לדעת -לאחר מכן החלה רוח ה' מפעמתו ונפשו חמדה בצל יד

כל רז סודו, או אז נתעוררו בו געגועים עזים לבוא ולראות פני אלקים 

בית המלך הפנימית.  באספקלריא המאירה, להיכנס לבתי גוואי ולחצר

כך התקדש בקדושה העליונה, הטמונה ושפונה בחביוני פנימיות 

 התורה.

כשראה ה' את עוניו שיגר בעדו ציר נאמן למלאות די מחסורו, הלא 

הוא המקובל האלוקי רבי גדליה חיון, שבשנה זו יסד את ישיבת 

ל" וכיהן בראשה. הלה פקיע שמיה טובא כאחד -המקובלים "בית ק

לי המקובלים מזמן האר"י והלאה, ומיד עם הקמת הישיבה מגדו

סגולה, אשר -הקדושה הלזו התקבצו סביבותיו קומץ מסולתם של יחידי

 דבקו באורו הבהיר עד לאחת, וקיבלו לקח מפיו בחכמת האמת.
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רבינו יצק מים על ידיו והעריכו כפי רום ערכו. בספרו שם הגדולים הוא 

לראשו תארים מופלגים ביותר, בזה"ל: מכתירו בכתרי המלאכים ועונד 

"ותמיד היה מוסיף קדושה ועסק בחכמת האמת וכוונות רבינו האריז"ל 

בכל כוחו, והיה מכוון כל כוונות הרב בתפילה ובמצוות אחת מהנה לא 

נעדרה, והכל בקדושה והתבודדות ופרישות. ובדורנו היה חסיד מופלג 

אומרים לו בחלום שניצול מאוד והתפלל על החולים, וזימנין דהחולה 

 בעבור תפילת החסיד".  

לבסוף, באצבע אלוקים משום מעשה שהיה, נגזר על הרש"ש לבקוע את 

ההסתר שכפה על עצמו בבואו ירושלימה, ורבי גדליה חיון -מסך

נפש שאין לה אח ורע, בהשכילו להבין כי כך סיבבה החכמה -בגדלות

יבה המסור, אשר נחשב העליונה שם עצמו הדום לרגליו של שמש היש

 היה לאיש פשוט בתכלית.

מכאן ואילך בקע כשחר אורו הגנוז של הרש"ש הקדוש, ונתקבל 

בתפוצות ישראל כאיש אשר רוח ה' דיבר בו ומילתו על לשונו, ונודע 

סמכא הגדול ביותר -כ'המפרש' בה"א הידיעה של תורת האר"י, וכבר

ב"י והלאה. הוא להטעים את דבריו של גדול המקובלים מימות רש

הגבר הוקם על ליישב את הסתירות בדבריו בנתיב אשר סלל לו בדרך 

 והסולם העולים השמיימה.

אישיות גדולה זו סחפה אחריה את החיד"א כברזל אחר האבן 

השואבת, שבראותו בעיני רוחו את גודל התועלת שיוכל להפיק 

לו לחסות מקרבתו הפציר בו הלוך והפצר, כי לא ימנע ממנו בר ויתיר 

תחת צל כנפיו ליהנות מזיוו ולשבוע מטובו, ברם כל מאמציו עלו בתוהו 

 ורבינו נתקל במענה שלילי והעלה חרס בידו.

לתמיהתו של רבינו מה זה ועל מה זה, מדוע מסרב האדון להכניסו 

להיכלו וחדר משכיתו, נענה הרש"ש ואמר: "הן אמת שלפי שורש 

שו בחכמת הקבלה, אולם עדיין נשמתו הריהו מסוגל להשלים את נפ

לא הגיעה השעה. בינתיים תפקידו בהאי עלמא הוא להמשיך בלימוד 

 תורת הנגלה, עד בוא העת".
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 בחלום אדבר בו

מטעמים הכמוסים עמו סירב רבינו לקבל את דברי הרש"ש ככתבם 

וכלשונם. תשוקתו הכבירה ללימוד חכמת הח"ן הכריעה אצלו את הכף, 

גופו להכניע את החומר כדרכי החסידים  והוא החל מסגף את

הראשונים. הוא התענה במשך ימים רבים, וגם בשעת הפגת התענית 

לא בא אל פיו כי אם לחם צר ומים לחץ, והכל בכדי להכשיר את נפשו 

 רוחו ונשמתו להשגות הרמות שבחכמת האמת.

בספר שמע טוב מובא, כי שח השד"ר הירושלמי החכם רבי דוד 

ן באוזני מקורביו, שבבחרותו היה החיד"א עורך סיגופים יקותיאל הכה

עצומים וגדולים בכדי להשיג השגה, ובאו בחלום לאביו ואמרו לו 

שישלחנו לבנו מירושלים, כי מתקנאים המה לו על רוב קדושתו והוא 

 בסכנת נפשות, ומאז הסכים לשולחו לחברון ונתיישב שם.

יצל עד תומה, והספיק בפרק שנה תמימה התגורר רבינו בחברון, אותה נ

זמן הקצר הלזה להוציא לאור עולם שני חיבורים כבירים בלמדנות 

ובתולדות גדולי ישראל, הלא הם "שער יוסף" על מסכת הוריות, שם 

גלייה לדרעיה ונפל נהורא בחללא דעלמא, ו"העלם דבר" על דבר גדולי 

 שראל.העם, לבל ימחה זכרם מי-הדורות שנעלמו שמם וזכרם מתודעת

ספר זה היווה בסיס לאחד ממפעלי חייו, אשר באו לידי ביטוי בספרו 

הספרים של תולדות בחירי העם שנכתבו על ידי -"שם הגדולים", ספר

המופלא שבסנהדרין, הלא הוא רבינו. שם מתגלה הוא במלוא כוחו 

וגבורתו בידיעות מופלגות ונדירות במקצוע זה שבתורה, שכדברי החזון 

תיו "ידיעת חכמי התורה תכונותם ומידותיהם הם הם גופי איש באיגרו

תורה", כשכל המעיין בספר זה אפילו בעיון פורתא ורפרוף בעלמא, חש 

בעליל את גודל הכבוד והיקר שרחש המחבר הגדול לבחירי העם 

לדורותיו. בדרך אגב מבליע שם רבינו בין השיטין ידיעות שנודעו לו 

דרגות שזכו להם חלק מהגדולים אשר מסוד ה' ליראיו בגודל שגב המ

 לשמם וזכרם תאוות נפשו.

כשרבינו שב ירושלימה ובא בברית הנישואין עם ארוסתו, העלה אביו 

על הכתב את הרושם העז שנחקק בו, אשר הודיעו טפח וטפחיים משגב 
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גדלותו של בנו הקדוש, וכה היה דבר החיזיון, שבחלום הליל ראה כיצד 

, ולאחר שובו גלל באוזניו, כי זה עתה שב מטבילה נעלם בנו מנגד עיניו

הטבילה פץ לו -בימה של טבריה וייחד יחוד פלוני, ובעודו בתוך מי

 המבשר לאמור: "רבי רבי, מורי מורי", ויהי למופת.

 

 רבינו משמש כתלמידיהם של רבותינו מצוקי ארץ 

בשנת תק"ב נפל דבר בישראל כשהאור החיים הקדוש עלה לחונן את 

הקודש והשתקע בירושלים, ועמד בראשות שתי -רה של ארץעפ

ישיבות, האחת ללימוד הנגלה ומשנתה ללימוד הקבלה, זאת עד 

 לפטירתו שנה לאחר מכן, בט"ו בתמוז תק"ג.

בתקופה קצרה זו הספיק אותו צדיק להטביע גושפנקא על חיי היהודים 

. כשאך בירושלים ולהאציל מקרני הודו על פני כל הבאים בצל קורתו

שמע רבינו הצמא לדבר ה' על אדם גדול נוסף אשר נמצא בקרבת 

מקום, ניצל את ההזדמנות שנקרתה לפתחו למצות את מידותיו של 

האי גברא רבה, אשר צדיקי אמת העד העידו בו שהיה בו ניצוץ מנשמת 

משיח, והפך חיש מהרה לתלמידו. כך למשך אותה שנה קסומה 

ים, ההל נרו של רבו זה הקדוש עלי שהתגורר האור החיים בירושל

 ראשו.

רבינו כתלמיד נאמן ידע היטב לתהות על קנקנו של רבו, הקדוש בכל 

מיני קדושות. בספרו הנזכר 'שם הגדולים' הריהו פוכר ידיו בסיפוק על 

השמועה שגונבה לאוזניו, על כי נתפשט מאוד לימוד ספר האור החיים 

פולניה החסידית החדיר רבי בעם היהודי לפזורותיו, ואף במדינת 

את לימוד הספר הקדוש, והוסיף: "ולפי ערך הדור היה  30ישראל בעש"ט

 לב הרב ההוא מבעית בתלמוד".

                                                             
ך לתנועת החסידות ופסע בדרכיה, וברם אין ספק כי הוא העריך עד למאוד את שמשותיה, עד כי באחד מספריו מצטט הוא לא ניתן לומר כי רבנו השתיי 30

בבוראו  מימרא "מהצדיק רבי מנדל'ה מטבריה", ]בעל הפרי הארץ[ "אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עוון", שמאושר הוא האדם אשר רגע של הסח הדעת מדבקותו
 נאים הדברים למי שאמרם ולמי שהביא על ידם גאולה לעולם.נחשב לדידו לעוון, ו

נו בשם רבו האור מעניין לעניין באותו עניין מסופר, כי רבנו ביקר במדינת פולניה ושם פגש את בעל התולדות ונתארח אצלו בשבת, קודם אמירת הקידוש חזר רב
ך לשוב בתשובה בכדי שלא להיות פסול לעדות, בעולם החסידות סיפרו ברטט וערגה, כי החיים, שקידוש כידוע הוא עדות על בריאת העולם והנה לפני עדות צרי

שלמה כששמע הכהן הגדול את הדברים היוצאים מפי קדשו של רבנו בקדושה וטהרה קרס ארצה מתעלף, לקול התביעה שעליו לפשפש במעשיו ולשוב בתשובה 
 לפני בוראו.  
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שנים ספורות לאחר עלות בעל האור החיים השמימה, עלה ארצה 

מטורקיה הגאון רבי יצחק בר"ב הכהן בעל שו"ת בתי כהונה, לעלות על 

. אף לו היתה השפעה מכרעת על כס הראשון לציון שנותר מיותם

עיצוב דמותו של רבינו ושיטת לימודו היתה לרבינו לעיניים, כשרבינו 

 הרבנות של רבו.-היה זה שכתב בכתב ידו את כתב

לאושרו של רבנו לא היה קץ, כשאחר הדברים האלה עלתה אל 

הרש"ש שוועתו והוא הואיל לקבלו בין שורות תלמידיו בישיבת "בית 

בית ה' מצא לו ידיד כלבבו הלא הוא המהרי"ט )רבי יום ל". שם ב-ק

טוב( אלגזי, וכרתו שניהם ברית ידידות. יחדיו הרקיעו שחקים בשקידה 

 עצומה על דלתי חכמת האמת, עד כי לא ידעו בין יום ללילה.

חיים שאין -ל", נוצק דפוס-באדמת קודש זו שבין כותלי ישיבת "בית ק

דים הקדיש את חייו למטרה אחת עלי עפר משלו. כל אחד מהתלמי

ויחידה: 'לאוקומי שכינתא מעפרא' ותו לא מידי, בלא שום מחשבה על 

אודות התעלות רוחנית אישית, שנחשבה לדידם של חכמי הסוד 

כמחשבת פיגול אשר לא תירצה, רק שתעלה העבודה לאישה ריח 

 ניחוח לה'.

ם זה בעקבות התקשרותם האמיצה של באי אותו בית הגדול לאלקי

בזה, יסדו אגודה בשם "אהבת שלום" בעלת תקנות מחמירות וכבדות 

משקל, אשר הפכו את ההתקשרות בין הנשמות לבעלת משמעות 

 נצחית שלא פג תוקפה, בין בעלמא הדין ובין בעלמא דאתי.

 

 מעשה נורא מכבשונם של חכמי הדורות

אחר תמורה זו שחלה בחייו, בה החל רבינו להגות בסתרי תורה, 

לכאורה דומה היה כי בא אל המנוחה ואל הנחלה, ואולם ההשגחה 

קודש, לכתת את רגליו בארצות ניכר -העליונה זימנה לפתחו שליחות

לאסוף מעות למען עניי ארץ ישראל. בהקשר לכך עברה בירושלים 

מדור לדור ברטט של חרדת קודש, מעשיה על אודות דחיקת הקץ על 

 ה בגורלם, ומעשה שהיה כך היה:ידי הני אריוותא והסוף אשר על
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ביום מן הימים נועדו החוט המשולש, רבינו הרש"ש ושני תלמידיו, 

רוזה, לסוד שיח, והמתיקו סוד בדברים שכיסם -לה-רבינו ורבי חיים די

עתיק יומין אימתי יבוא קץ הפלאות. לבסוף נמנו וגמרו כי כשל כוח 

 אולה.הסבל, ויש מקום לפעול בדרכים שמימיות להחשת הג

זמן ההחלטה הנמרצת היה בעת חורף, השלג כיסה את עין ירושלים 

וכולה הפכה לבן. השלושה לא נרתעו מהקור החודר לעצמות והחלו 

לערוך גלגולי שלג, שכידוע ליודעי דבר כוויות קור צורבות בבשר החי 

ערוך יותר מכוויות חום. בתוך גלגוליהם התפללו בכוונות עילאות -לאין

 הגלות. לסיומה של

לאחר מכן התענו בני החבריא ג' ימים רצופים, בהם לא פסיק פומייהו 

מלשפוך צקון לחש לפני קונם, אולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם. 

בתום ימי התענית גמרו אומר כי בלא שתבוא הגאולה במהירות 

המירבית חייהם אינם חיים, מתוך מחשבות קדושות אלו עלו בסופה 

הגג, שם החלו להרעיד את כל העולמות ולזעזע את -תובסערה לעליי

כל מערכת הגלגלים, ודומה היה שכמו חוני המעגל אף שרפי מעלה 

בשר -אלו עגו עוגה לעצמם שאינם יוצאים ממנה בלא שישמעו באוזני

 את פעמי משיח.

קול ממרומים -עליון אלו לשמוע בת-לפתע פתאום נחרדו קדושי

ה: "בני היקרים אי אתם רשאים הקוראת אליהם בקריאה של חיב

דא -לדחוק את הקץ". בטרם הספיקו לשקול בדעתם האם אף על כגון

נאמר 'אין משגיחין בבת קול', היתה הבת קול מצווחת ואומרת: "כדי 

שלא תהיו שלשתכם יחד באגודה אחת ותמשיכו במאמציכם אלו, 

 גוזרני עליכם שאחד מכם לכל הפחות יגלה ממקומו, שלא ידחוק כח

 הכינוס לצדיקים את הקץ".

הקול סתמה ולא פירשה מי הוא זה ואי זה הוא שעליו -מאחר שבת

נגזרה גזירת הגלות, הפילו פור, כשכל אחד מהחכמים כתב את שמו 

בפתק והניחו בסידור. כאשר פיענחו את צפונות הגורל נפל הפור על 

רבינו, אשר ללא צל של היסוס קיבל על עצמו את הדין באהבה, 

יפרד מרגבי אדמת הקודש של מקדש מלך עיר מלוכה, ומחבריו לה
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הדגולים אנשי בריתו. מיד לאחר מעשה שגיא הוד זה, שם פעמיו 

 לארצות אירופה לשמש כשד"ר של חברון.

 

 בן שלושים לבינה

בכך פתח רבינו פרק חדש בחייו עתירי התהפוכות. כשליח נאמן של 

ם וימלא די מחסורם, מסר קהילת חברון, אשר תלו עיניהם בו שיכלכל

נפשו בשליחותו, כשבין גברא לגברא היה עוסק בפוריות תורתית 

עצומה במימדיה, ומשלח ידיו בספרים חובקי זרועות תבל בכל 

מקצועות התורה, בבקיאות מפליגה וחריפות כבירה מעין חריפי 

דפומבדיתא. בשעות שאינם לא מן היום ולא מן הלילה הוא מבקר 

ין בכתבי יד נדירים שכמעט שלא שזפתם עין אדם, בספריות ומעי

וכתבים אלו שימשו לו כחומרי עזר למלאכת ריכוז המידע המרבי 

 גוניים.-בתחומי עיסוקו הרב

אחריות, הדורשת -גורל ורבת-משרת השד"רות היוותה שליחות הרת

מנושאיה מחד גיסא להיות בעל כתפיים רחבות ודמות רוחנית שתוכל 

רוחה ולעורר אימון במטרות השליחות, ומאידך להשפיע מאוצרות 

מעשה אשר רגליו נטועות כבמסמרות בהאי עלמא. -גיסא להיות איש

מינויו של רבינו בעודו רך בשנים למשרה רמה זו, מעניקה לנו מימד 

נוסף לגדלותו הבלתי נתפסת של אדם זה הגדול בענקים עוד בשנותיו 

אר רוחו, חבר גם חינו הצעירות, 'אב בחכמה'. לגאונותו ועוצם ש

 המיוחד, והללו יחדיו עשאוהו לאיש מצליח בכל אשר יפנה.

 

 נדודים בארצות ניכר

רבינו מגולל בכתביו את כל ה'הרפתקי דעדו עליה' במהלך נדודיו 

המרובים בארצות אירופה, לא נאריך בתיאורי פרטים ופרטי פרטים 

 תומצתים.מכל שהתרחש עמו, ונזכיר את קורותיו בראשי פרקים מ

בתחילה נסע לארץ איטליה שם זכה בכמה קהילות לכבוד מלכים, 

ואולם היו מקומות שלא זכו לעמוד על רום מעלתו ואף היו שחשדוהו 
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בפלילים כביכול מתחזה הוא, ואך בקושי עלה בידו של רבינו להוכיח 

 את חפותו.

 –באיטליה זכה לפגוש פנים בפנים את החכם רבי משה חיים לוצאטו 

שאז עדיין היתה אישיותו שנויה במחלוקת, רבינו מעלה על  –מח"ל הר

 .31נס בכתביו את הרושם החיובי העז שחוללה בו פגישה זו

בהיותו בארצות אשכנז נסע במיוחד לורמייזא בכדי להכיר מקרוב את 

רבי יעקב פולק בעל הפני יהושע. רבינו כותב אודותיו ש"חזות פניו היא 

ר שזכה הפני יהושע לתהות על קנקנו של כפני מלאך אלקים". לאח

רבינו, שיגר בידו מכתבי המלצה שפתחו בפני רבינו שערים רבים, שכן 

 כל.-גדול היה כבודו של בעל הפני יהושע בעיני

לאחר מכן ביקר רבינו בהולנד, באנגליה, במרוקו, ובעוד כמה ארצות, 

רים וזכה שם לכבוד ויקר. בכל מקום בואו מצא לנכון לבדוק בחו

דפוס -יד, או לחילופין למצוא בית-ובסדקים היכן ניתן להשיג כתבי

 הראוי לשמו בכדי להדפיס את ספריו המרובים.        

לאחר מספר שנים בהם לא ידע רבינו מנוחה לנפשו, התיישב ישיבת 

קבע של עשרים וחמישה שנה במנוחת השקט שלווה ובטח בליוורנו 

למושב לו, כי באיטליה היה ענף  שבאיטליה. רבינו ביכר במקום זה

הדפוס מפותח ביותר, והיה ביכולתו להדפיס את ספריו שנכתבו ברצף 

בזה אחר זה בלא ליתן רווח בין פרשה לפרשה. שנים אלו של גיל 

העמידה והלאה נחשבו השנים היפות בחייו, בהם היה ביכולתו לישב 

 בנחת על התורה ועל העבודה.

 

 ושיטות הפסק בהם דגל רבינ

דרכו הלימודית של רבינו ייחודית היתה, בשיטתו כיצד לחצוב פסק 

 הלכה מן הגמרא והפוסקים, והיא תורה שלמה של ממש. 

                                                             
יש אף ידיים מוכיחות להשערה שכיוצא בית  ויתכן שכאיש אשר השלום נר לרגליו לא חפץ לבחוש ידיו בקדירה. בספרו שם הגדולים אין הרמח"ל מוזכר, 31

 מדרשו של האור החיים שהיו בינו לרמח"ל חילוקי דעות עניינים אודות הדרך הנכונה בלימוד תורת הקבלה מפני כבוד רבו נמנע מלהזכירו.



©
 

 69עמ' 

דרכם של חכמי ספרד היתה להרבות ספרים, ומלבד עולם הדרוש, בו 

היו הם מחדשים גדולים, כאשר לרעיונותיהם המסולאים טעם מקורי 

לומד בתפנוקי מעדנים, הרי וערב במיוחד הממתיק את חיכו של ה

שמרבית ספריהם מצטיינים בעיקר בעושר ידיעות בלתי נדלה, ובגישה 

פשטנית באופן דימויים מילתא למילתא, בלא לילך גבוהה גבוהה 

 בדרכים שהם דק מן הדק עד אין נבדק.

מאחר שנשתבחו בבקיאות בתורת הלשון, והיו סופרים את התורה 

לכך התאפיינה גישתם לפסק בשמרנות  באותיותיה פשוטו כמשמעו, אי

מוקפדת והיצמדות מוחלטת למקורות, בפשטות נאמנה. מרן הבית יוסף 

חיבר את השולחן ערוך, ומטבע הדברים כתביו מהווים את הסמכות 

ההלכתית הספרדית הבסיסית ביותר, שעל פיה יישק כל דבר ומבלעדיה 

 לא ירים איש את ידו ואת רגלו.

בינו גישה חריגה למדי בנוף הספרדי, מאחר שאצלו בעניין זה היתה לר

הסיני ועוקר הרים היו משמשים בד בבד. ניתן לומר כי גישתו הכללית 

של רבינו לכל דבר ועניין מתאפיינת בפתיחות ורעננות בלא להיות 

כבולים למוסכמות, ואף בהלכה מוצא קו חשיבה זה את ביטויו, וכך, 

במקרים רבים נטה לפסוק  –נזי הגם שאף לא אחד מרבותיו היה אשכ

כדעת פוסקי אשכנז. יחד עם זאת, אולי גם מסעותיו המרובים בארצות 

 אירופה גרמו לכך.

סוגיה מחכימה ומרתקת היא זו, והחכם להחכים בה יעיין נא בכמה 

מהקדמותיו המופתיות של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לספריו, ובנו מרן 

וט יוסף הקדיש ספר שלם לניתוח הראשון לציון שליט"א בעל הילק

 העניין, עיין שם ותמצא נחת.

 

 ויהי בנסוע הארון

בי"א באדר שנת תקס"ו הורם הנזר וניטלה העטרה, רבינו הלך בדרך כל 

הארץ בשנת השמונים ושתים לחייו. רבינו נטמן בליוורנו לקול נהי ובכי 
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ם על של תלמידיו ומוקירי זכרו, אשר ספדו לו מרורות ומיאנו להנח

 האבידה הגדולה והשריפה אשר שרף ה'.

אמת, שנכתבו על ידי תלמידו רבי שמואל -על מצבתו נחקקו הררי תארי

ברבי משה הכהן, בשפה פיוטית וציורית ובהשתפכות הנפש אותנטית 

האופיינית לחכמי המזרח, והמה מהווים מסמך היסטורי מרתק ומאלף 

ידיו. וזה דבר המבטא נאמנה את גודל ההערצה שרחשו לו תלמ

 המצבה, ככתבה וכלשונה:

 גדול מנביא –איש חכם  –מופת הדור  –הן פה מדור 

 נשבר ליבי –למרומי על  –אור התורה  –עת כי נקרא 

 נר מערבי –אוי כי כבה  –שר הצבא  –אוי כי נחבא 

 הוא המצביא –בסנהדרין  –רב המופלא  –כבוד מלא 

 לפאר ולצבי –דוד נקרא  –חיים יוסף  –רב הו"ד הוסף 

 שבה שבי –עלה מרום  –הוא אזולאי  –רב כנהוראי 

 שנה רבי –כל החכמות  –בו מזהירין  –ובסוד עירין 

 נעדר טובי –יום י"א אדר  –ובסוד נעטר  –הן הוא נפטר 

 גדל עצבי –לחש ונהי  –לפ"ק צקון  –בשנת תיקון 

 בם משגבי –נראה סודות  –הוד ספיריו  –אך בספריו 

 עם הרשב"י –תגל נפשו  –תוך אפריון  –ון לפני עלי

 התשבי –הוא אליהו  –עם איש סודי  –ישוב דודי 

 מצבת קבורת איש אלוקים קדוש הוא הרב המופלא מופת הדור והדרו 

המקובל האלוקי מרביץ תורה בישראל החסיד והעניו ריש מאתיה וריש 

 מתיבתיה 

 הישיש כמוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי זצוק"ל

 תו יגן עלינו ועל כל הקהל הקדוש יצ"ו זכו
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נקרא אל השמים אור עיניים יום שבת קודש באחד עשר באדר שנת 

 תקס"ו לפ"ק

 יש"י עמה"ן ]יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכחו[

 ת.נ.צ.ב.ה.

בשנת תש"ך החליטו ראשי העדה הספרדית להעלות את ארונו ארצה. 

ומכריהם, כי גופו של רבינו ראייה שחו בהשתאות לכל יודעיהם -עדי

נותר שלם כביום הלקחו לבית עולמו, וכדרכם של צדיקי אמת לא 

 שלטה בו רימה ותולעה. 

המנוחות, וכמיטב המסורת -בהלוויה רבת משתתפים נטמן רבינו בהר

הספרדית נבנה אוהל מלכותי וכליל יופי על קברו, ומיני אותו היום 

שאת לבני השבט -וביתרתלפיות, -והלאה משמש מקום קברו כתל

המפואר בני עדות המזרח, אשר רואים בקברו של אביהם הרוחני 

כמקום הטבעי ביותר לשפוך את שיחם לפני אביו שבשמים. המקום בו 

 שרויה ועליו חופפת נשמת הצדיק.

בכל הדברים הללו לא נגענו אפי' בשולי גלימתו של רבנו, ועדיין יש 

כל השטחים, שיטת עיונו, ומהי הרבה מה להאריך בתיאור גדלותו ב

דרכו באסוקי שמעתא ולהבינה כצורתה. גם לא חדרנו לבית גנזי 

 אוצרות חכמתו, וכל אלו מהווים נושא למאמר בפני עצמו. 

זכותו של האי עיר וקדיש אשר מן שמיא נחית, תגן עלינו ועל כל בית 

 ישראל, אמן.   

 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן
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 סיפור
 

 מיהודי... להפחית מכה

היה זה ערב ראש השנה בשנות הלמ"דים המוקדמות, האברך המופלג 

רבי אהרן טויסיג מיקירי ויז'ניץ עשה את דרכו לעבר ביתו, תוך שמוחו 

הוגה ללא הרף עצות ותחבולות כיצד לצאת זכאי בדין, ולהמליך את 

 הקב"ה בראש השנה כדת כראוי וכנכון.

מלבבת, כשבנו הפעוט נפל  בבואו לביתו ציפתה לו הפתעה בלתי

למשכב וחום גופו טיפס ועלה בצורה מדאיגה. ערב ראש השנה אינו 

העיתוי המוצלח להתפנק, ולכן ניסה בתחילה לטפל בו באמצעים 

 חובבניים כמו כדור אקמול וכוס תה לוהט, ואולם העלה חרס בידו.

בלית ברירה נאלץ רבי אהרן לנטוש את כל ההכנות לקראת יום הדין, 

ולהתקשר לעסקן רפואי בעל הבנה ומהלכים בעולם הרפואה, בכדי 

ליהנות ממנו עצה ותושיה כיצד עליו לנהוג בתסבוכת זו שהשכימה 

 לפתחו בדיוק בערב היום הגדול.

אותו עסקן האזין ברוב קשב לפרטים ופרטי פרטים ולאחר מכן השיב 

ן להחיש בפסקנות, כי אין מקום להקל ראש בכגון דא, וכי על רבי אהר

פעמיו תל אביבה, שם ישנו דוקטור שאינו שומר תורה ומצוות המומחה 

לתחום. הוא אמנם דורש שש מאות ש"ח טבין ותקילין על כל ביקור, 

 ואולם בכך תעלה בע"ה מזור למכתו של הבן יקיר.

מיד שכר רבי אהרן מונית למעונו של הרופא, כשעומדות היו רגליו 

העיף רבי אהרן מבט חטוף לכל עבר, בתוככי הקליניקה היוקרתית 

ונדמה היה לו בתחילה כי לא נשתנתה קליניקה זו מכל הקליניקות 

במאומה, שכן כמו אצל כל הרופאים כך דאג רופא זה להרשים את 

הלקוחות, ולעטר את הקירות במדפי ספרים בהם מונחים בסדר מופתי 

כבדה ספרים העוסקים במדע הרפואה, המשרים מעצם טבעם אווירה 

 ובלתי נוחה.
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תוך כדי הסקירה, נוכח רבי אהרן לראות למרבה התדהמה במדף צנוע 

בו מונחים כמה מחזורים, ו... ולא פחות ולא יותר שני כרכים ישנים של 

הספר "מאיר עיני חכמים", אשר בו מכונסים מאות פלפולים חובקי 

זרועות עולם של הרבי מאוסטרובצא, מגדולי אראלי התורה שבדור 

 שקדם לשואה.

למותר לציין כי בשלב זה טיפסה סקרנותו של רבי אהרן לגבהים, פליאה 

דעת ממנו נשגבה "מה לכהן בבית הקברות?!", ומה המניעים שגורמים 

לרופא בכיר שהקשר בינו לדת נראה קלוש ביותר לשמור ספרים תורניים 

ותא בינות לספרי הרפואה שעליהם גאוותו, ולא ספרי יסוד מגירסא דינק

אלא בספר הספרים של תורת הפלפול אשר טובי המוחות מאמצים את 

 מוחם עד קצה גבול ההשגה בכדי לרדת לפחות לתחילת דעתו!

מאחר שלא היה זה ביקור נימוסין, גמר רבי אהרן בליבו לשמור את 

מחשבותיו לעצמו עד שהטיפול יבוא על סיומו, ואכן תכף כשסיים 

ם, שילשל רבי אהרן לידיו את דמי הרופא את מלאכתו ורשם לו מרש

הביקור, ואחר שאל: "לאחר בקשת המחילה מכבוד הרופא, יש את נפשי 

 לשואלו, מהי הזיקה המקשרת בינו לרבי מאוסטרובצא?".

בתגובה לשאלה החל נהר של דמעות לזלוג מעיני הרופא. רבי אהרן 

נחרד לראות את האדם השכלתן והאינטליגנט העומד לפניו, הנמנה 

לא ספק על זן האנשים שאין דמעתם מצויה, ממרר בבכי כתינוק ללא ל

הכנה מוקדמת, הרהורי חרטה החלו להעיק על מצפונו, שמא נגע בידיים 

 לא אמונות בפצע נסתר בחייו של הלה?..

הרופא לעומתו נראה היה כמי שעבר כליל לעולמות אחרים, וכשהוא 

ח בקול סדוק מבכי פוסע במנהרת הזמן כמה עשרות שנים לאחור, פת

במונולוג חוצב להבות אש: "כלום שואל הנך מה ביני לרבי 

מאוסטרובצא? הלא יליד אוסטרובצא אנוכי! זכיתי להכיר היטב את 

הרבי הקדוש ולתהות על קנקנו של אותו מלאך אלקים. מידת אהבת 

ישראל שלו היתה למופת, עד שנשביתי עמוקות בקסמה של חמימותו 

 ".אשר המיסה כל לב
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רבי אהרן נסחף בדבריו של הרופא, והרופא המשיך: "לאחר פטירתו של 

האיש הדגול הקרוב ללבי, חרף העובדה שאיני נמנה על קהל שומרי 

הדת והמסורת, חשתי קשר נפשי עמוק לאיש ומורשתו, וכשאך יצא 

לאור ע"י תלמידיו ספר מפרי תנובת רוחו רצתי כאחוז תזזית לקנות את 

עד עצם היום הזה שוכן הספר כבוד בחדרי.  –יך רואות הספר, וכפי שעינ

איני נמנה על הלמדנים הגדולים... אך קשור אנוכי בכל נימי נפשי לספר 

 הקדוש ומחברו".

כשנוכח רבי אהרן לראות כי נפתח צוהר לנשמתו של האיש, החליט 

לנצל את ההזדמנות הבלתי חוזרת ולהטעין את מצבריו הרוחניים 

ל הצדיק אשר נפשו קשורה בנפשו. בצעד של רגע במכתמי תורתו ש

שאל את הרופא: "האם יש את נפשך לשמוע דבר תורה מהרבי 

מאוטסרובצא?", הרופא נענה בהתרגשות גוברת והולכת "דברי הצדיק 

 יוצרים אצלי עניין רב, לכבוד ולעונג הוא לי להתבשם מחכמתו!".

דרשותיו דברי  "הקשב נא ידידי ורעי" הקדים רבי אהרן כדרכו בכל

חיבה ורעות, "הזכרת בדבריך את אהבת ישראל של הצדיק, אמסור לך 

אפוא דבר תורה בשמו, אשר מאפיין את היכל האהבה שבמיתרי ליבו. 

 שים נא את אוזניך כאפרכסת והסכת ושמע את אשר אומר אליך".

"הגמרא מקוננת על טיפשותם של הבריות אשר קמים בפני ספר תורה 

ם לקום בפני אדם גדול, והלא שטות גדולה היא זו, שכן ואינם טורחי

גדול כוחם של חכמים כביכול יותר מהתורה, שהלא התורה קובעת שיש 

להלקות את החוטא ארבעים מלקות, וחז"ל בכוחם הנשגב דרשו 

להפחית את המינון לשלושים ותשע. עד כאן דברי הגמרא. ולכאורה יש 

דוגמה מפסוק בפרשה מוקדמת  מקום לשאול, מדוע אין הגמרא נוקטת

יותר, הוא הפסוק של ספירת העומר, שכן התורה אומרת 'תספרו 

 חמישים יום' וחז"ל פסקו שיש לספור רק ארבעים ותשע יום?".

"אלא שהגמרא חפצה ללמדנו בזאת, כי אין כוחם של החכמים מתבטא 

רק בשינוי מהמשמעות הפשוטה של התורה שבכתב, אלא עיקר כוחם 

 להפחית מכה מיהודי!".  –הוא 
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"כך הביע אותו צדיק את רגשותיו ההומים במידת אהבת ישראל שאין 

 לה גבולות" סיים את דבריו.

בטרם הספיק רבי אהרן להפסיק את שטף הדיבור, פרץ אשד של דמעות 

געגועים ושטף את פני הרופא, עד שכמעט נקווה תחת מקומו אוקיינוס 

 תו.של דמעות. הדברים עוררו את נשמ

אחר כמה דקות של שתיקה רועמת אמר בנימה שהחלטיות ושברון לב 

משמשים בה בערבוביא: "רבי אהרן! עשה נא עמדי חסד, אנא הואל 

בטובך להשיב אל ארנקך את דמי הביקור. כבר באתי אל שכרי בכך 

שהורדתי מכה מבנך, ומצווה זו שקולה ללא ספק כנגד שש מאות 

 השקלים...".               

 ]מפי בעל המעשה, בהספדו על מרן הגרי"ש אלישיב זצוקללה"ה[ 

       

 הרב זאב קופלמן  לתגובות:
 


