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שמות השבטים נזכרו ע"ש 
גאולת ישראל

שיעבוד  מעניני  כתוב  שמות  בחומש  הנה 
ובניית  תורה  ומתן  מהגאולה  ואח"כ  מצרים, 
חוזרת  התורה  החומש  ובתחילת  המשכן, 
וכו'. שמעון  ראובן  השבטים  שמות  את  ומזכירה 

ישראל  גאולת  ע"ש  איתא  ה'(  א'  )שמות  ובמד"ר 
עמי,  עני  את  ראיתי  שנא'  ראובן  כאן,  נזכרו 
ע"ש  לוי  נאקתם,  את  א'  וישמע  ע"ש  שמעון 
וכו',  הסנה  מתוך  לצרתם  הקב"ה  שנתחבר 
שנתן  יששכר  להקב"ה,  שהודו  ע"ש  יהודה 
וביזת  מצרים  ביזת  שעבודם  שכר  הקב"ה  להם 
שכינתו  הקב"ה  שהשכין  ע"ש  זבולן  וכו',  הים 
וכו',  ביהמ"ק  אלא  זבולן  ואין  וכו'  בקרבם 
ע"ש  דן  בכח,  נאדרי  ה'  ימינך  ע"ש  בנימין 
נפתלי  וכו',  אנכי  דן  יעבודו  אשר  הגוי  את  וגם 
גד  וכו',  הקב"ה  להם  שנתן  ומצוות  תורה  ע"ש 
גד,  כזרע  שהוא  הקב"ה  שהאכילם  המן  ע"ש 
ע"ש  יוסף  וכו',  אותם  מאשרין  שהיו  ע"ש  אשר 
וכו'  ישראל  את  ולגאול  להוסיף  הקב"ה  שעתיד 

קצת(. בשינוי  זה  כעין  איתא  ג'  אות  )ובתנחומא 

ויצא  בפרשת  בפסוקים  כשכתוב  והנה 
על  אחרים  טעמים  מפורש  נולדו,  שהשבטים 
ה'  ראה  כי  ע"ש  ראובן  קראה  דלאה  שמותיהם, 
טעמים  כתוב  ולא  השבטים  בשאר  וכן  בעניי, 

במדרש. הנזכרים  אלו 

בשמותיהם  הכונה  הי'  דמשמים  נאמר  אם  ואפי' 
בפי  נתן  שהקב"ה  אלא  במדרש,  שכתוב  לטעם 
בניהם  את  לקרוא  אחרות  סיבות  האמהות 
מפרש  המדרש  למה  צ"ב  עדיין  אלו,  בשמות 
ויצא  בפרשת  ולא  כאן,  שמותיהם  טעם  את 

שמותיהם? וקריאת  לידתם  את  כשכתוב 

כך  להבין  שאפשר  במה  נ"מ  מאי  צ"ב  ועוד 
באופנים  לפרשם  גם  אפשר  הרי  בשמותיהם, 
במה  והענין  הלימוד  מה  צ"ב  ועוד  אחרים, 
הענינים  שכל  מאחר  בשמותיהם  נרמז  זה  שכל 

בפסוקים? מפורש  כתובים  האלו 

אנשים  שמות  בפסוקים  שכתוב  מצינו  והנה 
ומרים  שיוכבד  מה  כגון  שנקראו,  כשמות  לא 
שמות  בפ'  רש"י  )עי'  ופועה  שפרה  בשם  נקראים 
בפ'  רש"י  )כמש"כ  שמות  ז'  היו  ליתרו  וכן  ט"ו(,  א' 

קראו  לא  אדם  בני  שמסתמא  אע"פ  א'(,  י"ח  יתרו 

מעשיו  ע"ש  הם  השמות  שכל  אלא  בכולם,  לו 
ומדרגתו.

מהשתלשלות  לדבר  מתחילה  כשהתורה  ולפי"ז 

הרגיל  בשם  להם  קוראת  לא  התורה  הגאולה, 
כעת  שבמדרגתם  משום  אלא  בלידתם,  שנקראו 
והמסתעף  הגאולה  עניני  לכל  הראוי  במצב  הם 
המשכן. ובנין  תורה  מתן  המן  אכילת  כגון  מזה, 

גאולת  רק  המכוון  הי'  לא  מצרים  בגאולת  כי 
שבגאולה  הענין  כל  אלא  הגופני,  השיעבוד 
שהרי  העולם,  מהלך  בכל  מהפכה  לעשות  הי' 
וזה  חדש,  עולם  נהי'  תורה  ומתן  הגאולה  לאחר 

לזה. ראוים  שהיו  כיון  רק  בא 

טומאה,  שערי  במ"ט  שקועין  והיו  חטאו  כי  ואם 
פסח  דם  בהם  להתעסק  מצוות  ב'  להם  ונתן 
הי'  אעפ"כ  ו'(,  י"ב  בא  בפ'  רש"י  )כמש"כ  מילה  ודם 
וע"ש  מצבם,  לפי  לגאולה  שייכים  שיהיו  גרעין 

השבטים. שמות  את  כאן  התורה  קראה  זה 

ואיך  מיוחד,  חלק  איזה  הי'  שבט  שלכל  ואע"פ 
צ"ל  הדברים?  לכל  שייכים  שכולם  לומר  אפשר 
אחדות  דכשיש  משום  לכולם,  שהי'  נחשב  שזה 
)וכענין  לשני  גם  משלים  זה  לאחד  שיש  מה  כל 
אבל  מצוות,  התרי"ג  כל  את  יקיים  א'  שכל  דא"א  שאמרו 

שיש  וע"י  כולם(  את  מקיימים  ביחד  ישראל  כלל  מ"מ 

נחשב  לאחד  שיש  ומדה  מעשה  כל  אחדות 
לכולם.

שני  ראה  כשמשה  י"ג(  )ב'  שמות  בפ'  והנה 
אתה  הלהרגני  לו  ואמר  וגו',  נצים  עברים  אנשים 
ויירא  כתוב  המצרי,  את  הרגת  כאשר  אומר 
ומדרשו  ופרש"י  הדבר,  נודע  אכן  ויאמר  משה 
דלטורין,  רשעים  בישראל  שראה  על  לו  דאג 

להיגאל. ראויים  אינם  שמא  מעתה  אמר 

מדה  בו  שיש  אחד  רק  שראה  אע"פ  הרי 
להגאל,  ראויים  אינם  שמא  פחד  הוא  זו,  רעה 
ישראל,  כלל  כל  של  בזכויות  תלוי'  הגאולה  כי 
לכלל  נחשבים  לא  הזכויות  אחדות  אין  ואם 
שביהמ"ק  ב'(  )ט'  ביומא  איתא  ובאמת  כולו, 
שלא  דור  וכל  חינם,  שנאת  בעון  נחרב  השני 

בימיו. נחרב  כאילו  בימיו  ביהמ"ק  נבנה 

צריכים  לגאולה  לזכות  שכדי  לומדים  אנו  עכ"פ 
גאולתם  שע"ש  ביארו  וחז"ל  ראוים,  להיות 
דרגת  היתה  דדרגתם  כאן,  השבטים  נקראו 
שהתורה  השם  עיקר  כי  שמותם,  שזה  גאולה 
שייכת  היתה  ודרגתם  דרגתו,  הוא  לאדם  קוראת 
המשכן,  ובנין  תורה  ומתן  המן  ולאכילת  לגאולה 

זה. לכל  שייכים  היו  הם  כי 

דברים  ממ"ח  דאחד  תנן  מ"ה(  )פ"ו  באבות  והנה 
בעול  נושא  להיות  הוא  בהם  נקנית  שהתורה 
כדי  רק  אינו  זה  לקנין  והצורך  חבירו,  עם 
של  הענינים  לכל  אלא  בתורה,  לגדול  לזכות 
לזה  שייכים  שיותר  ומה  לזה,  נצרכים  תורה 

לתורה  שקשורים  הענינים  לכל  יותר  זוכים 
זה  ענין  כי  מאד,  בזה  להתחזק  וצריך  ורוחניות, 

מהעיקרים. הוא 
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שיחה לפרשת השבוע

ברכה מלא  טנא 
חו"ב  הדגול  לידידנו 

האשכולות איש 

רבי הרה"ג 
שטינמן  אשר  ישראל 

ומשפ' שליט"א 
זיע"א רבנו  מרן  של  חביבו  נכדו 

בכל  ולסיוע  לעזרה  לנו  היה  אשר 
תערוג  כאיל  הגליון  הוצאת  עניני 

הענינים. בכל  וכן 
מרן  אצל  לברר  דברים  הרבה  וזכינו 

ובזכותו, ידו  על  זיע"א  רבנו 
הגדולים  אוצרותיו  בפנינו  ופתח 

זיע"א. מרן  מתורת  המלאים 
לימננו  עמד  ותושיה  עצה  בכל  וכן 
יפות  פנים  בסבר  עת  ובכל  זמן  בכל 

ומיוחדות נאצלות  ובמדות 

בתו  נשואי  שמחת  לרגל 
נ"י עב"ג  תחי'  הכלה 

וייקמו  נחת  רוב  מהם  לראות  יזכו 
והיראה  התורה  אדני  על  ביתם 
ואחוה  אהבה  באוהליהם  וישכון 
ישרים  דורות  ויראו  ורעות  שלום 

עד עדי  בבנין  מבורכים 

דליבא מעומקא  בברכה 

תערוג כאיל  מערכת 

בס"ד  לאור  יצא  השמחה  לרגל  נ"ב. 
שידוכין  עניני  תערוג  כאיל  קונטרס 
ברק  בבני  לרכשו  וניתן  ונשואין. 

עקיבא.  רבי  רח'  גלפז  בחנות 

דיומא ענינא  וליקוטי  השבוע  פרשיות  על  פנינים 
זצוקללה"ה שטינמן  הגראי"ל  מרן  ישראל  של  מרבן 



הרבנית  פטירת  על   עוד 
זלל"ה לוינשטיין  יצחק  רבי  הרה"ג  מרשימות 

ההסכם סיון[  י"ג  שישי  ]יום 

באיכילוב,  טיפול  עוברת  הרבנית  הפטירה,  קודם  וחצי  שבוע  שישי  ביום 
להיכן  שאלה  הייתה  חלקית.  בהכרה  היא  הטיפול  את  גומרת  היא  וכאשר 

הישועה'.  'מעייני  על  הוחלט  ובסוף  להביאה 
להכרה.  חוזרת  היא  אם  הזמן  כל  מתעניין  רבינו 

למרפסת  אותה  העבירו  שעכשיו  ומודיע  מתקשר  ברלין  שרגא  ר'  ראשון  ביום 
בבית  נמצא  אחי  שעיה  ר'  הסובבים.  עם  מתקשרת  והיא  הישועה,  מעייני  של 
מיד  לו  מורה  מרן  בהכרה.  שהרבנית  אותו  מעדכן  אני  השיעור,  לפני  מרן 
רוזנגרטן,  יצחק  לר'  יקרא  אני  לו:  אומר  שעיה  ר'  אליה.  לנסוע  רוצה  שהוא 

מיד.  וניסע  מונית  תביא  לו:  אומר  מרן  אבל 
הביאור  מה  לשאלתי  רוח.  קורת  עם  הביתה  חזר  מרן  רב  לא  זמן  כעבור 
ח"ו  שיהיה  שמי  הרבנית  עם  'הסכם'  לו  שהיה  מרן  לי  סיפר  זו  רוח  לקורת 
הייתה  שהרבנית  ועכשיו  וידוי,  איתו  ויאמר  אליו  יבוא  השני  ראשון,  ש"מ 
תיכף  ולכן  ביניהם,  הסיכום  את  יקיים  לא  שמא  לחוץ  מאוד  היה  הכרה  בלי 
נוראות. נורא  לביתו.  וחזר  ו'ידוי'  איתה  ואמר  אליה  נסע  בהכרה  שהיא  ששמע 

בחיים בעודה  צדקה  נתינת  סיון[  כ"ב  ראשון  ]יום 

ובינתיים  יבוא,  שמרן  פעם  מידי  מודיע  רוטשילד  וד"ר  בחדרו,  יושב  מרן 
מבקש  בחדרו  מרן  ביומו.  יום  כמידי  לשיעוריו  חוזר  ומרן  הביתה  חוזרים 
רוטשילד  ד"ר  אחה"צ,  שיעור  עוד  לומר  יוכל  אם  רוטשילד  ד"ר  את  לשאול 

דווי[. ערש  על  כשאשתו  רבינו  את  שמעניין  מה  ]זה  שאפשר.  אומר 
יותר  מה  ושואלני:  אלי  ופונה  בכסאו  המחשבה  עמל  מתוך  מתנדנד  מרן  ואז 
ואומר  מיתה?  לאחר  שעושים  מה  או  בחיים,  שעושים  מה   – לנשמה  טוב 

בחיים.  שעושים  מה  תיכף: 
בשבילה  ייתן  אני  חודש  ראש  שכל  הרבנית  עם  הסכם  לי  יש  מרן:  וממשיך 
לאחים'  ל'לב  בעליהם[  של  זה  שמא  נשים,  של  צדקה  בנתינת  חושש  מרן  ]כידוע  צדקה 
עכשיו  קח  אז  חודש.  לראש  להגיע  תזכה  הרבנית  אם  יודע  א.ומי  ולרבנית 
זכתה  ומיד  כסף  סכום  לי  ונתן  בשבילה.  ותיתן  הלזו  הצדקה  של  הכסף  את 

בחייה.  צדקה  עוד  לעשות 

יסורים של  שנה 
צדיקים  יש  לישנא:  בהאי  א,  ז,  להרב  שנים  שלש  לפני  אמר  הקדוש  רבינו 
להם  מכפר  וזה  העולם,  מן  שהולכים  לפני  חודש  י"ב  יסורים  שמקבלים 

הגיהנום. במקום 
סבל  ומאז  תשע"ז,  דחנוכה  א'  נר  כסליו  בכ"ה  למשכב  נפל  שרבינו  וכידוע 
עליו  שעברו  כך  תשע"ח,  כסליו  בכ"ד  העולם  מן  ונפטר  נוראים,  יסורים 

הבא. עולם  לחיי  ונקי  זך  להגיע  כדי  יסורים,  של  חודש  י"ב  בדיוק 

וידוי
שבזמנים  מרבינו  פעם  שמעתי  שליט"א  הוינסברג  גדליה  ר'  הרה"ג  כותב 
ואומרים  אליו  נכנסים  היו  קדישא  החברא  למות  הולך  שהיה  אדם  קודמים 
מסכן  דבזה  כיון  כן  כמעט  עושים  אין  כהיום  אמנם  בשו"ע,  וכמ"ש  וידוי  איתו 
]בפרט  וידוי  ללא  מתים  הרבה  לצערנו  ולכך  מיתתו,  לקרב  יכול  והפחד  החולה 
אינו  כבר  קצר  זמן  ולאחר  לב  התקף  מקבל  אדם  של"ע  פתאומיות,  מיתות  יש  ירחם  שה' 

אלא  וה',  ב'  יום  כל  וידוי  האומרים  לאלו  מעלה  יש  באמת  טעמא  ומהאי  כאן[ 

במרוצה. ולא  הדעת  בישוב  לאומרו  שצריכים 
ישראל  הר"ר  בני  של  אבלים  בניחום  כששמע  רבינו  מאד  התפעל  הטעם  ומזה 
פנקס  לו  )היה  וידוי,  השינה  לפני  לילה  כל  לומר  היה  שמנהגו  ז"ל  זלושינסקי 

ובמהירות. בפתאומיות  היתה  פטירתו  אופן  ולבסוף  הנפש(  חשבון  של  יומי 

אומר  היה  חולים  בבית  וכשהיה  וידוי,  השינה  לפני  לילה  כל  לומר  נהג  ורבנו 
ביום. פעמים  כמה  וידוי 

בשבת  להתודות  שאסור  יתכן  איך  בשאלה  ונסער  טרוד  הי  שבת  בליל  ופ"א 
העבירות. עם  להישאר  נפש  פיקוח  ממש  זה  הרי 

מהצוואה שנמחק  הסעיף 
היה  יוסף:  נאות  בשכונת  בהספד  שליט"א  אריאל  יעקב  ר'  הרה"ג  סיפר 
ובתוך  דברים  מיני  כל  צוואה  כתב  הוא  ז.ו  שמעון  רבי  בשם  יהודי  בירושלים 
דנו  כבר  ובחייו  הקבורה,  לפני  דין  בית  מיתות  ארבע  לו  שיעשו  כתב  הדברים 
לקים  מצוה  כי  ואמר  בצוואה  שעיין  הגרי"ש  והלכו  לא,  או  זה  את  לקיים  אם 

דיוק  לכאורה  יש  דין  בית  מיתות  הרבה  בו  לנהוג  שכתב  מה  אבל  דבריו  את 
כתוב  ושם  הנפטר  עניני  כל  מובא  שם  כי  דיעבד,  רק  שזה  מ"ו  סנהדרין  בגמ' 
לא  אבל  כפרה,  זה  אז  אותו  שגררה  דיעבד  רק  וממש  גוררתו'  'חיה  הלשון 

זצוק"ל.  לרבנו  זה  את  וסיפרו  הפטירה.  אחר 
מיתות  ארבה  בו  לקיים  של  הסעיף  את  מרן  מחק  שאז  נראה  החשבון  ולפי 

בצוואתו...  ושורש  היסוד  שכתב  וכמו  זה  את  כתב  כן  זה  לפני  כי  דין,  בית 

הצוואה על 
צוואה  לכתוב  ביקש  מרן  תשי"ד  בשנת  שהנה  אמר  השבעה  בימי  רוזן  הגר"י 
סר  ואחריהם  הכלל  על  כפשוטו  מגינים  הדור  שגדולי  אחז  הוא  כי  וביאר: 

ממש. עצמו  על  ופיחד  צילם 
ושמענו מג"א שליט"א שאמר בדרך הרגש שרבנו לא אוסר לקרוא על שמו אלא 

לאסור? יכול  אני  אמר  וכדומה  דברים  לאסור  אותו  ששאלו  תמיד  כי  מייעץ. 

היום כל  ניזוק  אינו 
עליו  נאמר  כותיקין  להתפלל  שמקפיד  שמי  אומר  היה  זצ"ל  פישר  הגרי"י 
עלות  מאחרי  נפטרו  אלו  שאנשים  ראה  כלל  ובדרך  היום  כל  ניזוק  שלא 
בעשרות  שהקפיד  רבנו  וגם  יום.  באותו  התפללו  לא  שעדיין  הנ"ץ  ועד  השחר 
התחילה  רב,  במאמץ  לו  עלה  כשזה  ואף  כותיקין  תפילה  על  האחרונות  שנותיו 

כותיקין.  שחרית  תפילת  שהתפלל  לפני   6 בשעה  פטירתו 

הרעק”א צוואת 
שביקש  מה  והזכיר  רעק"א  צוואת  אודות  בהתרגשות  דיבר  שרבנו  פעם  ארע 
לעת'.  כל המעת  וילמדו  יעשו משמרות  ]-יארצייט[  'שביום השנה  בצוואתו  מבניו 
על  ויעלו  שיבואו  מהם  ביקש  לא  מדוע  שאל  רבנו  של  בחדר  העומדים  אחד 

שם?  לעשות  להם  יש  מה  ואמר:  עליו  התרעם  ורבנו  קברו. 
כל  ילמדו  אבל  היארצייט,  ביום  יתענו  לא  ובנותי  בני  הגרעק"א:  לשון  וזה 
אלא  ילמדו,  בעצמם  שהם  הצורך  ואין  הפסק,  בלי  ההוא  היום  וכל  הלילה 
יכולות  שאינן  לבנותיו  גם  הוראה  ]-היינו  שילמדו  תחתיהם  אחרים  להעמיד  יכולים 
הלילה  מתחילת  הפסק  יהא  שלא  בענין  שיהיה  רק  שכרם,  להם  ולתת  ללמוד[ 

היארצייט. סוף  הלילה  תחילת  עד  היארצייט  התחלת  עם 
לא  מקום  מכל  הקבר,  אל  ללכת  שהמנהג  בימים   - ז'  או'  בצוואתו  רבנו  וז"ל 
ומלדבר  בסדר  ללמוד  להתחזק  כדאי  ויותר  זה,  בעבור  זמן  מדי  יותר  יבזבזו 

בטלים. דברים  על 

בלויה מנין  יהיה  אם  לו  אכפת  לא 
לא  הלוויה,  על  מודעות  להדפיס  לא   - ג'  אות  הקדושה:  בצוואתו  רבנו  וז"ל 
כשנפטר  בהלוויה.  אנשים  עשרה  רק  שיהיו  מספיק  ברדיו,  או  ברמקול  להודיע 
אלפי  מאות  של  הלוויה  לו  הייתה  זצ"ל  רבנו  אמר  זצ"ל  שך  הגראממ"מ  מרן 
רק  יהיו  בהלויתו  אם  לו  איכפת  שלא  התבטא  שהוא  שמעתי  אבל  אדם,  בני 
מתפעלים  כולם  קבורה.  חלות  תהיה  גם  יהיה,  לא  זה  אף  ואם  אנשים.  מנין 
איך  זצ"ל,  ישיבה  הראש  כמו  גדול  כה  באדם  שכשמדובר  האמת  אבל  מכך, 

חדשות. אלו  בשבילו  בכך,  מורגל  שלא  אדם  חידוש,  בזה 
בעושים  אך  שמים'.  'עד  זה  לשמה,  שלא  בעושים  כתוב  ב(  )נ,  בפסחים  בגמ' 
האם  שך,  הגרא”מ  כמו  גדול  כה  באדם  כשמדובר  וכי  שמים.  מעל  זה  לשמה, 
לבד,  רחל  את  קבר  אבינו  יעקב  שלו?  בהלויה  יהיו  אנשים  כמה  לו  אכפת 
לכבד  שרצה  הוא  בהמוניו  הציבור  אמנם  מכך?  משהו  נחסרה  רחל  האם 
אין  בזה  לו.  אכפת  לא  בודאי  לכשעצמו  שך  הגרא”מ  אבל  הדור,  גדול  את 
והיו  לשמה  בתורה  עסק  חייו  שכל  שך  הגרא”מ  שיש  מה  הוא  המיוחד  חידוש, 

שמים... מעל  לשמה,  בעושים 

ליום מיום  צדיקים  של  שנותיהם  ממלא  הקב"ה 
תרע"ה  חשון  בי"ד  נולד  זצ"ל  והטהור  הקדוש  רבנו  הנה  שליט"א  ח"א  העיר 
הכתוב  והודיע  כתב  א(  )לא,  וילך  בפר'  החיים  האור  וכתב  כסלו.  בכ"ד  ונפטר 
ביום  קצו  שהגיע  והכיר  בהליכתה  שהרגיש  וגומר  את  וידבר  שאמר  במה 
ימי  מלאו  היום  י"א(  )ר"ה  ז"ל  ואמרו  היום  אנכי  וגו'  מאה  בן  כאומרו  ההוא 
כי  ז"ל  אמרו  הלא  המיתה,  יום  בדיוק  משה  ידע  מנין  תאמר  ואם  ושנותי, 
הדברים  יודע  ומי  יום,  ארבעים  הם  המיתה  יום  עד  הצללים  שינוסו  מיום 
עולם,  לגדולי  היא  מושגת  כזו  והכרה  קצו,  יום  וידע  והשכיל  ממשה  יותר 
א"כ  נמצא  ישראל  ימי  ויקרבו  כ"ט(  מ"ז  )בראשית  בפסוק  שפירשתי  מה  ועיין 
מה  וכידוע  ]א"ה  ימיו.  ונתמלאו  הצלם  נסתלק  עבר  רבנו  של  לידתו  שביום 
אמר  לנחם[  שבא  ]בעת  והגרי"ז  הולדתו,  יום  לאחר  ימים  ארבע  נפטר  החזו"א  שסיפר 

הקב"ה  שאחז"ל  כמו  הולדתו,  ביום  העולם  מן  להסתלק  זמנו  היה  שבאמת 
ישראל,  לכלל  טובה  הקב"ה  עשה  רק  ליום,  מיום  צדיקים  של  שנותיהם  ממלא 

ימים...[ ארבעה  לעוד  החזו"א  את  מתנה  ונתן 

עניני אבלות



משה' ה'אמרי  זצ"ל  סוקולובסקי  משה  רבי  מרן  של  היארצייט  יום  חל  קודש  בשבת 
את  שומר  היה  השנים  וכל  שבבריסק  חסד  תורת  בישיבתו  למד  זצוק"ל  רבנו 
תועלת  והרבה  זש"ק  השאיר  שלא  לזכרו  קדיש  ואומר  מתפלל  והיה  היארצייט 
תערוג  'כאיל  הספר  מתוך  אודותיו  מהפרק  חלק  כאן  ונביא  זה.  מרבו  קביל  רוחנית 

הקרוב. השבוע  במהלך  בס"ד  אור  לראות  שעתיד  הדורות'  גדולי 

בעיר  תרכ"ח  בשנת  שמואל  רבי  לאביו  נולד  סוקולובסקי  משה  רבי 
חארי  משפחת  עם  התחתן  מראזינוי'.  כ'עילוי  מפורסם  והיה  ראזינוי. 

אליו. התקרב  לבריסק  הגיע  וכשהגר"ח  שם,  לגור  ועבר  בבריסק 
שמחה  הג”ר  הלוי.  הבית  ע"י  שנוסדה  חסד  תורת  ישיבת  הייתה  בבריסק 
תר"ס,  בשנת  בערך  מה,  זמן  ואחרי  שיעורים,  שם  מוסר  היה  ריגר  זליג 
את  מינו  העיר,  של  ההוראה  בעניני  טרוד  היה  זליג  שמחה  שהג”ר 
יום  עד  בישיבה  כיהן  וכך  הישיבה,  כראש  לכהן  סוקלובסקי  משה  הג”ר 
ו'מלאכת  משה'  'אמרי  הספרים:  את  חיבר  תרצ"א.  טבת  בי"ט  פטירתו 

ביצה. עמ"ס  יו"ט' 
אודות  כאן  ונביא  חסד.  תורת  בישיבת  משה  האמרי  אצל  למד  רבנו 

הישיבה. ואודות  משה  האמרי 
מעיין גדול

מאוד.  גדול  מעיין  והיה  מיוחד,  באופן  בתורה  יגע  היה  משה  האמרי 
הארץ[.  ברכת  לספר  בהקדמה  עליו  המסופר  את  וראה  ]א”ה, 

הכניסה לישיבה
בריסק,  מגוריו  בעיר  עילוי  של  שם  לו  יצא  שנים  י"ב  בן  היה  כשרבנו 
ועלוול  רבי  בספר  אידלמן  זאב  הג”ר  )עדות  שבעיר  חסד'  'תורת  לישיבת  ונכנס 
בשכונה  רב  ואח"כ  בריסק  מעיר  ניימן  יצחק  הג”ר  וסיפר   .  )164 עמ' 

אחפץ  ס'וואקסט  עליו  אמרו  בבריסק,   14–13 בגיל  רבנו  שכשהיה  בחיפה, 
לדור[. חיים  חפץ  וצומח  -גודל   [ חיים 

קטנה,  ישיבה  כמו  היה  בת"ת  הגבוהות  בכיתות  שבבריסק  סיפר  רבנו 
עוור  כמעט  שהיה  ]-קרינסקי[  יעקב  רבי  בשם  בחיידר  מלמד  שם  והיה 

נ'. דף  עד  קידושין  מסכת  אותנו  ולימד  מאוד,  גדול  ת"ח  והיה 
ועניתי  שאלות  כמה  ושאל  בחיידר,  אותנו  לבחון  משה  האמרי  הגיע  ופעם 
אינו  שכבר  לי  אמר  לישיבה,  כניסתי  לפני  להיבחן  צריך  כשהייתי  ואח"כ  לו, 
תצג(  עמ'  יפרח  כתמר  )צדיק  בחיידר.  אותי  בחן  שכבר  מאחר  אותי  לבחון  צריך 

בישיבת תורת חסד
נכנס  שכאשר  וסיפר  אחד,  ישיש  רבנו  לבית  נכנס  שנים  מספר  לפני 
בין  כעס  היה  קומה,  נמוך  גם  והיה  לישיבה,  צעיר  גיל  בכזה  רבנו 
עמו  לדבר  ולא  להחרימו  והוחלט  לישיבה,  ילדים  שמכניסים  הבחורים 
ועסק  נרתע  לא  רבנו  אולם  תקופה,  במשך  חברותא  עמו  לקבוע  ולא 
החליטו  הועיל,  לא  שזה  כשראו  חברותא.  ללא  אף  הפסק,  בלי  בתורה 
ובכך  רבנו,  של  מיטתו  על  בובה  והניחו  קונדס,  מעשה  לעשות  הבחורים 

הישיבה. בשביל  מידי  צעיר  שהוא  על  בו  לפגוע 
ואז  שינוי,  ללא  המיטה  על  הבובה  נשארה  ארוכה  תקופה  במשך  אולם 
יגע  אלא  מיטתו  על  לישון  הולך  אינו  גיל  בכזה  כבר  שרבנו  הבינו 
חברותא.  הבחורים  טובי  עמו  קבעו  מיד  כך  וכשראו  ולילה,  יומם  בתורה 
הבובה  את  שהניח  זה  שהוא  מחילה  וביקש  לרבנו  הנ"ל  הישיש  פנה  ואז 
ודאי  אולם  ואמר  כזה,  דבר  זוכר  שאינו  רבנו  לו  וענה  מיטתו.  על 
שעות  שלש  לכה"פ  לילה  כל  שאישן  להורי  הבטחתי  כי  בישיבה  שישנתי 
שעות,  לכמה  הסטנדר  על  ראשו  הניח  רק  במיטתו  ישן  לא  רבנו  הנראה  ]וכפי  ומחצה. 

ראיה[.  עד  לנו  שהעיד  וכפי  מונטריי,  בישיבת  חייו,  בהמשך  שנהג  כפי 

אמר  הישיש,  אותו  סיפר  אשר  את  רבנו  לפני  שנים  לאחר  וכשהזכירו 
למד  קטנה  הישיבה  את  שכשהתחיל  זוכר  רק  זה,  דבר  זוכר  שאינו  רבנו 

המסכת.  את  זוכר  ההוא  ומהזמן   , יבמות  מסכת  גדולה  בהתמדה 
וכשנכנס  גילו,  בני  היו  שבת"ת  לו,  קשה  היה  שבתחילה  עוד  וציין 
והאמרי   ]16–14 בני  היו  ]רובם  שנים  בכמה  ממנו  גדולים  היו  שם  לישיבה 
את  וע"כ  גדולה.  בהתמדה  וללמוד  לזה  להתייחס  לא  אותו  עודד  משה 

משה.  לאמרי  חייב  הוא  הרוחנית  עלייתו  עיקר 
בר מצוה בבית האמרי משה

מסיבה  עשו  ולא  מצוה,  בר  נעשה  משה  האמרי  אצל  רבנו  שלמד  בעת 
משה,  האמרי  של  חמותו  נפטרה  ימים  שבאותם  רק  מצוה,  הבר  לכבוד 
עליה.  רבנו  וקיבל  בתורה  שם  וקרא  בביתו,  בשבת  מנין  עשה  לכן 
יבמות  על  תורה  דבר  ולהכין  ספר  באיזה  להסתכל  לו  אמר  משה  והאמרי 
ריגר  זליג  שמחה  מהג”ר  רבנו  שאל  ולכן  בישיבה,  שעה  באותה  שלמדו 
מודפסים  בסוף  ששם  הירושלמי  על  חריף  אייזל  הג”ר  של  הספר  את 
אמר  התפילה  ואחרי  הדרשה,  את  הכין  זה  פי  ועל  יבמות,  על  חידושים 
הבר  כל  היה  זה  ואמר:  רבנו  וסיים  הדרשה,  את  משה  לאמרי  רבנו 

)47 עמ'  הפרגוד  )מאחורי  מצוה... 

ראש  לבין  המשפחה  מבני  אחד  בין  מעניין  ויכוח  התפתח  זמן  באותו 
שאחד  מצוה,  בבר  הפרשה  את  קרא  שרבנו  אחרי  משה,  האמרי  הישיבה 
יפה  וקורא  בתורה,  לקרוא  חוש  יש  שלרבנו  שמכיון  אמר  המשפחה  מבני 
את  היטב  ידע  הזמן  במשך  וכך  קורא,  בעל  שיהיה  כדאי  ולכן  ומדוקדק, 
אך  השנה,  ימות  של  ההפטרות  כחמישים  וכן  תורה,  חומשי  החמשה 
להכין  כדי  להשקיע  שיצטרך  רבנו  של  הזמן  על  שחבל  טען  משה  האמרי 
להשקיע  צריך  והוא  ותוס'  רש"י  גמ'  בלימוד  לו  ויחסר  הקריאה,  את 
]ושאלו  קורא.  בעל  להיות  רק  ולא  הדור  גאון  להיות  שיוכל  כדי  בתורה 
בענותנותו  רבנו  ואמר  ענה[.  מה  זוכר  לא  ורבנו  לעשות,  מה  הגרי”ז  את  גם 

התורה,  קריאת  על  חוזר  הייתי  ואם  נהייתי,  לא  הדור  גאון  שלמעשה 
מעולה.  קורא  בעל  נעשה  לפחות  הייתי 

לאור הנרות
לומדים  והיו  חשמל,  תאורת  עדיין  הייתה  לא  חסד  בתורת  שלמדתי  בעת 
בחור  והיה  לאורו,  ולומד  נר  אצלו  מחזיק  היה  בחור  וכל  הנרות,  לאור 
עם  ארגז  הסטנדר  בתוך  לפניו  מונח  שהיה  בלושטיין  יצחק  בשם  מבוגר 
חדש.  נר  לבקש  אליו  פונים  היינו  הנר,  נגמר  כשהיה  פעם  וכל  נרות, 
ענין,  באמצע  מפסיק  היה  ולא  תוס'  רש"י  גמ'  קורא  היה  הנ"ל  ויצחק 
ארוך  תוס'  לקרוא  באמצע  היה  נר,  ממנו  לבקש  כשבאתי  אחת  ופעם 
כך   – התוס'  את  שיסיים  עד  להמתין  צריך  והייתי  א(  )י,  ביבמות  מאד 

אז. הלימוד  היה 
שעה  רבע  עוד  הישיבה  בסדר  מוסיפים  היו  באב  ט"ו  בליל  כן,  כמו 
גליון  חיים  )פרי  בלימוד.  להוסיף  א(  לא,  )תענית  שאחז"ל  מה  לקיים  לימוד, 
אז  החמים,  הקיץ  חדשי  במשך  אלא  הזמנים,  בין  חופשת  בישיבה  נהוגה  הייתה  ]ולא   )87

להינפש,  קיט  למקומות  מנוחה,  צריכים  שהיו  בודדים  בחורים  לפעם  מפעם  יוצאים  היו 

אחד![. יום  אפילו  המדרש  בית  בטל  ולא  המשיכה'  תמיד  'שהישיבה  רבנו  ומדגיש 

פטירת האמרי משה
רבנו  למד  כבר  ההיא  בתקופה  רח"ל,  מוחי  מאירוע  משה  האמרי  כשנפטר 
ונסעו  שביניהם[  הצעיר  היה  ]רבנו  מבריסק  בחורים  עשרה  שם  והיו  בקוברין, 
מגלשת   – 'ְשִליְט'ן'  עם  ליסוע  צריכים  והיו  גדול  שלג  והיה  ללוויה,  כולם 
שבע  בשעה  ללוויה  והגיעו  בבוקר  תשע  בשעה  מקוברין  ויצאו  שלג, 
אברהם  הג”ר  של  הספד  באמצע  והגיעו  הקבורה,  אחרי  היה  וכבר  בערב, 
מהאיזור  רבנים  שני  עוד  הספידו  ואח"כ  רב'.  'הז'אבינקר  גרשונוביץ  יצחק 

צרנפציץ. העיירה  רב  היה  מהם  ואחד 
קריאת שם בנו על שמו

שמכיון  ואמר  משה,  האמרי  רבו  שם  על  'משה'  הגדול  לבנו  קרא  רבנו 
עוד  שמו,  על  קורא  לכן  שמו,  על  שיקרא  מי  ואין  זש"ק,  בלי  שנפטר 
שאינם  בודאות  ברור  היה  לא  שעוד  כיון  הי"ד.  הוריו  שם  על  שקרא  לפני 
נהרגו. בריסק  תושבי  שכל  ידוע  ורק  שנהרגו  שראו  עדים  אין  כי  חיים, 

'מלאכת  רבו  של  ספרו  את  מצוה  בר  למתנות  לתת  רבנו  היה  ורגיל 
שסברו  היו  משה  האמרי  פטירת  אחרי  שבזמנו  רבנו  ]וסיפר  ביצה  מסכת  על  יו"ט' 
הגר"ח  תורת  שקיבל  קודם  נכתב  שזה  כיון  יו"ט',  'מלאכת  ספרו  את  להוציא  כדאי  שלא 

והוציאו  זש"ק,  הניח  שלא  מפני  זה  את  להוציא  הפצירה  האלמנה  אשתו  אמנם  מבריסק, 

גדולה[. לתועלת  והיה  זה,  את 

ישיבה על קברו 
באלעד,  חסד  תורת  ישיבת  שמו,  על  קטנות  ישיבות  ב'  להקים  זכה  רבנו 
היארצייט:  יום  לרגל  רבנו  כתב  אשר  וזה  בירושלים.  משה  אמרי  וישיבת 
הג"ר  מו"ר  של  ולזכרו  ע"ש  שנוסדה  משה'  'אמרי  הק'  ישיבתנו  לבני 
בתורה  ויגע  עמל  שהי'  בבריסק  הישיבה  ראש  זצ"ל  סוקולובסקי  משה 

יחי' עליהם  ד'  ביותר. 
לו  עשו  וכבוד  חזקי',  אצל  שכתוב  הפסוק  על  אומרת  ב(  )טז,  בב"ק  הגמ' 
תורה  שהרבה  שבזכות  והיינו  קברו,  על  ישיבה  שהושיבו  מלמד  במותו, 
יותר  שהתלמידים  ומה  בישראל,  תורה  ירבה  במותו  שגם  צריך  בישראל 
תורה  יתרבה  זה  וע"י  גדולים  ת"ח  להיות  יגדלו  התורה  בלימוד  יתחזקו 
ע"י  אשר  ויר"ש  ת"ח  זה  תורה  ממקום  יצאו  שבאמת  ונקוה  בישראל. 
טבת  י"ח  בבא"ס.  עולמים  לגאולת  בקרוב  ונזכה  בישראל  תורה  יתרבה 

יצ"ו. ברק  בני  לפ"ק.  תשע"ז 
הענין  שעיקר  רבנו  אמר  רבנו,  בבית  שהתקיים  לישיבה  היסוד  ובכנס 
שקיעותו  וגודל  בתורה  יגיעתו  לגודל  הוא  משה  אמרי  הישיבה  בשם 
מתכוננים  שהם  לתלמידים  להחדיר  ראוי  היה  זה  ואת  משה.  האמרי  של 
ואמר:  והוסיף  בתורה.  העצומה  היגיעה  של  הזהב  שלשלת  את  להמשיך 
המיוחדת  מעלתו  אך  יותר,  גדולים  אפילו  ואולי  הרבה,  היו  ישיבות  ראשי 
)מפי   . בדורו  התורה  מרביצי  שאר  בין  לו  דומה  אין  בזה  התורה,  ביגיעת 

הגר"מ( רבנו  בן 



זה  את  וסיפר  ביום  פעמים  כמה  היומי  דף  שלימד  חשוב  אברך  היה  א. 
אתמול. שלומד  מה  כמעט  זוכר  אינו  הגדול  שלצערו  לרבנו  ואמר  לרבנו, 
אם  הלימוד,  כראוי  אותו  מענין  לא  שזה  הוא  לכך  שהסיבה  רבנו  לו  ואמר 

תזכור. אתה  אותך  יענין  הלימוד 
ולכן  לו  התאים  לא  שזה  הוריו  חינוך  על  והתלונן  לרבנו  בחור  הגיע  ב. 
לך  אבל  אותך  חינכו  לא  שהם  נניח  רבנו  לו  אמר  וכו'.  בחיים  לו  קשה 

מחדש. עצמו  את  לחנך  ותחיל  עצמך,  את  לחנך  מוטל 
רבנו  לו  אמר  ברכה,  לבקש  לרבנו  והגיע  כלה  לשמלות  גמ"ח  הקים  א'  ג. 
יותר  בזה  תשמש  לא  הבגד  את  שלובשים  פעמים  שלש  שאחרי  בתנאי 

פעמים. ג'  אותו  שלבשו  אחרי  ללבוש  לכלה  כבוד  שאי"ז 
לארץ  ועלה  לפרנסתו  עובד  שהיה  הברית  מארצות  יהודי  הגיע  פ"א  ד. 
תאכל  היכן  רבנו  אותו  ושאל  לרבנו  ובא  כולל  כאברך  ללמוד  ורצה  ישראל 
אמר  בצהרים  תנוח  והיכן  בכולל,  סנדויץ  שיאכל  לו  ואמר  צהרים  ארוחת 
כן  לעשות  יכול  אתה  א"כ  רבנו  לו  אמר  הסטנדר  על  הראש  את  ושיוריד 

לו. שיהיו  הקשיים  את  וידוע  מוכן  שהוא  שראה 
ארוחת  להם  להביא  הכולל  ראש  ורצה  צעירים  לאברכים  כולל  נפתח  פ"א  ה. 
כן,  יעשה  שלא  רבנו  לו  ואמר  רבנו  את  ושאל  יום.  כל  מקיטרינג  צהרים 
האשה  עם  אוכלים  לא  ביום  שלהם  העיקרית  הארוחה  שאת  נמצא  אז  כי 
העיקרית. הארוחה  את  ביחד  שיאכלו  חשוב  זה  הבית  בבניית  וכעת  שלהם, 
שהוא  רבנו,  של  מכוחו  תשובה  בעל  נעשה  שהוא  א'  אברך  סיפר  ו. 
כל  וכתבו  לשם  הגיע  ורבנו  בעולם,  המדינות  באחד  חילוני  בחור  היה 
חייב  שהוא  החליט  והוא  מגיע,  היהודים  שמלך  הגוים  גם  העיתונים 
אלפי  שם  והיו  שתוכנן  הגדול  לכנס  והגיע  היהודים,  מלך  את  לראות 
ושאל  שהגיע  עד  התעכב  ורבנו  אז,  עד  כזאת  ראו  שלא  באופן  אנשים 
שאל  למדינה  הגיע  שכשהוא  אמר  שרבנו  לו  וסיפר  התעכבו?  למה  הבחור 

לישיבה.  ראשון  דבר  בא  אני  כי  ישיבה  איזה  כאן  יש  האם 
ואח"כ  לשם  רבנו  והלך  בחורים,  כמה  של  ישיבה  איזה  שיש  לו  ואמרו 
בטלנים  עשרה  בה  אין  שעיר  לשם,  כשנסע  רבנו  ]ואמר  הגדול.  בכינוס  שיחה  מסר 
כשאני  ועכשיו  כפר  היא  אנשים  מיליוני  שגרים  הזאת  העיר  עכשיו  עד  ככפר,  הוא  הרי 

שלומדים[  שהכוונה  ובשאילתות  בפיה"מ  ברמב"ם  וראה  ]א"ה  עיר[  זה  ישיבה  רואה 

בחורים  מעט  עם  קטנה  שישיבה  כך  כל  התפעלתי  צעיר  כבחור  ואני 
והצצתי  ישיבה.  זה  מה  לבדוק  והלכתי  הזה,  האדיר  מהכינוס  חשוב  יותר 

אברך. אני  שהיום  עד  לישיבה  והצטרפתי 
שרבנו  איך  וראה  אחת  במדינה  גר  היה  שהוא  נוסף  אברך  סיפר  ז. 
וכו',  המסע  כל  את  שילמו  שגם  עולם  עשירי  רבנו  ליד  ועמדו  מדבר 
ואלו  היום,  כל  בכולל  שלומדים  אלו  הם  המאושרים  בשיחה:  אמר  ורבנו 
לעשות  צרכים  כשעובדים  וא  לעבוד  יצאו  הצליחו  ולא  להם  קשה  שהיה 

תורה.  להחזיק  צריכים  בממון  אותם  חנן  ה'  ואם  ה'  רצון 
למרות  עוצמה  בכזו  רבנו  זה  את  אומר  כיצד  התפלא  צעיר  כבחור  והוא 
תפס  וזה  ב',  סוג  כמו  שהם  ואומר  גדולים  עשירים  כאלו  שם  שיושבים 

לזה. זכה  וב"ה  ורבא.  דאביי  בהוית  תמיד  להיות  ע"ע  וקיבל  אותו 
ורבנו  ענין  איזה  אל  לרבנו  נכנס  כבחור  שהוא  המעשה  בעל  לנו  סיפר  ח. 
לרבנו  וסיפר  בישיבה  שלו  מהצוות  אחד  הגיע  שבועים  ואחרי  לו,  ענה 
כן  לו  אמר  מיד  ורבנו  שלנו.  מהישיבה  בחור  כאן  נכנס  שבועיים  שלפני 
לפלא  והיה  אותו,  ותחזק  לחיזוק  צריך  שהוא  לך  אומר  ואני  כאן  היה  הוא 

לו. לסיייע  לבו  על  והיה  מעולם,  רבנו  הכירו  שלא  הזה  בחור  שהיה 
עשה  לא  שרבנו  וראה  לכותל,  רבנו  עם  פעם  שנסע  רבנו  נכד  סיפר  ט. 
מתפלל  ורק  הכותל  לכיון  להסתכל  לא  מקפיד  שהוא  רבנו  לו  ואמר  קריעה, 
המולה  כל  שבתוך  פלא  והוא  בקריעה,  מחויב  אינו  וממילא  לכותל  קרוב 

אחד.  לרגע  אפי'  עינו  את  הרים  לא  שם  שהיתה 
פעולות  עושים  הרבה  שהיום  רבנו  לו  אמר  שפעם  רע"מ  הרה"ג  סיפר  יא. 
רע"מ  לו  ואמר  שלהם.  הילדים  בשביל  או  כסף,  בשביל  זה  את  עושים  והם 
ישיבה.  הראש  לו:  ואמר  מי?  רבנו  ושאלו  כן  עושה  שלא  אחד  מכיר  אני 
אמר לו רבנו גם אני עושה בשביל הילדים שלי 'האברכים הם הילדים שלי'.
יב. רבנו היה עושה הסכם יששכר וזבולון על שעות וחצי שעות מלימודו, ואת 
חלקו  את  רבנו  נתן  אברכים  מאהבת  כי  לכוללים,  נתן  כזבולון  הכסף שקיבל 
אף פעם לקחת מאנשים  לא הסכים  דא עקא שבספרים  ]אך  לעולם הבא למענם.  ושכרו 
כסף, גם אם אמרו שהכסף יהיה לצדקה ואמר כי אולי הספרים אינם נכונים ואז נמצא שזה גזל[.

נהוג  שהיה  תשב"ר[  ]מחידר  פישר  אברהם  רבי  הותיק  המלמד  סיפר  יג. 
רבנו  לפני  לבוא  צריכים  המלמדים  שהיו  שנה  מארבעים  למעלה  לפני 
אם  בודק  והיה  שבוע,  באותו  ללמד  שהולכים  מה  התוכן  כל  לו  ולומר 
אל  זה  את  כך,  תגידו  זה  את  להם  אומר  והיה  הגמרא  את  נכון  הבינו 

וכדו'. להוסיף  צריכים  אתם  וזה  מבלבל  זה  כי  תגידו 

לזרוק  שרצו  בחור  לאיזה  בנוגע  אחד  ישיבה  ראש  לרבנו  הגיע  פעם  יד. 
הבחור,  של  אמו  שם  את  יודע  האם  אותו  שאל  ורבנו  מישיבה.  אותו 
יכול  אתה  איך  א"כ  בתמיה  רבנו  לו  ואמר  שלא,  הישיבה  ראש  לו  ואמר 

עליו? התפללת  לא  פעם  כשאף  אותו  לזרוק 

כשנולד  שנה,   35 ל  קרוב  מזה  תשובה  בעל  אני  י"ש.  מהרב  נשלח  טו. 
טוב  שזה  צדיק  יהודי  לסנדק  לקחת  שכדאי  לי  יעצו  שיחי'  הבכור  בני 
שטיינמן  שהרב  לי  אמרו  לקחת,  כדאי  מי  את  וכששאלתי  הילד.  לנפש 

וכדאי.  הבא,  הדור  גדול  יהיה 

את  ראשונה  פעם  וכשפגשתי  האויר,  בחיל  כטייס  שרתתי  תקופה  באותה 
עניתי  עוסק,  אני  במה  אותי  שאל  לבני,  סנדק  שיהיה  לבקש  כדי  מרן 
)שפה  ביידיש  לי  אמר  הוא  דיבור  כדי  ובתוך  האויר  בחיל  טייס  שאני  לו 
מהכא  אנשים  שמסיע  עגלון  דהיינו  עגלה"  בעל  א  "נוך  היטב(  מבין  שאני 

כי  מיד,  איתה  הזדהתי  אבל  מהתשובה  הופתעתי  להכא.  ומהתם  להתם 
ותו  כשרונות  אוסף  זה  אבל  טייס  אמנם  האמיתי  ערכי  את  ידע  כמוני  מי 
בצבא  ממקצועי  בהתפעלות  ומגיב  היום  עד  שפגשתי  מי  לכל  בניגוד  לא, 
איש  מול  עומד  שאני  הבנתי  רגע  באותו  לטייסים.  שנקשרה  ההילה  עקב 
האמת,  לעולם  שייכים  שלא  מענינים  מתפעל  שלא  ושרק  כחל  ללא  אמת 

הרב. אל  עצומה  הערכה  וקבלתי 

שנפלט  שלאחר  מתמודד  בחור  היה  למתמודדים:  ישיבה  ראש  סיפר  טז. 
התחזק  בס"ד  שוב  עצמו,  הוא  ואף  ממנו,  התייאשו  כבר  שהוריו  מהישיבות, 
על  לו  לספר  כדי  שליט"א,  שטיינמן  להגראי"ל  הלכנו  שלמה.  מסכת  וסיים 
הוא  אותנו.  הפתיע  הוא  אך  ועידוד.  ברכה  דברי  ממנו  ולקבל  המסכת,  סיום 
בסיום!  להשתתף  לישיבה  יבוא  והוא  ויין,  עוגה  בישיבה  להכין  לנו  הורה 
את  לתאר  צורך  אין  הסיום.  שלאחר  הקדיש  את  אמר  וגם  הגיע,  הוא  ואכן 

האחרים. לבחורים  והאתגר  עצמו,  לבחור  ההתרגשות 

כשנה  במשך  ה'מונו',  במחלת  שחלה  מצוין,  ישיבה  בבחור  מעשה  יז. 
מגיע  היה  פעם  מדי  חולשתו.  מפני  בישיבה  ללמוד  הצליח  ולא  תמימה, 
הוא  הביתה.  חוזר  ושוב  מצליח,  ולא  ללמוד  מנסה  ימים,  לכמה  לישיבה 
והוא  אחר,  משהו  לו  אמר  אחד  כל  אך  וכד',  רופאים  עם  להתייעץ  ניסה 
וכיצד  לישיבה,  ללכת  או  בבית  להשאר  אם  ידע  ולא  יותר,  התבלבל  רק 
ולשאול  זצוק"ל  רבנו  מרן  לבית  להיכנס  איפוא  החליט  שם.  לשרוד  יוכל 
כך:  לו  הורה  המקרה,  על  רבים  פרטים  ששאל  לאחר  הגראי"ל  בעצתו. 
וגם  תלמד,  אל  ג'  סדר  ב',  וסדר  א'  סדר  רק  ותלמד  לישיבה,  תחזור 
של  הפסקה  סדר  כל  באמצע  תעשה  הראשונים,  הסדרים  שני  במהלך 
ומילא  לישיבה,  הבחור  חזר  ותצליח!  עליך  ה'  ירחם  אולי  וכך  שעה,  חצי 
לאחר  כמובן,  והצליח!  למד,  הוא   - פלא  זה  וראה  שקיבל,  ההוראות  אחרי 

שאת. וביתר  הסדרים,  בכל  ללמוד  חזר  שהבריא, 

זצ"ל  מרן  הענין:  את   - לאברך  מכבר  שהפך   - הבחור  ניתח  שנים,  לאחר 
שכל  וללמוד,  לישיבה  לחזור  השתוקקתי  כ"כ  מינון.  של  ענין  שזה  הבין 
את  הגביל  בחכמתו  מרן  הצליח.  לא  זה  ולכן  הרבה  מדי  למדתי  פעם 
וכמובן,  בס"ד.  הצלחתי  וכך  הרבה,  מדי  יהיה  לא  ראשון  שבשלב  הלימוד 
אני  כך:  אותו  ושאלו  לרבנו  באו  צדיק.  אותו  של  ברכתו  בזכות  גם  זה 
בבית  מעשנים  והבחורים  שם,  מצליח  וב"ה  למתמודדים  בישיבה  מלמד 
שלא  להם  תגיד  מרן:  אמר  לעשות?  מה  לבריאותי.  חושש  ואני  המדרש, 
לעשות,  מה  להם  לקבוע  בישיבה  סמכות  לי  אין  אבל  אמרתי:  יעשנו. 
לא  שאם  להם  להגיד  יכול  אתה  מרן:  אמר  לא.  ותו  שיעור  מגיד  רק  אני 

הישיבה. את  תעזוב  אתה  מדרש  בבית  לעשן  מפסיקים 

קושי  והיה  ישיבה,  החזקתי  בה  תקופה  היתה  א.ז.  הרב  סיפר  ועוד  יח. 
שכר  על  להורים  הנחות  לעשות  האם  ושאלתי  זצ"ל  למרן  באתי  כלכלי. 
הקשה  הכלכלי  במצב  בהתחשב  הסכום,  מלא  את  מהם  לדרוש  או  לימוד, 
יהיה  מאיפה  שיגנבו?  יעשו,  שההורים  רוצה  אתה  מה  והשיב,  הישיבה.  של 
הנחות.  להם  לעשות  שצריך  לומר  שדעתו  והבנתי  לך?  לשלם  כסף  להם 

להערות והוספות על הנכתב בגליון נא לפנות למייל okmail.co.il@0527680034או בפקס 0722164414 ולציין עבור מערכת כאיל תערוג
תערוג.  כאיל  להקיש  יש  בחיפוש  נוספות.  קופות  לחצן  באמצעות  הארץ  ברחבי  פלוס  נדרים  עמדות  מכל  לגליון  לתרום  ניתן 
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     עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''גשמיםגשמיםגשמיםגשמים    בעצירתבעצירתבעצירתבעצירת' ' ' ' ועננוועננוועננוועננו''''''''''''

    

 נדפס ובסידורים', וכו ותפילות תעניות סדר שם ויש, גשמים יורדים אין כאשר לנהוג כיצד מובא) ה"תקע סימן( ערוך בשולחן
 .גשמים עצירת בעת לומר ועננו נוסח
 מי של והמצב והיות. בודדות פעמים אלו אי למעט, ישראל בארץ גשמים כלל ירדו שלא כמעט, טבת לחודש עד והנה

 להתחיל יש כי רבם בשם פירסמו כבר קהילות מספר, מאוד קשה ישראל בארץ המים את לוקחים מהם והמאגרים הנהרות
 לומר למהר אין בימינו כי, בעבר בגליון פרסמנו שכבר כפי, א"שליט רבינו דעת. גשמים עצירת כל כדין' ועננו' תפילת לומר
 .כן הורה הפעם וגם. שונים אופנים ידי על אחרת מארץ גשם להביא גם ניתן כי ועננו

 לומר שיש כתוב בו כרוז הוציאו ירושלים של ץ"והבד, החורף רוב גשם ירד לא לימים צעיר כשהיה, עמו שהיה מעשה וסיפר
. התיבה לפני לעבור ממנו ביקש והאחראי, מנחה לתפילת איש החזון מרן לבית צעיר כבחור רבינו הגיע תקופה באותה'. ועננו'

 השיב, ירושלים של ץ"בד אמרו כך כי, גשמים עצירת על התפילה את לומר אם אותו ושאל איש החזון מרן לרבו רבינו ניגש
 '.גשם הרבה יהיה עוד תדאג ואל' יאמר שלא א"החזו לו

 ! חזקים ברכה גשמי לרדת החלו ץ"הש חזרת ובאמצע, ועננו אמר לא וכמובן התיבה לפני לעבור ניגש אכן רבינו
 ...חייך א"החזו ומרן' הגשם החל כבר, מופת איזה' בחיוך לו ואמר איש החזון אל ניגש הוא התפילה אחרי

 מספרים השמים' ה דף בכתובות מפורשת גמרא זהו כי כך על הגיב, ל"זצוק שטיינמן ל"הגראי י"רה מרן מזה שמע בזמנו[
 ].מטר ניהו מאי? הרקיע מגיד מי. צדיקים של ידיהם מעשה קאמר כי, הרקיע מגיד ידיו ומעשה ל-א כבוד

 ''''''''השנההשנההשנההשנה    המופתהמופתהמופתהמופת''''''''

 לרבינו שבנו הפרטי במקוה זה ומלבד, הארץ פני את והרווה, ה"ב מרובים ברכה גשמי לרדת החלו האחרונים בימים, והנה
 .האחרונה בשבת בעצמו טבל ואף לראות וביקש מאוד שמח ורבינו, גשמים במי האוצר כל התמלא ביתו מתחת א"שליט
 .אמן, לרזון ולא לשובע ,למות ולא לחיים, לקללה ולא לברכה: הגשם בתפילת נסיים

 

ם     לו בת ש כת ש בר ף          ב שטו לד גו צחק   י

 

  על הפרשה �
 )ג, ג(" הסנה יבער לא מדוע' וגו ואראה נא אסורה משה ויאמר"

 ראשו יכוף י"פירש' אדעתי ולאו' לראשי' לי דגמיש זימנין' א ז"ס ביומא ש"כמ לראותו מצוה נסים מעשה עושה ה"כשהקב
' ב ו"כ ובחגיגה' ה נפלאות לספר כדי הנס כשנעשה לראות שמצוה משמע הלבין אם הלשון לראות יוכל ולא לאחוריו

 להיות הנס שדרך' ד ב"במ י"רש כ"ומש( ש"ע כסידורו שסילוקו להם ומראין השלחן את להן מגביהין לרגל עולין שישראל בשעה

 .)לראותו מצוה לראותו שיכול מי אבל לראותו ראוי' א כל שלא היינו בצנעא

 )ה, ג(" רגליך מעל נעליך של"

 חולץ היה אם וכאן, ידים נגיעת בלא ולפושטו לזורקו היינו של ואילו היא בידים דחליצה לחליצה של בין חילוק יש הנה
 דאם', הב שלף ה"ד ברות כ"ומש[ ידים נגיעת בלא של לו אמר כ"ע', ה עם הדיבור לצורך ידים נטילת צריך היה נעליו את
 צריך היה ה"ובלא, לרעהו ונתן בקרא כתיב דהתם, משום הוא, וישלוף דכתיב ג"אע ידיו ליטול צריך היה במנעלו נוגע היה

 ].חליפין קנין לצורך להמקנה למוסרו כדי בנעל לנגוע

 )ה, ג(" הוא קדש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כי רגליך מעל נעליך של"

 קדוש כבר מזבח שם לבנות שעתיד דמקום ומבואר מזבח לפני לבנות עתיד אתה כאן )אבכיר מדרש בשם( קסט רמז ובילקוט
 פסיעה כל' ב ה"ל סוטה' בגמ יתבאר ובזה, )מוכרח ואינו( קדוש שנשאר שם והקריבו מזבח שם בנו שכבר מקום ה"ה' ולכאו
 ומה במות י"א כל מלאת כ"א קמתמה מאי ביאור וצריך הקריב פסיעות' ו כל אלא במות י"א כל מלאת כ"א ופריך הקריב

 כיון שם להשתמש דאסור' הגמ דקושיית ל"וי במות פסיעות' ו כל מלאת קשה אכתי פסיעות' ו כל' תי מה וגם בכך
 ומותר במות שאינן הרוב אחר דהולכין ק"ל פסיעות' ו כל דשני בתר אבל להשתמש יאסר י"א כל כ"וא שם שהקריבו
  .שם' ובמגי א"פי פ"בכו' ועי. הרוב אחר הולכין הבמות מקום ידוע שאין דכיון בכולן להשתמש

 )דקרא טעמא(
 

 לעילוי נשמת
 ל"ז שרגא יחזקאל בן משה רבי

 ז"תשע טבת א"כ
 ה"תנצב

 ילוי נשמתלע

 ע"ה יעקב' ר בת חנה מרת
 ה"תש טבת א"כ ע"נלב

 ב"התנצ



 

 הדף עלי   
ÔÈ�Ú· ˙ÂÈ˙Â‡ ˙ÂÏÙË�‰ Ì˘Ï  

 אמר השם קדשו שכבר נמחק אינו לאחריו אומרים אחרים' וכו נמחק ז"ה מלאחריו ובין מלפניו בין לשם הטפל כל ר"ת' ב ה"ל שבועות
 והנה, מדרבנן שהוא הסכימו האחרונים ורוב מדרבנן או דאורייתא הוא אם דעות שיש ג"סקי ו"רע' סי ת"בפ' ועי. כאחרים הלכה הונא רב

 מרדות מכת אותו מכין אבל לוקה אינו הנטפלות האותיות אלו המוחק למוחקם ואסור שנתקדשו פ"ואע כתב ג"ה ת"מיסה ו"בפ ם"הרמב
 ם"הרמב' כ ת"מה שאסור אף פ"דכ מדרבנן אלא שאינו ם"הרמב דדעת' ראי מזה שאין' שכ )ט"סקי ו"רע' סי ד"יו( הקדש גדולי' בס וראיתי

 מרדות מכת דאורייתא איסור על כותב אינו מקום בשום ם"דהרמב כתבנו ואינו ה"ד ל"בבה ו"ה ש"ממע ב"פ אמונה ובדרך, מרדות מכת
 בעלמא אסמכתא וקראי מדרבנן אלא אסור דאינו' כ' ב ז"י במכות דהמאירי העירוני שם וגם ו"ה דבכורים ג"בפ והוא' א ממקום חוץ

 דאורייתא הוא שאם למדה ם"שהרמב ויתכן, מדרבנן אלא דאינו ם"הרמב דדעת' הראי קמה ז"ולפ] האלו ם"הרמב מדברי שלמדה ויתכן[
 כ"מש מיהו, [מדרבנן אלא שאינו כ"וע אאחרים רבנן פליגי הוי לא כ"וא לאחריו בין לפניו בין לחלק סברא בזה ש"דל מ"הל הוא כ"א

  ]. ל"ואכמ ליישבם שצריך מקומות עוד ויש פשוט אינו מרדות מכת דאורייתא איסור על מקום בשום כותב אין ם"שהרמב
 )ג"ס ד"פ פר תורהס' מס( 

ÚÓÈ�È� ‰˘¯Ù‰  
  

" ÂÊ ÌÈ˜ÂÁ¯ ·¯È˜ ÌÏÂÚÏ Â˙‡È·· ‰˘Ó ‰Ê Í‡Â·· ‰˘Ó· ¯·„Ó ‰Ê‰ ‡¯˜Ó‰ ÔÂÓÈÒ ¯· ‰„Â‰È '¯ ¯Ó‡ Í‡Â·· ‰˙‡ ÍÂ¯·
Ô·Â‡¯ ‰Ê ÌÈ˜ÂÁ¯ ·¯È˜ ÌÏÂÚ‰ ÔÓ Â˙‡ˆÈ· ‰˘Ó ‰Ê Í˙‡ˆ· ‰˙‡ ÍÂ¯·Â ,‰Ú¯Ù ˙· ‰È˙·" (‡Â·˙ ÈÎ ˙˘¯Ù ‰·¯ ÌÈ¯·„)  

   
 ה' משפטים כ"ז שבט תשס"ד. מרן הגראי"ל שליט"א

רשת בתי ספר "שובו" שהם  מתעסק בענין [זצוקל"ה]
מליון דולר.  15בי"ס לילדי רוסיה והתקציב השנתי שלהם 

  ?אמרצריך לדרוש שם, מה ימלונדון הגרא"ד דינר 
‰ÏÂ„‚ ‰ÂˆÓ ÂÊ˘ ¯ÓÂÏ,  ˙¯˘Ú· ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ‡˙ÏÈÎÓ·Â

 ÚÓ˘˘ ÔÂÈÎ ¯‡Â·Ó 'Â‚Â ÌÈ�· ÏÚ ˙Â·‡ ÔÂÚ „˜ÂÙ ˙Â¯·„‰
 ‰˘Ó˘¯ Ô· Ú˘¯ ‰È‰È ‡Ï˘ ¯Ó‡ ÁÓ˘ ‰Ê Ú˘ ÔÂÈÎ" ÚÓ˘

 ÒÁ ,¯Ó‡ ,ÂÁ˙˘ÈÂ ‰ˆ¯‡ „˜ÈÂ ,‰Ê‰ ¯·„‰ ˙‡ ‰˘Ó
ÌÂÏ˘Â"Ú˘¯ Ô· Ú˘¯ Ô· Ú˘¯ Ï‡¯˘È· ÔÈ‡ , ÌÈÒÂ¯‰ ‰�‰Â .

 ÈÏ ¯ÙÈÒ Ï"ˆÊ ‡·‡ .Ì˙·ˆÁÓ ¯ÂˆÏÂ Ì¯Â˜ÓÏ ÌÈ¯ÊÂÁ
 È˜ˆÂ¯Ë ÂÏ ÔÈ¯Â˜˘ ¯Ó‡Â ... ˙·È˘ÈÓ ¯ÂÁ· ÂÈÏ‡ Ò�Î�˘
 ÂÏˆ‡ ‰È‰Â ,‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ‚¯‰˘ ‰ÈÒÂ¯Ó È˜ˆÂ¯ËÏ „Î� ‡Â‰Â

‡ˆ‡ˆ·˘ ‡ÏÙ ¯·„.‰¯Â˙ Ô· ˘È ÂÈ  
אמרתי, בשם ו 'אבות'דברנו בענין לאחר כמה ימים 

שאצל יהודים זה לא כמו בגויים, אצל  ולובייצי'קס ח"הגר
È̆ : הגיב רבינו שוביהודים דמעה של סבא בונה דורות. 

 ˙Â·‡ ÔÂÂÚ „˜ÂÙ ‰˘ÓÏ ‰"·˜‰ ¯Ó‡˘ ‰Ú˘·˘ ,‡˙ÏÈÎÓ
ÌÈÚ·¯ ÏÚÂ 'Â‚Â,  ,‰È‰È ‡Ï ÈÚÈ·¯ ¯Â„ „Ú ¯Ó‡ ,‰˘Ó ÁÓ˘

 ÈÎ.ÌÈ¯ÊÂÁ ¯·Î ÈÚÈ·¯ ¯Â„   
  
הרב דינר מלונדון הוזמן לשיקגו לדרוש בעניין הקדשת  

זמן לקירוב רחוקים, ושואל מה יגיד האם יכול לומר את 
חייב  - זמןהחידוש של רבי משה פיינשטיין זצ"ל שגם ב

  מהזמן שלו. אדם במעשר
ÍÈÈ˘ ‰Ê ¯·„,  ,Í�ÓÊÓ ˙È¯È˘Ú ˘È„˜˙˘ ÍÈÏ‡ Â‡· ¯˘‡Î

 Í‡ Ì‚ Û‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Â·Ï Ì‚ ÂÓˆÚÓ ·ÈÈÁ Ì‡‰ Ú„ÂÈ È�È‡
 Ú„ÂÈ È�È‡‰ Ú‚Â� ‰Ê Ì‡ ¯˘‡Î ‰ÓÎ „ÚÂ) ‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ˘È

 ·ÂÈÁ ˘È ‰ÓÎ „ÚÂ ÍÈ¯ˆ-‚"‰Î· ˙‡ Ì‰Ï ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰ ,(
 Â�È·¯ ‰˘Ó Ï˘ Â˙ÏÚÓÂ Â˙ÂÏ„‚· .„È Û„ ‰ËÂÒ· Â¯Ó‡˘ ‰Ó

 ‰"Ú -  ÚÈ‚ÙÈ ÌÈÚ˘ÂÙÏÂ"-  ÈÚ˘ÂÙ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ˘˜È·˘
 :̄ Ó‡�˘ ‰ÏÙ˙ ‡Ï‡ ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ‡Â ,‰·Â˘˙· Â¯ÊÁÈ˘ Ï‡¯˘È
 ‰�¯ Ì„Ú· ‡˘˙ Ï‡Â ‰Ê‰ ÌÚ‰ „Ú· ÏÏÙ˙˙ Ï‡ ‰˙‡Â
˘˜·Ó˘ ÍÎ· ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ÏÚÓ‰Â ."È· Ú‚Ù˙ Ï‡Â ‰ÏÙ˙Â 
 ,‰Ê ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‚ Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏÚÂÙ˘ ÈÓ Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈÓÁ¯

˜Ó·Â¯Á‡ ÌÂ  .‰·Â˘˙· Ì¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÒÚ˘ ·Â˙Î Ï"ÊÁ·  
Ù Û„ ‡ÚÈˆÓ ‡·· ‡¯Ó‚· Ì‚Â" Â˘Ú˘ ‰Ó Â¯Ó‡ '‡ „ÂÓÚ ‰

 „ÓÏÓ‰ ÏÎ" ‡¯Ó‚· ÂÓÈÈÒÂ ÏÏÂÊÓ ¯˜È ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈ‡�˙‰
 ¯Ó‡�˘ ,‰ÏÚÓ Ï˘ ‰·È˘È· ·˘ÂÈÂ ‰ÎÂÊ ‰¯Â˙ Â¯È·Á Ô· ˙‡

 È�ÙÏ Í·È˘‡Â ·Â˘˙ Ì‡ ÌÚ Ô· ˙‡ „ÓÏÓ‰ ÏÎÂ .„ÓÚ˙
 ‰¯ÈÊ‚ ¯ÊÂ‚ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â˙ ı¯‡‰-  ‰ÏË·Ó

."‰È‰˙ ÈÙÎ ÏÏÂÊÓ ¯˜È ‡ÈˆÂ˙ Ì‡Â ¯Ó‡�˘ ,ÂÏÈ·˘·  
  

נכנס אברך ת"ח ושאל לפעמים אני מדבר עם נהגי מוניות 
ברים דברים שלא טוב מדקורה שהנהגים להשפיע עליהם ו

, האם משום כך להימנע מלדבר איתם אותם לשמוע
  אלו?נושאים ב

‰Ê· Ì˙È‡ ¯·„Ï ÔÈ‡ ,̃ ÈÊÈ ‰Ê˘ ˘˘Á ˘È ÔÎ‡ Ì‡.   
  

˙Â˘˜ ˙ÂÏ‡˘ ‰¯Â„‰ ÈÏÂ„‚ Ï˘ ÔÁ˙ÙÏ ˙ÂÏ‚Ï‚˙Ó.  
בעל תשובה שעדיין לא מקיים מצוות כדבעי אבל מתחזק 

מעוניין ובבית מאד נלחמים אתו שלא ילך בדרך התורה והוא 
ם כל יניקתו השמ ,שיעורי תורה ויהדותהשתתף בללכת ל
אבל הם מעכבים בידו והוא בשנת אבלותו והם  ,וחיזוקו

ויכול לומר שהולך  ,ומר קדיש בבהכ"נלמסכימים לו ללכת 
לקדיש ואז ילך לשיעור תורה ויפסיד את  נסתית הכלב

קדיש או  -כי לשניהם לא נותנים לו ללכת, מה עדיף  ,הקדיש
  שיעורי תורה ויהדות?

Ï‡Ê Ì‰Ó „ÁÙÓ ‡Â‰ ‰ÓÚ‡ÏÒÂ‡ Í‡Ê ¯ÔÎ .ÈÈÊ ÔÂÙ  
גם אני אמרתי לו כן, אבל הוא עדיין צעיר לימים ואין בכוחו 

  להילחם עמם.
 ¯ÓÂÏÓ ˙Â„‰ÈÂ ‰¯Â˙ ¯ÂÚÈ˘ ÛÈ„Ú.̆ È„˜  

  
הם סוגרים בשבת בחור שהוריו חילונים וכשהולך לבקרם 

האם משום כך לא  ,ומדליקים בחדר אחר ,את הרדיו לכבודו
‰ÂÚ ‡Ï Ï·‡ ,Ì¯Â‚ ‡Â‰˘ ˜¯ ‰Ê· ÔÈ�Ú˘‰ יבקרם בשבת? 

 ·Ï ·Â˘È ÔÓÊ‰ Í˘Ó· ÌÏˆ‡ Â¯Â˜È· È„È ÏÚ Ì‡ ÔÎÏÂ ,ÌÂÏÎ
.Ì¯˜·Ï ÏÂÎÈ ,Ì˙·ˆÁÓ ¯ÂÎÏ Â·¯˜˙ÈÂ Ì˙Â·‡ ÏÚ ÌÈ�·  

(אולי לפלוני יש קרובה חולה מאד והיא רחוקה מיהדות 
וזה הזמן שאפשר לדבר על לבה לקיים  מדליקה נרות שבת)

  איזו מצוה, אבל שלא יהיה תפסת מרובה, מה להציע לה?
‡·Â�È„ ˙·˘ ÏÏÁÓ‰ ÏÎ Ï אבל היא רחוקה מזה  ˘·˙.

.ÔÂ˘‡¯‰ ¯·„‰ ‰Ê ˙·˘Â Ì"ÂÎÚÎ   
  

פשי לחלוטין ופעילי "לב לאחים" הצליחו להשפיע על ובית ח
האמא שתשלח לפנימיה את אחד מיוצאי חלציו, ויש לה בת 
ובן, ומסכימה רק אחד, לבת יש יותר סיכוי להיקלט מבן, כי 

  תורה קשה למתחיל. 
 ˙ÂÈ¯Â‰ ˙ÎÒÓ· ‰�˘Ó· ('‡ ‚"È) Ì‚Â ,˙·Ï Ì„Â˜ Ô·˘ ¯‡Â·Ó

‡‰Î·.‰‚‰�‰‰ ‡È‰ ÍÎ ‰¯Â‡ÎÏ ‡�ÂÂ‚ È   
  

) ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ Â‰ÈÏ‡ '¯ ÔÂ‡‚‰ ˙ÂÓÈ˘¯Ó¯ÙÒ‰ ÍÂ˙Ó  
  ‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯Ó "ÍÈ˙ÂÏ‡˘Ó ÏÎ"  

(¯Â‡ ˙Â‡¯Ï „È˙Ú‰  
  

  



 
  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ח  שמות   188גליון מס' 

  

  (א, א) ואלה שמות

  שם לילד

אלה מ מה יצא ,אמר רבינו כשבאים לקרוא שם לילד ע"ש אדם מפורסם שרבים נקראים על שמו, כדאי וראוי להתבונן

  אם יצאו תלמידי חכמים או לא.ה ,על שמו ושנקרא

  קדושי השואה

בענין לקרוא ע"ש קדושי השואה הי"ד, אמר רבינו שאפשר לקרוא על שמם ואין בזה סימנא מילתא לרעותא, כיון שמיתתם 

  היתה בגזירה כללית.

  שמות כלה וחמותה

, והחתן יקרא לה בשם ו שיעשו את השידוך, הורה רבינלכלה היה שם נוסףובשידוך שהכלה והחמות נקראו בשמות שווים, 

  כשם אמו. השני שאינו

  שם מפרשת שבוע

ם קוראים לילד ע"ש בפרשה זה מועיל לילד, אמר רבינו שאין הדברים נכונים, וגופא על מה שמקובל בשם החזו"א שא

דעובדא הי' כשבא ת"ח פלוני לחזו"א לשאול את מרן החזו"א אם לקרא בשם מסוים, מרן לא רצה שיקרא בשם זה ולכן אמר 

  יט"א)של .ק(מהרב מלו שיקרא על שם שהיה בפרשה באותו שבוע. 

  (א, יג) עבדו בהם בפרך

שזה בכלל לא תרדה בו בפרך, ורק אם מתכוין  ל את הילדים ולתת להם לעשות עבודות קשותרבינו רגיל לעורר שלא לנצ

  לתועלת וחינוך הילד יעשה כן.

  (ב, יג)ויאמר לרשע למה תכה רעך 

  !קטנים בדברים מתחיל רשע

 של יהםצעד מצרים הם ולמעשה ,'מצוות שומרי' צמםע את המכנים אנשים של מפלגה שקמה עההתופ על רבנו נשאל

  ?לזה הגיעו כיצד .התורה יולומד הישיבות

 קוראים שהם ומה .רע שרש בהם שי באמת אבל ,קטנים בריםבד מתחיל רשע .'רשע' זה מה ,מכאן רואים :רבנו השיב

  !"זיוף זה ?מצוות שומרי נקרא זה וכי -' מצוות שומרי' לעצמם

  (הליכות שני)   ".רע משרש באה קטנה טעות גם .'קטנה טעות' של שגמו ךשיי לא ,בהשקפה" :רבנו אמר עוד

  

  (ג, ה)אדמת קדש היא 

, : כשבנו את היכל כולל "חזון איש" הגדול, עלה רבינו לראות את הבניהסח לנו מורינו הגאון הגדול רש"צ רוזנבלט שליט"א

שצריכים להיות כשבונים בית מדרש, ובעוד רבינו נכנס להיכל ראה שהציבו לוח לתלות מודעות  בכדי לפקח על הדברים

אין לתלות כאן "מכיסו עט וכתב ע"ג  ומיד הוציא ,י מימיבכניסה לבית המדרש בפנים, רבינו נסער מאוד כפי שלא ראית

 ,שרבינו הורה שיעשו פתח נוסף להיכל מצד מערב ,בלו שיעור בכבוד בית כנסת, ובענין זה הוסיףי, וכל הנוכחים קמודעות"

  לקיים דברי השו"ע שצריך לעשות פתח מצד מערב.

  

  



 

  )כה, ד( בנה ערלת את ותכרת צר צפרה ותקח

  בעניני ברית מילה

 יותר למשך העבודה מן להיעדר יכול אינו ראובן אולם, לבנו מילה ברית שעורך שמעון של הטוב חבירו הוא ראובן: שאלה

 ראוי מה. הברית אחרי שנערכת המצוה מסעודת בחלק או, עצמה המילה בברית או להשתתף יכול שהוא כך, השעה ממחצית

  ?לעשות לו

 שהרי, עצמה בברית השתתפות על עדיפה ברית בסעודת שהשתתפות נקט א“שליט קרליץ נסים רבי הגדול הגאון: תשובה

 שאינו מי וכל, מצוה סעודת ומקרי, מילה לסעודת מנין לקחת ונהגו]: יב, רסה סימן[ ד“ביו א“הרמ כתב הברית סעודת לענין

 ההשתתפות ומעלת, עצמה בברית משתתף שאינו מי לגבי כזו חומרא מצאנו ולא. לשמים כמנודה הוי, מילה בסעודת אוכל

  (וישמע משה)     .“מלך הדרת עם ברוב” משום עם ברוב לעשותה ענין שיש מצוה בכל כמו היא בברית

  ?לבא מחוייב אםה ,הנסיעה על ממון הוצאות להוציא צריך אבל ,העיר בתוך ברית לסעודת שהוזמן אדם :שאלה

 ,מלילך פטור אינו ,ברגליו ולילך להתאמץ דמצי גדול אינו המרחק דאם ,לי אמר א"שליט קרליץ נסים 'ר הגדול הגאון תשובה:

  כרוך היה שזה למרותכיבוד אב,  מדין חולים ביקור במצוותבביה"ח,  ששכב אדם אותו של בניו שחייב ל"זצוק ח"כהגר

  (ברית אפרים)  .ברגלם להתאמץ שיכולים מפני ,אב משל אב כיבוד ל"וקי ,נסיעה בהוצאות

  

  אביו מל את בנו לפי שיטה אחת, ולפי שיטת בנו אינו מהול

 לקהילה שייך היה ראובן .החמה שקיעת לאחר דקות כעשרים ,ראשון יום במוצאי תינוק לו שנולד בראובן מעשהשאלה: 

 לפני ראשון ביום נולד שבנו הסוברים רבותיו כשיטת ,בשבת ראשון ביום בנו את ומל ,לקולא אף ת"ר כשיטת הנוהגת

 שנולד שמי ל"שס ,הגאונים כשיטת נוהגים רבותיו וכל ,ליטאיות בישיבות ללמוד אותו אביו שלח ,בנו כשגדל .השקיעה

 לו ולהטיף לחזור וצריך ,זמנו בתוך נימול זה בן דבריהם שלפי נמצא ,שלמחרת ביום כנולד דינו ,השקיעה לאחר דקות עשרים

השולחן (שם). וכעת הבן הזה החל לנהוג כמנהג רבותיו  בערוך הכריע כןו )ב"סק רסב סימן ד"יו( ך"הש שפסק וכמו ,ברית דם

ראשי הישיבות בכל עניניו, ובא לשאול האם צריך לחזור ולהטיף דם ברית, או שמכיון שאביו נהג על פי רבותיו, אין צריך 

  לחזור ולהטיף?

 האבא כאשר ורק ,כדין נהג הרי והאב ,האב על מוטלת מילה שמצות משום ,ברית דם הטפת צריך הבן שאין נראה תשובה:

 חדש חיוב הבן על נוצר לא ,רבותיו וכשיטת כדינו מל שהאב ובנידוננו ,כשגדל עצמו את למול הבן חייב ,בנו את מל לא

  .כשגדל להימול

 לאכול מותר האם ,מרובה הפסד משום או שבת כבוד משום רק באכילה מסויים מאכל התירו כאשר האם הפוסקים דנו והנה

 לכבוד דאשתרי דהיכא כתב )ט"קס סוף צד סימן ז"משב ד"יו( ג"מובפ .מרובה הפסד וכשאין ,השבת לאחר גם זה מאכל

 ראיה להביא וכתב ,בדבריו לדון שמאריך )קעב סימן א"ח תלתאי מהדורה( ודעת טעם טוב ת"בשו ויעוין .לגמרי אשתרי ,שבת

 נשאר הדין ,הדין את קבעו ד"שבי שלאחר כלומר ,דינא קם שאמרינן )ב"ע לז דף( יבמות ממסכת מפורשת מגמרא זה לנידון

  .ש"יעו ,הדין את לבטל סיבה מכן לאחר שנוצרו למרות

 כהוראת דינם שאולי רבותיו הוראת פי על עשה הוא ,בנו את מל שראובן שבשעה כיון ,בעניננו הדין שהוא נאמר אולי כן ואם

 להטיף צריך ואינו ,נשתנה לא שנפסק הדין מקום מכל ,הגאונים כשיטת נוהג הבן שעכשיו פ"אע ולכן ,דינא שקם הרי ,דין בית

  .ברית דם

 מצוה והיא ,ימיו כל הברית שחובת ל"שס וכנראה ,הסכים ולא א"שליט קרליץ נ"לגר דברי את הצעתי למעשה אמנם

 לי אוי אמר ערום עומד עצמו וראה ,המרחץ לבית דוד שנכנס בשעה )ב"ע מג דף( מנחות במסכת שמבואר וכמו ,מתמשכת

 שלפי וכיון .הזמן כל מצוה שמקיים שנחשב הרי ,דעתו נתיישבה שבבשרו במילה שנזכר וכיון ,מצוה בלא ערום שאעמוד

  .ברית דם ולהטיף לחזור לו יש ,שמונה תוך שנימול נמצא ,עכשיו מנהגו

 לחזור צריך שהבן לו ואמר זצ"ל אלישיב ש"הגרי מרן ח"מו את זו כעין שאלה ששאל א"שליט דונר ד"הגרא לי סיפר וכן

  (אבני אש)   .מתמשכת מצוה היא שמילה כיון ברית דם ולהטיף

  



  

 

   

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח ●
  

  שולחנך גדול משולחנם

ששאל את מרן החזון איש זצ"ל, מהו הדבר  ,מעשה באברך צעיר ההי
העיקרי שעליו לדעת כעת, כי קודם הוא היה בחור בישיבה, ששם הכל 
מסודר, והישיבה השפיעה עליו, עם סדרי הישיבה, אבל עכשיו הוא כבר 

  אברך, ומה הוא צריך לדעת, מהו העיקר שצריך לדעת? 

נה בפרקי אבות "ששולחנך גדול משולחנם", כך לשון המש :ואמר לו מרן
וכתרך  ,אוה לשולחנם של מלכים, ששולחנך גדול משולחנםת(ו, ד) אל ת

זהו מה שבן תורה צריך לדעת, שהשולחן שלו יותר גדול  .גדול מכתרם
"שולחן" ו"כתר",  ,ונזכרו בלשון המשנה שני עניינים !משולחן מלכים

  מלכים. של יותר מהם השולחן והכתר של בן תורה 

ת העולם הזה, כמו שולחן שאוכלים עליו, והוא משל להנא וענין "שולחן"
העולם הזה של בן תורה הוא יותר ובא התנא לומר כי , מהאוכלונהנים 

העולם הזה של מלך  מהעולם הזה של אחרים, ואף יותר משולחן מלכים,
הוא לא כמו האשריך בעולם הזה של בן תורה, אלא הרבה פחות, והחיים 

  מלך. חיים של הם יותר מאושרים מהמאושרים של בן תורה 

  ובתורה אתה עמל, אשריך!

וזה מה שאמרו בתחילת המשנה באבות שם, כך היא דרכה של תורה וכו' 
ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, היינו שעל ידי 
עמל התורה זוכים לאושר הכי גדול בעולם הזה, שלא שייך אושר יותר גדול 

כך  ,אחר מישהומי שעוסק בתורה חי חיים מאושרים יותר מכל  ,ממנו
  אך כמובן זהו בתנאי ש"בתורה אתה עמל", היינו שעוסק  .המציאות

בלי בטלה, ואין הכוונה יותר מהכוחות, אלא  ,בתורה בשלמות כמו שצריך
לפי הכוחות, עם מנוחה כפי הצורך, אם הוא עוסק בתורה בשלמות עמל 

מאושר "אשריך בעולם הזה", יותר ממלך ויותר מכל  בכל כוחותיו, הוא
  אדם אחר, ואין מאושר כמוהו בעולם הזה. 

"עמלה של תורה", אם העמל  ,וחידש בזה התנא שאף על פי שהוא עמל
פי הכוחות הרי זה דבר נעים מאד, וכמו התעמלות גופנית שנותנת להוא 

את הנפש  הרגשה טובה ומחזקת את כוחות הגוף, כך עמל התורה מחזק
  . "אשריך בעולם הזה" – ונותן אושר נפשי

בטבע ידוע במציאות כמו שאיוב ה, ז) "אדם לעמל יולד", (וזהו שכתוב 
אינו עמל ואינו עוסק בפעילות, הרי הוא מתנוון ונחלש, ולכן הגוף שאם 

, כי כך טבע הגוף להיות את איבריוכל הזמן רואים שילד קטן מניע 
ר אין לו המרץ של ילד קטן, אבל יש סיבות במבוגר כבפעילות, ואילו אדם 

, כך גם הנפש צריכה שגורמות לו לעמול ולהיות בפעילותמצד השכל אחרות 
   פעילות של עמל התורה, ובלי זה הנפש נחלשת.

 ואמרו על זה בגמרא (סנהדרין צט, ב) כולהו גופי דרופתקי נינהו, טובי
ל הגופים צריכים לעמול לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא, היינו שכ

ולהתאמץ, עמל גופני נותן בריאות גופנית, ועמל התורה נותן בריאות נפשית 
בדברי תורה,  וואשרי מי שזוכה שעמלו וטרחתו יהיואושר נפשי, 

שבזה הוא זוכה להיות מאושר והמאמצים שלו הם על פעילות של תורה, 
  אושר שאין כמוהו, וכמאמרם "אשריך בעולם הזה"! 

  תורה מתוך הדחק

והתנא הקדים ואמר שם "כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, 
ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה 

אשריך  ,עמל", ועל זה סיים ואמר "ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך
  . בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא"

שזה לכאורה נגד  ,וכבר הזכרתי מה ששמעתי ממו"ר הגרא"א דסלר זצ"ל
, ועם כל זה "אשריך", אבל זו וקשיים ההבנה, שיש לאדם כאלו חיי צער

הוא שבע ואינו רעב, אלא הרי הוא אוכל פת במלח, שהמציאות! כי גם כ
הוא מסתפק במועט, וכן כששותה מים במשורה, הוא שותה כדי צרכו ש

שיש הרי הוא נח וכבר אינו עייף, ואפילו  ,ואינו צמא, וגם כשישן על הארץ
צער, כי מרגיש שום לו עוד חיי צער חוץ מזה, הוא שוכח מכל הצער, ואינו 
כל הצער והקשיים, הוא עמל בתורה, והתענוג של עמל התורה משכיח את 

  זו המציאות.  ,מרגיש "אשריך בעולם הזה"ו

) שהפליגו בגודל הזכות של מי שעוסק מט, א ובאמת מצינו בחז"ל (סוטה
בתורה מתוך הדחק, שיש לו כדי חייו בצמצום, וכל צרכי הגוף הם בדוחק, 

באופן שאינו מזיק לבריאות, רק מתוך יש ליישב בדוחק", אבל כדי חייו, "
   !הדחק, זוהי מדרגה גדולה וזכות גדולה מאד

ושמעתי מפי מרן החזון איש זצ"ל שאמר לי פעם על עסק התורה מתוך 
הקב"ה אוהב שלומדים תורה  – "דער אייבעשטער האט דאס ליב"הדחק 

מלבד  !הדחק הוא אהוב על הקב"המי שעוסק בתורה מתוך  ,מתוך הדחק
  הזכות שיש בזה, הוא גם אהוב, אהוב למעלה ונחמד למטה. 

  שבירת התאווה הגשמית

מה שממעט מתקדש לפי האדם כתב כי רבינו יונה בשערי תשובה (א, ל) ו
וכתב שם  ,שבירת התאווה הגשמית ,אחד מעיקרי התשובה ווזה ,גשמיותב

"כי כל זמן שהאדם הולך אחרי התאווה, נמשך אחרי תולדות החומר, 
צרו עליו", היינו שהתאווה יוירחק מדרך הנפש המשכלת, ואז יתגבר 

ומה שיותר גשמיות הרי זה פחות הגשמית מרחקת את האדם מן הקדושה, 
כל זה כמובן חוץ ממה שמוכרח  קדושה, ופחות גשמיות זה יותר קדושה.

  מוכרח.  –ה שמוכרח לקיום הגוף, ומ

על הפסוק שכתב (ויקרא יט, ב) י בתחילת פרשת קדושים "ומצינו גם ברש
והרמב"ן שם  .כי הפרישות היא הקדושה .פרושים תהיו – ""קדושים תהיו

שעושה דברים מותרים שאין בהם איסור,  "נבל ברשות התורה",כתב שיש 
גשמיות  והתורה אינה אוסרת אותם, אבל הוא נבל, שמרבה בהנאות

  לא רק  – שהם מותרים, הוא נחשב נבלעל פי אף וובמעשים גשמיים, 
   .קדושה, אלא יותר מזההלו  הוחסר ,שאינו קדוש

וזהו שאמר התנא אל תתאוה לשולחנם של מלכים, כי שולחנך גדול 
  משולחנם, ובני תורה יש להם החיים המאושרים ביותר בעולם הזה. 

  מלכות וממשלה –כתר תורה 

"וכתרך גדול מכתרם" זה ענין נוסף, כמו מלך שיש לו כתר, כך לבן תורה 
כי המלך יש לו עם,  ,בזה פירושיש כתר, וכתרו גדול מכתרם של מלכים. וה

ומי  .זהו הענין של "כתר" ,ומנהיג את העם, וכולם מכבדים ומעריכים אותו
שעוסק בתורה גם כן, התורה נותנת לו כתר מלכות, וכדאיתא באבות פ"ו 
כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' ונותנת לו מלכות 

  . שכפופים אליוברצון או  םוממשלה, היינו שדבריו נשמעי

"כי להשם המלוכה (כב, כט) בתהלים וכידוע מהגר"א שפירש הכתוב 
ם רוצה את ההנהגה עמלך ויש מושל, מלך הוא מי שהומושל בגויים", שיש 

שלו, "ומלכותו ברצון קיבלו עליהם", היינו שמקבלים את מלכותו מתוך 
הכרה שזה כדאי וטוב להם, ומרוצים מן ההנהגה שלו, וסמוכים ובטוחים 

מושל היינו ששולט אילו , ושיכול להיותשכל מה שהוא עושה זה הכי טוב 
  ע בקולו בלית ברירה. שמוכרחים לשמו ,בכפייה

גויים זה כי בכי להשם המלוכה ומושל בגויים, הכתוב ביאור ה זו
 מאהבה רצונו , ואינם עושים שהקב"ה מושל בהם בעל כורחם ,ממשלה

כלל ישראל זה מלוכה, שמקבלים מלכותו ברצון, אצל אלא מיראה, אבל 
 ,ממשלהיש מלוכה ויש  ,אומרים "המלוכה והממשלה לחי עולמים"שוזהו 

  אצלנו זה מלוכה ובגויים זה ממשלה. 

של, ויש מלך בלי ממשלה, רק מוגם יש מלך שהוא  ,וזהו ענין כתר מלכות
הנהגת המלוכה, ושני הדברים האלו כלולים בכתר מלכות, גם  – מלוכה

ה זשהוא מקובל, ומקבלים את דבריו מתוך רצון ומתוך הבנה, וגם דבר ש
  מתוך הכרח, מוכרחים לקבל את מה שהוא אומר. 

יש לו שני הדברים האלה, יכול להיות  ,וכך גם מי שהוא בעל כתר תורה
ציבור כזה שעליהם הוא מלך, שכל מה שהוא אומר מקובל עליהם, ואינם 

שמה שהוא אומר זה הכי סמוכים ובטוחים מהרהרים אחר דבריו, כי הם 
את דבריו בשמחה, ויש כאלו שאינם מבינים טוב שיכול להיות, ומקיימים 

  והם כפופים אליו. זאת, אבל אין להם ברירה, 

וזהו שאמרו על העוסק בתורה לשמה "ונותנת לו מלכות וממשלה", שיש 
ו שאצלם זה אלכאלו שאצלם זה מלכות ונשמעים לדבריו ברצון, ויש כ

  ממשלה, שהם כפופים אליו ומוכרחים להיכנע לדעתו. 
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  ממשלה" על עצמו"מלכות ו

עצמו, כי על המלכות וממשלה על אחרים, יש גם מלכות וממשלה ומלבד 
בטבע האדם יש יצר הרע, והיצר הרע מפתה ומסית נגד התורה, נגד מה 

ואוהב את החטאים, והתורה  ,שהתורה אומרת, היצר הרע רוצה חטאים
והוא  הבנה שהחטא לא כדאי לו, מתוךנותנת לאדם כוח שליטה על היצר, 

כמו מאכלות אסורות, שיש , והחטא נעשה שנוא אצלושונא את החטא, 
  . כאלה שמגעיל אותם לאכול מאכלות אסורות

אפילו ביום כיפור יש כאלה שחייבים לאכול מצד פיקוח נפש אבל הם ו
לא מסוגלים לזה, ובעיני ראיתי דברים כאלה, שהיה צריך לאכול ביום 

סר וזה נובע מתוך חאך  ,מסוגל לאכול כיפור, וזה היה קשה לו, ולא היה
  לאכול. כן הבנה, שלא מבינים שבפיקוח נפש המצוה היא 

כל שולט על שהוא על כל פנים יש מלכות וממשלה של האדם על עצמו, 
, שמובן לו שזה 'מלך'יש דברים שהוא מקיים בתור  ,כוחותיו נגד הטבע

  בשמחה, ויש דברים שהוא מקיים ברצון ואותם כדאי וטוב לו, ועושה 
, שהוא מושל על עצמו, ויש לו כוח ממשלה לשלוט על כל 'ממשלה'בתור 

  נגד הטבע. כל היצרים , ולהתגבר על כוחות הגוף

הכוזרי (מאמר שלישי) שהמלך הכוזרי שאל את החבר שכתב בספר וזהו 
והשיבו  על פי התורה,בשלמות מי שהולך  –מהו סדר היום של "החסיד" 

החבר בדרך משל: "החסיד הוא הנזהר במדינתו, משער ומחלק לכל אנשיה 
טרפם וכל ספקם, וינהג בהם בצדק, לא יונה אחד מהם ולא יתן לו יותר 
מחלקו הראוי לו, וימצאם בעת צרכו אליהם שומעים לו ממהרים לענות לו 

  . בעת קראו, יצוום ויעשו כמצוותו, יזהירם וייזהרו"

על חסיד שאלתיך, ולא על מושל... וענהו החבר הרי המלך, ושאל אותו 
"החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע בחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופיים 
ומנהיגם ההנהגה הגופנית כמו שנאמר ומושל ברוחו מלוכד עיר והוא 

ומנהל את  ,היינו שהחסיד הוא מי שמושל בכל כוחותיו המוכן לממשלה",
לפי התורה, לא לכעוס ולא להתגאות, לדבר בנחת סדר היום שלו כל 

, יתית, למשול ולהתגבר על היצרולעשות מעשים טובים, וזוהי הגבורה האמ
  (אבות ד, א) איזהו גיבור הכובש את יצרו.  אמרםכמ

כוח ההנהגה  –וזהו כתר התורה שעליו אמרו "שכתרך גדול מכתרם" 
אבל בעיקר על עצמו,  ,יכול להיות והממשלה של בן תורה, גם על אחרים

  להתגבר על כל היצרים. בעצמו שהוא שולט ומושל 

  הכעסהתגברות על טבע 

יש טבע למשל ונתבונן מה הם כוחות הטבע שצריך להתגבר עליהם. הנה 
  כמה אופנים: בזה של כעס, שהאדם מטבעו כועס. ויש 

מעבירו על דעתו, ואינו עושה שום אינו כועס, אבל הכעס יש אדם ש
(עירובין סה, ב) שאדם ניכר חז"ל וכבר אמרו מעשים רעים מתוך הכעס, 

, כראויאם ההתנהגות היא ושהוא כועס, בשעה איך הוא מתנהג בכעסו, 
, אבל למעשה ההתנהגות היא בלבכעס , או כעס הפניםשהוא כועס רק 

  בעל מדרגה, ששולט על הכעס. הוא כבר אנושית, 

ויש עוד מדרגה שאמרו בפרקי אבות (ה, יא) קשה לכעוס ונוח לרצות 
כן פעמים הוא ל, אבל "קשה לכעוס"חסיד, היינו שגם בלב הוא לא כועס, 
  כועס, ונוח לרצות, זוהי גם כן מדרגה. 

ומדוע לא לכעוס? כבר  .ויש מדרגה גדולה מזה, שלא לכעוס אף פעם
בהירות האמונה דיברנו הרבה פעמים, כי עם אמונה אין סיבה לכעוס, 

  . בזה עכשיוונקצר  ,נותנת לאדם הבנה שאין סיבה לכעוס

אם ש ,גם על זה דיברנו ?הכעסן להיגמל מכיצד ומי שכועס, מה העצה 
שותקים מתרגלים לשבור את מידת הכעס, וסיפרנו מעשה שהיה באחד 

כועס הרבה, בפרט בערב שבת, כשיש לחץ בבית, היה כועס, והיה גם  שהיה
צועק, וקיבל עצה לשתוק כשהוא כועס, והתחיל לשתוק, ובתחילה זה היה 
קשה לו, אבל אחר כך נעשה יותר קל ויותר קל, עד שלא הרגיש שום קושי 

, לגמרי בזה, כך הטבע, ההרגל נעשה טבע, וכך אפשר לשבור את מידת הכעס
  די "תרגילים" אפשר לשבור את מידת הכעס. על י

משה", ורואים שבכל והנה אצל משה רבינו כתוב כמה פעמים "ויקצוף 
עשו ששראה כבדברים הנוגעים לכבוד שמים,  הזה הי ,המקומות שכעס

ובפרשת שמיני בשעיר  ,דברים שלא כדין, בפרשת בשלח כשהותירו מהמן
  . החטאת, ובפרשת מטות במלחמת מדין

, כי הוא היה עניו מעולם אבל על מה שפגעו בכבודו לא כעס ולא הקפיד
 (שמות טז, ח)לא כעס, רק אמר  ,עליוכשבאו והתלוננו מכל האדם, וגם 

כלומר שאין לכם מה להתלונן "ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם כי על השם", 
עלי, כי אתם אשמים בזה, שיש לכם חטא, ואתם צריכים לחזור בתשובה, 

  , אבל לא כעס ולא הקפיד. עליהםוהיה מרחם 

אם זוהי מדרגתו של משה רבינו, אבל אדם רגיל בדרך הטבע כועס 
ויצייר לעצמו, שהרי אם היה שומע על דבר כזה בין שני פוגעים בכבודו, 

אנשים אחרים, שפלוני פגע בפלוני, ועשה שלא כהוגן, וכי אז גם כן היה 
עליו, ואילו לא יכעס בין שהפוגע עשה שלא כהוגן, אבל יאמנם כועס? הוא 

  ! "בו"וגעים בו בעצמו הוא כועס, ומדוע? כי פגעו כשפ

אבל מה ההבדל בינו לאחרים, הרי גם כשפוגעים באחרים זה אותו 
הוא נוגע בדבר, ומחשיב כי  –החטא, ומדוע הוא כועס רק כשפוגעים בו? 

, שחושב בזה את עצמו לבעל מדרגה שאסור לפגוע בו, והנו בעל גאווה
  שצריכים לנהוג בו כבוד יותר מאחרים.  ,שהוא אדם חשוב

וראוי שיתבונן לעצמו, וכי באמת הוא אדם חשוב כזה, וכי אינו יודע כמה 
ביטול  לא היהוכי  מהבר מצוה עד עכשיו,עבירות וכמה חטאים יש לו, 

תורה, או תפילה שלא בכוונה, או הזכרת שם שמים בלי כוונה, או לשון 
מדוע הוא סבור שהוא אדם חשוב אם כן , והרע, או קפידא, וכהנה רבות

  לנהוג בו כבוד יותר מאחרים. שראוי 

לכפרת עוונות , שזוכה בזה , צריך לשמוחאדרבה, אם פגעו בו ויש לו צערו
  . זה חוסך הרבה גיהינום ,בפרט אם עשו לו ביזיונותבמקום גיהינום, 

אלא מחשיב את עצמו,  ,אבל טבע האדם שאינו מבין זאת, ואינו חושב כך
ועל זה אמרו , נגד הטבעכוצריך להתגבר בזה וכועס על מה שפוגעים בו, 

כוח היינו  ,כתר מלכותלאדם "שכתרך גדול מכתרם" שהתורה נותנת 
  להתגבר על כל היצרים נגד הטבע. וממשלה שליטה 

זה דבר שחשוב מאד לדעת, לכל בני תורה, "ושולחנך גדול משולחנם" 
יש קשיים בחיים, כשובפרט לאברכים, אם יש איזה קשיים לפעמים, 

ששולחנך גדול משולחנם, בשלמות, צריכים לזכור לא שהעולם הזה 
   !והאושר בעולם הזה של בני תורה הוא יותר מכל אדם אחר

מרא, כמבואר בג זה לכתחילהפרט אם עוסקים בתורה מתוך הדחק, ב
שהקב"ה אוהב את זה, והוא אהוב למעלה ונחמד  ן אישוכמו שאמר החזו

   לשמוח בזה.וצריכים אדרבה זה טוב מאד,  ם כןלמטה, א

  ליגמר והדר ליסבר – סדר הלימוד

אמרו שוברצוני להזכיר כאן עוד דבר שחשוב לדעת, בענין סדר הלימוד, 
וזהו דבר שרבים אינם מבינים את חז"ל (שבת סג, א) ליגמר והדר ליסבר, 

זה, ובסדר א' מתעכבים הרבה בסברות על גבי סברות, ולבסוף מה יוצא 
סברא אחת היא בדרך כלל מזה, וכי כל הסברות שאומרים הם תורת אמת, 

  האמת, והרבה מהסברות שאומרים אינן אמיתיות. 

כל ובודאי תורת אמת, הם רש"י ותוספות כפשוטם ולעומת זה הגמרא 
הש"ס הוא תורת אמת, אבל אם עומדים זמן רב על מקום אחד ומפלפלים 
בסברות, מי יודע אם זה תורת אמת, אמנם ודאי שגם זה הוא עסק התורה, 

מי שזה נגד רק  !ויש בזה קדושת התורה, אבל מה עם המדרגה בתורה?
טבעו שלא להתעכב, אין ברירה, ואי אפשר נגד הטבע, אבל מי שנהנה גם 

  ל כמות, בודאי שכדאי לנצל זאת. מלימוד ש

עיקר הגדלות בתורה הוא בהבנת עומק הדברים, ללמוד באיכות, ואמנם 
ליגמר והדר  ,עם סברא ישרה, אבל הדרך לזה היא רק כמו שאמרו חז"ל

 ,כי אם חסרות ידיעות ליסבר, ובלי ליגמר גם הליסבר הוא לא ליסבר,
ונגד ראשונים  ,מפורשות יכולים לומר הרבה סברות יפות שהם נגד גמרות

  לכן הדרך היא ליגמר והדר ליסבר.  .מפורשים

כבר דיברנו הרבה דברים, שהם דברים חשובים מאד, ובעזרת השם נזכה 
  לסייעתא דשמיא לקיים את כל הדברים האלה. 
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Â¯Ó‡ ÊÁ"Ï '¯·Î È�ÙÏ 20 ‰�˘ ‰¯Ê‚� ÂÈÏÚ ‰¯ÈÊ‚‰ ,'¯Ó‡ ÔÂ‡‚‰ È·¯ ÌÈÈÁ È˜Ò·È�˜  
"‰Ï‡Â ˙ÂÓ˘ È�· Ï‡¯˘È" )א' א('  

 ומכניסן שמוציאן לכוכבים שנמשלו, חיבתן להודיע, במיתתן ומנאן חזר, בשמותם בחייהן שמנאן פי על אף: י"וברש
  '.וכו, ובשמותם במספר

 האורות על מאפיל זריחתה-אור, הארץ על השמש מאירה עוד שכל מסביר', ליעקב אמת' בספרו, ל"זצ קמינצקי י"הגר
  .הגדול המאור ליד למאומה נחשבים שאינם, הכוכבים על, הקטנים

 שמשם מתחיל אז, בעולם שוררת והחשיכה, השמש כששקעה רק? ממש של למאורות הקטנים האורות גם הופכים מתי
  .להאיר הכוכבים של
 שמשו שכן, גדלותם ניכרת היתה לא, חי היה, יעקב, הגדול המאור עוד כל. מצרים בארץ ה- י שבטי של מצבם גם היה כך
  .הקטנים המאורות על ֶהֱאפילה יעקב של

  .זו באפילה לנצנץ השבטים של קדושתם החלה, במצרים החשיכה של תוכה-תוך אל נכנסו ובניו, יעקב משמת
 אותו הסובבים על משפיע הוא, חיותו-בחיי הוא עוד כל. עצמו הנכבד-האדם של מעשיו על גם לומר אפשר דומה רעיון
  .מרכזי השפעה-גורם מהווים אינם שלו' הקטנים המעשים'ש בעוד, הדרה במלוא המשתקפת דמותו בעצם

 את ולהאיר, האדמה פני על לצוץ הללו המעשים כל מתחילים, למנוחות ונוסע, עולמנו את עוזב ההוא האדם כאשר, ברם
 עיקר בין ברור מפריד-קו הצבת על המושתתים לחיים, אמיתיים לחיים ודוגמא משל ממנו הלומדים, רבים של עולמם

  .וריק הבל של לחיים תורה של חיים בין, וטפל
 שלו' הקטנים המעשים' לובשים, לפנינו אינן כבר ואישיותו ודמותו, בתוכנו חי אינו כבר ההוא האדם כאשר דוקא

  .ומלואו עולם ללמוד אפשר ומעשה מעשה כשמכל, ממש של משמעות
 לאחר מיד לב-מדום בפתאומיות שנפטר, ל"זצ דונר ציון-בן הרב המופלא הנגיד של, בחטף, פטירתו עם שקרה מה זה

  .ישראל בית עמך לנצרכי ט"ליש מיליון 2 לחלק הספיק עצמו הפורים ביום כאשר, ח"תשס פורים
 שנתקיים עד, ממש של כזרקורים נידמו שלפתע, ציון-בן הרב של' הקטנים הסיפורים' להגיע החלו פטירתו שלאחר בימים

  '.וכו' חיבתן להודיע, במיתתן ומנאן חזר, בשמותם בחייהן שמנאן פי על אף' בו
‰ÓÂ ‰·È‚‰ ÏÚ ÍÎ ‰�ÓÏ‡‰?  

 קניבסקי הרבנית גיסתי לי סיפרה, התורה עולם מחזיקי מגדולי אחד שהיה, הנדיב של הפתאומית פטירתו לאחר שבועיים
  .קניבסקי ח"הגר מרן סיגי אצל שאירע מופלא מעשה [ע"ה] 'תחי

 שהם תוך, ל"זצ דונר הרב של הצדקה-מעשי גדולת על בהתפעלות וסיפרו א"שליט הגאון של לביתו ובאו- נכנסו אנשים
, לאלמנה' שלום שבת' לומר הגיע שבהן הרצופות השנים את ציין זה. נתינה לכל שהתווסף שלו הגדול הלב את מזכירים

  '.וכו, הכספים חלוקת בעת פניו על ניכר שהיה הלב- שובה בחיוך נקב השני
! ולא לא? ח"תשס פורים שלאחר ביום עליו נגזרה שהגזירה? חושבים אתם ומה: 'ואמר, הדברים את שמע קניבסקי ח"הגר
 בשמים דחו, שלו המופלגים הצדקה מעשי שבשל אלא, נסתיימו שנותיו מספר כי, הזה הדבר עליו נגזר שנה 20 לפני כבר
  '!שנה 20 בעוד חייו את לו והאריכו, הדין-גזר את

, בלונדון המתגוררים, ביתה ובני האלמנה אל המסר את להעביר מיהרו, ח"הגר מפי יוצאים הדברים את ששמעו המקורבים
  .השבורים הלבבות בקרב חיים-רוח להפיח כדי בכך יש שהרי
 המנוח לבעלי היתה שנה 20 לפני בדיוק; 'בהתפעמות אמרה', נזכרת אני, כן' ?הדברים את בשומעה האלמנה בפי היה ומה

- שבדרך מכן לאחר העידו באירוע עימו יחד שהיו כשהאנשים, פגע ללא ניסים- בניסי ממנה יצא והוא, מאוד קשה תאונה
  .ליראיו' ה וסוד, שנה 20 לפני בדיוק, כאמור, קרה זה '.בשלום הזו מהתאונה לצאת סיכוי כל לו היה לא הטבע

   
Â˙ÁË·‰ Ï˘ Â‰ÈÏ‡ ‡È·�‰ ¯Ï„�ÒÏ È„Â‰È‰  

"ÌÈÚ·˘ ˘Ù�" )ה' א('  
 ל"חז מאמר את מכיר רב בי בר כל. שמות ספר של, והאחרונה, הראשונה הפרשה את בלומדנו מתעוררת גדולה שאלה

 בני את התורה כאן מנתה כיצד כן ואם', העין מן הסמוי בדבר אלא מצויה הברכה אין) 'ועוד', ב עמוד' ח דף, תענית(
  ?נפש שבעים שהיו במפורש וציינה, למצרים שירדו ישראל

) ה"כ פסוק ח"ל פרק, להלן( התורה כתבה כיצד, במשכן שהיו הדברים כל מנויים בה, פקודי פרשת, האחרונה בפרשה וכן
 את לכאורה לבטל כדי בכך יש הרי', הקדש בשקל שקל ושבעים וחמשה מאות ושבע ואלף, ככר מאת, העדה פקודי וכסף'

  ?הללו מהדברים הברכה
 היינו, העין מן הסמוי בדבר אלא שורה הברכה שאין דאמרינן דהא והשיב, זו שאלה נשאל י"שרשב מובא' חדש זוהר'ב

 הברכה אדרבה - דקדושא בסטרא ושורשן שמקורן ופעולות בחפצים אבל, דקדושא מסטרא בא שאינו בדבר דוקא
  .בו מתוספת

, דקדושא סטרא כאן שיש הראיה וזו, אל-ישר בשם נמצא ת"השי של ששמו והיינו', ישראל בני שמות ואלה' שנאמר וזהו
 מתוספת הברכה, כאמור, אלא, בהם שולטת הרע עין שאין רק שלא כיון', נפש שבעים' ולומר במנין למנותם אפשר ולכן
  .בהם
  '.העין מן הסמוי' בענין הדברים פועלים כיצד נשמע הבה, הרע עין מענין דיברנו ואם

 בתקופות התרחש שהוא לחשוב אפשר לפרטיו מתוודעים שכאשר מופלא סיפור מביא') ג פרק, תענית מסכת על(' יהוידע בן'ה
  .כך הדברים אין' יהוידע בן'ה שמביא העדויות פי על אולם, קדומות
. לו דחוקה היתה הפרנסה אבל, מאוד עד וישר תם ההוא האיש והיה, מנעלים- תופר התגורר שבה אחת בעיר שהיה מעשה

 עשרים או עשרה יום בכל שייקח לו ואמר, זהובים כיס לו ונתן', 'יהוידע בן'ה מעיד כך, הנביא אליהו לו התגלה אחד יום
  '!כלום הכיס יחסר שלא לו והבטיח, הכיס מן זהובים
  .מלא יישאר הזהובים כיס, כסף של מאוד גדולה כמות, זהובים עשרים או עשרה יום בכל ממנו שייקח למרות, דהיינו

 יידע לא אחד ואף, חסוי יישאר הזהובים שמנין'. שבכיס הזהובים ימנה שלא: 'הנביא אליהו של בפיו היה אחד תנאי, ברם
  .הרע עין בגלל, שם יש זהובים כמה

  



  
¯È˙Ò‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ ÍÂ˙· ÂÈ„‚·  

 בזה שמילא עד, הכיס מן זהובים עשרים או עשרה יום בכל נוטל והיה, 'אליהו של מידו הכיס את העני הסנדלר נטל
  '.גדולים כלים וששה חמשה

 לידיו יגיע לא שהכיס מנת על המאמצים כל את האיש עשה, אליהו של תנאו את לקיים שכדי לספר ממשיך' יהוידע בן'ה
  .בכיס יש זהובים כמה לעולם יתגלה לא וממילא, אחד אף של
, במפתח וסוגרה, בתיבה מצניעו היה טוב-וביום ובשבת, 'ולילה יומם, בגדיו בתוך הכיס את הסנדלר הסתיר, שכך כיון

  '.הדבר לה גילה ולא, לאשתו המפתח מוסר ואינו
 ידעה לא אשתו גם. הדבר קרה כיצד ידעו לא אבל, בסביבתם שצמח החדש העשיר את לראות התפלאו ומכריו שכניו כל

  .בעלה התעשר מהיכן
 את ולקחה בסתר והלכה, כלשהו במקום המפתח את ומסתיר, מסוימת תיבה סוגר שבעלה האשה הבחינה אחת שפעם עד

 הדבר על ותתפלא, שבו הזהובים ומנתה, הכיס ופתחה, בה היה והכיס, בתוכה מה לראות התיבה את ופתחה, 'המפתח
  '.יהוידע בן'ה לשון'. זהובים מלא אחד כיס רק בה היה שלא מאחר, ממנה התיבה בעלה מסתיר היה למה, בקרבה הזה
‰˙Ú ˜Ï˙Ò˙ ‰Î¯·‰  

, בביתה כבר שהיו הזהובים מן קטן לשיעור הגיעו, בכיס שהיו הזהובים וכמות מאחר, יותר עוד גברה האשה של פליאתה
  .הכיס דבר את בעלה לה גילה לא מדוע האשה ידעה ולא'. גדולים כלים וששה חמשה' בתוך כאמור שנאצרו

 מסורים בידי ואני, זהובים מאות שני בן הכיס אם כי בה היה לא והלא, ממני התיבה מעלים היית מה על, לאישּה ותאמר'
 מה ויאמר כף על כף ויכה, 'הזהובים את מנתה שאשתו הבין, הללו הדברים את האיש כשמוע ויהי '?!זהובים אלפי כמה

 מן נוטל שהיה מה היום שמאותו, לו היה וכן': 'יהוידע בן'ה ומסיים '!הברכה תסתלק ועתה, הענין הוא וכך כך, עשית
  '.הכיס נתרוקן נטילות ובעשר, במקומו מתמלא היה לא, הכיס

   
˘‡¯ ‰·È˘È‰ ‡Ï ·˘Á˙‰ È‡· -˙Ï·˜ ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ÍÈ˘Ó‰Â ıÈ·¯‰Ï ‰¯Â˙  

"Âˆ¯˘ÈÂ Â·¯ÈÂ ÂÓˆÚÈÂ „‡Ó· „‡Ó" )ז' א('  
 - " ויעצמו'; "רב עם כדרך מתים יהיו שלא' -" וירבו; "ויותר, תאומים ילדה אשה שכל פירושו" וישרצו"ש מפרש עזרא האבן

  '.תקיפין, עצם בעלי שהיו'
 היו שלא התורה ציינה, חלושים וילּודיה היא להיות דרכה, תאומים יולדת אשה שכאשר העולם שדרך מפני שדוקא ויתכן
  .ביותר חזקים שהיו ולהוודע להודיע כדי', מאד במאד' הדגישה ואף, תקיפים והיו, העולם כדרך מתים

 דתו אחת, התורה ציוויי מכל ושמאל ימין נוטה ואינו, באמת ובוחר', ה בדרך הולך אדם שכאשר עולם באי לכל ולהודיע
 בישין מרעין מכל לירא ולא, ה"הקב של בעולמו בטוח להתהלך יכול כזה אדם! רע כל לו יארע ולא, ובנפשו בגופו להתחזק

  .לעלמא דאתי
 מחולשות לחשוש לו אל, כך יעשה אם. בדרכיו וללכת, יתברך השם של בקולו לשמוע, הוא לעשות שעליו היחיד הדבר

  .תום-בדרך הולך שאינו מי את רק להזיק ופניהם, קונם רצון עושים הם גם כי, בו יפגעו לא אלה. למיניהם ופגעים
˙ÙÂ˜ ‰·È˘È‰ ·ˆÓ· ‰˘˜  

 בשל גיסא ומאידך, כשמש לנו ברורה' ה רצון לקיום הדרך גיסא מחד כאשר, גדולים בנסיונות נתקלים אנחנו אחת לא
  .בה לצעוד לנו קשה, הרע יצר של כדרכו, במהמורות רצופה היותה
 מהרה עד נגיע, השם בדרך, בה נלך שאם' ובמופתים באותות' לנו להוכיח היצר מנסה, ברורה כה שהדרך מפני דוקא

  ...מהם להיחלץ הדרך את נדע שלא עד, ולקשיים לחולשות
 הגדולה הערבות היא-והיא! המילה מובן במלוא, השם רצון את לעשות אלא לנו שאין, בבהירות לדעת עלינו כזו בשעה

  !למיניהן החולשות כל את מאתנו להרחיק
 עצמו על המתגבר שאדם, ל"הנ המסר על ללמוד אפשר ממנו, אצלו שהתרחש מופלא סיפור לי סיפר חשוב ישיבה ראש

  .ממאומה לחשוש לו אין, בוראו רצון ועושה
 והקריב, מידותיו על שהתגבר באדם כשמדובר במיוחד, אותנו המלווה הפרטית ההשגחה על זה מסיפור ללמוד גם אפשר

  .הזולת למען עצמו את
Ì‚ ‡Â‰ ÏÚ·-‰ÁÙ˘Ó  

, והנה. כמשכורת שאקבל מסוים כסף סכום על הישיבה הנהלת עם סוכם, הישיבה ראש מספר, לתפקידי התמניתי כאשר
 הישיבה שקופת טענה ההנהלה. הגיע לא הכסף אבל, הישיבה לתלמידי התורה בהרבצת כוחותיי כל את השקעתי אני

  .המשכורת את לשלם אפשרות שום לה ואין, מאוד קשה במצב
 איך תשאלני ואם, 'השנה סוף עד, באמונה תפקידו את ולמלא להשאר החליט הכל שלמרות מספר הישיבה ראש

 נעלה, בענין ונתבונן לרגע נעצור אם '.השנה את עברתי במציאות אבל, עבד זה כיצד יודע אינני אני שגם אענה, הסתדרתי
  .שלו התורה הרבצת את לאלתר לעזוב הישיבה לראש לכאורה שהיתה החזקה העילה את נס על

 את שיעזוב רע מה, בישיבה פניה את לו מאירה איננה היא ואם, לפרנסה נצרך הוא וגם, הוא משפחה-בעל הכל אחרי הרי
  ?כראוי להשתכר וגם תורה להרביץ גם יוכל שבו אחר מקום לו ויחפש, הזו המישרה

 בתלמידיו תורה ולהרביץ להמשיך אלא, מקומו את לעזוב לא, היא, שיילך ה"הקב רוצה בה שהדרך הבין הישיבה ראש אבל
  .הישיבה בראשות לעמוד המשיך, הגדול הנסיון ולמרות .והלאה ממנו שהפרנסה למרות, זו בישיבה

˜¯ ·˜‰"‰ Ú„È  
 של סך על היה, מספר הוא, למחותן שהתחייבתי הסכום. בנו את להשיא הישיבה ראש התכונן השנה סוף לקראת, והנה

 לא לפורטה פרוטה. הזה הסכום את להשיג אוכל כיצד ידעתי לא שממש ברורה בצורה להצהיר ויכולני, דולרים 20,000
  .לי היתה
 שהספקתי עד. מעטפה עימו ומביא, הישיבה מנהל אצלי מתדפק, עצות-אובד עדיין ואני, החתונה לפני ספורים ימים, והנה

 סך את התואמים הכסף סכומי את להשיג הישיבה הצליחה האחרונים שבימים המנהל הסביר, המעטפה מהות על לשאול
  .הללו החובות את לחסל ובכך, אחת-בבת הכל את לך להביא החלטנו ולכן, האחרונה בשנה שהצטברו החובות כל

  .בדיוק, דולרים 20,000 -? החובות כל סך היה ומה
 חודש מדי, בזמנה המשכורת את מקבל הייתי אם'ש ומסביר, הישיבה ראש אומר, מיוחדת דשמיא סיעתא בכך היתה

. החתונה של ההתחייבות לכיסוי מאומה לי נשאר היה ולא, הבית של היומיומיות להוצאות הולך היה הכסף כל, בחודשו
  '.גדולה הטבה מכך לי תהיה דבר של שבסופו כדי, חודש מדי הכסף את אקבל שלא שכדאי ידע ה"הקב רק

)ÍÂ˙Ó ¯ÙÒ‰ 'Â�ÈÏÚ Á·˘Ï '˙ÎÈ¯Ú· ·¯‰ ‰˘Ó Ï‡ÎÈÓ Ô¯Âˆ(  
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  מהגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א שיחה

  

  שמותלפרשת 

  למען תהיה תורת ה' בפיך" -"והיו הדברים האלה לאות על ידך וגו' 

  "והגית בו יומם ולילה"

(ÔÈ�˜ÚÂ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓÈ˘¯ ÍÂ˙Ó Í¯Ú�)        

כותב הטור, 'יכוון בהנחתן שציוונו המקום להניח ארבע פרשיות אלו (סי' כ"ה) בריש הלכות תפילין 
שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצרים, על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור יציאת 
מצרים ע"י ניסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים על יחודו שהוא יחיד בעולמו ואשר לו הכח 

לעשות בהם כרצונו'. ובדבריו מבוארת הכוונה שיש לכוין בשעת והממשלה בעליונים ובתחתונים 
הנחתן. אבל עצם הטעם במה שאופן הנחתן הוא על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח לא 

  נתבאר כ"צ, ויש לעמוד על משמעות הענין בזה.     

(שם, סעיף ה'),  והנה בשו"ע הביא את דברי הטור, ובדבריו הוסיף לבאר עוד בטעם אופן הנחתן וז"ל
'וישעבד להקב"ה הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור הבורא 
וימעיט הנאותיו'. והיינו שבשעת הנחתן ישעבד את המוח שבו קיימת ההכרה השכלית, ואת הלב 

תברך שהוא שהוא עיקר תאוות ורצונות הגוף לזכירת יציא"מ, ומתוך כך ישעבדן להכרה ביחודו י
  יחיד בעולמו ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו.

וביאור הטעם שנתייחדה מצוות הנחת תפילין שבה הביא השו"ע את כוונת המצוה כחלק מהלכות 
שכתב שהוא לפי דכתיב 'והיה לך  (בסי' ח')שהביא דברי הב"ח  (ס"ק ט"ו)המצווה, יש במשנ"ב שם 

ך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים'. שיורה לאות על יד
בזה 'כי עיקר המצוה וקיומה תלויה בכוונה שיכוון בשעת קיום המצוה'. והוסיף ע"ז את דברי הפמ"ג, 
דמ"מ בדיעבד אפילו אם לא כיון רק לשם מצוה בלבד יצא. ומבואר שבלא שכיוון את הכוונה שכ' 

שו"ע לא קיים את מצוות הנחת תפילין שמלכתחילה. והדברים כשלעצמם מחייבים בכל יום בשעת ה
הנחת התפילין התבוננות בכוונה שכ' השו"ע, ולא 'ליפול' להנחת התפילי מתוך היסח הדעת חלילה, 

(ועצה לכך לומר את הלשם יחוד שקודם הנחת שבכך איננו מקיים את הלכתחי' שבמצות הנחת תפילין. 

. ונבוא להתבונן בתוכן הכוונה שכ' השו"ע ומתוך התפילין, שמוזכר בו תוכן הכוונה האמורה בדברי השו"ע.)
  כך נבוא בעזה"י להשתדל בקיום מצוה חשובה זו באופן הראוי.

הנה נתבאר בדברי הב"ח כי המקור לכוונה שכתב השו"ע, הוא מהא דמבואר בקרא בטעם הציווי 
תהיה תורת ה' בפיך". והדברים צ"ב, היכן מצא מונח בטעם הזה מקור שמצוות הנחתן הינה "למען 

לכוונה הזו, שבשעת הנחתן צריך שישעבד המח והלב לזכירת יציא"מ, ולהכיר ביחודו יתברך ואשר 
  לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו.

, 'דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה (כ"ג, ב')פ דברי הגמ' במכות "ונראה לבאר דברי הב"ח ע
מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים ארבעים 
ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. א"ר המנונא מאי קרא 'תורה ציוה לנו משה מורשה', תורה 

שמענום. בא דוד והעמידן על  בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי, 'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה
אחת עשרה וכו', עד שבא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה'. ופירש"י שם, 
'שבתחילה היו צדיקים והיו יכולים לקבל עול מצות הרבה, אבל דורות האחרונים לא הוי צדיקים כל 

ו', כדי שיזכו אם יקיימו י"א מצות כך ואם באו לשמור כולן אין לך אדם שזוכה, ובא דוד והעמידן וכ
  הללו. וכן כל שעה דורות של מטה הולכין וממעטין אותו'.

ובמהרש"א שם העמיד בביאור דברי הגמ' וז"ל, 'הקושיא מפורסמת בזה וכי באו לבטל שאר כל 
המצות וכו', אבל הענין כמ"ש שנתן לנו הקב"ה תרי"ג מצות שס"ה לאוין ורמ"ח עשין ובא הריבוי 

המקבל כי מצד הנותן ב"ה כולם הם כמצוה אחת, וז"ש "אנוכי ולא יהיה" מפי הגבורה שמענום מצד 
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ואמרו במדרש כל הדברים דבר ה' ומה ת"ל אנכי ולא יהיה לך, מלמד שאמר המקום עשרת הדברות 
בדיבור אחד מה שא"א לב"ו לומר כן, והוא מבואר כי הוא אחד ומצותיו אחד ולא יקבלו ריבוי מצדו 

רך ב"ה, והוא כי במצות אנכי שהיא אמונת היחוד, והיפוכה לא יהיה לך שלא לשתף ש"ש ודבר יתב
אחר, נכללו כל הלאוין והעשיין, אלא שא"א לאדם לומר כן כי מצד שהוא מוטבע בחומר ובזמן בא 

ם , ושוב כלל כול(כמ"ש רבינו סעדיה)לו הריבוי, וע"כ אמרו כי כל מצות התורה נכללו בעשרת הדברים 
  במצות האמונה שהיא השורש ומקור לכולם'.

ובהמשך דבריו הוסיף עוד וז"ל, 'עד שבא חבקוק והעמידה על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, 
שהוא האחד היותר כולל לכל בר ישראל בכל עת, והיא האמונה שהיא אנוכי מעשין ולא יהיה לך 

שאמר 'כל מצותיך אמונה' ר"ל שכל המצות  מלאוין ששמענום מפי הגבורה כמ"ש לעיל, וע"ז רמז דוד
נכללים במצוה הראשונה שהיא האמונה ששמענו מפי הגבורה וכמו שהעמידה חבקוק שנאמר וצדיק 

  באמונתו יחיה'. 

והיינו שודאי שאין כוונת העניין לגרוע חלילה בשאר המצוות, ואלא משמעות מה שבא חבקוק 
ל המצוות, שכל מצוה ומצוה הינה פרט בפנ"ע, והעמידן על אחת הוא להעמידה בתורת כלל לכ

ומצוות האמונה כוללת את כל המצוות. ומלכתחי' עמדו המצוות כל אחת בפנ"ע, אבל ככל שנחלשו 
הדורות הוצרכו להעמיד להם כללים, שע"י שישקיעו את עמלם ברכישת המצוות אשר כוללות את 

. ועד שלבסוף בא חבקוק והעמידן על אחת כל התרי"ג, יזכו להגיע ולרכוש את תכלית תרי"ג המצוות
מצוות האמונה, שע"י שיכוונו את עיקר עמלם בקנין האמונה עי"ז יזכו לקיים את כל תרי"ג מצוות  - 

התורה, לפי שמצוות האמונה היא המצוה הראשונה בעשרת הדיברות והיא הכלל והשורש לכל 
  התרי"ג מצוות.

ות הוא כמבואר בדברי הרמב"ן בעשרת הדברות, עה"פ וביאור ענין זה שהאמונה הינה כלל כל המצ
"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". וז"ל, 'הדבור הזה מצות עשה, אמר 
'אנכי ה'' יורה ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה' והוא אלוקים להם וכו', ואמר 'אשר הוצאתיך 

אות והחפץ כי בידיעה ובהשגחה יצאנו משם, וגם מארץ מצרים' כי הוצאתם משם תורה על המצי
תורה על החידוש וכו', ותורה על היכולת והיכולת תורה על היחוד וכו', וטעם 'מבית עבדים' שהיו 
עומדים במצרים בבית עבדים שבויים לפרעה, ואמר להם זה שהם חייבים שיהיה השם הגדול 

צוה תקרא בדברי רבותנו קבלת עול מלכות והנכבד והנורא הזה לאלוקים שיעבדוהו וכו', וזו המ
  שמים'. 

ומבואר בדבריו, כי האמונה במציאותו יתברך, בהשגחתו, ובחובת עבודתו, יסודה וענינה הוא להגיע 
מתוכה לקבלת עול מלכות שמים, כי אין תכלית בהכרה לבדה, אלא במה שמתוך ההכרה האדם 

וה כ"ה, שכתב בביאור מצות האמונה שהיא להאמין 'שיש (ועיין בחינוך מצמקבל על עצמו עול מלכות שמים. 
לעולם אלוה אחד שהמציא כל הנמצא, ומכחו וחפצו היה כל מה שהוא ושהיה ושיהיה לעדי עד, וכי הוא הוציאנו 

. וזהו תוכן הענין ממצרים ונתן לנו התורה', ומבואר גם בדבריו, דקבלת עול תורה הינה בכלל קיום מצות האמונה)
מונה כוללת את כל התרי"ג מצוות, כיון שהאמונה במציאות ה' ית' ובהשגחתו מחייבת דמצות הא

שיקבל ע"ע את עול מלכותו ית', ובזה הוא משתעבד לרצונו ית"ש ולקיום מצוותיו. ונבוא לעסוק 
  עוד בענין הזה, במה שעומדת מצוות האמונה ככלל לכל המצוות. 

לבבכם זו מינות' והדבר צ"ב מה ענין המינות שהיא  איתא בספרי בפר' ציצית 'ולא תתורו אחרי - 
כפירת השכל במציאות ה', לצווי ד'ולא תתורו אחרי לבבכם' שעניינו הוא האיסור לנטות אחר 

  תאוות הלב המרחיקות את האדם מעבודת ה'.         

ם 'כי יסודי האמונה מצד עצמם הם פשוטי ז)-(הובא בקובץ מאמרים אותשובה לכך כתב הגרא"ו 
ומוכרחים לכל אדם שאיננו בכלל שוטה באשר אי אפשר להסתפק באמיתתם, אמנם רק בתנאי שלא 
יהיה האדם משוחד, היינו שיהיה חפשי מתאוות העוה"ז ומרצונותיו, וא"כ סיבת המינות וכפירה אין 
מקורה בקילקול השכל מצד עצמו כי אם רצונו לתאוותיו המטה ומעוור את שכלו. ומעתה מבואר 

ב מהו שהזהירה התורה 'ולא תתורו אחרי לבבכם' זו מינות, היינו שהאדם מוזהר להכניע היט
ולשעבד את רצונותיו כדי שיהא השכל חפשי מנטיות הרצון וממילא יכיר המציאות המוכרחת לכל 

  בן דעת שהקב"ה ברא את העולם'.     

ושאלו הגר"ח כיצד הגיע ומעשה היה, במרן הגר"ח שפגש במכר נעורים אשר ל"ע סר מדרך הישר, 
מהישיבה בוולאז'ין למצב השפל שבו הוא שרוי היום, השיבו אותו מכר שיש לו כמה קושיות 
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באמונה שמכרסמות בליבו ובאם ישיב לו עליהם יחזור בו מדרכו הרעה. וכששמע כן הגר"ח נתעניין 
אחרי, וכשהשיב  אם שאלות אלו התחילו לפני שפרק עול תו"מ או אחרי, לפני שחילל את שבת או

הלה שכל הקושיות התחילו אחרי, נענה הגר"ח, א"כ אין אלו קושיות באמונה אלא תירוצים שאתה 
מתרץ בכדי להסביר את מעשיך, ולזה אין בידי להשיב כי תירוץ לשאלות יש אבל תירוץ לתירוצים 

  אין.  

מונה הוא רצון האדם והיינו שבעצם האמונה הינה הכרח המציאות, ומה שעומד כאבן נגף בפני הא
להיות חופשי לילך אחר תאוותיו, שרצונו זה מעוור את עיניו מראות ומטה את שכלו מלהכיר 
במציאות ה' ובהשגחתו, ועל כן כל עוד שחפץ לפרוק מעצמו עמ"ש ולנתק את עצמו מהאמונה 

ן לקבל ע"ע בבורא ית"ש, לא שייך להשיב לו על קושיותיו ולשייכו אל האמונה, ורק ע"י שיהיה מוכ
  עמ"ש יבוא להכיר בהכרח האמונה במיאותו ית' ובחובת עבודתו.

ולפי"ז מובן היטב מה שלמד הב"ח מטעם הציווי ד'למען תהיה תורת ה' בפיך', שעניין הנחתן הוא 
לשעבד את המוח והלב, והוא מתוך ההכרה של "ביד חזקה הוציאך מארץ מצרים", דרק מתוך ההכרה 

 ונפלאות ניסים י"ע מצרים יציאת שנזכור ן, וכלשונו של השו"ע שהיא 'כדישל יצי"מ שיש בתפילי
 בעליונים והממשלה הכח לו ואשר בעולמו יחיד שהוא יחודו על מורים שהם עמנו שעשה

, משעבד האדם את מוחו ואת לבו לעבודתו ית', שזו היא קבלת עול 'כרצונו בהם לעשות ובתחתונים
  מלכות שמים. 

ברמב"ן שכתב בביאור הפסוק "למען תהיה תורת ה' בפיך" כתב הרמב"ן, 'פירושו שתכתוב על  ועיי"ש
ידך ובין עיניך יציאת מצרים ותזכור אותה תמיד, למען שתהיה תורת ה' בפיך לשמור מצוותיו 
ותורותיו כי הוא אדונך הפודך מארץ מצרים'. ומבואר ג"כ ענין זה שתכלית התפילין היא למען תהיה 

ת ה' בפיך לשמו את מצוותיו ותורותיו, שמכוח ההכרה הבאה במצות תפילין מביא הנחתן תור
  לקבלת עול מלכות שמים ולשעבד את כל מציאותו 'למען תהיה תורת ה' בפיך'. 

וזהו תוכן הענין במש"כ הפמ"ג שהכוונה בתפילין היא מעיקר המצוה, וזהו מדכתיב בהדי הציווי כי 
יה תורת ה' בפיך', דבזה מבואר כי בהנחת תפילין הכוונה היא מעצם טעם הנחתן הוא 'למען תה

דאף דבדיעבד אם  (הנ"ל)קיום המצוה, כדי לשעבד את לבו ומוחו לעבודת ה', וזהו יסוד דברי הפמ"ג 
לא כיון אלא לשם מצות הנחת תפילין יצא. אבל קיום המצוה לכתחילה הוא באופן זה שיכוון בשעת 

מ"ש, שכן הוא ציווי התורה "והיו הדברים האלה לאות ידך וגו' למען תהיה הנחתן לקבל על עצמו ע
  תורת ה' בפיך". 

במסכת תפילין תנא כך היה ר"א אומר גדולה היא מצות תפילין שכך אמר הקב"ה לישראל "והגית  - 
בו יומם ולילה", אמרו ישראל לפני הקב"ה ריבון העולמים וכי אנו יכולים להגות יומם ולילה, אמר 

ים להם הקב"ה בני הוו נותנים תפילין בראשיכם ועל זרועתיכם ואני מעלה עליכם כאילו אתם הוג
בתורה יומם ולילה, שנא' "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך". 
והדברים צ"ב כיצד ע"י שמקיימים מצות הנחת תפילין מעלה עלינו הכתוב כאילו הוגים אנו בתורה 

  יומם ולילה. 

בהכרה כי יש ה' ואשר  ולאור האמור נראה שעניין הציווי 'והגית בו יומם ולילה' הוא שהאדם יחיה
פ מצוות התורה וכיסוד "וצדיק באמונתו יחיה" "הוא האלוקים, ושינהל תמיד את כל אורח חייו ע

ולפיכך אמר הקב"ה לישראל בני היו נותנים תפילין בראשיכם ועל זרועתיכם ועי"ז מעלה אני עליכם 
נחשב כאילו הוגים בתורה כאילו אתם הוגים בתורה יומם ולילה. שבשיעבוד המח והלב לעבודת ה' 

  ביום ובלילה.                  

 (ח"א איגרת י"א)פ מש"כ החזו"א באגרותיו "ונראה עוד שבדברי הברייתא טמון עומק נוסף, והוא ע
דברים נוראים על העצלות מעסק התורה, וז"ל 'בא חבקוק והעמידן על אחת 'וצדיק באמונתו יחיה', 

ד כמה שהאדם סותר את עצמו בכל מעשיו, ובושים אנחנו כבר האריך בספר מסילת ישרים ע
ממעשינו שסותרים ח"ו עיקרי אמונתנו. אמרו חז"ל ה"ד אפיקורס זה שאפשר לו לעסוק בתורה 
ואינו עוסק, לכאו' אי התעסקות בתורה הוא רק חטא מעשי ואינו נוגע בחובת הלבבות בחטא בשב 

ון מינות, הלא צבא לאנוש עלי חלד וכל פרנסתו ואל תעשה, אבל לאור השקפה כוללת נכתם כאן עו
מקרן קצוב, יום יום יפחת קצבו, העולם הזה דומה לפרוזדור, כל הוספה בתורה בדביקות בהכרת 
היוצר ב"ה מעלה את בעליה מבחינת נפש בהמית לנפש משכלת, מחמור לבן אדם, מבן אדם למלאך, 

ער, זקן ושיבה, וחידה הסתומה של עולם אין דבר מקרה בכל מאורעות של האדם, אם ילד, אם נ
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ומלואה גוף ונפש פתרונה הוא התעלות בתורה שבע"פ, אשר אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של 
  הלכה, ואמרו עה"פ כי טובים דדיך מיין, חביבין עלי ד"ס יותר מיינה של תורה.

רוח וחלומות נעימים  נתינת מקום למחשבה לחיות כל הימים חיי הדיוטות של יושבי קרנות בקורת
הוא נתינת רשות למינות בחדרי המחשבה, בהעלם מכל מצות ד', הוא מכניס את עצמו בשדרות 
הזוללים האומרים אכול ושתה וגו', ואין בינו לבין רשעים גמורים ולא כלום, אם מי שאפשר לו 

 -נשמה לעסוק בתורה שעה אחת ואינו עוסק, גוף העבירה במעשה קל ועניינו לעומק סוד ה
  אפיקורסות, מה שפלה היא ההסכמה להשאר בחיים זוללים כל הימים. 

והדברים מבהילים ומחייבים, החזו"א מדבר על יושבי קרנות של ימיו שהיו מחפשים חיי בטלה 
'לבלות ימיהם בחלומות נעימים' ועליהם הוא כותב שאין ביניהם לבין הרשעים הגמורים ולא כלום, 

מי שיש בידו ללמוד שעה אחת ואינו לומד ענינו לעומק סוד הנשמה הוא  וע"ז הוסיף עוד כי אף
אפיקורסות. והיינו כי ענין 'וצדיק באמונתו יחיה' פירושו שמנהל את כל אורח חייו לפי אמונתו, ועל 

  כן החיפוש אחר חיי בטלה ונעימות משמעותו כפירה. 

היא להביא את האדם לקיים את ומעתה נראה בכוונת הברייתא, שהנחת תפילין לא רק שיכולה 
הציווי ד"והגית בו יומם ולילה" אלא שהנחת תפילין מחייבת את האדם להגות בתורה יומם ולילה, 
לפי שהנחת תפילין מחייבת את האדם להכיר במציאות ובהשגחת ה', והכרה זאת מחייבת שיתאים 

ם להתנתק מחיים של בטלה פ רצון ה',  והכרה זו מביאה את האד"את כל מעשיו שיהיו מכוונים ע
ויושבי קרנות אל חיים של עמל התורה וכמו שביאר החזו"א. וכן מובא מהסבא מסלבודקא שהיה 

  אומר שאדם גדול הוא אדם שמתאים את כל מעשיו לפי רום השגתו השכלית. 

 בגמ' ברכות יד: אמר עולא כל הקורא קר"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, א"ר חייא - 
א"ר יוחנן כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים, ואמר רבי יוחנן הרוצה לקבל עליו עול 
מלכות שמים שלימה יפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קר"ש ומתפלל, וזוהי מלכות שמים 
 שלימה. ופירש רבי' יונה שם וז"ל, 'עולא סבר שמחד מקיים הוא מצוה אבל מאידך הוא עובר עבירה

לפי שהוא מעיד עדות שקר בעצמו, ורבי יוחנן ס"ל שאפי' המצוה עצמה אינה נעשית בשלימות כיון 
שלא קיבל עליו עול מלכות שמים, והרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה וכו', טעם הדבר, 
מפני שבתפילין שבראש האדם משעבד לבוראו הנשמה שהיא במוח, ובתפילין שבזרוע האדם 

ו ומפני כך ציוו להשים אותם כנגד הלב שהלב הוא עיקר התאוות והמחשבות ובזה יזכור משעבד גופ
הבורא וימעיט הנאותיו, ולכן כשקורא ק"ש שענינה לקבל על עצמו עול מלכות שמים, ועומד 
בתפילה לפני המלך, שלימות הקר"ש והתפילה ובאופן שקורא ק"ש ומתפלל עם תפילין, שבענין זה 

  מתו וגופו, וזו היא מלכות שמים שלימה. הוא משעבד את נש

תנן 'א"ר יהושע בן קרחה למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבל  (י"ג.)ובמשנה בברכות 
עליו עול מלכות שמים תחילה ואח"כ מקבל עליו עול מצוות', והיינו כאמור שע"י שיקבל עליו עמ"ש 

  ממילא יבוא לקבל ע"ע עול מצוות. 

בזה, בכל יום בשעת הנחת תפילין וקר"ש, להעמיד בעצמינו את ההכרה במציאות  ונבוא להתחזק
ובהשגחת ה' 'שהוציאנו ממצרים להיות לו לעבדים', ולשעבד לכך את הנשמה והלב להיות מקבלים 
על עצמינו 'קבלת עול מלכות שמים שלימה', ומתוך כך לבוא לפרשה שניה שבקר"ש להיות 

לקבל 'עול מצוות', ונעמיד את עצמינו על דברי חבקוק 'וצדיק מחוייבים להכרתנו השכלית ו
  באמונתו יחיה'. 

ואם נקיים בשלימות ציווי התורה 'והיו הדברים האלה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך', באופן הצמוד 
לטעם ד'למען תהיה תורת ה' בפיך" אז נזכה ויקוים בנו 'והגית בו יומם ולילה', להיות חיינו 

 לעמל התורה. מוקדשים

 



בחי’  כתב  אלקים,  אותו  שקוראין  הויה  שם  ולענין 
רש”י  בזה  דפליגי  ואתחנן  פרשת  הלוי  רי”ז  מרן 
והרמב”ן שם, דכתיב )דברים ג, כד( ה’ אלקים אתה 
והכתיב הוא הויה  וגו’,  החילות להראות את עבדך 
רש”י  ופירש  אלקים,  אדנות  היא  והקריאה  הויה 
רחום בדין, והק’ הרמב”ן הרי הויה זה שם של מידת 
אדון  פירש  אלא  הדין,  מידת  של  ולא  הרחמים 
הרחמים. וכתב הגרי”ז דפליגי אם שם אלקים הוא 
וכתיב  קרי  כשאר  שזה  או  הויה,  שם  של  קריאתו 
קריאתו  הוי  נמי  דאלקים  נקט  דהרמב”ן  שבתורה, 
כתיבתו  כפי  אלקים  הך  פירש  וע”כ  הויה,  שם  של 
דהיינו אדון הרחמים, אבל רש”י נקט דרק אדנות הוי 
קריאת שם הויה אבל אלקים הוי כשאר קרי וכתיב 

שבתורה דמתפרש כפי קריאתו והיינו רחום בדין.

והנה בכל קרי וכתיב שבתורה כבר נשאל הרשב”א 
)סו”ס  בב”י  והובא  שס”א(  סי’  )ח”ז  בתשובותיו 
קמ”א( דכיון שאסור לקרות בתורה אפי’ אות אחת 
שלא מן הכתב, היאך הש”ץ קורא ישכבנה והכתוב 
מסיני  למשה  הלכה  שזו  הרשב”א  והשיב  ישגלנה, 
סופרים  מקרא  המודר  בין  אין  בפרק  שאמרו  וכמו 
קריין  ולא  כתיבן  כתיבן  ולא  קריין  סופרים  ועיטור 
הלכה למשה מסיני. עכ”ד. וכתב הפמ”ג )סי’ קמ”א 
אותה  על  שעוה  נטפה  אם  דלפי”ז  סק”ט(  באש”א 
בס”ת  להסתכל  א”צ  דבלא”ה  מעכב,  אינו  מילה 
ג’  שער  אפרים  ]ובשערי  הזו.  המילה  כשקוראים 
את  לקרוא  שהללמ”ס  דאע”פ  וכתב  חולק  י”ג  אות 
הקרי  את  ולקרוא  בכתב  להסתכל  צריך  מ”מ  הקרי 

מתוך הכתוב[.

פרשת שמות
כתיבת השם וקריאתו

זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. )ג, טו(

זה  כתיב  רמי  אבינא  רבי  א(  )עא,  בקידושין  איתא 

שמי וכתיב זה זכרי, אמר הקב”ה לא כשאני נכתב 

דלי”ת.  באלף  ונקרא  ק”י  ביוד  אני  נכתב  נקרא  אני 

והיינו שלימדו הקב”ה למשה ב’ שמות שם הכתיבה 

שהוא הוי”ה ושם הקריאה שהוא אדנות.

ובחידושי מרן רי”ז הלוי )פ”ב מע”ז ה”ז( ביאר דמה 

זה  אין  הויה  שם  של  הקריאה  שם  הוא  שאדנות 

כשאר קרי וכתיב שבתורה, אלא דשם אדנות הוא 

הקריאה של גוף השם הויה, וכאילו קרא את השם 

שכתב  שם  הרמב”ם  דברי  בזה  וביאר  גופו.  הויה 

המגדף  וכן  סקילה,  חייב  המפורש  בשם  דהמגדף 

דאין  הרמב”ם  שיטת  דבאמת  וביאר  אדנות,  בשם 

המגדף חייב אלא על שם המיוחד היינו שם הויה, 

קריאתו  הוא  כי  המיוחד  שם  נחשב  אדנות  ושם 

הרמב”ם  בדברי  מתחדש  ולפי”ז  המיוחד.  שם  של 

יותר שלא רק במקום שקורא את שם הויה ע”י שם 

אדנות נחשב שהאדנות הוא קריאת שם הויה, אלא 

גם במברך את השם שסתם הזכיר שם אדנות ולא 

הזכיר שם  כאילו  הוי  הויה אפ”ה  כיוון לקרוא שם 

הויה דזה כבר חומר בעצם השם אדנות. ]ובחת”ס 

)בהשמטות לחו”מ סי’ קצ”ב( מפרש דברי הרמב”ם 

באופ”א יעו”ש[.

 תורת
ראשי הישיבות

יו”ל לע”נ מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטינמן זצוק”ל ׀ גיליון מס’ 2

הגאון הגדול רבי יעקב סטפנסקי שליט”א
ראש ישיבת תורה בתפארתה

יו”ל ע”י “קובץ גליונות”



אחר מהשם שכתוב, דרבינו הלל סובר דהוי כשאר 

קל  של  הכינוי  בין  חילוק  אין  וממילא  וכתיב  קרי 

אכולהו  וע”כ  אדנות,  של  לכינוי  צבקות  אלקים 

סברי  תוס’  אבל  כהנים.  בברכת  בהם  שיברכו  ס”ד 

המפורש  שם  של  הקריאה  שם  הוי  אדנות  שהשם 

ואינו כשאר כינויים, וא”כ י”ל שרק בשם אדנות ס”ד 

שיברכו ברכת כהנים ולא בשאר כינויים.

ויאמר ה’ אל משה לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים 

המבקשים את נפשך. )ד, יט(

כמת.  חשוב  שהעני  מכאן  מנכסיהם  ירדו  ופרש”י 

בנים,  לו  שאין  מי  כמת  חשובים  דד’  מבו’  ובגמ’ 

ומצורע, סומא, ועני. וביאר הר”ן )נדרים ז, ב( דליכא 

למימר שהיו סומין שהרי כתיב העיני האנשים ההם 

תנקר, וליכא למימר נמי שלא היו להם בנים שהרי 

נמי לא דהא כתיב בקרב כל  ובניהם, ומצורע  כתיב 

ישראל ומצורע מחוץ למחנה מושבו, ואף שנתרפאו 

במ”ת חזרו למומן בעגל.

וצ”ע דהא דינא הוא דנגע שקודם מ”ת טהור, וע”כ 

במ”ת  דהא  העגל  אחר  למומו  שחזר  בנגע  מיירי 

נתרפאו, וע”כ שמה שחזרו למומן היה נחשב לנגע 

קודם מ”ת וטהור, וא”כ מה הראיה ממ”ש ‘בקרב כל 

מחוץ  ל”ה  ולכך  טהור,  מ”ת  קודם  נגע  הרי  ישראל’ 

למחנה וצ”ע. ]אם לא שנאמר שמצורע סתם מרוחק 

ול”נ כלל[.

פן יפגענו בדבר או בחרב. )ה, ג(

ופרש”י פן יפגענו, פן יפגעך היו צריכים לומר אלא 

כך  בו  שהתרו  מה  ולכאורה  למלכות.  כבוד  שחלקו 

ד,  )לעיל  למשה  הקב”ה  שאמר  מה  של  קיום  זה 

כב-כג( ואמרת אל פרעה כה אמר ה’ וגו’ הנה אנכי 

הורג את בנך בכורך, ופירש”י שם היא מכה אחרונה 

ובה התרהו תחילה מפני שהיא קשה, ומה שאמרו 

היה  בכורות  שבמכת  מפני  היינו  בחרב’  או  ‘בדבר 

בפסוקים  מוצאים  שאנו  כמו  חרב  היה  תרווייהו, 

לשון הריגה במכת בכורות, וכן נאמר ‘בזרוע נטויה זו 

החרב’, וקאי על מכת בכורות. והיה גם דבר כמבואר 

בפסוקים שהיה גם נגף המשחית מלבד עצם המכה, 

עי’ היטב בספורנו עה”פ ולא יהיה בכם נגף למשחית 

)לקמן יב, יג(, ודו”ק.

)נערך עפ”י רשימות תלמידים נמסר ע”י מערכת “לפארך”(

דכל  הפמ”ג  לדעת  אף  הגרי”ז  דברי  דלפי  ונראה 
קרי וכתיב קורין אותה התיבה בעל פה, היינו דוקא 
צריך  הויה  בשם  אבל  שבתורה,  וכתיב  קרי  בשאר 
לקרות שם אדנות מתוך הכתב, דאין זה כשאר קרי 
וכתיב שבתורה שקוראין לא מה שכתוב, אלא הכא 
קריאת שם האדנות הוי קריאה של שם הויה הכתוב, 
דכך נקרא שם הויה. ודכוותה גם בשם אלקים הכתוב 

בשם הויה לדעת הרמב”ן.

יכוון  השם  כשיזכיר  כתב  ה’  סי’  או”ח  בשו”ע  והנה 
ויכוון  הכל,  אדון  שהוא  באדנות  קריאתו  פירוש 
שייך  מה  וצ”ב  ויהיה,  הוה  שהיה  בי-ה  בכתיבתו 
לכוון “בכתיבתו” בברכות, הרי כל הברכות הם תורה 
בשבת  ואמרינן  תיקנום,  דינו  ובית  דעזרא  שבע”פ 
ליישב  ויש  תורה.  כשורפי  ברכות  דכותבי  ב(  )קטו, 
דאפשר דבעולם העליון יש להם כתיבה ורק בעוה”ז 
איתא  ראשונות  לוחות  ]והרי  שבע”פ,  תורה  הוי 
בחז”ל שהיה כתוב בהם גם כל התורה שבע”פ וכפי 
דבלוחות  י”ל  וא”כ  י”ח,  בדרוש  הביה”ל  שהאריך 
שבע”פ[.  תורה  הברכות  הוו  בעוה”ז  רק  שניות 
ולפ”ד הגרי”ז ניחא באופ”א, שהשם אדנות היא שם 
הקריאה של שם הוי”ה. וגם היכא שאומר אדנות ולא 
מתכוון לקרות שם הוי”ה, דהשם אדנות בעצם הוא 
כשמזכיר  וע”כ  לעיל,  וכמש”נ  להויה  הקריאה  שם 

שם אדנות צריך לכוון גם את כוונת השם הויה.

שגם  שם  לדוד  התהלה  במש”כ  לדון  יש  ולפי”ז 
אלקים,  אותו  וקוראים  הויה  שם  שכתוב  במקום 
וכו’  תקיף  שהוא  קריאתו  פירוש  גם  לכוון  צריך 
זה  ולמש”נ  ויהיה.  הוה  היה  כתיבתו  פירוש  וגם 
תלוי בפלוגתת רש”י והרמב”ן במקום שכתוב הויה 
השם  של  קריאתו  אלקים  הוי  אם  אלקים  וקוראים 
הויה או לא, דלדעת רש”י דאלקים אינו קריאה של 
הויה א”צ לכוון ככתיבתו, דכל הטעם שצריך לכוון 
קוראים  ורק  השם  עצם  שזה  משום  הוא  ככתיבתו 

אותו באדנות.

והנה בסוטה )לח, א( תניא כה תברכו את בני ישראל 
אינו  או  בשם המפורש  אומר  אתה  בשם המפורש, 
הלל  רבינו  וז”ל  כתבו  ובתוס’  וכו’,  ת”ל  בכינוי  אלא 
ולא  צבקות,  אלקים  קל  כגון  בכינוי  בספרי  פירש 
מסתבר דהיכי תיסק אדעתא לשבושי קרא למימר 
אלא  אותיות,  ארבע  בן  שם  במקום  אלקים  יברכך 
בכינוי יש לומר כקריאתו באלף דל”ת עכ”ל. ונראה 
האם  נקרא  אני  נכתב  כשאני  לא  דין  ביסוד  דפליגי 
של  קריאתו  נחשב  דאדנות  הגרי”ז  שביאר  כפי  הוי 
שם הויה, או דהוי כשאר קרי וכתיב שקוראים שם 



 

  דובב שפתייםדובב שפתיים
  ה"ר משה דוד זללה"מתורתו של רבינו מרן רבי מיכל יהודה ב

  ח"שעת )2( טבת
  

  דברי מוסר והתעוררות
  

 יראת שמים יסוד לכל המעלות

ויקם מלך חדש על מצרים ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב 
כמו שאמר ולכן מחמת הפחד שמא יאבד מלכותו . ועצום ממנו

התחיל לעמוד על ישראל , אנה מלחמהפן ירבה או כי תקר
ואחת מן הגזירות היה שציוה למילדות העבריות , בגזירות

בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמיתן 
ושתי המילדות מוסרות את נפשן בגבורה ואינן שומעות . אותו

  .ומצילות רבוא רבבות מישראל ממות, לציווי של פרעה
,  דהרי סיבת הגזירה שגזר פרעה על כך,ויש כאן תמיה עצומה

ולכן בודאי אם יתפוס שלא , היה מחמת שחשש על מלכותו
והרי יש כאן מצב של , שמעו לקולו הרי זה מרידה במלכות

, אפשר להבין שאסור, ובשלמא ללכת ולהרוג בידים, פיקוח נפש
אבל מבואר שעשו מעשה הצלה , כי אין דוחין נפש מפני נפש

  !?ין באיזה כח עשו כןויש להב, בידים
ותיראן המיילדות את 'והנה התורה מגלה לנו ואומרת 

היראה היא היא מה שנתן בהם את העוז והכח ', האלוקים
ובזה כלול כל שבחם על , לעמוד מול ציווי פרעה ולמרוד בו

  .מעשיהם הכבירים בהצלת רבבות מישראל
גמרא על פי ה, ל את הדברים"ר בעל האור יהל זצוק" ומסביר מו

'  וכואמר ריש לקיש מאי דכתיב והיה אמונת עיתך, :א"בשבת ל
שכולל את הששה סדרי משנה שיש מצוה על האדם ללמוד 

האוצר של הכל . היא אוצרו' ואפילו הכי יראת ד, ולדעת אותם
משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי תבואה . הוא יראת שמים

ושאלו , תוועשה השליח את שליחו, ]כדי שיהיה לי מה לאכול[
עפר השומר על , דהיינו[, המשלח האם ערבת לי בהן קב חומטין

אמר לו , אמר לו לאו] התבואה שתעמוד לאורך זמן ולא יתקלקל
   .כ"ע. מוטב אם לא העלית

  ל"תורה בלי יראת שמים יכול להביא לחורבן התורה רח
והקב חומטין הוא , התבואה זה העיקר זה החיים, נתבונן במשל

כי כל מטרת , נמשל התורה היא העיקר כמו התבואהוב, המשמר
אם לא בריתי יומם ולילה , הבריאה היא כדי שיהיו יגעין בתורה

ואמנם נכון הוא שיגיעת התורה , חוקות שמים וארץ לא שמתי
ואף על . אבל העיקר זה התורה, צריכה להביא את האדם ליראה

י מוטב הר, ו לא מכניסים יראת שמים בתורה עצמה"פי כן אם ח
יכולים בני אדם . דהיינו מוטב שלא למדת תורה, שלא העלת

, אבל שאין לה יסוד של יראת שמים, להיות מלאים בתורה
כי יכולים לנצל כל תורתם לחורבן , ותורה כזו היא הרת אסון

  !!!.ל"התורה רח
רבינו הגאון רבי ישראל מסלאנט עוד הביא שם ששמע בשם 

ה שהיה עמוד "ברהם אבינו עשכל עניני החסד של א ל "זצוק
אבל ענין ', ויטע אשל'החסד מוזכרים בתורה בתיבה אחת 
כיון שהעקידה יסודה , העקידה מפורט בתורה בפרשה שלמה

' כמו שנא, ה"וענינה היא מעלת היראה של אברהם אבינו ע
  !וזהו העיקר', אתה' עתה ידעתי כי ירא אלו'

ראת שמים ענינה שי, אמנם נראה כאן עוד הערה נוראה ונכבדה
ה "פ שכל פעולה מפעולותיו של אברהם אבינו ע"כי אע, עמוק

בכל , נסיונות ועמד בהם' והרי כבר עבר ט', היה לקיים רצון ד

שעתה , ה"זאת רק בנסיון העשירי של העקידה אמר לו הקב
והרי אנחנו יודעים שאי אפשר לעמוד . אתה' ידעתי כי ירא אלו

,  והנסיונות הם בכל רגע ורגע,בשום נסיון בלי יראת שמים
, לנגדי תמיד' שצריך כל העת לעמוד תחת המעלה של שויתי ד

שזה אפשר , ובמחשבה, ועל ידי זה להיות זהיר בשמירת העיניים
שלא לשכוח רגע אחד ' אים במעלה של יראת דצרק על ידי שנמ

  .ת"שנמצא תחת השגחת השי
בחסד עם והנה אם נשמע שמשבחים אדם על פועליו העצומים 

הרי נתפעל מאוד , מפרנס משפחות ומציל אותם מכליון, הבריות
ואם יספרו . וכמה זכויות יש לו, מאיפה יש לו את הכח לכך, מכך

  ?ולמה זה כך,  הרי נקבל זאת בקרירותש"על אחד שהוא בעל יר
שאין לנו סימן הרי זה , ש"אם אנחנו לא מתפעלים ממעלת יר

  שייכות למעלה זו
בעל האור יהל שטבעו של אדם הוא להרגיש יותר ומסביר בזה 

וכל דבר , כי זה ענין ששייך אליו, מעלת הטוב שבין אדם לחבירו
כי הוא חלק , שאדם קשור אליו הרי הוא מתפעל ןמתרגש מכך

ואם לגבי יראת שמים איננו מתרגש הרי זה סימן . מהענין
  !מובהק שאינו שותף בענין זה ואינו נודע לו

אן בפרשה זו ומלמדת אותנו שכל מעלת החסד והתורה באה כ
היסוד והעיקר , של המילדות שמסרו נפשן להצלת הכלל ישראל

בזה כלול כל . ותיראן המילדות את האלוקים'הוא משום 
ולכן לא פירטה התורה כל , פעולותיהם הנשגבות ומסירות נפשם

, מה שעשו ופעלו אלא כללה כל מעשיהם הטובים בתיבות אלו
וזה כולל .  והוא העיקר–תלוי בזה , כי כל המעלות כולןלומר לך 

וזה , ובכל המצבים, כשהוא ער וישן, את כל ההוויה של האדם
  .הכח לעמוד בעוז ולהכניס עצמן לסכנה וודאית

לכך , וכיון שהיה להם את היסוד המקיים את כל מעלות האדם
יראה היא . זכו לבתי כהונה ולוויה המקיימים את הכלל ישראל

ותורה היא הסולם להשגת כל המעלות , מקיים את התורהה
תורה מביאה לידי , כמפורש בברייתא דרבי פנחס בן יאיר

היינו תורה עם זהירות מביאה , וזהירות לידי זריזות, זהירות
ותורה עם זריזות מביאה לידי נקיות וכן הלאה , לידי זריזות

רה תו, להשגת כל המעלות הכל על ידי יגיעה ועמל התורה
  .היא אוצרו' המתקיימת על ידי יראת ד

תסתכלו על ! רואים שחסר יראת שמים, מה אומר לציבור
, כל אחד מדבר מה שהוא רוצה, המעשים שלכם איך הם נראים

היסוד לזכות לכל . לא מפחדים מכבוד התורה וכבוד גדולי הדור
הבה נתחזק ואיש לרעהו , הטוב הוא רק על ידי יראת שמים

על ידי שנחיה תחת ', תגדל ולרכוש יראת דיאמר חזק לה
  .לנגדי תמיד' ההתבוננות של שויתי ד

  ].א"כתבי הרב קראוס שליטנערך מתוך ה "נאמר בפרשת שמות תשס[
  חיוב הכרת הטוב

וישב ' ה ברח מפני פרעה כתוב בתורה הק"בזמן שמשה רבינו ע
ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה , בארץ מדין וישב על הבאר

ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן ויבואו ותדלנה 
ויתרו . הרועים ויגרשום ויקם משה ויושיעם וישק את צאנם
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ותאמרנה איש , התפלא ושאל את בנותיו מדוע מהרתן בא היום

. מצרי הצילנו מיד הרועים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן
גם , והשני, איש מצרי הצילנו, האחד, מבואר בפסוק שני חלקים

ובילקוט כתב שהרועים הפילו אותן לבור ומשה רבינו . דלה דלה
  .וכן גם דלה והשקה את הצאן, הצילם ממיתה

כשיתרו שמע מבנותיו את אשר אירע ויאמר יתרו אל בנותיו 
קראן , למה זה עזבתן את האיש הרי צריך להכיר לו טובה? ואיו

 'י גי"ילקוט שמות רמז קסט עפ(ל "ואמרו חז. לו ויאכל לחם
זה , מיהו שעשה חסד עם מי שחייב לו) ר"הזית רענן בשם ויק

ל למדו שחסד זה היה יתרו מחויב לעשות כי "חז. יתרו עם משה
חסד אמיתי הוא מה שהאדם עושה לא מצד החיוב אלא מצד 

. סימון אומר בשכרו האכילו דכתיב וגם דלה דלה לנו' ור, החסד
להם והשקה את דהיינו שיתרו האכילו לחם בשכר פעולה שדלה 

דבשלמא מה שהצילם משה רבינו מידי הרועים , ונראה. [הצאן
אבל מה , ממיתה זה היה מחויב לעשות מדין הצלת נפשות

שדלה להם שזה לא היה מחויב לכן על זה יתרו נתחייב לו 
פ למדים אנחנו שיתרו הכיר בהטבה שהיטיב משה "עכ]. בשכר

ההתחלה של מידה . רבינו עם בנותיו והבין שצריך להכיר טובה
, זו של הכרת הטוב מתחיל בזה שהאדם מכיר שעשו עמו טובה

כי אם לא היה מכיר בעצם הדבר שנעשתה עמו טובה לא שייך 
  .להכיר טובה

  עיקר המעלה היא שמכירים בעצם הטובה
ואמנם אפילו שאין במעשה של הכרת הטוב כדי תשלום על 

 ויתרו נתן לו כמו בפרשה זו של יתרו שהצילם ממיתה, הטובה
שזה דבר פעוט לעומת הטובה שעשה , בעד זה ארוחה לאכול

ה יפרע לו "אולם מכיון שהכיר טובה לכך זכה שהקב, משה רבינו
ו "ט' שמואל א(' על כך אחרי מאות שנים בימי שאול המלך שנא

בזמן ששאול נלחם , ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו רדו) 'ו
,  ומשפחת הקיני היו בתוך עמלק,נתן את עמלק בידו' בעמלק וה

אמר להם שאול שיסורו מתוך עמלק כדי שלא יהיו נהרגים 
י בעלותם "ואתה עשית חסד עם כל בנ"והסיבה משום . כעמלק

ל הרי עשה חסד רק עם משה ולא עם כל "חז' והק". [ממצרים
אלא דמכאן למדו שהעושה חסד עם גדול שבישראל , ישראל

  !].נורא נוראות, לכאילו עשה חסד עם כל ישרא
שמצד הדין היו חייבים בני ' ל אפי"אומר הסבא מסלבודקה זצ

בכל זאת הם זכו להינצל מחמת אותה , הקיני מיתה כעמלק
. מידה של הכרת הטוב שהיה לזקינם יתרו מאות שנים קודם

אבל מכיון שיתרו הרגיש , ל שבשכרו האכילו"ואפילו שאמרו חז
למדים , לצאצאיו ה טובה"הקבבחיוב של הכרת הטוב לכן הכיר 

שאינה ' אפי, אנו מכאן גודל יקרת מעלה זו של הכרת הטוב
אולם עם עושים אתך טובה ואינך מרגיש , כתובה מפורש בתורה

 אדם עם דעת צריך!!! אתה אינך בגדר אדם, שקיבלת טובה
ואחר שהרגיש שקיבל טובה הרי הוא , להרגיש שקיבל טובה

זו של הכרת הטוב שכרה היא בלי ומעלה . מחויב להכיר טובה
  .גבול ונמשך לדורות

וגם כשהמכיר בטובתו של חבירו אינו מחזיר לו תשלום נאות 
בכל זאת נחשב לו , עבור ההטבה שקיבל אלא בדבר פעוט

כיון שהפעולה נעשתה , הפעולה הקטנה שעשה לדבר נצחי
וזה . מחמת מעלת האדם שהוא מכיר טובה לשלם בעד הטוב

ל פעולה ופעולה שאין אנו יודעים מתן שכרן של לימוד על כ
  .מצוות

  הפותח פתח לחבירו נפשו חייב לו
ה למשה רבינו לשוב מצרימה לגאול את "בשעה שאמר הקב

כתוב בתורה שמשה בא ליתרו וביקש רשות לשוב , הכלל ישראל
ל בילקוט "ואמרו חז. ויאמר יתרו למשה לך לשלום, מצרימה

בון העולמים איני יכול מפני ה ר"שמשה רבינו אמר להקב
וכל הפותח פתח לחבירו נפשו חייב , שקבלני יתרו ואני עמו כבן

משה רבינו הכיר את הטובה שעשה עמו יתרו והחשיב את . לו
ואינו יכול להסכים על . הטובה עד כדי כך שנפשו חייב לו

  .שליחות גאולת ישראל ללא הסכמת יתרו
,  להבין עומק חיובים אלומי יוכל, הרי הדבר נורא לכל מתבונן

מי שרחוק מן התורה לא יוכל ', רק ישראל הדבוקים בתורה הק
  ".נפשו חייב לו", להשיג הבנה בזה כלל

!!! 'איזה אהבה צריך להיות לתורה הק, כששומעים דברים כאלו
!!! איזה אושר צריך להיות לכל יחיד שזכה להיות בן ישיבה

ו את ההרגשה של ל אלו צריכים להחיות בליבנ"מאמרי חז
, וכמה זה מחייב כל אחד וחד מאתנו.  אשרינו מה טוב חלקינו

ומי , והיא גדלות האדם המתרומם ומגיע להכרה עמוקה בזה
אלא , שחסר לו בזה ואינו מבין הרי לא רק שחסר מעלה הוא

  .חסר הוא בדרגת אדם
  למחר כופר הוא בטובתו של מקום, הכופר בטובתו של חבירו

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע , שתינונראה עוד בפר
ל וכי לא היה מכיר פרעה את "שואלים חז) 'ח' פרק א(את יוסף 

אבין משל לאחד שרגם באבנים את אוהבו של ' אמר ר, יוסף
כוונת . כי למחר יעשה לי כך, אמר המלך התיזו את ראשו, מלך

המלך היא שאם הרוגם באבנים אינו מבין איך להתייחס ולכבד 
. כ זה חסרון אצלו בהכרת כבוד המלכות"את אהובו של המלך א

הוא ידע שכל ארץ מצרים וכל העולם חיו , וכן הדבר אצל פרעה
כ למחר הוא "א, אלא שלא רצה להכיר בזה, בזכותו של יוסף
  .אשר אשמע בקולו' כפי שאכן היה שאמר מי ד' עתיד לומר מי ד

ו לו שום דבר נדמה בעיניו שלא עש, אדם שאינו מכיר טובה
או שחושב שמגיע לו הטובה הזאת , היוצא מגדר הרגיל

אדם כזה שכופר בטובתו של חבירו בהכרח , שנעשתה עמו
כי הרי אין שום דבר בחיים שהאדם . שיכפור בטובתו של מקום

וצריך על , ה-ת על כל נשימה ונשימה תהלל י"לא מקבל מהשי
ילת היצירה עד זה התבוננות להכיר טובה על כל רגע ורגע מתח

ת על "הרגע האחרון של החיים שכולו הטבה טוב וחסד מהשי
  .ברואיו

  עבודת התפילה משרישה את מעלת הכרת הטוב
ה היא "הלימוד הגדול על ענינים אלו של הכרת הטוב להקב

התפילה שהיא ממש לימוד המוסר כפי שקיבלנו מרבותינו גדולי 
רכת יוצר עד ב, פסוקי דזמרה, מתחילת ברכת השחר. היראה

ת ואמונה בהשגחה "סוף התפילה זה לימוד עמוק בגדולת השי
  .פרטית שזה מחייב הכרת הטוב

לכן צריך להתפלל בנעימות עד שנפתח הלב ובאים לידי 
וכפי שמבאר בספר חובת הלבבות בשער חשבון הנפש . הרגשים

אבל החשבון עם הנפש הוא השתדלות האדם בעניני ) א"פ(
 –כדי שידע בזה מה שיש לו , ו ובין שכלותורתו ועולמו בינ

וכבר הזהירנו על זה . היינו שיכיר מה שמקבל ויכיר טובה על כך
כי כל זמן . 'וגו' הוא האלו' וידעת היום והשבות אל לבבך כי ד

, הוא האלוקים אין עוד' שחסר אצל האדם יסוד האמונה כי ד
ולא , ההרי הוא יחשוב כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הז

  .יוכל לבוא לידי הכרת הטוב
  רחבה מצותך עד מאוד

וקירבו משה רבינו לתורה עד , יתרו זכה שהוסיף פרשה בתורה
והיסוד שזכה לכל זה היה בזכות , שהבטיח לו דושנה של יריחו

למדנו מכאן " קראן לו ויאכל לחם"המעלה של הכרת הטוב 
וגרעינים שפעולה אחת היא ממש כגרעין שמוציא אילן ופירות 

רחבה ) ו"תהילים צ(והוא מה שכתוב . להצמיח אילנות נוספים
ה שנבין "יתן הקב. והוא מתן שכרן של מצוות. מצותך מאוד

  .דברים אלו ויהיו הם נתיב ודרך חיים עבורינו
שרגא שטרנפלד ' ג ר"מכתבי הרה, ט"ק וארא תשמ"נערך משיחת רבינו מוצש[

]א"שליט



 

  מעשה רב
  ות ממה שעולה כעת בזיכרוןקצת הנהגות ועובד

  ל"זצוקשטינמן ל "מרן הגראי זכרונות מ–המשך לגליון הקודם 
וניגש אחד ושאל את מרן , כשבוע לאחר פטירת רבינו) א"בחודש תמוז תשע(ל בתפילת מנחה "ל זצ"שהיה אצל מרן הגראי' שמעתי בשם א

ואה למשפחה או שכל הציבור והאם זה רק צ, שהיות ורבינו כתב בצואתו שלא יטריחו את המספידים להכביד עליהם להספידו, ל"הגראי
  .ל לערוך הספד ולבקש מכמה רבנים שיבואו להספיד או שזה נוגד לצואת רבינוכ האם יכו"וא, מחויבים בזה

, וחזר על זה, ורבי מיכל יהודה היה צדיק ובודאי ראוי לעשות עליו הספד ללמוד ממעשיו, שהצואה היא רק למשפחה, ל"ואמר לו מרן הגראי
  .ולכן שיעשו הספד לספר דרכיו והנהגותיו, רבי מיכל יהודה היה צדיק

צ "וא, אבקש מכל בני המשפחה שלא יבקשו ולא יכבידו לאף אחד, ימי השבעה מתאספים להתעוררותכנהוג שאחרי : ינו כתב בצוואתורב
רק אם מעצמם ורצונם הטוב מתעוררים לדבר דברי התעוררות הרשות . וגם על ידי אחרים לא ייצא שיבקש ויכבידו על שום אחד. לכל זה

  .ל"עכ. י הגזמות אלא עובדות כהוויתן מה שיודעים שראו ושמעו ובזה יהיה תועלת לרבים וגם תועלת לנפשילהשתדל שלא יהיה ענינ. בידם
, כמה פיקח היה, כמה פיקח היה רבי מיכל יהודה שציוה שרק בניו יספידוהו, אמר לסובבים אותו, ל מהלוויתו של רבינו"כשחזר מרן הגראי

' אחרי שחתני הגאון ר: רבינו כתב בצואתו [. ושמעו ממנו כמה פעמים בימים שלאחר ההלויה.אבל כמה פיקח היה, אני גם את זה לא רוצה
בכל זאת נשאר רצוני ככתוב בצוואתי , ו"ק אסרו חג שבועות תשס"ל קורלנסקי שעמד לימיני כל החיים הלך לעולמו ביום שב"בנימין בינוש ז

ולא להאריך בכדי שלא להכביד על עצמו ועל . וליזהר שלא יהיה הגזמות. ט"אוישאחרי פטירתי ממכם יספידוני אך ורק בני היקרים שיחיו ל
זכות של זיכוי הרבים וזיכוי נשמתי יעמוד לימינם , וכשיזכו שייצא תועלת מדבריהם לשומעים. המשפחה וגם על המשתתפים השומעים

  ]. בברכה וישועה
ודע מך ערכי שלא הגעתי לידי איזה מעלה קבועה אשר ממנה לא לזוז שזהו אחרי שאני י, בנוגע לתארים:  רבינו כתב,עוד מענין הצוואה[

כ איך אפשר לומר תארים לפי מעשים "א, ומי יכול לומר שנעשה המצוה בשלימות אלא הכל כמצות אנשים מלומדה, מיסוד גדלות האדם
על הפסוק אם ' ל שבת פרק ב"גדולים וכדרשת חזאף שחלקים מהם היו גם כן דברים . בין ביגיעת התורה ובין בשאר קיומי המצוות, כאלו

ואלו התארים יכולים לחייב עוד בחוב ולא , רואה ללבב' כי ד, כפי ראות העיןאבל לא שייך לקבוע את מעלת האדם ', יש עליו מלאך מליץ וגו
ל כתב שלא יזכירוהו "ל זצ"מרן הגראיוהנה . ל רבינו בצוואתו"עכ. אלא רק בתואר הרב, לא תואר של גאון ולא צדיק וכהנה] ולכן[, בזכות

ל "והטעם שכתב מרן הגראי, ויש להבין האם הטעם שכתב רבינו שהתארים יחייבו(.  ז בעולם האמת"בשם צדיק או ירא שמים שלא יבוא לידי בזיון עי
  )]. או טעם אחד, טעמים' שהתארים יביאו לידי בזיון הם ב

ש סב שנסתלק לעולמו וידעו שדיבר על כך "האם לקרוא ע, דבר קריאת שם לבנו שנולדביקש ממני שאשאל לרבינו באחד ש, עוד אזכור
כמדומה שזה היה (, ש סב אחר שכבר נקרא על שמו רק יש שם אלמנה שיסב לה נחת"אן ע, שיקראו על שמו ורוצים לכבד זכרו ורצונו

אני לא עלה בדעתי אף פעם הענין שמישהו יקרא על ,  לי והוסיף ואמר.וענה שיותר חשוב הוא היקרא דחיי בזה, )הפרטים או דומה לזה
אבל , "יהי חסדכם וטובכם עלי לבל ידח מזכרונכם זכרוני"וראיתי להתעורר בזה שאף על פי שכתב בצוואתו את המילים המרטיטות ! (שמי

שו ולעילוי נשמתו זכויות בלימוד אלא רק שיזכרו לעשות עמו שיעשו לנפ, לא היתה כוונתו על הנצחת שמו וזכרו שיעמוד לאות ולכבוד
ל שהבין שיקראו "ומרן הגראי .ולכן לא עלה בדעתו ענין של קריאת שם עליו כי לא ראה בזה תועלת וענין, כמו שביקש התורה והחזקת תורה

ולא , קא בזה ראה ענין לייעץ לציבורוגם למה דו, מעניין בעקבות מה נתעורר לכתוב זאת(, על שמו גם כנראה לא ראה בזה ענין ולכן בא בתור עצה לציבור
  ).שלא יתן לו, שמעתי שייעץ למישהו שבא לתת לו סנדקאות

ט כשנערך בבית "ולכן בחודש אלול תשל, ק מסיים לאכול מוקדם ויושב כל הלילה ועוסק בלימוד התורה"ל היה בליל שב"ידוע שמרן הגראי
והיה האורח הראשון בזמן שעוד לא סיימנו את סעודת , זכר' ל לשלו" הגראיבא מרן, א"ד שליט"זכר לרגל הולדת אחי הגרא' ר שלו"אמו

מ "ל ראה לנכון להשתתף בשמחה ולכבד ר"ומרן הגראי, מ בישיבה לצעירים"ל לכהן כר"ר זצ"שנים לאחר שהחל אמו' וזה היה ד. השבת
והיינו צריכים לצאת , ק להיבחן"ר בליל שב"ת תשב"לדים מתבאנו אליו כמה י, וזכורני שעמדתי למבחן כניסה לישיבה[. שמכהן עמו ביחד בישיבה
והיינו אז ', הכניסנו לחדר הגדול והיה שם אור מהנרות ובחן אותנו בעמידה כמה שאלות כל א, כיון שקבע זמן מוקדם מאוד, באמצע סעודת שבת אצלינו

  .  ]' דק10כ ' קבוצות שכל א' ג
מה שכתב וקיבלתי מאחד התלמידים . ס זבחים"ל עמ"ל זצוק"ל בשיעור אצל מרן הגראי"צר ז"בגליון הקודם הזכרתי מהשתתפותו של אמו

ל בזבחים "היה שיעור אצל מרן הגראי: וכה היו דבריו.  בהיכל הישיבה לצעיריםר"א בהספדו על אמו"ת פישהוף שליט"שדיבר בזה הגר
ב "כל אחד מאתנו היה צעיר מהגר,  בלילה ונמשך עד מאוחר11 -השיעור היה מתחיל ב, קטן של אברכים צעירים' היינו מס, בשעות הערב

ל את השאלות של "אבל הסביר להגראי, בקושי שאל, ל בכמה עשרות שנים ובכל זאת הוא ישב עמנו כאחד החברים ללא שום מחיצות"זצ
אחרי יום , עייף מאודך שהיה מגיע והיה ניכר אי, הוא רק בעיקר שמע ושמע, כ טוב"אחרים מאתנו ששאלו ולפעמים לא הסבירו את עצמם כ

לא מתבייש כשנרדם , וממש התאמץ לא להירדם, ולימוד הכנה לשיעור עם חמיו מרן רבי מיכל יהודה, של שני שיעורים שהיה מוסר בישיבה
ים את גם היה ניכר בההערות הקצרות שהעיר לפעמ). היה אז בן שישים שנהר "אמו(ומיד ממשיך לשמוע ולשמוע כמו תלמיד צעיר 

ל חבורות על "ששמעו מהגראי' ל שהוא היה מהקבוצה הראשונה בכולל פוניבז"ני הגראיפובאמת הזכיר פעם ל, ההתמצאות בקדשים
  . עד כאן מתוך ההספד.זבחים

מיכל רבי : ל"ענה לו מרן הגראי, ל שישתדל עבורו"הוא ביקש ממרן הגראי, היה פעם תלמיד שרצה להיכנס לשיעורו של רבינו ולא התקבל
ולכן אינני ,  אצלונ"ואם הוא פסק על עצמו שאין ביכלתו לקחת תלמיד נוסף הרי זה בגדר פיקו, יהודה מתמסר לכל תלמיד באופן מיוחד

  .יכול לבקש ממנו
 כראש ל שכיהן"ו אירגנו תלמידי ישיבת הנגב ישיבת בין הזמנים לזכרו של הגאון רבי ראובן יוסף גרשנוביץ זצוק"בבין הזמנים ניסן תשנ

הם קיימו . ואכן נענו לבוא, ל למעמד הפתיחה שישאו בו דברים"וביקשו שאזמין את רבינו ומרן הגראי, הישיבה שם לרגל שנה להסתלקותו



 
והיה באותה שעה גשם שוטף בחוץ ולבש , ל לקחתו"באתי עם מונית לבית מרן הגראי. ברחוב הרב מלצר' צעירים'את הישיבה בבית המדרש 

הוא לא רצה . ל ישב על אחד הספסלים והקשיב עד סיום השיחה"ומרן הגראי,  כבר רבינו היה באמצע דרשתו,כשהגיע,  ובאאת מעיל הגשם
  .וכשביקשתי ממנו שימתין עד שאזמין מונית שתקח אותו בחזרה לביתו הוא סירב והלך רגלי. לישא דברים
ולאחר מכן ,  שהתקיים בבית הכנסת המרכזי בשכונת מטרסדורף'דגל התורה'ל להשתתף בכינוס למען "ט נסע מרן הגראי"בחשון תשמ

רבינו נשא אז דברים חוצבים על כל מהות . ל לבקש שיחתום על קריאה למען ההצבעה בבחירות"ש אלישיב זצ"נסע עם רבינו למרן הגרי
 הוא טען להם שלא חתם ,ש"מרן הגריכשדיברו עם . שהוא האיר לו את העיניים בדבריו, לאחר הדרשהל אמר לו "המערכה דאז ומרן הגראי

 אבל הוסיף ואמר שהיום גם חתימה איננה מועלת .שמובא יכתוב "ח שליט"וחתנו מרן הגר, עד היום להצבעה לבחירות ולכן נמנע גם עתה
, ד"נגד חבל מה שדיבר בכינוס היסוד "מ שך זצ" שמוחה על דברי מרן הגרא- חתימה מזוייפת–כי הנה הוציאו בשמו מכתב עם חתימתו 

ואז העיר מרן .  והראה להםש הוציא מכיסו את המכתב המזויף שהופץ ברחובות"ומרן הגרי. כ מה תועיל החתימה"א, והרי אין לזה שחר
   . ש כנראה שאין היום את הכלל הזה"וענה מרן הגרי, ש מה עם הכלל שבמילתא דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי"ל ושאל למרן הגרי"הגראי

) או יותר(אחת כ היה אסיפה "ואח, ל"מ שך השתתף מרן הגראי"ת שהתקיימו בבית מרן הגרא"שבאסיפות הראשונות של מועצגדזכורני (
ל "וענה לו מרן הגראי, ושאלו האם מגיע מהאסיפה, שבא לשיעורבזמן ר נפגש אתו בפתח של הישיבה לצעירים "ואמו, שלא בא להשתתף

  ).ל" איזה ענין להשתתף שם כי הרי בין כך כל ההחלטות נקבעות על פיו של מרן הרב שך זצשאינו רואה שיששלא הלך לאסיפה כיון 
, בלשון אתם או הראש ישיבהרבינו ל היה פונה אליו "ל זצ"מעניין היה לראות שבשנותיו האחרונות של רבינו כשהיה נפגש עם מרן הגראי

ת "תוב אות בספר תורה בחדרו של הרב רפאל מיכאל בן רייץ רוטשילד השיכשבאו לכ' מעיני הישועה'ופעם שנפגשו בלובי של בית הרפואה 
ופנה , ל הרגיש בדבר וחייך מאוד אבל לא אמר כלום"והבחנתי שמרן הגראי, ל בדרך של כבוד"פנה כך רבינו למרן הגראי, ירפאהו ויחלימהו

קלו באשר השתמש במטריה בתור מקל והיה משתמש בזה שגם הוא כבר נשען על מלו ורבינו הראה , לרבינו בלשון אתה והתעניין בשלומו
  .   גם בימות החמה

  הוראות והדרכות
  ל על הספדים"ל זצוק"מרן הגראיושל רבינו של  םדעת

וטעמו של מרן , שיש להמנע מכךל "ל זצ"מרן הגראיושמע מ, א שביקשו ממנו לערוך הספד"נשאל רבינו מאחד ממקורביו שיבלחט. ע"שון תשח
פ שהאדם עושה הרבה מעשים טובים בחיי חיותו "והרי אע, הנפטר עכשיו בתקופה הראשונה לאחר הסתלקותו עומד הוא בדין שמיםש, ל"הגראי

ואם כן איך . זה גם כן הרבה, ד של מעלה לפסוק על אחוז אחד ממעשיו שמעשים אלו נעשו לשם שמים"אבל הלוואי שיוכלו שם בבי, בעולם הזה
לכן צריך להזהר מאוד באמירת , הרי איזה צחוק עושים מהנפטר באותה עת בשמים, ש"פדן ואומר שעשה הכל לשאפשר שבאותו זמן עומד הס

ע לפני חמש מאות שנה שאפילו אם נאמר שהיו אז כאחרונים שאמרו "ע שאפשר להגזים קצת זה רק היה בזמן השו"פ שכתוב בשו"ואע, הספדים
 ל"מרן הגראירבינו שמע את הדברים והוסיף אכן כן יודע אני מ!!!. י אנו וודאי ממש חמוריםהר, פנחס בן יאיר' על עצמם שהם כחמורו של ר

  .ואפילו כששכנו נסתלק לא הספידו, שנזהר לא לומר הספדים
ד הן מצ, צריך לומר הספד כפי ההבנה שלנו בדרגת האדם ובמעשיו: וענה רבינו בזה הלשון? ושאל השואל את רבינו מה דעת ראש הישיבה בזה

ה "ל שהקב"ואחד שעמד שם אמר לרבינו דשמע כמה פעמים מרבינו שהזכיר בהספדים את דברי חז. (עד כאן. יקרא דחיי והן מצד יקרא דשכבי
  ).זהו מדרש בסוף קהלת, והגיב רבינו נכון מאוד, שואל לדעת מה הבריות אומרות על הנפטר

כי עיקר תכלית ההספד שיתעוררו השומעים "ל "מ שך זצ"לפי מה שאמר רבינו בהספדו על מרן הגרא, ן בדבריונראה לבאר דברי רבינו מהו היקרא דחיי ודשכבי שכיו. ה.א[
  ".כי זהו רצונו של הנפטר שעל ידו ובזכותו ייצא תועלת לציבור השומעים, ותועלת זו מלבד מה שהיא יקרא דחיי יש בה גם יקרא דשכבי, להידבק במעשיו הטובים של הנפטר

ורבינו היה מתאמץ מאוד בהספדים על גדולי הדור . וגם ייקרא דשכבי כבוד הנפטר, באר פשוט שיש בזה כבוד לחיים בני המשפחה ופעמים מדובר באלמנה ויתומיםנראה לוכן 
שמעו את הדברים יוצאים מליבו והיה הדבר כרוך אצלו ביגיעה רבה של הכנת הדברים וכן מאמץ ההתרגשות שהיה מעורר את השומעים ש, ח וכן על ידידיו ותלמידים"ות

אבל גם כשרצה לפטור עצמו בדרך כלל נעתר , ובמיוחד שידע שיש אחרים ספדנים טובים וחשובים, ולכן היו פעמים שראה עצמו פטור מחיוב זה. הטהור בריגשת לב
  .]וזה הזהיר בין לבני המשפחה ובין לאחרים, ליו מספדומחמת כן ראה לנכון להדגיש בצוואתו שלא יפצירו ויכבידו בבקשה לשום אחד לערוך ע, כשהפצירו בו

  !".צריך לשמוע מה רבי מיכל יהודה אומר? ישיבות"
ובעת הצורך ניתן למצוא במהירות , בו מתועדים רבבות דגימות דם', בנק מח עצם '- הקימו את המפעל מציל הנפשות ' עזר מציון'כאשר ארגון 

  .כך גדלים הסיכויים למצוא מזור ולהציל חיים של יותר ויותר יהודים, המאגר יהיה גדול יותר כאשר ככל ש-תורם מח עצם מתאים לחולה 
וכל זה מבלי , כך יוכלו להגיע בקלות לאלפי דגימות דם נוספות, הוצע לקיים בדיקות בהיכלי הישיבות, כדי להגיע לקהלים גדולים כמה שיותר

  .שבני הישיבות יאלצו להטלטל ולבטל מזמנם
ל "מרן הגראיאולם כאשר נכנסו וביקשו את הסכמתו וברכתו של . גדולי ישראל סמכו את ידיהם על היוזמה שנראתה על פניה כמבורכתרבים מ

  !".צריך לשמוע מה רבי מיכל יהודה אומר? ישיבות: "אמר להם, ל "זצ
מסגרת הישיבה נועדה אך ורק ללימוד ! בשום אופן לא ":אך שלל את הרעיון מכל וכל, שהאזין לתכנית ברוב קשב, נכנסו ראשי הארגון לבית רבינו

  !".תורה ולא לשום יוזמה אחרת
אלא בתוך רכבים של הארגון שיגיעו אל רחבת , וכגון שהבדיקה לא תבוצע בתוך בנין הישיבות ממש, הציעו כמה חלופות ומגבלות לתכנית

הלא יש כאלו ... תעשו ברחוב חזון איש, שר לעשות את הבדיקה במקום אחראפ!... לא בהיכל הישיבות ולא במסגרתן: " אך רבינו בשלו-הישיבה 
  ...".כי בישיבה רק לומדים, שמקפידים אפילו את ההסעה לחתונה לא להוציא ממש מפתח הישיבה אלא במרחק מה ממנה
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א  ָאֻסָרה  נ ָ
  לקבל שפע רוחני'לקבל שפע רוחני''להכין את הלב 'להכין את הלב 

  
 

ָליו ה' ַמְלַאְך ַויֵָּרא" ׁש ְבַלַבת אֵּ  ִמּתֹוְך אֵּ
ר ַהְסֶנה ְוִהנֵּה ַוַיְרא ַהְסֶנה ׁש ֹבעֵּ  ְוַהְסֶנה ָבאֵּ
יֶננּו  ְוֶאְרֶאה ָנא ָאֻסָרה ֹמֶׁשה ַוֹיאֶמר: ֻאָכל אֵּ
 ִיְבַער ֹלא ַמּדּועַ  ַהֶזה ַהָגֹדל ַהַמְרֶאה ֶאת

 ג(-)ג, ב "ַהְסֶנה

  שעבוד מצרים לזככנו ככור הברזלשעבוד מצרים לזככנו ככור הברזל

את התפקיד שלו שהוא  אימלא ישראלכדי שעם 
מילוי רצון השם של תכלית הבריאה, גזרה 
חכמתו של הקב"ה שהוא חייב לעבור תהליך 
של זיקוק. וזה היה במצרים, כמו שיש בתי זיקוק 
שמנקים את החומר הזה שיהיה משובח ומעולה 
יותר, כמו זיקוק נפט, וזיקוק של זהב שיהיה 

 –, ככתוב 'הברזלטהור. לכן נקראת מצרים 'כור 
 - , 'כור'ב"ַויֹוִצא ֶאְתֶכם ִמכּור ַהַבְרֶזל ִמִמְצָרִים"

. וכשהגיע הזמן לגאול אותם, לשון זיקוק
הקב"ה פתח את הפתח של התהליך שבזה חייב 
להיות שעמ"י יתעורר בעצמו ושיגיע לדרגה 
כזאת שראוי לצאת זהב טהור ע"י שיתקנו את 

שהיו במצרים.  עצמם, ושיתעלו מדרגת הטומאה
 ועל עניין זה היה משה רבנו השליח. 

יהיה ראוי להיות השליח,  כדי שמשה רבנו
ָליו  ָרא ַמְלַאְך ה' אֵּ הקב"ה פתח פתח ע"י: "ַויֵּ
ׁש ִמּתֹוְך ַהְסֶנה", הראה לו מראה של  ְבַלַבת אֵּ

מעורר אותו ע"י שהוא  -אתערותא דלעילא 
 מסמן ומראה לו הזדמנות.

  הק' ע"י רעיית הצאןהק' ע"י רעיית הצאןמבחן האבות מבחן האבות 

על השלמת עבד הרבה על עצמו, משה רבנו 
האישיות שלו במידות הטובות. הגמרא אומרת 
שהקב"ה בוחן את המנהיגים אם הם מתאימים 

, שם גם גדוד המלך היה רועה צאן .ע"י צאן
התגלו המידות הטובות של משה רבנו. וביחוד 
מידת החסד, שזו המידה הכי חשובה ממדותיו 

                                                           
 בעש"ק שמות, תש"ע שיחה שנאמרה א
 ד' כ דברים ב
 ע"ח סוף המזמור תהליםראה  ג

"ה שאדם צריך לדבוק בה. כמו המדרש של הקב
  דהידוע:

ינּו" ינּו ָעָליו ָאְמרּו ַרבֹותֵּ , ְכֶׁשָהָיה מֶׁשה ַרבֵּ
ַהָשלֹום רֹוֶעה ֹצאנֹו ֶׁשל ִיְתרֹו ַבִמְדָבר, ָבַרח ִמֶמנּו 
יָון ֶׁשִהִגיַע  ְגִדי, ְוָרץ ַאֲחָריו ַעד ֶׁשִהִגיַע ַלֲחִסית, כֵּ
ָכה ֶׁשל ַמִים, ְוָעַמד ַהְגִדי  ַלֲחִסית, ִנְזַּדְמָנה לֹו ְברֵּ

יָון ֶׁשִהִגיַע מֶׁשה ֶאְצלֹו, ָאַמר ֲאִני ֹלא ִלְׁשּתֹות, כֵּ 
ַע ֶׁשָרץ ָהִייָת ִמְפנֵּי ָצָמא, ָעיֵּף ַאָּתה,  ָהִייִתי יֹודֵּ
ְך. ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך  פֹו ְוָהָיה ְמַהלֵּ ִהְרִכיבֹו ַעל ְכתֵּ

יֵּׁש ְלָך ַרֲחִמים ִלְנֹהג ֹצאנֹו ֶׁשל ָבָשר ָוָדם ָכְך הּוא, 
לַחֶייָך אַ  י: ּומֶׁשה ָהָיה ָּתה ִתְרֶעה ֹצאִני ִיְשָראֵּ , ֱהוֵּ
 רֹוֶעה".

אבל להרגיש את הקושי  אלו מעשים קטנים,
אם כך  -אפילו של בעל חי, על כך הקב"ה אמר 

אתה מרחם על כבשים ואתה רועה ומנהיג טוב 
 ים, אתה תהיה מנהיג של עם ישראל.לכבש

המשל, עם המשל, עם   --הסנה בוער באשהסנה בוער באש
  הנמשלהנמשל  --ישראל בגלותישראל בגלות

בוער באש, "ַוֹיאֶמר את הסנה וכשרואה משה 
ֹמֶׁשה ָאֻסָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַמְרֶאה ַהָגֹדל ַהֶזה 

'אסורה  –. אומר רש"י הַמּדּוַע ֹלא ִיְבַער ַהְסֶנה"
נא', 'ואראה', משה רבנו עשה כאן שתי פעולות 
אסורה מכאן, ואתקרב לשם. אילו היה אומר 

ז ודאי שהוא הולך לראות, משה רק 'אראה', א
מכאן מהשגרה, מחיי  -אלא אמר 'אסורה'

העוה"ז, מהמראה השטחי, שרואים בטבע דבר 
אני רואה שם דבר לא  -שטחי, אתקרב לשם 

טבעי, דבר שבוער באש ולא נשרף, אם כן 
'ואראה' אומר הספורנו זה אתבונן מדוע לא 

 יבער הסנה, יש כאן משהו להתבונן בו.

שהסנה, שיח נמוך מאוד, זה  הוא הפירושכידוע 
עמ"י שהיה מושפל, והאש מאיימת לשרוף אותו 
 ,בגלות של המצרים המאיימים להשמיד אותם

לכלות אותם ולהפוך אותם לעם ככל הגויים, 
'עבדים הינו לפרעה במצרים' במ"ט שערי 
טומאה. גם מבחינה פיזית 'בחומר ובלבנים', 
ניסו להשמידם, ועם ישראל יישאר קיים, הסנה 

ל, הוא בוער באש, האש בוערת בו, איננו אוכ
 .אבל הוא לא נאכל כליל וממשיך להתקיים

ום שסר ום שסר זכיית משה בשליחותו משזכיית משה בשליחותו מש

  לראותלראות

ָליו ' –ואז  'ִכי ָסר ִלְראֹותַוַיְרא ה' ' ַוִיְקָרא אֵּ
'. הקב"ה ראה שמשה רבנו ליבו מוכן ֱאֹלִקים

לקבל את השפע הרוחני של הנבואה כי הוא 
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מפרק מעליו את ההשקפה החומרית על כל מה 
שקורה בעוה"ז, והוא מסתכל בהשקפה עליונה 

'ויקרא  -. אז ממילא הוא ראוי שידבר איתו .יותר
 לו'.

ָליו ֱאֹלִקים", ִכי ָסר ִלְראֹות "ַוַיְרא ה'  ַוִיְקָרא אֵּ
מקלם שזו סיבה,   אומרים בשם ר' שמחה זיסל

ושמשה ברגע  'ויקרא אליו אלקים'מה הסיבה ש
 -זה היה נביא שהשם מדבר איתו? הסיבה היא 

כי סר לראות, כי הוא סר מהמבט החומרי לראות 
וללמוד מדבר כזה לא טבעי, לראות בדברים 

יש הללו שהעוה"ז מתנהל שלא בדרך הטבע. 
 טבע עליון יותר שזה רצון השם. 

בת פרעה מוסרת נפשה להצלת בת פרעה מוסרת נפשה להצלת 
  משהמשה

איך ניצל משה. אמו שמה  רשהבפעוד מוזכר 
אותו בסוף על היאור, בת פרעה הלכה לרחוץ על 
ֶרד ַבת ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה  היאור. "ַוּתֵּ

ָבה ְבתֹוְך ַהסּוף  ֹהְלֹכת ֶרא ֶאת ַהּתֵּ ַעל ַיד ַהְיֹאר, ַוּתֵּ
ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִּתָקֶחָה", מביא רש"י 

ִהנֵּה ָאֹנִכי "ן מיתה. הולכות למות 'הולכות' מלשו
ְך ָלמּות נערותיה המצריות  ,. לפי שמיחו בהו"הֹולֵּ

החומריות מיחו בבת פרעה, למה את הולכת  -
להוציא את זה? ואם יש שם תינוק הרי המלך 
רצה שימותו התינוקות של ישראל, הן הפריעו 
לה לעשות מצוה, והן 'הולכות'. אגב הולכות 

זה בגימטרייה  -ה' ל' כ' ת'  -ם כתוב בלי ואו'י
'מיתה', המהר"ל מפראג אומר שאין צורך לפרש 
שהן מתו במקום ושלקחו אותם ממש מיד 
לקבורה, אלא ברגע שהן לא התעוררו לכיוון 
הקדושה ולכיוון המעשה הטוב של בת פרעה 
והן נשארו בדרגה חומרית נמוכה, הן מתו מיתה 

נים רבות, אם בסוף מתו אחרי ש אפילורוחנית, 
אבל המוות התחיל עכשיו, 'רשעים בחייהם 

'. והיא להיפך, התגיירה אח"כ זקרואים מתים
... טהרה והרחצה שלה הייתה כמו טבילה

וקדושה. יש לראות בכל דבר את שורש הדבר 
ואת המציאות שהעולם הזה הוא עולם שמתנהל 

 ע"י הקב"ה.

הקב"ה מצטדק עם הצדיקים כחוט הקב"ה מצטדק עם הצדיקים כחוט 
  השערההשערה

על הפרשה  זצ"ל אלי' לאפיאןשמעתי מרבי 
הלך לבקש את  , כתוב ששאולחשבספר שמואל

האתונות ואז אמרו לו שאפשר לפגוש את 
 .אה כל דבר ויגיד לך איפה האתונותשרו שמואל
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שאול לפי תומו עוד לא הכיר איך נראה שמואל 
הנביא, הוא שמע שאמרו לו שיש כאן את 

, לנביאים יש כמה תארים של הרואהשמואל 
, ושמואל נקרא נביא, נתן החוזהנבואה, גד ה

כי היה רואה כל דבר נסתר באופן  רואהשמואל ה
י  מוחשי. שאול נגש אליו ואמר: "ַהִגיָדה ָנא ִלי אֵּ

ית ָהֹרֶאה", הוא שאל את שמואל עצמו,  ֶזה בֵּ
ל ֶאת ָׁשאּול ַוֹיאֶמר  ", ָאֹנִכי ָהֹרֶאה"ַוַיַען ְׁשמּואֵּ

גאווה, כי שאלו אותו  ואומר הרד"ק שאין ז
איפה הרואה ולכן היה חייב להגיד להם זה אני. 
ובכל זאת שמואל נכשל, כיון שהקב"ה מדקדק 
עם הצדיקים כחוט השערה, אמר לו הקב"ה: 

, אני אודיעך שאין אתה אני הרואהאומר אתה 
קיבל עונש שאחרי כמה זמן, והוא , טרואה

הקב"ה הראה לו שהוא לא רואה, מתי זה היה? 
כששלח אותו הקב"ה לבית לחם למשוח מלך 

, הקב"ה לא אמר לו מי מאחד הבנים של ישי
מבניו של ישי, ראוי להיות מלך. אמר לו רק, 

של ישי אודיע לך  ובבית לחם בבית שתהיה שם
את מי למשוח למלך, שמואל בא והזמינו את 

, שמואל רואה את ישי ובניו, 'וירא את אליאב'
הבן אליאב, ויאמר: 'אך נגד השם משיחו', הוא 
ראוי להיות משיח שיעמוד מול השם להנהיג את 

 העולם בדיוק לפי רצון השם. 

  הפרצוףהפרצוף  תתכירו בחכמכירו בחכמחכמי ישראל החכמי ישראל ה

ואומר שאליאב ששמואל רואה כשמספרים 
ראוי, אין הכוונה שהוא גבוה כך וכך מטרים או 
שראה שרירים חזקים, הוא לא ראה את מראה 
הגוף גרידא, הנביאים והחכמים הגדולים 
בקיאים בחכמת הפרצוף, על הפרצוף ראו מה 
שבפנים, הוא ראה שבפנים הוא אדם שראוי 

כל את להיות מנהיג, יש לו כשרונות לכלול 
דינה. ויש לו שיקול הדעת איך הצרכים של המ

להנהיג מלחמות ומדיניות של כלכלה והוא ראוי 
להיות מלך. גם בימינו יש בני אדם שמכירים על 
האדם הרבה דברים, אבא שלי זצ"ל היה מכיר 

יש לו,  יצר הרעעל הפנים על כל אדם איזה 
 מאיזה סוג. 

אליאב אחי דוד לא נבחר למלוכה אליאב אחי דוד לא נבחר למלוכה 
  משום מדת הכעסמשום מדת הכעס

ל "ַוֹיאֶמר הּו ְוֶאל  ה' ֶאל ְׁשמּואֵּ ט ֶאל ַמְראֵּ ַאל ַּתבֵּ
ְגֹבַּה קֹוָמתֹו ִכי ְמַאְסִּתיהּו, ִכי ֹלא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה 

ָבב" יַנִים וה' ִיְרֶאה ַללֵּ . יָהָאָדם ִכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלעֵּ
בעיניים ראית טוב מאוד, אבל בתוך הלב יש 
חלק שאתה לא רואה. שואלת הגמרא למה 

יאב לא ראוי. התנ"ך מפרש את עצמו, באמת אל
מסופר בספר שמואל שאחרי תקופה, כשהייתה 
מלחמה, ואליאב היה אמור להילחם מול 
הפלישתים והיה שם דוד הקטן, והאחים 
הגדולים לא קיבלו אותו, לא ידעו שהוא בעל 
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"ַוִיַחר ַאף ֱאִליָאב  יאכתוב שם: -דרגה גבוהה 
ל דוד, שראה את דוד בא ע ְבָדִוד" הוא כעס

"ָלָמה ֶזה ָיַרְדָּת ְוַעל ִמי  –הוא אמר ולמלחמה 
ָנה ַבִמְדָבר ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶאת  ָנַטְׁשָּת ְמַעט ַהֹצאן ָההֵּ
ת ֹרַע ְלָבֶבָך ִכי ְלַמַען ְראֹות ַהִמְלָחָמה  ְזֹדְנָך ְואֵּ
ָיָרְדָּת", הוא לא ידע שדוד הוא השליח של האבא 

ישי להביא שליחות מסוימת לשר האלף הזקן 
כמות גדולה של מזון וגבינות )חריצי חלב(. הוא 

 רק ראה שדוד מסתובב שם.

היה הרבה אחרי שהגיע שמואל לבית  הכעס הזה
ישי, אבל מה שהתנ"ך מספר זה סימן שהיה 
בליבו הגרעין הזה שאם יראה דבר שמרגיז אותו 

כבר לא יכול ומשום זה הוא מתפרץ בכעס. 
מלך צריך לדעת לשלוט על מידת כי להיות מלך, 

הכעס, המידה הזו הייתה אז כ"כ בעומק 
ששמואל הנביא לא ראה אותה, כי פעם אמר 
'אנכי הרואה', השם רצה להראות לו אתה אמרת 

 שאתה הרואה, יש דבר שאתה לא רואה. 

ששמואל שאל אם יש עוד מישהו  בסוף כתוב
רו יש עוד ילד שלא הביאו מהילדים של ישי, אמ

הּו ְוהּוא  אותו זה היה דוד, כתוב "ַוִיְׁשַלח ַוְיִביאֵּ
הּו ִכי ֶזה הּוא",  ַאְדמֹוִני", "ַוֹיאֶמר ה' קּום ְמָׁשחֵּ
מה זה קום? שמואל הנביא היה אורח הכבוד 
וישב כמו כולם, כשבא דוד, לא ראה בו אדם 

ו, יותר גדול ממני שצריך לקום בפני -כזה גדול 
תלמיד שלי, אמר לו השם קום, מה אתה הרי זה 

יושב והוא עומד, תקום בפניו הוא אדם כ"כ 
גדול, שוב שמואל לא ראה את הדרגה של דוד 
עד כדי כך שהוא המשיח והוא ראוי להיות כזה 

 שמואל, צריך לקום מפניו.  –שהנביא עצמו 

  לראות ארבעים שנה קדימהלראות ארבעים שנה קדימה

אמנם אנחנו לא  ,זצ"ל אמר הגרי"ז מבריסק
בדרגה שיכולים לראות בחוש דברים שקשה 
להבין אותם, זו דרגה גבוהה מאוד. הוא אמר: 

רואה אירוע והיה צריך היה כש אבא שלי ר' חיים
להרגיש אם הוא טוב, אם צריך לתמוך בזה או 
להתנגד לזה, והיו הרבה רבנים שחשבו שזה 
דבר חיובי, ר' חיים ראה בזה דבר שלילי, כי הוא 

מה יכול להתגלגל  הסתכל ארבעים שנה קדימה
מתוך זה, כך אמר על אבא שלו, אבל אני לא 

במה  ימה, אבליכול להסתכל ארבעים שנים קד
אם זה טוב או רע אני כן  שאפשר לראות עכשיו,

רואה, הרב מבריסק רואה בהסתכלות במבט  
גבוה יותר. אנחנו רחוקים מהדרגה של הרב 
מבריסק, אבל עצם הדבר שצריך לראות דברים 
לא מתוך מבט חומרי אלא מתוך מבט עליון 

 יותר, כל אחד יכול לעשות וחייב לעשות.

קום קום אברהם אבינו רואה את מאברהם אבינו רואה את מ
  העקידה אבל לא ישמעאלהעקידה אבל לא ישמעאל

הלך לחפש את ההר שהוא  כשאברהם אבינו
ַעל "יהיה מקודש לעקידת יצחק, הקב"ה אמר לו 
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ֶליָך , על איזה הר? יב"ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר אֵּ
אברהם ראה מרחוק הר אחד שיש עליו ענן, ענן 

 -זה השראת השכינה, הוא שאל את המלווים 
שונה מהאחרים? אתם רואים שיש הר אחד 

אתם גם אמרו לא. אמר אם כן חמור לא רואה ו
ְׁשבּו ָלֶכם ֹפה  ַוֹיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריולא רואים, '
אמר שהוא  והוא'. שאל את יצחק, ִעם ַהֲחמֹור

רואה, הוא רואה שעל ההר הזה יש קדושה יש 
שכינה. אמר אברהם לישמעאל ואליעזר  -ענן 

ר, וחמור הוא חומרי, אתם עם עיניים של חמו
כתוב בתרגום  .ליצחק יש עיניים רוחניות

שאברהם התפלל שם והיתה התעלות רוחנית. 
אם אדם הוא בעל דרגה נמוכה כמו חמור הוא 

 באמת לא רואה.

שה עם האר"י ותלמידו בלווית שה עם האר"י ותלמידו בלווית עעממ

  הרמ"קהרמ"ק

, שהלך גם על האר"י הקדושמסופר  סיפור דומה
שהיה  אנשים בהלוויה של הרמ"קיחד עם אלפי 

חי באותו הזמן, והחשיבו את שניהם באותה 
הדרגה, רק שתורת האר"י התפשטה יותר ע"י 

רבי חיים ויטאל תלמידו. שניהם היו קדושים  
מופלגים, רק שהשתמשו בכלי ביטוי אחרים, 
למשל האר"י אומר שמונים כך: חסד, גבורה, 

דולה, גבורה ותפארת. תפארת. הרמ"ק אומר, ג
האר"י . שכתוב 'לך השם הגדולה והגבורה' כמו

עריץ את חבירו שהיה לו בית מדרש המאוד 
בלוויה של הרמ"ק הוא שאל את אלה  .אחר

שסביבו כולנו רואים שנושאים את המיטה, אבל 
לו  אמרורגיל?  האם מישהו רואה דבר בלתי

קם אחד מהם ואמר אני רואה  .שום דבר -כולם 
פני המיטה של הנפטר הקדוש רבי משה של

קורדובירו יש שני עמודי אור. האר"י מאוד 
התרגש, הוא ראה את זה כל הזמן, הוא ראה 

 -זה לב טהור כ"כ, הזמין אותו אדם השיש ל
מחר תבוא בשעה פלונית ללמוד איתי. הוא בא 

צא מכאן אני לא  -למחרת אבל האר"י אמר לו 
מה קרה? הוא רוצה ללמוד איתך, הבחור שאל 

סילק אותו מהבית, זאת כיון שהאיש מרוב 
שמחה סיפר לחבריו 'אני זכיתי שהאר"י הקדוש 
מזמין אותי ללמוד איתו שיעור פרטי', ברגע זה 
הייתה לו מידת הגאווה. האר"י מסתכל עליו 
ורואה בעל גאווה, ולא רוצה ללמוד איתו, לפני 
שהיו בו המידות הרעות, הוא ראה... אחרי 

 ר נכשל במידת הגאווה הוא כבר לא ראה. שכב

'אסורה נא ואראה', אני רואה  – משה רבנו אומר
אבל אני לא רואה משהו פשוט כאן, אני רואה 
וגם מתבונן, 'וירא השם כי סר לראות', מיד... 
'ויקרא אליו אלקים'. כשהאדם מכין את עצמו 
להתבונן בדברים, לראות את הצד הפנימי של 
רצון השם מה שיש כאן, גם אם הוא לא מבין 

א מחפש לדעת והוא רק מחפש, עצם הדבר שהו
מה השם רוצה מאיתנו, 'מדוע לא יבער הסנה', 
זה עצמו כבר נותן לו את הזכות שהשם מעלה 

וירא השם כי סר לראות, 'עוד דרגה אז באותו 
 ויאמר אליו השם'.
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 שמות 72גיליון מס' 

 
 ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים )א, ה(

וכי מה בא זה ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שהוא היה  – ויוסף היה במצרים""
הוא יוסף במצרים, אלא להודיעך צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרועה את צאו אביו, 

 הספרי(." )רש"י בשם שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו
 

בדברי הספרי הללו ישנו לקח נפלא. מחד, ידועים דברי הרמב"ם בהלכות דעות 
להיות נמשך בדעותיו  ובמעשיו אחר )פרק ו' הלכה א'( ש"דרך ברייתו של אדם 

לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב רעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, 
ויתרחק מן הרשעים ההולכים , אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם

 , כדי שלא ילמד ממעשיהם".בחושך
בהמשך מפליג הרמב"ם בסכנה הגדולה שישנה בקירבה לרשעים ואומר, ש"אם 

, כעניין שנאמר 'ישב בדד ישב לבדו יחידיהיו כל המדינות נוהגים בדרך לא טובה..., 
 וידום".

 
מגדולי הצדיקים היו רבינו בחיי כותב, שהסיבה שאבות העולם והנביאים והרבה 

רועי צאן, הייתה כדי להתרחק ממקום ישוב ולהינצל עי"ז מעבירות ידועות 
 כלשה"ר, רכילות, אונאת דברים, שקר, גאוה, גזל.

מאידך, עפ"י דבר הספרי, התורה העידה על יוסף שלמרות עשרות השנים שהיה 
נוי ממה ללא שום שי, הוא נשאר בצדקתו –במצרים, כאשר בחלקן אף היה מלך 

 שהיה בזמן שחסה בצילו של אביו!
 בראש וראשונה יש בכך כדי לפתוח בפנינו צוהר לגדלותו העצומה של יוסף,
 שלמרות שבעל כורחו הוצרך לשהות את רוב שנות חייו בחברתם הרעה של

 

 מעשה רב מרבנו הגדול זצוק"ל
 שליט"א נערך ע"י נכדו הרב י.מ ארנפרוינד

 
אשרי עיין ראתה קיום מצוות ק"ש וקבלת עול המשך משבוע שעבר(  ) –תפלה 

מלכות שמים של המשגיח זצוק"ל . היה קורא מילה מילה כקורא דיוטגמא חדשה 
כל יום יהיו בעיניך כחדשים. והיה מרים את קולו  –של מלך שהכל רצין לקראתה 

לאלוקים'!  - לכם -להיות   -ב'אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריים 
ושמעו  בהטעמת קולו את מה שהיה חוזר ואומר 'אנחנו עבדי ה', שהרי ה' הוציא 

להיות לנו לאלוקים! עד יציאת מצרים הינו עבדי פרעה, וכעת  –אותנו ממצרים 
להיות עבד ה' זה האושר הכי  -אנו עבדי ה'. והיה מדגיש ומוסיף: 'הללו עבדי ה'' 

 גדול... 
)תשובות חלק ה' רגיל להביא את פרוש 'הרשב"א' לק"ש המשגיח זצוק"ל היה 

סימן נ"ה( 'שצריכים אנו לקבוע בנפשנו הסכמה מוחלטת בכל עת שנקרא קריאת 
שמע, שאנו מסכימים למסור כל תאוותינו וחשקי לבבנו, וכל נפשנו, מן האברים 
 ועד נטילת נפש והממון, על יחוד קדושת שמו וקבלת מלכותו, ושנראה בציור הלב
כאילו באנו לידי כך וקיימנו! והוא אומרו "כי עליך הרגנו כל היום", וכי אפשר ליהרג 
בכל יום? אלא, שבכל יום שאנו קוראים בקריאת שמע "ובכל נפשך", ומסכימים 
על כך, הרי הוא כאילו הורגנו באותה שעה עליו יתברך! כי כל המסכים על זה כאילו 

 עשהו'
חברון, ביקש מחבריו לשולחן שלא ידברו שמעתי שכשהמשגיח למד בישיבת 

דברים בטלים, כיון שמבואר בגמ' שהאוזניים נכוות. )וכנראה שהיו אלו בחורים 
בדרגה שאפשר לבקש מהם ...(. שאלתי את המשגיח, סבא לא התבייש לבקש כזו 
בקשה מהחברים שלו? והוא השיב בתמיהה, להתבייש?! אני הרי קראתי באותו יום 

 על עצמי עול מלכות שמים...ק"ש, וקבלתי 

ראוי לומר ק"ש במתינות ולקבל עול מלכות כאב למשגיח שבק"ש מקצרים, 
אצל רבותיו כגון החזו"א והרב מבריסק זיע"א ראו איך והיה אומר ששמים כראוי . 

והיה מתבטא על כך ) .קיבלו במתינות ובדקדוק עול מלכות שמיים בק"ש
שהיום אוהבים רק לבקש בקשות, : שמאריכים בבקשות בשמ"ע ובק"ש מקצרים

 (.אוהבים לקבל עול מלכות שמים! פחותו
 

לא נפגמה צדקותו וקדושתו המצרים )בארץ מלאה בתועבות ובכוחות טומאה(, 
 הנימה. כמלא

 
על דברי הכתוב )בראשית לז, ג( "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן  הבה נתבונן:

אומר המדרש )בראשית רבה פד, ח(, שכל מה שלמד יעקב אצל  –זקונים הוא לו" 
ם( מוסיף ומבאר, "שיעקב מסר ליוסף חכמות שם ועבר הוא מסר ליוסף. הרמב"ן )ש

וסתרי תורה, ומצאו משכיל ובעל סוד בהם כאלו היה זקן ורב ימים". עוד אומר 
 הרמב"ן שם, שיוסף היה מצוי עם יעקב תמיד לשמשו.

 
מהבית שבו קיבל  -והנה, בעודו נער כשהוא בשיא פריחתו, נלקח יוסף מבית אביו

למצרים, ומאז התגורר במשך רוב שנותיו בארץ  את כל תורתו של שם ועבר, ונמכר
" )לשון האור החיים אשר הייתה מלאה גילולים ושם תוקף הטומאהמצרים "

הניתן לשער את עוצם ההבדל  –הקדוש(, כשהוא מוקף יומם ולילה בעובדי אלילים 
בין התנאים הרוחניים שהיו ליעקב כשהיה בבית אביו לבין אלו שהיו לו לאחר 

 ? יםשנמכר למצר
הוא יוסף שהיה , הוא יוסף הרועה את צאו אביוואף על פי כן העידה עליו התורה: "
 ! ללא שום שינוי כלל –" במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו

 
, ירשנו מיוסף הצדיק, ועלינו לנצלם להשאר צדיק בכל המצביםכוחות אדירים אלו, 

קלעים למקומות שהאוירה כדבעי. זה מחייב אותנו להתחזק גם בזמני רפיון, או כשנ
 )לעבדך באמת(                            שם אינה מסייעת להתעלות בתורה ויראת שמים.

 

 
 היה אפשר לראות עליו ללא כל תנועה,  כמעט בשמו"ע היה המשגיח בריכוז גדול 

חוזרים כמה פעמים על המילים שכשראה מתפללים עם הבורא. בחוש שמדבר 
 האם גם מבקשים , תמה: כשמבקשים מוצר מבעל מכולת שקשה להתרכז מפני

'כמדבר התפלה אצל המשגיח הייתה כמה פעמים עד ששמים לב למה שאומרים?! 
התקשה להבין מדוע צריך ן שמשום כך ויתכאיש אל רעהו' )כלשון המס"י( 

שאמרתי לו על כמה ת"ח שנוהגים כן, כלהתאמץ לשמוע מה שאומרים... )אמנם 
המשגיח ג"כ לא אהב שלומדים תוך כדי שיש הרבה דרכים בעבודת ה'(.  השיב לי 

 .ה אומר תפלה זה לא זמן לימודוהי -התפלה את פרוש התפלה 
אברך ניגש בהיכל הישיבה  ובאמת בכל התפלה ראו שהוא חש שעומד לדבר לפני ה'.

למשגיח בדרכו לתפלה, ושאל אם אפשר לשאול דבר מה, אמר לו המשגיח 
פגישה חשובה?! אני הולך להיפגש עם בתמיהה: אתה לא רואה שאני בהכנה ל

 הקב"ה... 
 

המשגיח היה אומר שהעיקר בתפלה הוא ההכנעה, ואסור שההתלהבות תבוא על 
בן עליה סיפר למשגיח, שלא היה בקו הבריאות בראש השנה,  חשבון ההכנעה!

ומחמת חולשתו הייתה חסרה לו התלהבות וחיות בתפילה, אך מאידך דווקא משום 
מצבו העגום הרגיש יותר הכנעה בתפילה, הגיב המשגיח בנחרצות: מה יותר חשוב, 
התלהבות או הכנעה? פשיטא שהכנעה. ובהזדמנות אמר לי המשגיח על עצמו, שגם 

בפניו שאמר לי זאת, אמר: זה )וכשהזכרתי הוא מתפלל מתוך הכנעה, ולא בהתלהבות. 
 נכון, רק אני מתפלא שדברתי על עצמי...(.

גם בשיחה בישיבה עורר על כך המשגיח זצוק"ל: אנו אומרים "כרשים וכדלים דפקנו 
 דלתותיך" צריך להיות שהתפילה תהיה מתוך הכנעה לה'.

 אחד מתלמידי המשגיח ניגש להתפלל כשליח ציבור. לאחר התפלה שאל התלמיד
הש"ץ, את המשגיח כיצד הייתה תפילתו, השיב המשגיח: "התפללת יפה, אבל  - 

 היה חסר קצת ענווה..."
מאידך, הייתה תקופה שבחור התפלל בהתלהבות גדולה בקרבת המשגיח, והמשגיח 
אמר לו )אולי בכדי לעודדו ולחזקו( 'אם לי היו את הכוחות שלך גם אני הייתי מתפלל 

 כמוך'... 
 

תפלל בריכוז עצום, האצבע הייתה תמיד בסידור, והיה מנותק המשגיח היה מ

 להשאר צדיק בכל המצבים –הירושה שנחלנו מיוסף 
 

 

 מרן הגר"ד יפה זצוק"ל



 

 

  

 
המשגיח היה מתפלל בריכוז עצום, האצבע הייתה תמיד בסידור, והיה כאמור, 

ביבו. וזכורני שהיה תקופה שהתפלל בקרבתו בחור שהיה צועק מנותק מהנעשה ס
מאד בתפלה ושאלתי את המשגיח איך זה לא מפריע לו? ואמר לי ששקוע ומרוכז 
בתפלה ולא שם לב לכך. וגם בזקנותו שהוצרך להתפלל ביחידות לפעמים היו ע"י 

דר היה נראה כאילו המשגיח נמצא בח –מולה והמשגיח לא הרגיש בדבר הרעש ו
אחר... מאידך המשגיח היה מבקש שלא יברכו ברכות השחר בקול, בשעה 
שמתחיל להתפלל, מכיון שזה מחייב אותו להפסיק לענות אמן. )והיה מספר 

אחד בירך ברכות השחר בקול, ומשום כך הוצרך הסבא מקלעם להפסיק ש
ל בתפילתו כדי לענות אמן. לאחר התפילה ניגש אליו הסבא ואמר לו: "אתה כוב

 אותי בשלשלאות של זהב"(.
 

לפני שנים רבות נולד למשגיח תינוק, ובליל שבת לאחר ה'שלום זכר' התינוק לא 
הרגיש טוב, ולקראת הבוקר הזעיקו רופא שהורה להזמין אמבולנס להובילו 

הציעה למשגיח שילך להתפלל שחרית  לביה"ח, הרבנית הצדקנית תליט"א
בישיבה והיא תיסע לביה"ח, ועוד קודם שהספיק להגיע האמבולנס המשגיח הלך 
להתפלל בישיבה, ומעידים בחורים שהיו אז בישיבה )דרך השכנים ידעו מכל 

והעידו הנעשה( שהם עקבו אחר המשגיח ולא ראו עליו במשך התפלה שינוי! )
הוא זה שהיה הצליחו להתפלל, ודוקא המשגיח רב ובקושי  ,היו לחוציםש ,השכנים

אח"כ במוצש"ק נסע עם בחור לביה"ח ולמד עמו חברותא כל ...(. בישוב הדעת
הלילה, בבוקר הגיעה הרבנית להחליפו ואז נפטר התינוק. לאחר שנקבר שאלו את 
המשגיח אם מסוגל לומר שיחה? )היה זה ביום האחרון של הזמן שהיה רגיל לומר 

 ר.   שיחה(, וחשב ואמר, שהוא מסוגל לומר שיחה, אבל משום יוהרה אני לא יאמ

שבתפלה אנו  –המשגיח עורר כסדר, שחז"ל תקנו את התפלה בלשון רבים 
  -מתפללים על כל ישראל. לא צריך דווקא להיות עסקן בשביל להיטיב עם כולם 

ע"י התפלה אנו מיטיבים לכל ישראל, בדעה, תשובה, כפרה, רפואה, פרנסה... 
נוסח התפילה הוא )והיה אומר בכאב שפגש פעם אדם חשוב, שלא שם לב לכך ש

בלשון רבים(. פעם בקשתי מהמשגיח מיד אחרי התפלה ברכה עבור מאן דהו 
לרפואה, והמשגיח אמר: עכשיו התפללתי עליו. שאלתי, מה, סבא הזכיר אותו? 
המשגיח אמר לי בכזו כנות ופשטות, עכשיו התפללתי על כל ישראל, שיהיו 

 בריאים... 
 

כאילו בעצמו מתפלל, היה עומד  -בשו"ע  כמבואר -את חזרת הש"ץ היה שומע  
מרוכז ומסתכל בסידור היכן שהש"ץ אוחז, ועד הזמן האחרון ממש, לא ויתר לעמוד 

 בחזרת הש"ץ... 
 

אמר פעם: 'יש כאלו שכשיש חתן הם מרגישים שקבלו פרס שלא אומרים תחנון, 
לקבל בתקופה האחרונה לי זה קשה להפסיד תחנון'... ובאמת המשגיח לא הסכים 

על עצמו להיות סנדק בשני וחמישי, בשביל שלא רצה להפסיד תחנון, רק אחרי 
התפלה כשכבר אמר תחנון היה אפשר לבקש. )שאלתי את המשגיח הרי הרבה 
מגדולי ישראל לוקחים סנדקאות גם על חשבון התחנון? ואמר 'אני לוקח בחשבון 

 שזה טוב שיהיו עוד רבנים ברכסים שיקבלו סנדקאות...(.

ששם אומרים וידוי בתפלה  'קול יעקב'שנהנה להתפלל פעם בשבוע ב, אמר 
היה אומר . [המשגיח היה אומר וידוי בשמע קולנו] )כמנהג עדות המזרח(.

בהתרגשות לפני מועדים מיוחדים, מחר נזכה לתפלה של... לדוגמא, בחזור 
 בוא'. היום בלילה )ליל ר"ח( נזכה לומר 'יעלה וימתפלת מנחה בשב"ק, אמר, 

קריאת התורה היה אצל המשגיח 'מעמד קבלת התורה באימה ויראה', עד לתקופה 
האחרונה, היה עומד בקריאת התורה על אף חולשתו. ותמיד דיבר שאפשר לזכות 
הרבה ע"י קריאת התורה, שזה משפיע מעין הקריאה )היה מביא ע"כ את הרמח"ל(. 

הנהגות הכתובים בתורה, וכן ועורר שיש להתחזק ולקבל על עצמינו החיובים וה
 להתבונן ולהתעורר מהמעשים וההתרחשויות המסופרים בתורה.

וב. וכשרואים איך ולדוגמא ב"לא תעשו מלאכה" לקבל שלא נעשה מלאכה ביום ט 
אע"פ שזכו לראות את עשר המכות, כבר  -ים קודם שנקרע הים בשעת יציאת מצר

היזהר... וכן בפרשת 'אחרי מות' יש נכשלו באמונה, יש ללמוד מזה שתמיד צריך  ל
להצטער על מיתת הצדיקים, וכתוב  שמי שמצטער על מיתתם זוכה לכפרת 

 עוונות! ובפרט בספר דברים  שהינו ספר מוסר. 
 

וכן בהפטרות היה מדבר ומתפעל הרבה, ובדרך הביתה ולפעמים אפילו כמה ימים 
שמואל אומר לשאול אח"כ, היה עדין נרגש מההפטרה. וכמו בהפטרת 'זכור' ש

המלך 'מאסת את דבר ה'' והיה המשגיח מרוגש ונסער ממש, כמה וכמה ימים, 
שיכול להיות אדם שבטוח שהוא בכלל הקמותי את דבר ה', ולמעשה הוא מאס את 

 דבר ה'... 
כמו"כ בשיר של יום ובפרט של המועדים, המשגיח יכל לחזור כמה פעמים 

        פסח היה חוזר הרבה על מזמור ע"ח,וכגון בבהתרגשות גדולה על השיר של יום. 
 

והיה מתפעל איך שלמרות הניסים הגדולים שה' עשה עם ישראל, עם ישראל כ"כ 

 (0946677250לתרומות והנצחות )
            

 (  
 

 
והיה מתפעל איך שלמרות הניסים הגדולים שה' עשה עם ישראל, עם ישראל כ"כ 
הרבו לחטוא וסרו מדרך ה', ואף שהקב"ה טרח להעניש אותם אעפ"כ המשיכו 

על רגשות שהיו לו בתפלה, ובפרט מ'אום לחטוא... וכן בהושענות היה חוזר הרבה 
 -כצאן טבחה'  נוונחשבאיך שעם ישראל מוסר את עצמו לקב"ה... ' –אני חומה' 

 להימסר כצאן טבחה למען ה'. עם ישראל היא  שהחשיבות של
 

כיצד שמח המשגיח  מחזה מרטיט היה לראות בזמני שמחה שהיו עולים לתורה
בשמחת החתנים )גם כשהזדמן למקומות שלא הכירם כלל(, וניגן בקול את 
                    המנגינה ששרים לחתן, ומרוב שמחה היה מוחה )בשינוי( כפיים...
כשהתארח בב"ב אחר התפלה ניגש ת"ח מכובד שליט"א והעיר באוזני המשגיח 

'לי זה לא קשה, אך אם יהודי גדול  הערה על ההפטרה, אח"כ אמר לי המשגיח
 .'כרב... שואל, אז צריך לראות עוד הפעם בפנים מה שכתוב, אולי זה יהיה הערה

בנפשו היה שיהיה כבוד לתורה בשעת קריאת התורה, וח"ו לא יהיה דבורים וכד', 
וזכורני שלפני שנים רבות, הגבאי ובעל קורא התלוצצו אחרי קריאת התורה קודם 

ממש עד הבימה, וגער בהם )שלא  במהירותמשגיח קם ממקומו, ההפטרה, וה
כדרכו( בתקיפות גדולה, ומיד אחרי התפלה מסר ע"כ בהיכל הישיבה שיחה 
מיוחדת. בחזור הביתה שאלתי את המשגיח, מדוע סבא כ"כ עשה מכך עסק, וכי 
אין עבירות יותר גדולות? והשיב )תוכן דבריו( שלפני הכל צריך להיות דרך ארץ 

 וע"ז אי אפשר לותר!   –וכבוד לתורה הק' 
 

המשגיח היה מעורר מאד על חשיבות אמירת 'עלינו לשבח' לאמרה בכונה גדולה 
באימה וביראה. וכפי שכתב ה'משנה ברורה' )קל"ב ח'( 'ויש לומר עלינו באימה 

לם ווביראה, כי כל צבא השמים שומעים, והקב"ה עומד עם פמליא של מעלה וכ
ם "אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו''. ובימים נוראים היה מעורר עונים ואומרי

שנלמד מזה שאנחנו אומרים 'עלינו לשבח' בתפילת מוסף דראש השנה ויום 
 בכוונה גדולה, להתעורר לומר עלינו לשבח בכונה גדולה כל השנה!  –הכיפורים 

 
את המשגיח התארח פעם בשבת בישיבה לבעלי תשובה בכדי לחזקם, והבחין ש

ה'יהא שמיה רבה' הם אומרים בקול רם בהתעוררות ובהתלהבות גדולה, בעוד 
ש'עלינו לשבח' נאמר ככל התפלה. אחרי מוסף ביקש המשגיח לדבר כמה מילים, 
וכדרכו ראשית שיבח מאד את אמירת 'יהא שמיה רבה' שהם אומרים כ"כ 

ותו בהתעוררות והתלהבות, ואח"כ עורר ש'עלינו לשבח' צריך להאמר בא
 התעוררות שהם אומרים את ה'יהא שמיה רבה'.

ידוע ומפורסם ה'עלינו לשבח' של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א שנאמר 
בהתעוררות והתלהבות עצומה במשך דקות רבות... לפני שנים רבות כאשר 
הגר"ש שליט"א נפגע בתאונת דרכים, והיה במצב סכנה ממש, וניצל בניסי ניסים. 

המשגיח זצוק"ל )שהיה מתפלל עמו בצא"י כשהתארח בב"ב(, שהיה  התבטא אז
 בשביל אמירת ה'עלינו לשבח' שלו...   -כדאי לקב"ה להציל את הגה"צ ר' שמעון 

 

ארע פעם שהמשגיח זצוק"ל הלך להתפלל מנחה בישיבה בערש"ק, ומרוב 
שקיעותו בתורה לבש חליפה קצרה של אחד מילדיו, כשחזר הביתה שאלו אותו 
ילדיו מתי הבחין בכך? והשיב ש'באשרי' ראה שכולם מחייכים לעברו, ואז שם לב 
שלובש חליפה קצרה, אולם מכיון שלא רצה להפסיד תפלה בישיבה, ומאידך ראה 

 שמפריע לאחרים בתפלה, אז הלך להתפלל בסוף ההיכל...

. ובשטיבלך של הישיבה של רבנו הגר"א הקפיד מאוד שח"ו לא יפסידו זמן ק"ש
)בבין הזמנים( לא נתן בשופו"א שהתפללו אחר זמו ק"ש. )ואין זה דרך לומר קודם 
התפלה ק"ש, ולשנות מתקנת חז"ל שתקנו סדר לתפלה(, והיה מדי תקופה בא 

וכשטענו לראות בעצמו שלא עוברים על התקנה ולא עושים מנין אחרי זמן ק"ש. 
לכה, ואם אחד נאנס הוא בפניו שיש כאלו שאנוסים, אמר, לא עושים מנין נגד הה

שראה פעם בחור שהפסיד ק"ש,  הגר"ש ברעוודה זצ"להיה מצטט בשם  אנוס.
 הפסדת ק"ש ולא התעלפת... שהרי אמר לו: בודאי יש לך לב חזק, 

בביה"ח, היה קם פעמים רבות כמה פעמים בתופה האחרונה לחייו שהיה מאושפז 
במשך הלילה )לפעמים כל שעה( והיה שואל אם כבר הגיע זמן ק"ש, והיה ממש 
טרוד שלא יפסיד חלילה זמן ק"ש. היה פעם אחת שהיה בחולשה נוראה והתעורר 

והצער שהיה כאב קשה לתאר את המאוחר, והיה נראה לו שכבר הפסיד זמן ק"ש, 
 שאקוםאיך זה שלא דאגו  -שאל בכאב גדול  המשגיח למשגיח באותו שניה...

כל זה היה בזמן  –, נרגע לו שיש עוד כשעה עד סוף זמן ק"ש ורק כשהראיתיבזמן? 
 היה פטור מק"ש...  המשגיח שיתכן שבכלל
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םניניפ  
 משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- חתשע" שמותפרשת  -
 גורם איסור למפרע

ֶרד ַבת ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר וגו'   )ב' ה'(ַותֵּ
ותרד בת פרעה לרחוץ על )י"ב ב'( הנה איתא בגמרא סוטה 

היאור, אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי, מלמד שירדה לרחוץ 
מגלולי אביה, וכן הוא אומר אם רחץ ה' את צואת בנות ציון וגו'. 

 דהרחיצה היתה טבילה לשם גירות. )שם( י ופירש רש"

שהגדיל, ומחה על גירותו, ועל ידי  יש לחקור בגר קטןהנה ו
 מחאתו אגלאי שעבר על עבירה שחייב עליו מיתה.

דגר קטן מהני משום דזכין שלא )כתובות י"א א'( קיימא לן הנה ד
הגר אם ו ויתבטל הגירות, כשהגדיל יכול למחותמיד  ךא ,בפניו
 ב מיתהבאופן שלבני נח חייאכל אבר מן החי בהיותו קטן, קטן 

 ןאם חייב מיתה משום בולישראל פטור ממיתה, ואחר כך מחה, ה
 .נח שאכל אבר מן החי

 א. היכי תמצי
הנה היכי תמצי שבני נח חייבין מיתה על אכילת אבר מן החי, 

 היינו באופן שהגר קטן אכל אבר מן החיישראל פטור ממיתה, אבל 
לגבי ישראל בר הגיע לכלל דעת אבל היה פחות מי"ג שנים, דכשכ

כתב בתשובות דהרי  לגבי בני נח הוה גדול,, אבל הוה קטןעדיין 
נמצא , דלענין בני נח תליא גדלות בדעת (יו"ד סי' שי"ז)חתם סופר 

דעכשיו דהוה ישראל הוה קטן ואינו חייב מיתה, אמנם אם ימחה, 
כבר הגיע לכלל דעת הרי בן נח, והיה באותה שעה יתברר למפרע ש

 גדול, ואם כן יתחייב מיתה על הא שאכל אבר מן החי. נעשהו
 ב. צדדי הספק

נח מוזהר על  ןדנהי דב דפטור, יש לומרצדדי הספק, דלחד גיסא 
, דהרי הכא הוה ליה אנוסהרי ל האונס, ואינו מוזהר עאבל  ,השוגג

 רע שהיה גדול. בשעת אכילתו לא ידע שאחר כך ימחה ויתברר למפ

ודע דעל ידי דחשיב מזיד וחייב, דהרי י דוןיש ללאידך גיסא אך 
 .מלמחות נועמחאתו גורם לעצמו איסור ויכול למ

לא אזלינן בתר הא דיכול למנוע, באמת פטור, דאך יש לומר ד
 וכן היה נראה בפשוטו. .אנוסאז הוה הרי שעת מעשה, ובתר אלא 

 ג. לדון להוכיח
דאם לקח  )ט"ו ב'(במסכת מכות מתבאר דהנה  ,ראיה לזההנה 

, ]דהרי איכא עשה יתק לעשהלאו הנדהוה  ,אינו לוקה ,האם על הבנים

גרם לעצמו וביטל העשה,  אחר כך שיבר כנפיהאם ו, לשלוח האם[
 .איסור למפרע

לחייבו  דלא מהני דוןאם יתרו בו בשעה ששיבר כנפיה, יש לוהנה 
דאין התראה בשעת העבירה, ואם כן הוא הדין  מלקות על הלאו,

 ., אזלינן בתר שעת העבירהבנידון דידן

 אבל באמת אינה ראיה, דהתם דבעינן התראה לא מהני ההתראה
שוגג או מזיד, אין הוה , אבל כד דיינינן אם אלא בשעת העבירה

 יש לומר דכיון דגרם לעצמו למפרע חשיבא מזיד.שפיר ד ,ראיה

 נראה מסברא פשוטה דחשיבא אונס.אבל מכל מקום 

                

 יהרג ואל יעבור
יֶהן ֶמֶלְך ִק יֶראןָ ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹלַוִת  ים ְולֹא ָעׂשּו ַכֲאֶשר ִדֶבר ֲאלֵּ

 )א' י"ז(ִמְצָרִים ַוְתַחֶייןָ ֶאת ַהְיָלִדים 

בן איתא בקרא דפרעה אמר למילדות, שיראו על האבניים, אם 
כי יראו את ד', וענו לפרעה  ימיתו אותו, והמילדות לא שמעו

 שהנשים ילדו קודם.

שהרי פרעה יכול  ח נפש,ויש לשאול, הא למילדות הוי פיקו
 הלהרוג, ונהי דבסיעתא דשמיא קיבל פרעה תשובתם, אך לא הי

 ה ספק פיקוח נפש.מוכרח שיהא כן, והו

 ב א'(פ")מא יוסוגיא במבואר בדהרי  ,מידי רה לא קשהולכאו

דפיקוח נפש דוחה כל איסורים, חוץ מג' עבירות  א'( כ"ה)ופסחים 
ת דמים גילוי עריות ועבודה זרה, דאמרינן בהו יהרג ואל ושפיכ

מאי חזית דדמא ד ,ראמשום סב שפיכות דמים,וטעמא ד יעבור,
 .דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי ,דידך סומק טפי

                
 על ג' עבירות עתיד לעבור

צא יוידעינן שאם יעל אדם, מפולת  אם נפלהיש לדון והנה 
שפיכת דמים, או עבודה זרה או מהמפולת יעבור על גילוי עריות 

 .להצילו חיוב אם ישה
 א. צדדי הספק

דהרי כמו דאמרינן  ,ציללהן צדדי הספק, דלחד גיסא יש לדון דאי
הם הני עבירות, חזינן דעבירות אלו עשיית על ידי נפש דאין להציל 

להציל אם יודע  יותר חשובים מהחיים, ואם כן הכי נמי נימא דאין
 .שאחר כך הוא יעבור על הני עבירות

יש לומר דלא דמי לדינא אמנם לאידך גיסא לכאורה נראה ד
אמרינן דאין להציל על ידי עבירה, דבשלמא התם דיהרג ואל יעבור, 

ידי עבירה, אלא דידעינן שיעבור, וכשם  אבל הכא אין ההצלה על
הולך לעבוד עבודה זרה או גילוי עריות אדם שעכשיו שאין להרוג 

 , הכי נמי מחוייבים להצילו.[כשאין פגם]
 ב. מכין אותו עד שתצא נפשו

כגון שאומרין  ,במצות עשהש)פ"ו א'( איתא בגמרא כתובות הנה 
מכין אותו עד שתצא  ,לולב ואינו עושה, לו עשה סוכה ואינו עושה

]א"ה, עיין בחי' הר"ן חולין והוא הדין כדי שלא יעבור עבירה.  .נפשו

כדי יכולים להורגו אם כן חזינן דקל"ב ב', וחי' הגרע"א כתובות שם[, 
 שלא יעבור על עבירה, וכל שכן שאין להצילו.

עד מכין אותו עד שבאמת ימות, והיינו דתליא האם תליא אם  אך
)ע' קצות החושן במשובב נתיבות סי' ג' ס"ק א' דעד  .עד בכלל בכלל או לא

)סי' קצות החושן בכתב ד ,תו. בכלל, ובחוות יאיר סי' קס"ו דולא עד בכלל(

 .על ידי בית דיןדוקא היינו מכין ד ג' סק"א(
 רודף ופיקוח נפשג. 

בכהאי יש לומר דשפיכת דמים, אדם שעומד לעבור על הנה לענין 
 להצילו מהמפולת, דהרי הוה רודף. ודאי איןגוונא 

מפאת פיקוח נפש של אין להצילו הרי  ,רודףגם בלא דין תו, ד
 הנהרגים.

אך משכחת לן שלא יהא רודף וגם לא פיקוח נפש של הנהרגים, 
נכרים  אזשאם הוא לא יהרוג, א, כגון מיהא איכ ועבירת רציחה

כיון דדין  ,רודף ליכא דין יהרגו אחרים באותו הזמן, דלכאורה
)ח"א אה"ע סי' כתב באחיעזר וכמו ש ,מפאת הצלהרק רודף הוא 

ביכול להצילו מאחד מאבריו ליכא דין רודף, דחזינן מו דוכ ,י"ט(
שמעינן דהא דמותר להרוג הרודף הוה רק כשנצרך משום ההצלה. 

, ליכא פיקוח נפש מפאת הנהרגיםוכן ליכא הצלה, הרי הכא מעתה, 
 .ודהרי בלאו הכי ימות

וגם בזה יהרג ואל יעבור, כדקיימא  ,איסור רציחה יהא משא"כ
דאם  )משנה תרומות פ"ח מי"ב, ומובא בשולחן ערוך יו"ד סי' קנ"ז סע' א'(לן 

 263גליון    

 'ושנה   
 



 ב 

נכרים אמרו לישראל, שימסרו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לא 
ימסרו, יהרגו כולם, מכל מקום לא ימסרו להם אחד מהם אלא 

כא איסור רציחה אע"פ דבין כך יהרגו חזינן דאי .ימותו כולם
 אם לפקח עליו את הגל.הדידן והשתא נידון אנשים. 

 . יהרג ואל יעבור בשוגגד
על העבירה רק בשוגג,  וריעבהאדם שמתחת המפולת, הנה אם 

אי יכול להצילו, מכיון דבג' עבירות בשוגג לא נימא נימא דודשמא 
 הרג ואל יעבור.ידינא ד

אם גם בשוגג נימא יהרג ואל הבהנך ג' עבירות יש לעיין  דהנה
שהיא ערוה או אומר מותר בעבודה זרה, יודע שאינו כיעבור, וכגון 

הרג, והוא בא לימלך מפאת יונכרי אומר לו שיעשה הפעולה או שי
האם הנשאל  נו יודע שיש בזה אחת מג' עבירות,חילול שבת ואי

נן מפאת שיש כאן סרימכל מקום אילמא או ד ,יכול לומר לו  דשרי
 גילוי עריות.

יהרג יכאורה היה נראה כהצד השני, דגם בכהאי גוונא הוה ול
אחר כך האם יציל אדם ששהסתפקנו  דידןנידון ואל יעבור. ואם כן 

 גם אם יעבור רק בשוגג.יהא ג' עבירות חמורות, אחד מהיעבור על 
 . תינוק שנשבהה

יו"ד חזון איש עיין ) מתעסקין בהצלתושחזינן בתינוק שנשבה הנה 

יעבור על  נצלכשיבאופן שסתמא אף בוהרי איירי  [,סי' ב' ס"ק כ"ח
 . חזינן כהאי חילוקא., דהוא ביהרג ואל יעבורנדהאיסור 

                

 שב ואל תעשהרוצח ב
דהא דאמרינן ברוצח  ד"ה אף( כ"ה ב')פסחים ב פותתבו תוסהנה כ

או  להרוג בידיםהנכרי כשאומר לו דיהרג ואל יעבור, היינו דוקא 
לו להרוג בשב ואל תעשה, כגון שאומר לו אבל אם אומר  תיהרג,

אינו חייב למסור עצמו כדי  ,הנח לזרוק עצמך על התינוק או תיהרג
דאדרבה איכא למימר מאי חזית דדמיה דחבריה  ,להציל חבירו

  .סומק טפי הסומק טפי דילמא דמא דידי

פליג, )פסחים ו' א' בדפי הרי"ף( ות, וברמב"ן במלחמות ]וכן לענין גילוי ערי
 אמנם אנן קיימא לו כהתוספות[.

שנים שהיו מהלכין )ס"ב א'( בבא מציעא גמרא הנה אמרינן בו
 ,אם שותין שניהם ,וביד אחד מהן קיתון של מיםבמדבר, בדרך 

דרש  ,יע לישוביחיה ויגהוא  ,ואם שותה אחד מהן ,ימותושניהם 
בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם 

 "וחי אחיך עמך"עד שבא רבי עקיבא ולימד  .במיתתו של חבירו
 .חייך קודמים לחיי חבירך

, וכן הקשו עוד גדולי מצוה רצ"ה אות כ"ג)והקשה במנחת חינוך 

ישתה כל המים בעצמו,  אמאי לא ,מאי טעמא דבן פטורא (אחרונים
רוצח הוה , הא להשני הוה רוצחכיון דאינו נותן להשני ד וכי תימא

 , ובכהאי גוונא אמרינן דיעבור ואל יהרג.שב ואל תעשהרק ב

 :ואשכחן חמש תירוצים
 . מנחת חינוךא

דאין הכי נמי לבן פטורא ליתא לדברי , מנחת חינוךהנה תירץ ב
דסבירא ליה התוספות, אלא דברי התוספות אליבא דרבי עקיבא 

על התינוק דמכיון דאינו  קודמים, והלכך יניח לזרוק עצמוחייך 
 אמרינן דחייך קודמים.בידים, רציחה עושה מעשה 

דחה דברי המנחת  (ט' ב'פ"ה מהל' יסודי התורה ה"ב, )אך באור גדול 
דלא תעמוד על דם  ייך קודמים נאמר רק על חיוב הצלהחינוך, דח

 רציחה.איסור על נאמר רעך, אבל לא 
ולא על  הדהתם הריגת האחד אינה על ידי מעשה דידי: האור גדול ןו]וזה לש

, ובכהאי ידי גופו כלל, רק דמצווה על להחיותו ועל השבת גופו ליתן לו לשתות
פשיטא דחייו קודמין ואינו מצווה במקום שימות על ידי זה, אבל גוונא 

א בלא בזורקין אותו על תינוק ויתמעך, דהתינוק נהרג על ידי גופו רק דהו
 .[יהרג ולא יהרוגי ה, בזה שפיר י"ל דגם בלא מעשה דידיהמעשה דידי

 . אחיעזרב
בשלמא בדברי התוספות ד ,מתרץ (ח"ב סי' ט"ז אות ה')זר יעאחב

אונסין אותו למעך את התינוק, אינו עושה מעשה כלל, גוונא דב
מכיון ו, עושה פעולה בידים בזה ששותה המיםאמנם הכא הרי 

שניהם שוין בזכות אם כן דלבן פטורא לית ליה חייך קודמין, 
 .מה ששותה מעצמו הוי כקום ועשהנמצא ד ,הקיתון

ל וע ,השנייקח תרופה מישראל שנכרי האומר לישראל זה  ולפי
יהרגנו, יהא הדין דיהרג ואל יקחנו , ואם לא השני ימותידי זה 

 ,יהרגנו, לא יצילנואם אומר לו שלא יצילנו ואם לאו אך  .יעבור
 .פות דשב ואל תעשהדזהו דינא דתוס

אחד מונע את הציל הולך לרופא שבזה שבאופן יש לעיין הנה ו
לי גם ווא .בקום ועשההשני, האם נימא דחשיב רציחה הפעולה מ

ומיהו כל ]חיי שעה. עכ"פ  להםדיהא  הוא בצירוף הא האחיעזרדברי 

אם נימא כמסקנת החזון איש  ,קודמיןזה לבן פטורא אבל לר' עקיבא חייך 
 .[חייך קודמיןמשום  אמרינן שיתן לאחד מהםשלישי אדם דגם ב)דלקמן( 

 . חזון אישג
 ,כתב ליישב, ובהקדם)חו"מ הערות על ב"מ ליקוטים סי' כ'( הנה בחזון איש 

אם שניהם ימותו, מה יש הרי סברת בן פטורא,  ויש להבין מה נהדה
 .הא לא יעזור מידי לנו בזה

כלל, ימותו  לא ישתושניהם אם באופן שאיירי ד ,וביאר בחזון איש
יום אחד או חיי ]כגון שניהם חיי שעה, אם יחלקו המים, יחיו אבל מיד, 

, חיי עולםיחיה ו יגיע לישובכל המים, הוא ואם אחד שותה  ,[שעה אחרים
 והשני ימות מיד.

ובזה סבירא ליה לבן פטורא, דעדיף חיי שעה של שתים מחיי עולם 
חצי מהמים לחבירו, ויפסיד חיי עולם של אחד, ולכן אמרינן ליה שיתן 

 בשביל להציל חיי שעה של חבירו. שלו
אינו מחוייב להפסיד חיי עולם ועל זה בא רבי עקיבא וקאמר דאינו כן, ד]
ין לרבי עקיבא אם אצלו רק חיי שעה, ויש לעי. בשביל חיי שעה של חבירו שלו

חייך גם בזה אמרינן ילמא או ד ,אם חייב ליתן לוהואצל השני חיי עולם, מהו, 
 .[נא  דחייך קודמים, דלא מפלגינן בדיוכן היה נראה יותר קודמים.

אמרינן בשב ואל תעשה כתבו דדברי התוספות ד יםמעתה מיושב
אע"פ דאין כאן איסור רציחה אנן אמרינן דהכא דדיעבור ואל יהרג, 

 חיוב ההצלה אזלינן בתר השתאלענין בשב ואל תעשה, מכל מקום 
 .ואמרינן דעדיף חיי שעה דשניהם

דלכאורה הך דינא דהתוספות דיניח לזרוק עצמו על  ,אך צריך עיון
אף ביהרגוהו רק לאחר זמן, ואפילו הכי  איירי ,או תיהרג התינוק

לבן פטורא חייב למסור  הריותיקשי רוג, אמרינן דיכול להניח עצמו לה
מצד החיוב הצלה חייב להציל התינוק שיהא לו חיי עולם  , דהריעצמו

 .אע"פ שלעצמו יהא רק חיי שעה

לפי זה באומרים לו הנח ]אמנם במקום אחר כתב רבינו, דאין הכי נמי 
דעת בן פטורא לא לעצמך לזרוק על התינוק, ואם לא יהרגוך לאחר זמן, 

הרי לר' עקיבא יניח עצמו, דאך יניח, דהרי גם לדידיה יש חיי שעה מיהת. 
חייך קודמים. אבל יש לעיין דהתינח למנחת חינוך אבל לאור גדול דפליג 

 .[אין כאן דין חייך קודמיןלענין רציחה הרי  ,על המנחת חינוך

 נצי"ב. ד
דרב האי גאון תות על השאיל)בפירוש העמק שאלה הנצי"ב  הנה כתב

אבל  ינצלו שניהם,באמת דאיירי שאם ישתו שניהם אולי  (מצוה קמ"ז
  .ימותודאי אם רק אחד ישתה, הוא ודאי ינצל וחבירו 

דעדיפא ספק שנים מאחד והלכך קאמר בן פטורא דיתן לחבירו, 
 .קאמר דחייך קודמין בי עקיבאורודאי לא. 

אע"פ דאין איסור רציחה לא קשה מדברי התוספות, דהרי מעתה 
דעדיף הכי, בשב ואל תעשה, מכל מקום מצד החיוב הצלה אמרינן 

  איכא ספק ששניהם ינצלו.כך דהמים ישתו ששניהם 

שב ואל תעשה לכאורה דינא דהתוספות דבדאמנם אכתי יש להעיר, 
 אייריורשאי להניח לזרוק עצמו על התינוק,  ,לא ימסור עצמו למיתה

לבן  לפי , ותיקשי להאמוריהרגנואם הנכרי רק ספק הוה אף היכא ד
 ולא להרוג השני באופן ודאי. לעצמו עדיף ליכנס לספק מיתה ,פטורא

או שנים וספק  ודאי, שמעינן מהנצי"ב דאם יכול להציל אחד רהלכאואגב, ]
 מאי טעמאאכתי  ם כןיציל השנים, דאם נימא דהאחד עדיפא א ,םאם יציל

ב' מצוות מספק, כגון ספק או דבפשוטו אם יכול לעשות , תיקשי. ודבן פטורא
שתי  ,וכן בעבירות .או מצוה אחת ודאי, יעשה האחת ,תפילין וספק מזוזה

 [.וישלח תשע"ה בפר' מה שהבאנו ייןעו. קילא מחד עבירת ודאי ,ספקמעבירות 
 . יחוסי תנאים ואמוראיםה

יהודה  )להקדמונים לרביבספר יחוסי תנאים ואמוראים כתב  הנה

דף ל"ג א' במהדורת ירושלים  אות ט',ברבי קלונימוס רבו של בעל ספר רוקח, 

ין בדרך ושניהם כונראה לפרש, מפני שמהלוזה לשונו,  (,תשכ"ג
, אבספק, שבודאי אין במדבר מים לטרוח ולהביא, וסבר בן פטור



 ג 

אם לא ישקה את חבירו, בודאי ימות לעיניו, והתורה אמרה לא 
 הדי חיירעך וצריך כל אחד מישראל להציל חבירו מתעמוד על דם 

עשה נס ויזדמן יושמא י ,אם הוא מסופק בספק לודי לסטין אפייומ
]וצריך עיון הא לענין נס אין סומכין על הנס ואולי הוא  להם מים, עכ"ל.

 לשון מושאל[.

איירי , דתוספות מבן פטוראפות לא תיקשי על תוס זה והנה לפי
 רק מספק.ימות איירי שהכא משא"כ ת ודאי, וימוב ואל תעשה בש

 סיכום
דנהי דבשב  ,דברי התוספות ולפי כל ה' תירוצים אלו, יתיישב

בדינא דבן פטורא ואל תעשה אינו מחוייב להציל חבירו, הכא 
או או דשתיה הוה קום ועשה,  ,שאני, או דקיימא לן כר' עקיבא

 יחיה.הוא , או דספק שאו דספק שהשני יחיהיהא חיי שעה, ד

                

 להכניס עצמו לספק
בן פטורא ד ,' הנ"ליחוסי תנאים ואמוראים' שמעינן מדבריהנה 

שימות, ברור  אינושאם ישתה רק חצי במקום הכל, איירי באופן 
צריך להכניס וסבירא ליה לבן פטורא דינצל, יביאו לו מים ושאולי 

ודעת ר' עקיבא דחייך  .עצמו לספק סכנה כאשר יציל את חבירו
 ויש לדון בדבריו בכמה אנפי: ינצל.שקודמים אע"פ שספק 

 ביאור היחוסי תנאים. א
דאין הטעם כהנצי"ב הנה יש לבאר דבריו בב' אופנים, חדא, 

יכנס לספק דחייב להטעם ודאי אחד, אלא דספק שנים עדיפא מ
 . לשם חיי שעה דחבירוסכנה 

חיי שעה, מעדיף  חיי עולםדנימא דישתה אחד, לכאורה ואע"ג ד
חיי מעדיף דשנים דאדרבה חיי שעה  רוץ החזון אישכתיריך לומר צ

, להיחוסי תנאים חזון אישחילוק בין ה כאאיאלא ד .דחד עולם
מחיי  שניהםבן פטורא, עדיפא חיי שעה דאליבא דון איש להחזד

, חוסי תנאים ואמוראים, אף כשהוה ודאי חיי עולם, וליהעולם דילי
 .רק ספק חיי עולםה א כשבדידידוק

דספק , כהנצי"ב סברת היחוסי תנאיםדבאמת תו יש לבאר, 
 שנים עדיפא מודאי אחד.

 יחיו יותר זמן. ב
רק מפאת לשתות מהקיתון  השניאמרינן שיתן לדהנה תיקשי, 

הא אם יזדמן לו מים, עוד מים, והרי  עצמושאולי אחר כך יזדמן ל
שהשני ישתה עכשיו ואם כן ינצל גם בלא  ,מים מןלחבירו נמי יזד

 .של מים ואם כן אמאי יתן לחבירו מהקיתון .מיםשל מהקיתון 

, רחוק שחבירו בעצמו ישתה הכלהוא ם אאלא יש לומר דאיירי ש
, יחיו יותר זמן ויותר מצוי ניהםינצל, משא"כ כאשר ישתו ש

 .חייב להכניס עצמו לספק ם כןא ,שימצאו מים
 ספק לספק. ג

ות אף מים גם חבירו ימ ןיזדמלא הא אם תיקשי, דאכתי אמנם 
הרי דדמכניס עצמו לספק סכנה  נמצא ם כןאם יתן לו מחצה, וא

שמא לא  אדהחבירו רק מספק מציל גם ו מים, ימצאולא שמא 
נמצא דמסכן עצמו מספק להציל חבירו מספק,  ם כןימצאו, וא

בשב  מודאי הריגה הורג עצמו אינו חייב להציל חבירוודאי והרי ב
, שספק מסכן עצמו כששניהם ספק אי שנאמ ם כן, ואואל תעשה

תכן כיון דרק מס דמכל מקום . וצריך לומרלספק סכנה של השני
 .ריך תלמודוצ .מספק חייב להצילו מספק

                 
 עדיף להציל הספיקות

, ואחד מהם ת נפשותבסכנכמה אנשים דיש  הנה יש לדון באופן
 .אי יצליח להציל, ושנים מהם הוה רק ספק אם יצליח להצילםוד

ויכול ללכת  בפני עצמו ואינם תלויים זה בזה[. ]באופן שלכל אחד ספק נפרד
 .עדיף ללכתלהציל או להיחיד או להשניים, לאיזה 

 :וכדלקמןשעדיף להציל השנים  ,חדש נידוןויש לדון בזה ב

 רוב צדדים. א
הא שפיר יש לומר דיש רוב צדדים הנה כד דיינינן על שנים, 

, ונמצא דלגבי ינצל או שמעון ינצל דאמרינן או ראובן ,שאחד ינצל
ואם כן יש לחשוב שאחד ודאי . שינצל חד מינייהו הוה רוב צדדים

 .ינצל

שיש גם צד שאולי שניהם ינצלו, אם כן יש לומר נמצא דבאופן 
דהרי , ודאיהולא אחד ספקיים ההציל שנים לכת ללדעדיפא 

שמציל השנים, מציל כאדם אחד, משא"כ  כשמציל האחד, הציל רק
שספק נוסף אדם  גם מצילשודאי ינצל, ו אמרינן ביהאדם אחד ש

 .אם ינצל
 שמא שניהם לא ינצלו. ב

אבל באמת היא טעותא, דכשם דאמרינן דלא חיישינן שאף אחד 
ן ינצל, הכי נמי לעניינצל דכלפי זה יש ספק ספיקא שאחד מהם לא 

 ,לא ינצלוששניהם  א שניהם ינצלו, הרי יש ספק ספיקאהנידון שמ
דיש ונמצא  שהרי יתכן שראובן לא ינצל ויתכן ששמעון לא ינצל.

 רוב צדדים שלא ינצלו שנים.

 ספיקים,הואם כן נהי דלא נימא דהאחד הודאי עדיפא על שנים 
עדיפים על האחד, והויין  קיםאבל גם לא נוכל לומר דהשנים הספי

איכא ספק ספיקא שאחד ודאי קיים, יהספדהרי בהשנים  שקולים.
 .ולא ינצלשניהם צל, ואיכא גם ספק ספיקא שינ

האחד מהם רק ספק ספיקא ולא ודאי, אבל איכא  ,בשניםדונהי ]
מיעוטא שיהיו שנים, ואיכא מיעוטא שלא יהא אף אחד, ואם כן 

 .[ן השנים לאחדישוב דמי
 שלשה ספקיים. ג

אחד ו קיםשלשה ספיבחד ודאי, אבל קים ואבשנים ספיזה וכל  
השנים חשיבי כאחד, להאמור התם יש להציל השלשה, ד ודאי,
 זולת זה יש עוד ספק.והרי 

 ספק ספיקא רק על דבר מסויים. ד
אבל לבי נוקפי בכל האמור, דהיכן אשכחן דין ספק ספיקא לגבי 

ודין רוב  הנידון שיעלה בידו אחד מכמה, דילמא דין ספק ספיקא
כ כאן לא דיינינן על חפץ הוא דפסקינן על דבר מסויים, משא"

 מסויים.

והרי בפשוטו מי שיש לו ספק  ר הכלליות.תאך יש לומר דאזלינן ב
מצה ועוד ספק מצה שאינה תלויה בראשונה, מחייבינן ליה למיכל 

חזינן ידי חובתו.  צאיתרוייהו, דעל ידי זה יש ספק ספיקא ש
 ואם כן הכי נמי בנידון דידן. ,דמצרפינן

בתשובות בנין שלמה דן בספק עשה ידחה ספק לא דהעירוני ]ו
 .[. חזינן כהנ"לתעשה מפאת ספק ספיקא

 . תרי גופיה
ם כן , ואספק ספיקא תרי גופי לא אמרינן וכי תימא כיון דהוה

 הכי נמי בשתי מצות לא נימא.
לענין הא דתקשי  (ז'סי' )הך דתרי גופי אשכחן בתשובות הגרע"א הנה ]

דדילמא , צא מדין ספק ספיקאיויבתקיעת שופר, דטומטום יוציא טומטום 
, ומיישב המוציא זכר, ואף אם נקיבה, דילמא גם השומע נקיבה ואינה חייבת

 .[לך לך  תשע"ה 'הגרע"א דהוה ספק ספיקא בתרי גופי. ועיין מה שכתבנו בפר

הרי הכא לא מקילינן בהך ספק ספיקא, אך אע"פ דאך יש לומר ד
מכל מקום הוה ספק והרי  חמת הספק ספיקא,מ הנידון לחייבו

 ספיקא, והיינו דיש לומר דדינא דתרי גופי הוה רק דרבנן.
 חמשה כוחות. ז

ו נפל עלימי שלענין  (בבא בתרא אות תרל"ח) העירוני לדברי המרדכי
הבעל אומרים אשתו יורשי ו ,הבית ועל ארבע בנותיו ועל אשתו

 ,יורשין אותו ווהננ ,מת הבעל וארבע בנותיור כך מתה ראשונה ואח
מתה אחרונה והננו יורשין  שהאשהאומרים  האשהואחיה של 

 .כתובתה

 ,חותוכ חמשה ים מכחבא יורשי הבעלדהרי  ,וכתב במרדכי לדון
ואף  ,ילמא מת הבעל אחרוןהרי דד, וארבע בנותיו הבעלמכח והיינו 

משא"כ  , דילמא אחת מהבנות מתה אחרונה.קודם האשה אם מת
ינו שהאשה מתה אח האשה בא רק רק מכח מוריש אחד, והי

 אחרונה.

הא ואם כן נימא דמכיון דאיכא כמה ספיקות ליורשי הבעל, 
 ספק ספיקא ויזכו בהירושה.איכא 



 ד 

כל כיון ד ,אין זה אלא כח אחדאך כתב במרדכי דאינו כן, ד
, קבוע כמחצה על מחצה דמי דכל אמרינןוהרי  ,הוו קבועיןחות והכ

 .ספיקאספק לא שייך למימר ו ,שקולה כנגד כולןהאשה ואם כן 
קבוע, ואם כן הוה ליה בהני ניצולים נמי יש לומר דין והשתא 

 ספק השקול.
 קבוע מאלם את כוחהח. 

דוקא בהך דמרדכי נראה לדון דלא דמי, דאך באמת לאחר העיון, 
דדין  ,מכח שכנגדה יש כמה ,הצד שהאשה ירשהאי אפשר להוריד 

קבוע מאלם את כחה, אבל הכא לא דיינינן להכריע כנגד אחד מהם 

, אלא דיינינן דיש יותר אפשרויות בשלשה אנשים מכח כמה
 הספקים מאשר באחד הודאי.

יש לומר דמכל מקום דמי להמרדכי, דלא אמרינן דהרבים אך 
יחיד יש לו אלימות של קבוע עדיף על היחיד מפאת ספק ספיקא, דה

 דאינו מתבטל מפאת ספק ספיקא.

מת הבעל  אהנידון לקבוע שלהתם ד חלק לאידך גיסא,אך יש ל]
, הצלהדידן דבנידון משא"כ ובזה לא מצינו דהוה קבוע,  ,אחרון

 אך אין החילוק מוכרע[. הנידון אם יש עדיפות לרבים.

 עניני שבת
 מלאכת לש
וכן ]כגון בננה או דבילה[, הנה פירות הנדבקים על ידי ריסוקם, 

אם חוזרים ]כגון תפוח עץ או אפרסק[, פירות שיש להם הרבה מיץ, 
ונדבקים במיץ של עצמם, אין בזה משום מלאכת לישה, דשם 

קא כשנותן משקה מבחוץ, אבל לא במשקה של הפרי ולישה הוא ד
. ועוד עיין במשנה ]הכרעת החזון איש סי' נ"ח סק"ח סד"ה ויש לעיין. עצמו

 :ניםנידוויש לדון בהאי דינא בכמה  [.ברורה סי' ס"ק נ"ח
 א. מעט מים

כיון דהפירות היו רחוצים אם בעיקר האי דינא, דש לעיין הנה י
 . מבחוץשהגיעו  מיםגם  עליהםכן יש 

מבעוד מעט מים בו דבהיה  )סי' נ"ג(אמנם מבואר בתרומת הדשן 
הדבר ידוע כתב ש, דאסור להוסיף מים בשבתיום, לא חשיב מגובל ו

 דבמעט טיפים לא חשיב מגובל.

 ד חומראיקולא איתעבמה. ב
 הנה הנותן משקה מערב שבת לתוך הרסק, מותר להוסיף משקה

 .)כמבואר במשנה ברורה סי' שכ"א ס"ק ס"ה( .אין לש אחר לש, דבשבת

 מכיוןבמיץ של הפירות עצמם,  גבלכשנ אמנם בנידון דידן
ף הוסיאחר כך אם כן אם דהמתגבל במיץ של עצמו לא הוי לש, 

זה כנותן משקה לדבר יבש, שהרי , דהרי חייביהא לתוך הרסק מים 
דמפאת הקולא נמצא לחות עצמו אינה נחשבת כמשקה מבחוץ. 

 .ד חומראיאיתעב
 נפרד המיץ. ג

וסיף מהאי מיץ, , ואחר כך מונפרד ממנה מיץ פריאם סחט ההנה 
 יש לומר דהוה כמוסיף מים.

 . כמה סוגי פירותד
 .מאותו המיןפירות ב' ביחד הנה פשוט דהכי נמי מותר לכתוש 

מערב  שם כתאוכן הנידון  פירות. מיני בכמהיש לדון מהו אלא 
  .פירות ביחד מיניכמה שבת 

המים אע"פ דד, מגובלנימא דחשיב שכבר  הספק, דאולי שורשו
, אבל הכא הרי המיץ של מגובלשל כל פרי בפני עצמו אינו מחשיבו 

 מגובל.יהא הפרי השני עושה שפרי אחד 

כשחל פסח בשבת ( ח"א ס"ק ס"שכ)סי' משנה ברורה כתב באך 
יעשנו בלילה רכה ויתן  ,לתוך החרוסת ייןושכח מבעוד יום ליתן ה

 המשקה תחילה ואחר כך הפירות, ויערב באצבע או בכף שתי וערב.

אע"פ , משום מלאכת לישה משקהחזינן דבחרוסת אסור להוסיף 
המיץ של  עם מבעוד יום מכמה מיני פירות כתושדהחרוסת כבר 

מכיון  הוה גיבולשמעינן דאף בשני מינים לא הפירות עצמם. אלא 
איל משולש על מלאכת ספר ]א"ה, עיין ב .דכל המים הוא מהפירות עצמם

 פרק ט' סק"י[. ,לישה
 . גבינהה

 לגבל גבינה עם פירות.האם מותר ו חכמי הזמן שמעתי שנחלק

ב' מיני דמותר לכתוש  קל וחומר הכא ,לדעת המתיריםהנה ו
 שהרי התם יש מים שנבלעו ,ביחד עם המיצים שלהםפירות 

 .גיבול, ואפילו הכי סברי דלא חשיב בהגבינה

שאני התם דנתערב מים בהגבינה, יש לומר ד ,ולדעת האוסרים

 ים של עצמם.צדכל המישרי, משא"כ הכא 

 ביטול ברוב
שכתש הפירות  ,לילה הראשונהעת בשדבהנה יש לעיין היכא 

, האם הרוב יההאך המיץ מים, הרבה היה גם  ,םשל עצמ ץבמי
אם ועיסה מגובלת, כאן המים ברוב מיץ, וממילא אין  נימא דבטל

 .משום לשבשבת להוסיף מים יש לאסור כן 
 . נותן טעםא

דיש חדא, אינם בטלים ברוב, המים באמת ד תשובות בדבר ב'אך 
מרגיש טעם הרי ד ,נותן טעםהמים ו ,לומר דחשיבא מין באינו מינו

 .המיץ המים בזה שנקלש
 מבשל. ב

כגון הנה תליא זה בדין ביטול ברוב לענין מלאכת מבשל, תו, ד
כבר רוב מים שנתבשלו לתוך נפלה  ,טיפה של מים שלא בישלוש

בהמים האם אסרינן לבשל כל המים, מכיון דמעורב  .מערב שבת
מא שרינן, דהאי טיפה בטל טיפה אחת שעדיין לא נתבשלה, או דיל

 ברוב.

לענין וכתב ד (או"ח סי' קכ"ט)והנה האי נידון מבואר באבני נזר 
דאין האיסור על המים רק ביטול ברוב, כיון  שייךלא מלאכת שבת 

 ואם כן הוא הדין בנידון דידן דיש כאן מגבל. .על העושה המלאכה
 . שבועהג

ביטול ברוב,  אמרינן ביהחפץ הנאסר משום שבועה, בהנה 
דרק מפאת דבר )פתחי תשובה יו"ד סי' ק"ב ס"ק י'( כמבואר בפוסקים 

 .שיש לו מתירין אסרינן

אמרינן שבועה הוה איסור הגברא, ואם כן אמאי ותיקשי, הרי  
 ביה ביטול ברוב.

נהי דהוה איסור גברא, ד, לא דמי למלאכהשבועה דאך לא קשה, 
 מתייחס לחפץ. השבועה מכל מקום 

בהאי נידון. וכתב שם דבנשבע שלא לזרוק חפץ  (סי' ז')יין בספר זכר דבר וע]
בזה אכתי איתא לשבועה ולא כלי זה בכלים אחרים, נתבטל כלי מסויים וב

 .. עיין שם[, דהרי הכלי אינו אלא היכי תמצי להאיסורשייך ביטול

 . יום הכיפוריםד
דברים ונתערב דבר האסור באכילה ב ,הכיפוריםלענין יום וכן 

ב "תריסי' )לענין הא דמבואר בשולחן ערוך כגון  ,מותרים באכילהה

, אם הם יבשים, ביום כיפור ס פלפלי או זנגבילאשאם כ'( ח 'סע
מעתה, מהו באופן ואם הם רטובים, חייב.  ,פטור, דלא חזו לאכילה

 האם בטל ברוב. ,פלפלין יבשיםנתבטל ברוב רטוב פלפל ש

ולם, דהאיסור אכילה ביום כיפור ולכאורה יהא מותר לאכול כ
 מתייחס לחפץ ולא דמי למלאכה.

כגון שהשמן בטל ברוב ביום כיפור, סיכה איסור לענין אמנם 
 ,מפאת החפץ האיסור סיכה אינודהתם  ,א שייך ביטול ברובל ,מים

 .אלא רק מפאת מעשה הסיכה
 תחומין .ה

)ל"ח טל ברוב, כמבואר בסוגיא בביצה יבלענין תחומין אמרינן 

נמצא  ,האיסור משום שהחפץ קנה שביתההרי בתחומין אך , א'(
 .(שם)כמו שכתב באבני נזר  ,האיסור על החפץד

 

 

 

 

 

 

י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זאת למודע
זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב בקצרה, ולתועלת 
המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים 
האריך רבינו בכמה וכמה דרכים ואופנים באותו ענין, ולפעמים עשר 

 .נו רק חלק מהדבריםידות על הנדפס כאן, ע"כ במקום שהאריך העתק
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        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  שמות תפרש
 

 פטור עוסק במצווה במילת בנו של משה - ויבקש המיתו
        ).).).).דדדד""""פסוק כפסוק כפסוק כפסוק כ' ' ' ' פרק דפרק דפרק דפרק ד". (". (". (". (ויבקש המיתוויבקש המיתוויבקש המיתוויבקש המיתו' ' ' ' ויפגשהו הויפגשהו הויפגשהו הויפגשהו ה, , , , ויהי בדרך במלוןויהי בדרך במלוןויהי בדרך במלוןויהי בדרך במלון""""
 ועל בנו אליעזר את מל שלא לפי ,למשה ,המיתו ויבקש", י"פרשו

 אמר אלא נתרשל לא ו"ח ,יוסי אמר רבי תניא .מיתה עונש נענש שנתרשל
 ואשהה אמול ,ימים השלש עד לתינוק היא סכנה לדרך ואצא אמול

 לפי מיתה נענש מה ומפני ,מצרים שוב לך ניציוו ה"הקב ימים שלשה
א "דף ל(י הם מהגמרא בנדרים "ודברי רש  ."תחלה במלון שנתעסק

שהעונש של משה , ברייתא שרבי יהושע בן קרחה אומר תשמובא, )'ב
 בן יהושעבי ר ,תניא"ולשון הגמרא הוא , יה מפני שנתרשל מן המילהה
 לו עמדו לא רבנו משה שעשה זכיות שכל מילה גדולה ,אומר רחהק

ורבי יוסי ". המיתו ויבקש' ה ויפגשהו שנאמר ,המילה מן כשנתרשל
אלא העונש היה , "ו שמשה רבנו נתרשל מן המילה"ח"חולק ואומר 

  .מפני שכאשר הגיע למלון נתעסק במלון תחילה
תחדש עליו רק בעת בזה שכל החיוב של משה רבנו במילת בנו המבואר 

כיון שנצטווה לצאת  ,וכל זמן שעדיין לא הגיע למלון, שהגיע למלון
על כן לא היה , לדרך ויש סכנה לצאת לדרך עם תינוק אחרי המילה

א לצאת לדרך ולדחות אלא החובה עליו בשעה זו הי, ת בנומחוייב במיל
אלא ך כיון שעכשיו אינו מהלך בדר, אבל בעת שהגיע למלון. את המילה

ועל כן בעת הזו . אצלו חיוב מילת בנו ממילא מתחדש, הוא נח במלון
ולא להתעסק בשום עסק שהוא עד , החיוב שלו הוא מיד למול את בנו

נענש , וכיון שהקדים ונתעסק במלון תחילה. המילה תשיקיים את מצוו
  ".ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"ונאמר עליו בפסוק , ונתחייב מיתה

  

  הולכים לדבר מצווה פטורין בין ביום ובין בלילה
, מובא לגבי מצוות סוכה) 'ו א"דף כ(הנה בגמרא בסוכה ולכאורה קשה ד

 .'וכו בלילה וחייבין ,ביום הסוכה מן פטורין ,ביום דרכים הולכי ,ר"ת"
 ,י"רשופ". 'וכו בלילה ובין ביום בין פטורין ,הומצו לדבר הולכין

 אלא םהולכי שאין פי על אף ,ובלילה ביום פטורין הומצו לדבר הולכים"
 מן פטורין ,ובתיקוניה והוהמצ במחשבת ודואגים ידיםדטר ומשום, ביום
 "עוסק במצווה פטור מן המצווה"שבהלכה של מבואר בזה  ."והוהמצ

, נאמר שהפטור מן המצווה הוא לא רק בשעה שעוסק במצווה בפועל
אלא אפילו אם בשעה זו אינו עוסק בפועל במצווה אלא רק הוא הולך 

שגם ההליכה לדבר , עוסק במצווהכבר חל עליו הפטור של , לדבר מצווה
מצווה מוגדרת כמצווה שיש בזה את הפטור שעוסק במצווה פטור מן 

, שהפטור של הולך לדבר מצווה, אבל הגמרא מוסיפה ומחדשת. המצווה
נאמר לא רק בשעה שהוא הולך אלא אפילו אם באמצע הדרך הוא נח 

מצווה גם כן יש לו בעת ההיא את הפטור של הולך לדבר  ,מהליכתו
ועל כן לגבי מצוות סוכה ההולך לדבר מצווה ביום . שפטור מן המצווה

ואפילו שבלילה בפועל אינו הולך אלא הוא נח , פטור מן הסוכה בלילה
משום "הוא י "שכותב רשוהטעם . כ הוא פטור מהמצווה"אעפ, בדרך

ועל כן גם בשעה שהוא , "דטרידים ודואגים במחשבת המצווה ובתיקוניה
של עוסק יש לו את הפטור ו ,הוא מוגדר כהולך לדבר מצווה נח בדרך
  .במצווה

  

, כשהגיע למלון תחייב למול את בנו מידשה רבנו המדוע מ ומעתה קשה
ממילא חל על זה ו ,ה"הרי ההליכה שלו למצרים הייתה בציווי המקום ב

ובגמרא . דין הולך לדבר מצווה שבעת ההליכה הוא פטור מהמצווה
פטור בהולך לדבר מצווה הוא אפילו בשעה שהוא נח בסוכה מבואר שה

בכל זאת עדיין הוא בגדר , שאפילו שבפועל עתה הוא אינו הולך, בדרך
ומעתה כיון . הולך לדבר מצווה שיש לו את הפטור משאר המצוות

הרי צריך , שההליכה של משה רבנו למצרים מוגדרת כהולך לדבר מצווה
את הפטור של עוסק במצווה  להיות שכשם שבשעה שהוא הולך יש לו

כן בשעה שהוא נח בדרך במלון יהיה לו את , שהוא פטור מן המצווה
וממילא תמוה מדוע משה נענש בזה שנתעסק . הפטור של עוסק במצווה

הרי הוא עדיין בגדר הולך לדבר מצווה , במלון תחילה ולא מל את בנו
איך יתכן  ואם אין לו חיוב למול בעת הזו, שהוא פטור ממצוות מילה

הרי גם לאחר , לעונשו בעונש מיתה על כך שנתעסק במלון ולא מלו
שיש לו עדיין את , ההתעסקות במלון לא חל עליו חיוב מצוות מילה

ומצוות ההליכה למצרים , הפטור של עוסק במצווה שפטור מן המצווה
ואיך יתכן לעונשו ולחייבו , שהוא עסוק בה עתה פוטרת את מצוות מילה

  .ת הזולמול בע
  

  מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה
בנדרים כתב על תחילת הברייתא שרבי יהושע בן קרחה  א"מהרשוהנה ב

והקשה הרי , אומר שהסיבה שמשה נענש הוא משום שנתרשל מן המילה
ולא מצינו חיוב , כל החיוב של האב למול את בנו הוא רק מצוות עשה

שהעונש של משה היה  ואם כן מדוע כתוב בפסוק, מיתה על מצוות עשה
 וכי ,ת"וא", וכתב. "ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"חיוב מיתה כמו שנאמר 

 סביביו דעם ,ל"וי .לאב עשה רק בה אין והרי שנתרשל משום מיתה חייב
מבואר בדבריו שבאמת מן הדין לא היה על משה ". 'וכו דומא נשערה

מדקדק  ה"אלא שהקב, רבנו חיוב מיתה על כך שנתרשל מלמול את בנו
ולכן אפילו שבסתם אדם אם היה מתרשל , עם הצדיקים כחוט השערה

ה דקדק "אבל אצל משה הקב, מלמול את בנו לא היה עליו חיוב מיתה
ודבריו שייכים גם כלפי המשך . עימו ועל כן העונש היה חיוב מיתה

וגם בזה , הגמרא שרבי יוסי אומר שנענש על כך שנתעסק במלון תחילה
, מה העבירה בכך שדחה את המילה ונתעסק במלון, יאקשה אותה קוש

והתירוץ , הרי לכל היותר זהו דחיה בקיום העשה ואין בזה חיוב מיתה
ורק אצל , הוא אותו דבר שבאמת זהו דבר שמן הדין אין בו חיוב מיתה

ה מדקדק עימהם ותובע "צדיקים כמשה רבנו שייך כזו תביעה שהקב
  .והחיוב מיתה על איחור מקיום המצו

ל שהוא הדין לגבי הקושיא מדוע משה נתחייב למול את בנו "ולכאורה י
, הרי ההלכה היא שעוסק במצווה פטור מן המצווה, כשהגיע למלון

מן המצווה כל זמן שהוא בדרך אפילו אם והולך לדבר מצווה פטור 
ואם כן משה שהיה הולך לדבר , בחלק מהזמן אינו הולך אלא נח בדרך

יש לו דין , "לך שוב מצרים"ה שאמר לו "ציווי הקבמצווה לקיים את 
ואיך אפשר לתבוע ממנו על כך , הולך לדבר מצווה שפטור מן המצווה

הרי במצב הזה אין לו בכלל , שנתעסק במלון תחילה ולא מל את בנו
ל שבאמת לפי הדין משה "א י"ולפי דברי המהרש. חיוב למול את בנו

אלא שאצל משה , פטור מן המצווהרבנו היה פטור כדין עוסק במצווה ש
, ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה"רבנו ההנהגה היא אחרת והקב

ה תואפילו שהיה פטור מלמול את בנו כדין עוסק במצווה בכל זאת הי
ובמקום , כ היה צריך להשתדל למול את בנו"עליו תביעה שאעפ

  .להתעסק עם המלון תחילה היה צריך להקדים ולמול את בנו
  

  אין חיוב אין דקדוקאם 
ה מדקדק עם הצדיקים "שכל מה שנאמר שהקב, אבל באמת אי אפשר לומר כן

נאמר דווקא בדבר שיש בו חיוב לעשותו מצד הדין או מצד , כחוט השערה
 ,ובזה נאמר שאם הצדיק מתרשל בזה או נמנע מזה, מידת חסידות וכיוצא בזה

שאחרים לא  לא אפילו דברוממי, אדםהחיוב עליו הוא הרבה יותר גדול מסתם 
הרי אצל הצדיקים ההנהגה היא שמדקדקים עימהם ונענשים  ,היו נענשים עליו

לא מצד הדין ולא , אבל בדבר שאין שום חיוב לעשותו. על כך יותר מסתם אדם
  .אין שום סיבה להעניש את הצדיק על כך שנמנע מלעשותו ,מצד מידת חסידות

, ה שלו מוגדרת כהליכה לדבר מצווהומעתה לגבי משה רבנו כיון שההליכ

גליון
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וכל זמן שהוא , עליו ההלכה של עוסק במצווה פטור מן המצווה הממילא חל
והפטור הזה חל גם בשעה , בדרך ולא הגיע ליעדו הוא פטור משאר המצוות

ואם כן אם לפי הדין הוא פטור בשעה זו . שהוא נח בדרך ולא הולך בפועל
איך שייך לעונשו על כך , שמחייבו למולואין שום חיוב , מחיוב מילת בנו

ולא , הרי בשעה זו הוא פטור מהמצווה הזו, שנתרשל או נתעסק במלון תחילה
שייך לענוש אדם על מעשה שאין לו שום חיוב אפילו לא ממידת חסידות 

  .לעשותו
  

האם יש לדון , דהנה בדין עוסק במצווה פטור מן המצווה, וביותר יש להוסיף
אבל , ר משאר המצוות הוא פטור רק ממעשה קיום המצווההפטור שהוא פטו

שמצד עצם , עצם שורש החיוב חל עליו אפילו שהוא עסוק במצווה אחרת
המצווה הרי הוא מחוייב ומצווה בכל המצוות כמו כל אדם שאינו עסוק 

אלא שאצלו כיון שהוא עסוק במצווה אחרת נאמר פטור מקיום מעשה , במצווה
או דלמא שהפטור בעוסק . מצווה הוא מחוייב בהאבל בעצם ה, המצווה

שנאמר בזה שבכל זמן שהוא עסוק , במצווה הוא פטור מכל שורש המצווה
וכל חיובי שאר המצוות מתחדשים אצלו רק , במצווה לא חל עליו שום חיוב

  .אבל בזמן שהוא עסוק במצווה אין שום חיוב חל עליו, כשיגמור את המצווה
אם כן בוודאי שלא , הפטור הוא בעיקר חיוב המצווהש, ואם נאמר כצד השני

שאם אין שום חיוב לא יתכן , א"יתכן ליישב על הקושיא הזו את דברי המהרש
שכל זמן שהוא עסוק בהליכה לדבר , לתבוע ממשה שימול את בנו בשעה הזו

והרי הוא כאילו שלא , מצווה המצווה של מילת בנו בכלל לא קיימת אצלו
אפשר לתבוע אפילו מצדיקים שיעשו דברים שבשעה זו אינם ואי . נצטווה בה

למה שיצטרך , שאם כל עיקר המצווה לא חל עליו, מוגדרים אצלם כדבר מצווה
  .הרי עכשיו המצווה הזו לא קיימת כלפיו כלל וכלל, למול את בנו

ה תובע ממשה רבנו שהוצרך למול את בנו כשהגיע "ואם בכל זאת רואים שהקב
בהכרח , תבע על כך שנתעסק במלון תחילה ולא מל את בנוועוד נ, למלון

וזה קשה מדוע היה חייב במילת . שבאותה שעה הוא היה מצווה למול את בנו
הרי חל עליו בזמן הזה הפטור של עוסק במצווה שהוא פוטר משאר , בנו

ואיך אפשר , שאפילו שורש חיוב המצווה לא יתחייב בשעה הזו, המצוות
  .ל דבר שאינו חייב בה כלללתובעו ולעונשו ע

  

  טירדא דמצווה בפטור עוסק במצווה
י בסוכה כתוב שהסיבה שהולך לדבר "דהנה ברש, ולכאורה היה מקום ליישב

הוא , מצווה פטור מן הסוכה ומשאר המצוות אפילו בלילה שאינו הולך בדרך
ומדוייק בזה שעיקר ". דטרידים ודואגים במחשבת המצוות ובתיקוניה"משום 

הוא מוגדר כעוסק במצווה וחל עליו הפטור של עוסק הולך לדבר שהן דיה
, במצווה פטור מן המצווה שייך רק בשעה שהוא הולך בפועל לדבר המצווה

אבל אם בלילה הוא נח בדרך ואינו עוסק עתה בהליכה לכאורה אינו נחשב 
 .והיינו צריכים לומר שבזמן הזה הוא חייב במצוות, בשעה הזו כעוסק במצווה

אלא שבדין עוסק במצווה התחדש שגם מי שבשעה זו אינו עוסק בפועל 
חל עליו גם , אבל מחשבתו טרודה במחשבת המצווה ובתיקוניה, במצווה

שאם הוא נמצא במצב שהעסק במצווה שהוא עתיד . הפטור של עוסק במצווה
פ שאינו עוסק "הרי אע, לעסוק בה גורם לו טרדת המחשבה על מעשה המצווה

  .כבר חל עליו הפטור של עוסק במצווה פטור מן המצווה, במצווהבפועל 
ולפי זה יתכן לומר שכל הפטור של עוסק במצווה במי שטרוד טרדת המחשבה 

ואינו יכול , נאמר דווקא במי שבאמת טרוד במחשבת המצווה, בעשיית המצווה
אבל מי שיכול לצמצם את , לצמצם את מחשבתו בכדי שלא להיות טרוד בזה

תו שלא להיות טרוד במחשבת המצווה בזמן שאינו עוסק בפועל מחשב
שבעצם טרדת . הרי לא חל עליו הפטור של עוסק במצווה בשעה ההיא, במצווה

הלכה שגם על טרדת  והיאלא ז, כמעשה מצווה בפועלהמחשבה אינו נחשבת 
מחיל על האדם דין עוסק במצווה כלפי הדין , המחשבה בעסק ובמעשה המצווה

וממילא כיון שאין זה מוגדר כמעשה . ול בו הפטור משאר המצוותהזה שיח
ש שאין אבל מי שמרגי, אם כן הפטור הוא רק כל זמן הטרדה, מצווה בפועל

ואין לו שום , חל עליו כל חיוב המצוות, לו טרדה מעשה המצווה העתידית גורם
א ואם כן הולך לדבר מצווה שפטור מן המצווה אפילו בלילה שהו. פטור מהם

הפטור הוא דווקא אם באמת יש לו בלילה טרדה ממעשה , נח ואינו הולך
והרי הוא , אם אין לו טרדה אין לו את הפטור של עוסק במצווה, המצווה

  .מחוייב בלילה לישון בסוכה
שלפי דרגתו היה , ומעתה אפשר לומר שזה גופא היתה הטענה על משה רבנו

ואינו , הוא נח באמצע הדרך צריך להיות שבשעה שאינו עסוק בהליכה אלא
שיסיר ממנו את הטרדה , עוסק בפועל במצווה ובהליכה לדבר מצווה

מהשליחות אל פרעה וממילא לא ירד ממנו הפטור של עוסק במצווה ויתחייב 
ובמקום , ועל כן כאשר בא למלון ולא התעסק במילת בנו. במצוות מילת בנו

עסק במילת בנו ונענש  הוא נתבע על כך שלא ,זאת התעסק במלון תחילה
  .בעונש מיתה

  

  אינו מחוייב להסיר את דעתו ממחשבת המצווה
דמי שחל עליו פטור של עוסק , אבל באמת יש לדחות דאי אפשר לומר כן

אין לו שום חיוב , במצווה מחמת שהוא טרוד במחשבתו בעשיית המצווה
בשביל שיוכל  מעשיית המצווה הלהתאמץ ולהסיר ממחשבתו את הטרד

אלא כיון שבפועל עתה הוא במצב של טרדת . תחייב בשאר המצוותלה
ומצד ההלכה הוא מוגדר , חל עליו דין עוסק במצווה על כל דיניו, המחשבה

מעשה כדי להסיר ממנו את עתה כדין עוסק במצווה ואינו מחוייב לעשות שום 

  .שתנה ההגדרה שלו שלא יחשב כעוסק במצווההטרדה ושת
שהגמרא מביאה את ההלכה ) 'ה א"דף כ(רא בסוכה והראיה לכך היא מהגמ

אבל , אבל כל זה דווקא אם הוא כונס את הבתולה, שחתן פטור מקריאת שמע
 את כונס"והגמרא מבארת את החילוק . כונס את האלמנה חייב בקריאת שמע

 לבו ,טרידכונס את הבתולה ", י"רשופ". טריד לא אלמנה כונס ,טריד הבתולה
 אינוד ,פטריה טירדא משום קרא פטריה כי ומסתברא, הבעיל במחשבת טרוד
  ."שתיהן את לקיים ויכול ,טריד לא אלמנה כונס .כאחד בשנים לעסוק יכול

ומדוע אינו פטור מהמצוות , והגמרא מקשה מאבל שהוא חייב בכל המצוות
 התם ,הודמצו טירדא טריד הכא", ומיישבת הגמרא. כיון שהוא טרוד באבלותו

 דלא קרא ואשמעינן ,דמצוה טירדא טריד תןח ,י"רשופ". רשותד רדאיט טריד
 אלא, עליו הבאה זו בשביל ראשונה הומצו ממחשבת דעתו להסיר מיחייב
 שהוא פי על שאף ,דרשות טירדא .בדבר בקי להיות לבו ויתן בראשונה יעסוק
 חייב אינו ,מתו כבוד להראות וסיכה רחיצה נעילה של אבילות לנהוג חייב

בזה שהפטור של חתן מקריאת שמע כיון שהוא מבואר     ."להצטער
נאמר אפילו באופן כזה שיש אפשרות ביד החתן , טרוד בטרדה של מצווה

ובכל זאת אינו מחוייב להסיר את , להסיר ממחשבתו את הטרדה של המצווה
שכיון שלמעשה הטרדה הזאת היא טרדה של מצווה חל , הטרדה הזאת מדעתו

וכיון שהוא פטור מהמצווה , מצווה פטור מן המצווהעליו הפטור של עוסק ב
וזה עצמו . וב לגרום לעצמו להתחייב במצווההרי הוא פטור ואין עליו שום חי

, שמי שהוא טרוד בטרדה של מצווה, התחדש בפטור של חתן מקריאת שמע
אלא כיון שעתה המצב הוא מצב של , אינו מחוייב להסיר מלבו את הטרדה הזו

  .הפטור משאר המצוות חל עליו ,טרדה
ההלכה היא שהוא פטור משאר המצוות גם  ,ולכן בהולך לדבר מצווה ביום

הרי אפילו שאינו , שכיון שלמעשה מחשבתו טרודה בדבר המצווה, בלילה
הולך עתה בפועל הוא מוגדר כדין עוסק במצווה שחל עליו הפטור משאר 

ו להסיר מלבו את אין אנו מחייבים אותבכלל הפטור הזה נאמר שו. המצוות
בפועל הוא במצב עתה המציאות היא שאלא כיון ש, מחשבת הטרדה במצווה

ואינו מחוייב , פטור משאר המצוותעוסק במצווה שחל עליו  ,שטרוד במצווה
  .להסיר את הטרדה ממחשבתו

  

צריך להיות שכיון שהוא הולך לדבר מצווה , ומעתה הוא הדין לגבי משה רבנו
הרי חל עליו הפטור של עוסק במצווה אפילו כשהוא , הומחשבתו טרודה במצוו

ובכלל הפטור הזה נאמר שאין אנו מחייבים אותו להסיר את , נח בדרך במלון
אלא זה עצם הפטור שבמצב של טרדה במצווה , המחשבתו ממחשבת המצוו

ואם כן לא . חל פטור משאר המצוות ואין צריך להסיר ממחשבתו את הטרדה
על כך שלפי דרגתו היה צריך להסיר ממחשבתו את  יתכן לחייב את משה

כיון שזה גופא נאמר בפטור של , הטרדה במצווה בעת שבדרך הגיע למלון
הפטור ו, עוסק במצווה שהפטור חל גם על טרדה במחשבה של עשיית מצווה
ואם חל . חל גם כלפי זה שאינו מחוייב להסיר ממחשבתו את הטרדה במצווה

רי הפטור מפקיע ממנו את כל החיובים של שאר ה, עליו פטור לענין זה
ממחשבתו את טרדת  צוות מילה ובין את החיוב להסירבין את חיובי מ, המצוות

ומאחר שהוא באמת פטור מכל וכל בוודאי שאי אפשר לדרוש ממנו . המחשבה
ולכן תמוה , להסיר ממחשבתו את הטרדה במצוות השליחות שהוא נשלח אליה

הרי , ת בנו בעת שהגיע למלון ונתעסק במלון תחילהמדוע נענש כשלא מל א
ואין , כיון שהוא במצב של הולך לדבר מצווה חל עליו הפטור משאר המצוות

וכאשר במצב הזה אינו מחוייב , עליו שום חיוב לגרום לעצמו להתחייב במצווה
בכולם איך יתכן לדרוש ממנו חיובים שלא חייב בהם ולעונשו על כך בעונש 

  .מיתה
  

  ן טרדה בשליחות של משה למצריםאי
היא לא , משה רבנו נשלח למצריםבשלה אמנם יתכן לומר שהשליחות ש

שליחות שיש בה טרדה כל כך חזקה עד כדי כך שמחשבתו צריכה להיות 
ה שולח את משה "דהנה כאשר הקב. טרודה בכל העת איך לעשות את המצווה

, "תעשון אשר את תכםא והוריתי) "ז"ט-ו"פסוק ט(למצרים נאמר בפסוקים 
בעיקר ומבואר בזה ש, "יםוקלאל לו תהיה ואתה לפה לך יהיה הוא והיה"

ה יורהו מה "שאת הדיבור הקב, השליחות משה רבנו לא היה צריך לעשות דבר
שום סיבה שמחשבתו של משה וממילא אין  .ידבר ובפועל אהרן יהיה לו לפה

מאחר שהוא  ,ה להיות טרודשאין לו ממ, תהא כל הזמן טרודה בעשיית המצווה
  .ה ושל אהרן"לא צריך לעשות כמעט כלום וכל הדיבור יהיה בעיקר של הקב

אצלו  ל משה רבנו מצד עוסק במצווה שייךולפי זה יש ליישב ולומר שהפטור ש
וחל , שאז ההליכה היא מעשה מצווה, דווקא בשעה שהוא הולך בפועל למצרים
כיון , אבל בשעה שנח בדרך. ול את בנוהפטור משאר המצוות ואינו מחוייב למ

שבזמן , שעתה אינו עוסק במצווה צריך להיות שמיד יחול עליו חיוב מילת בנו
שהמצווה , ן אצלו שום טרדה בטרדת המחשבה בעשיית המצווהיהמנוחה א

ולכל היותר אפילו אם . ה שאין מה להיות טרוד בהשהוא שלוח אליה היא מצוו
ן בכזו רמה שאי אפשר מחמתה לקיים את שאר בכל זאת אי, יש מעט טרדה

  .ואין זו טרדה שחל עליה הכלל של עוסק במצווה שפטור מן המצווה, המצוות
צריך להיות שמיד , ומשום כן בעת שהגיע למלון ובדעתו עתה לעצור ולנוח

כיון שעתה בפועל אינו עוסק במצווה ממילא , כשהוא נעצר יתחייב במילת בנו
ולא , וממה שהוא נתעסק במלון תחילה. ל עוסק במצווהנפקע ממנו הפטור ש

נחשב הדבר כעיכוב מצידו בקיום מצוות , עמד מיד בתחילה למול את בנו
  ".ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"ועל זה נענש בחיוב מיתה של , מילה

*  



 ~ ג~ 

  פטור עוסק במצווה קודם מתן תורה
שעסק במלון  הנה בעיקר הקושיא מדוע משה רבנו התחייב עונש מיתה על כךו

הרי הוא היה פטור ממילת בנו מדין עוסק במצווה פטור , תחילה ולא מל את בנו
הרי אפילו אחרי , ומדוע נתבע על כך שהתעכב ולא מל את בנו, מן המצווה

שדינו כדין שליח מצווה , העסק במלון עדיין הוא לא מחוייב במילת בנו
ה שהוא נעצר ונח שכאשר הוא בדרך הוא פטור משאר המצוות אפילו בשע

דהפטור של  ,א ליישב"מהגאון רבי יהודה גוטרמן שליטשמעתי . מעט בדרך
עוסק במצווה פטור מן המצווה התחדש רק במתן תורה כאשר נאמר הפרשה 

) 'ה א"דף כ(מזה דורשים בגמרא בסוכה ו ,"בדרך ךבשבתך בביתך ובלכת"של 
וזהו הלימוד , "לחתן פרט, ובלכתך בדרך. פרט לעוסק במצווה, בשבתך בביתך"

פ "מתן תורה אעאבל לפני . להלכה הזו שהעוסק במצווה פטור מן המצווה
בכל זאת בתור חיוב לא היו מחוייבים  ,שקיימו האבות את כל התורה כולה

לפני , וממילא גם כלפי ההלכה הזו שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. במצוות
מת זאת במצוות מילה התחייבו ולעו. מתן תורה לא היו מחוייבים בהלכה הזו
ה וכל "לאברהם אבינו עשהיא נאמרה , בה כלל ישראל אפילו קודם למתן תורה

  .לפני למתן תורהאפילו ו ,ישראל אחריו התחייבו בה מיד
חוייב ומצווה בזה שהוא מ ,ל שכאשר יש למשה רבנו מצוות מילה"ומעתה י

את לו צד שני יש ומ. בחיוב גמור כמו כל מצוות התורה לאחר מתן תורה
וההלכה הזו עדיין לא נאמרה , שפטור משאר המצוותעוסק במצווה ההלכה של 

אלא דינא כמו כל מצוות התורה לפני מתן תורה שאין חיוב , לו בתור דין והלכה
וממילא אין לו חיוב וציווי גמור שהוא מוכרח עתה לקיים את ההלכה , לקיימם

דוחה את ההלכות , ב ומצווה בההרי בוודאי שהמצווה שהוא מחויי. הזו
דוחה , ועל כן מצוות מילה שהוא מצווה בה. והדינים שעדיין לא נצטווה בהם

  .את ההלכה של עוסק במצווה פטור מן המצווה שעדיין לא נצטווה בדין זה
כיון שזה סכנה למול בדרך לא , ומעתה כל זמן שמשה רבנו הלך בפועל בדרך

ה בציווי "כיון שנצטווה מהקב, רך גם לא יכלולדחות את היציאה לד .יכל למול
ועל כן כל זמן . ולא להתעכב בבית יתרו" לך שוב מצרים) "ט"פסוק י(מפורש 

מחמת המצווה שנצטווה עתה ללכת בדרך , מצוות מילת בנו יתנדח ,שהלך
הרי באותו רגע , ובדעתו להתעכב שם, אבל ברגע שהגיע למלון. לשוב למצרים

והפטור של עוסק , מיד למול את בנו בלא שום דיחוי צריך להיות שיתחייב
כיון שעתה לפני מתן תורה הוא , במצווה פטור מן המצווה אינה שייכת אצלו

ואילו הפטור של עוסק במצווה פטור מן , מצווה במצוות מילה בחיוב גמור
והוא מחוייב להקדים את מצוות מילה , בתור חיובהמצווה עדיין לא נאמר לו 

שזה מצווה שהוא חייב בה עתה מדינא וכל שאר , דברים האחריםלפני כל ה
לכן כאשר עסק במלון תחילה ולא מל את ו. הדברים הם רק בגדר רשות בלבד

  .נתחייב מיד בעונש מיתה על ביטול מצוות מילה ,בנו
  

  יוסף לא קרא קריאת שמע
תוב כ, בפרשת ויגש כאשר יוסף נפגש עם יעקב אבינואמנם יש לעיין בזה דהנה 

 אביו ישראל לקראת ויעל מרכבתו יוסף ויאסור) "ט"ו פסוק כ"פרק מ(בפסוק 
 על נפל לא יעקב אבל", י"ופרש". 'צוואריו וגו על ויפול אליו וירא ,גושנה
וכתב השפתי . שמע את קורא שהיה רבותינו ואמרו ,נשקו ולא יוסף צווארי
 עוסק היה יוסףד ,ל"וי .שמע אתם כן ג קרא לא למה יוסף ,ת"וא", חכמים

  ."המצווה מן פטור במצווה ועוסק ,אביו כבוד תובמצו
עוסק לפי מה שנתבאר שקודם מתן תורה עדיין לא נאמרה ההלכה הזו ולכאורה 

וכל הפטור שעוסק במצווה שפטור מן המצווה היה , במצווה פטור מן המצווה
, תורהפ שהאבות קיימו את כל ה"שאע, כמו כל מצוות התורה שלפני מתן תורה

שעדיין הם לא נאמרו , בכל זאת לא היה להם חיוב לקיים את המצוות הללו
הפטור של איך יוסף ביטל מצוות קריאת שמע מחמת אם כן קשה . בתור חיוב

, הרי הפטור הזה עדיין לא התחדש בתור הלכה, של כבוד אביו עוסק במצווה
יאת שמע וממילא היה צריך להיות שברגע שבא ליוסף חיוב של מצוות קר

שיפסיק מהמצווה של כיבוד אב שהוא עסוק בה ויקרא , שהיא מצווה עוברת
ומדוע כותב השפתי חכמים , ורק לאחר מכן ימשיך בכבוד אביו, קריאת שמע

  .שיוסף היה פטור מקריאת שמע מדין עוסק במצווה
  

שבאמת לפני מתן תורה לא התחדשה עדיין ההלכה  ,ונראה ליישב בפשיטות
ודין ההלכה הזו היה כמו כל מצוות התורה , ווה פטור מן המצווהשל עוסק במצ

אבל כמו שלא נצטוו בהלכה הזו כך גם לא נצטוו עדיין . שעדיין לא נצטוו בהם
וכל מה שיוסף קיים את . ובמצווה של כיבוד אב, במצווה של קריאת שמע

את אלא היה באותו הגדר שהאבות קיימו , המצוות הללו זה לא היה בתור חיוב
והם הורישום לבניהם שגם הם יקיימו את כל מצוות , כל התורה עד שלא ניתנה

אבל עדיין כל קיום המצווה לא היה בתור חיוב כמצווה ועושה אלא , התורה
  .כאינו מצווה ועושה

ובאה לידו מצוות קריאת , ומעתה כאשר יוסף עסוק בקיום מצוות כיבוד אב
כתוב בה גם את , קריאת שמע הרי באותה התורה ששם כתוב מצוות, שמע

וממילא אין הכי נמי שעדיין לא . ההלכה של עוסק במצווה פטור מן המצווה
אבל באותה מידה גם לא נאמר לו עדיין , נאמר לו הפטור של עוסק במצווה

וכאשר הוא מקיים את המצוות הללו מכח שכך , מצוות קריאת שמע וכיבוד אב
בתורה הזו כתוב גם את ההלכה של עוסק  הרי, )שעדיין לא ניתנה(כתוב בתורה 

ועל כן כשהוא עוסק בכיבוד אב שייכת אצלו ההלכה . במצווה פטור מן המצווה
שבזמן הזה אין לו עוד חיובים של , הזו של עוסק במצווה פטור מן המצווה

אינו מתחייב , ואפילו שכבר הגיע זמן המצווה של קריאת שמע, מצוות אחרות

  .זמן שהוא עסוק במצוות כיבוד אב במצוות קריאת שמע כל
  

כל זה שייך רק לגבי יוסף שכל המצוות שעסק בהם עדיין לא נצטווה בהם אבל 
שמצוות מילה נאמרה , אבל לגבי משה רבנו שכבר נצטווה במצוות מילה, כלל

ומאותו הזמן כלל ישראל נצטוו , לאברהם אבינו והוא הורישה לבניו ובני בניו
. מתן תורה שאחרישאחרישאחרישאחריוב גמור כמו כל מצוות התורה במצוות מילה בתור חי

וממילא כאשר מצד אחד יש למשה רבנו פטור של עוסק במצווה שעדיין לא 
וודאי , ומצד שני חיוב מצוות מילה שהוא מצווה בה בתור חיוב גמור, נאמר לו

שההלכה צריכה להיות שמצוות מילה קודמת להלכה הזו שעדיין לא נאמרה לו 
למלון ויש לו את  כן היה מן הראוי שמיד בשעה שבא עלו. בתור חיוב

שיתעסק מיד במילת בנו ולא יפטור את עצמו בפטור , האפשרות למול את בנו
ועל כן מובן מאוד שבשעה . של עוסק במצווה שעדיין לא נאמר לו הפטור הזה

נתבע על כך ונתחייב בעונש , ולא מל מיד את בנו, שנתעסק במלון תחילה
  .מיתה

  

  עוסק במצווה אם הוא נלמד מסבראפטור 
בעיקר התירוץ הזה שבזמן שמשה רבנו הלך למצרים עדיין לא ניתנה אמנם 

הקשה על זה , תורה ולא נאמרה ההלכה של עוסק במצווה פטור מן המצווה
א בסוכה "דהנה בריטב, """"שרידי אששרידי אששרידי אששרידי אש""""בעל הל "זצהגאון רבי יחיאל יעקב וינברג 

הרי , שעוסק במצווה פטור מן המצווה הקשה למה צריך פסוק) 'ה א"דף כ(
מה , הסברא מחייבת לומר שלמה יפסיק ממצווה אחת כדי לעשות מצווה אחרת

וכיון שדבר זה , המצווה האחרת עדיפה מפני המצווה שהוא כבר עסוק בה עתה
. כדי לדרוש דבר שדינו פשוט מסברא, פשוט מסברא ממילא לא צריך פסוקים

 בשאי אלא והוהמצ מן פטור הובמצו העוסק אמרו לא ודאי דהא ,ותימה", ל"וז
 בציצית שמתעטף או תפילין שמניח או בסוכה בעודו כי, שתיהן לקיים אפשר

 אלא מיפטר דלא וכיון .'וכו תוהמצו מכל טרוולפ אין בפתחו מזוזה שיש או
 והומצ מפני זו והומצ יניח למה פשיטא קרא לי למה ,זו הובמצו עוסק בעודו
 זו והומצ להניח בעי דאפילו ל"קמ דהא ל"וי", לתרץוכתב     ".אחרת

לקא דעתך אמינא ס ,בידו הרשות אין הימנה גדולה אחרת הומצו לעשות
 הרשות אידך ולמיעבד הא שבקילמ בעי אי אבל ,מינה דמיפטר הוא איפטורי

 רשות של כדבר עכשיו אצלו היא הרי האחרת מן דפטור דכיון ל"קמ, בידו
  .ש בכל דבריו"וע ".'וכו רשות של שהוא דבר מפני ותוומצ להניח ואסור

נלמד  ,עוסק במצווה פטור מן המצווהשדין הדבאמת עיקר מבואר בדבריו 
כל מה שצריך את הפסוק זה דווקא במקום ו .פסוק לזהין צריך מסברא וא

ובזה מצד הסברא היינו , שהמצווה השניה יותר גדולה מהמצווה הראשונה
צווה הראשונה כדי לקיים את המצווה השניה שהיא אומרים שצריך להפסיק במ

ולזה צריך ללמוד מפסוק שעסוק במצווה פטור מן המצווה . יותר גדולה ממנה
וכיון שכבר התחיל במצווה , אפילו כשהמצווה השניה יותר גדולה מהראשונה

  .הראשונה אסור לו להפסיק ממנה כדי לקיים את המצווה השניה
ההלכה שעוסק במצווה פטור מן  ה במתן תורהדשולפי זה יוצא שכל מה שהתח

נאמר רק באופן כזה שהמצווה השניה יותר גדולה מהמצווה הראשונה , המצווה
וזה נאמר בפסוק שפטור ואינו צריך להפסיק באמצע , שהוא כבר עסוק בה

אבל עצם הדין שנלמד מסברא שעוסק במצווה פטור . המצווה שהוא עסוק בה
שהסברא הזו שייכת גם קודם , פילו לפני מתן תורההוא קיים א, מן המצווה
וממילא ההלכה הזו שבכל המצוות עוסק במצווה פטור מן . למתן תורה

כמו כל ואין זה , היא נוהגת גם לפני מתן תורה בתור הלכה גמורה, המצווה
, אלא דינה כמו מצווה שלאחר מתן תורה, מצוות התורה שעדיין לא נצטוו בהם

  .חיוב גמורשחייבים בה בתור 
פ "אעאיך יתכן לומר שמשה רבנו , "שרידי אש"הקשה הרב בעל הומעתה 

כיון שעדיין לא ניתנה התורה ולא  ,נתחייב למול את בנושהיה עוסק במצווה 
ועל כן מצוות מילה , נאמרה ההלכה הזו של עוסק במצווה פטור מן המצווה

תחייב בה לפני שנתחייב בה דוחה את ההלכה של עוסק במצווה שעדיין לא ה
הרי לפי הסברא הזו עצם הפטור של עוסק במצווה פטור מן המצווה . מתן תורה

וממילא כאשר משה רבנו עסוק , נוהג גם לפני מתן תורה בתור חיוב גמור
צריך להיות שנוהג אצלו בתור חיוב , ללכת למצרים' במצווה של ציווי ה

, את חיוב מצוות מילהוזה דוחה , ההלכה של עוסק במצווה פטור מן המצווה
והיה צריך להיות שגם בעת שנתעסק במלון יהיה לו את הפטור של עוסק 

  .ולא יתחייב מיתה על כך שלא מל את בנו ,במצווה
  

  המחשבה במצווה בטרדתעוסק פטור 
 .דינים' מצינו ב, חלק ולומר דהנה בדין עוסק במצווה פטור מן המצווהונראה ל

שעוסק בפועל במצווה הרי הוא פטור משאר  שמי, הדין הראשון הוא כפשוטו
שאפילו מי שאינו עוסק בפועל במצווה אלא הוא , והדין השני הוא. המצוות

הרי הטירדא הזו מחילה עליו דין , טרוד במחשבתו בטירדא של עשיית המצווה
וההלכה הזו שטירדא במחשבת מצווה . של עוסק במצווה שפטור מן המצווה

היא ההלכה שחתן פטור מקריאת , שפטור מן המצווהדינא כדין עוסק במצווה 
שהטעם שחתן פטור הוא ) 'ה א"דף כ(כמו שמפורש בגמרא בסוכה , שמע

י "ומוסיף רש, י שלבו טרוד במחשבת המצווה"ומפרש רש, משום שהוא טרוד
 לעסוק יכול אינוד ,פטריה טירדא משום קרא פטריה כי ומסתברא"וכותב 
שבתחילה הגמרא לומדת , על כך דרשה מיוחדתובגמרא מובא  ."כאחד בשנים

ולאחר מכן דורשים עוד דרשה , "פרט לעוסק במצווה, בשבתך בביתך"מהפסוק 
והיינו שמהפסוק הראשון לומדים את עיקר ". פרט לחתן, ובלכתך בדרך"

, ההלכה שמי שעסוק בפועל במעשה מצווה הרי הוא פטור משאר המצוות



 ~ ד~ 

 
אלא , א עסוק בפועל במעשה מצווהומהפסוק השני לומדים שגם מי של

הרי כבר עתה חל , מחשבתו טרודה בעשיית מצווה שעתיד הוא לעשות עתה
  .עליו דין עוסק במצווה שפטור משאר המצוות

והנה גם ההלכה שהולך לדבר מצווה פטור מן הסוכה אפילו בלילה כשאינו 
ם דטרידי"י שהוא משום "שהטעם לזה כתב רש, הולך בפועל לדבר המצווה

הוא רק מצד הדין השני שטרדת , "ודואגים במחשבת המצוות ובתיקוניה
המחשבה בעשיית המצווה גם מחשיבה את האדם כדין עוסק במצווה שפטור 

  .מן המצווה
  

שכתב שעצם הפטור של עוסק במצווה פטור  א"ל שכל דברי הריטב"ומעתה י
, "אחרת והומצ מפני זו והומצ יניח למה"הוא נלמד מסברא , מן המצווה

שכאשר עוסק במעשה , שייכים דווקא כלפי הדין הראשון של עוסק במצווה
קיום מצווה אין שום סברא לומר שאם מזדמנת לו באמצע מצווה אחרת 

אבל בדין . שיצטרך להפסיק מהמצווה שהוא עוסק בה ולעסוק במצווה אחרת
שגם מי שאינו עוסק בקיום מעשה , השני שנאמר בפטור של עוסק במצווה

, אלא רק מחשבתו טרודה בקיום מעשה המצווה שעתיד לקיימה, וה בפועלמצו
שגם זה מוגדר כעוסק במצווה כלפי זה שחל עליו הפטור של עוסק במצווה 

שמצד הסברא לא היינו , הרי דבר זה אי אפשר ללמוד מסברא, פטור מן המצווה
ווה שהרי עתה אינו עוסק בקיום מצ, אומרים בזה פטור של עוסק במצווה

ומהיכן נחדש ונאמר שטרדת המחשבה במחשבת מצווה מוגדרת כעוסק , בפועל
אלא באמת דבר זה אי . במצווה עד כדי כך שיחול בו הפטור של עוסק במצווה

וכל דינו התחדש בפסוק של עוסק במצווה פטור מן , אפשר ללמוד אותו מסברא
  .המצווה

ת הסברא של פטור עוסק וממילא כל מה ששייך לומר שגם לפני מתן תורה שייכ
זה שייך רק באופן שעוסק בפועל בקיום מעשה , במצווה שפטור מן המצווה

שאז הסברא היא שאין לו להפסיק מקיום המצווה הזו בעבור מצווה , מצווה
אלא הוא רק בגדר כזה , אבל מי שאינו עוסק בפועל בקיום מצווה. אחרת

בזה את הפטור של עוסק כיון שמסברא אין , שמחשבתו טרודה בעסק המצווה
אם כן לפני מתן תורה כל הפטור שלו משאר המצווה הוא כדין כל , במצווה

כך גם הדין פטור , שזה לא נאמר בתור חיוב, מצוות התורה שלפני מתן תורה
  .הזה לפני מתן תורה עדיין לא נאמר בתור פטור וודאי

  

ון תחילה ומעתה מיושב היטב מה שמשה רבנו נתחייב מיתה במה שעסק במל
שהרי כל הפטור של עוסק במצווה שמשום כן יש לפטור , ולא עסק במילת בנו

הוא מצד שהיה בגדר שלוחי מצווה שהלך למצרים , את משה ממצוות מילת בנו
ואם כן בשעה שהלך בפועל ". לך שוב מצרים"ה שציווהו "בשליחותו של הקב

, ם מצווה מילהבדרך היה ממש עוסק במצווה ובאמת בזמן ההוא נפטר מקיו
אבל בעת שהגיע . שעל זה שייכת הסברא שעוסק במצווה פטור מן המצווה

הרי באותו הרגע הוא כבר , למלון והחליט עתה לנוח בדרך ולא להמשיך ללכת
וכל מה ששייך לדון . שהרי עכשיו אינו הולך בפועל, לא מוגדר כעוסק במצווה

שמחשבתו , עוסק במצווה בזה דין עוסק במצווה הוא רק מחמת הדין השני של
ודינו כדין הולכי דרכים במצוות סוכה שאפילו , טרודה בעשיית מעשה המצווה

משום שמחשבתם טרודה , בלילה שאינם הולכים בדרך פטורים ממצוות סוכה
א של עוסק "וכלפי דין זה לא שייכת הסברא של הריטב. בעשיית המצווה

. כח הפסוק שנאמר בתורהוכל הפטור הוא רק מ, במצווה פטור מן המצווה
הרי כאשר עומד לפני משה רבנו קיום , כיון שעדיין לא ניתנה תורהומעתה 

וחיוב המצווה הזו הוא כדין , מצוות מילה שבה הוא נצטווה בתור חיוב גמור
ומצד שני יש כנגד , מצווה ועושה וכמו כל מצוות התורה לאחר שניתנה תורה

הרי בוודאי שהמצווה שנצטווה , ייב בההלכה של עוסק במצווה שעדיין לא נתח

היא קודמת ודוחה את ההלכה הזו שעדיין לא נאמרה לו בתור , בה בתור חיוב
ועל כן מיד כשהגיע למלון חל עליו החיוב לקיים את המצווה ולמול את . חיוב

נחשב לתביעה על משה רבנו , ובזה שנתעסק במלון תחילה ולא מל את בנו, בנו
  .יד נענש ונתחייב על כך מיתהומ, שדחה את המילה

*  
  למה יניח מצווה זו ביוסף שלא הפסיק בכיבוד אביו

א שעצם הדין שעוסק במצווה פטור מן המצווה הוא "הנה בעיקר דברי הריטב
ונתבאר שבמקום , "אחרת והומצ מפני זו והומצ יניח למה"נלמד מסברא 

. שעוסק בקיום מעשה מצווה בפועל שייכת הסברא הזו אפילו לפני מתן תורה
בשעה שיעקב ירד למצרים ונפגש עם ש" שפתי חכמים"מובן מאוד מה שכתב ב

ויוסף לא קרא  .את שמע כיון שהגיע זמן קריאת שמעיעקב קרא קרי, יוסף
קריאת שמע כיון שהיה עוסק במצוות כיבוד אב ועוסק במצווה פטור מן 

, היה חיוב גמורולפי זה הפטור של עוסק במצווה שהיה לו בעת ההיא . המצווה
כל זאת כיון שיוסף היה עסוק בקיום מעשה ב, ואפילו שעדיין לא ניתנה תורה

למה יניח "א "בוודאי ששייכת כאן הסברא של הריטב, מצווה של כיבוד אב
וממילא אפילו לפני מתן תורה , "מפני מצוות קריאת שמע, מצוות כבוד אביו

והוא נפטר , עליו ההלכה הזו בתור הלכה שעוסק במצווה פטור מן המצווה החל
  .ריאת שמעבתור וודאי ממצוות ק

  

  להפסיק באמצע קריאת שמע לעניית קדיש וקדושה
א שכאשר עוסק בקיום מעשה מצווה נפטר מקיום "והנה בעיקר דברי הריטב

לכאורה יש לתמוה דלפי זה איך מותר להפסיק באמצע , שאר המצוות מסברא
כותב ) 'ג' ו סעיף ג"סימן ס(ע "דבשו, לקדושה ולברכו, קריאת שמע לקדיש

הפסוק כדי  שמותר להפסיק באמצע קריאת שמע באמצע הפרק ואפילו באמצע
, וקשה הרי הוא עוסק במצווה של קריאת שמע, לענות קדיש וקדושה וברכו

  .ולמה יפסיק באמצע המצווה כדי לקיים מצווה אחרת
 ,וכמו כן קשה איך מותר בקריאת שמע בין הפרקים להשיב שלום לכל אדם

הרי , )'סעיף א(ע "כמו שכתב השוובאמצע הפרק לשאול שלום מפני היראה 
  .ואיך יכול להפסיק באמצע המצווה לדברים אחרים, במצווה הוא עוסק

אם כן יש , ובשלמא אם כל הדין הזה של עוסק במצווה כולו חידוש מהפסוק
ובזה הכלל הוא אחרת ומותר , להבין שישנם מקומות שההלכה היא אחרת

וצריך להפסיק בקריאת שמע לקדיש וקדושה וברכו וכן כדי להשיב שלום לכל 
אם כן תמוה הרי מצד הסברא , א שהוא דין מסברא"ברי הריטבאבל לד. אדם

ומדוע כאן בקריאת שמע הדין שונה ומותר , אין לחלק בין זה לשאר המקומות
  .להפסיק באמצע כדי לענות קדיש וקדושה

  

ולכן כלפי קריאת שמע , ואפשר לומר שקדיש וקדושה וברכו הם שבח המקום
אלא כל  .מצווה אחרת ועוסק באחרתוכמפסיק ב, אינם מוגדרים כמצווה אחרת

עניית דברי שבח וממילא , ענין קריאת שמע הוא קבלת עול מלכות שמים
ולא כמפסיק , למקום בתוך הקריאת שמע מוגדרת כענין אחד עם הקריאת שמע

, ל שכל הסברא שעוסק במצווה פטור מן המצווה"וי. ממנה למצווה אחרת
שייכת דווקא כאשר , לעסוק באחרתשלמה יפסיק מהמצווה שהוא עסוק בה כדי 

אבל כאשר ההפסק הוא מענין , הנידון הוא להפסיק ולעסוק בענין אחר לגמרי
ולגבי להשיב שלום לכל     .הכל נחשב אחד ואין כאן הפסק ,המצווה

שלא , כבוד חברול שההתר בזה הוא משום "י, אדם או לשאול מפני הכבוד
שבאמת מצד המצווה אין התר להפסיק בה כדי לקיים , לגרום פגיעה בחברו

אלא החשש שחברו יפגע בזה שלא משיב שלום , מצוות להשיב שלום לכל אדם
  .וזה מתיר לו להשיב שלום או לשאול באמצע הפרק מפני היראה

  

  בשם אומרו

תירוץ או חידוש  ,ל היתה שכל קושיא"צ פלמן זצ"מההנהגות של הגרב אחת
זאת בשם אחרים  היה תולה, ולא בעצמו, לתלות זאת באחרים היה לושיכ

, אם שמע זאת גם מאחרים ,ואפילו חידושים שהוא חידש בעצמו, ולא בשמו
  .ם אומרושוב לא היה מזכיר את החידוש הזה מעצמו אלא היה אומר זאת בש

, ומלבד זאת פעמים רבות היה שולח מחידושי תורתו לקבצים שיצאו לאור
שייצא עליהם להחשיבם כדי , והיה כותב את החידושים הללו בשם אחרים

  .ונביא כמה עובדות שסופרו בענין זה. שם של תלמידי חכמים ומביני סוגיא

  שרידי אש

: 'בישיבה קטנה פוניבזמשגיח , א"גוטרמן שליטיהודה רבי  צ"המדברי הג
 הרבה בלימוד עם והייתי מתכתב, גרתי במשך תקופה בשוויץונה לאחר החת

ל "ובאותה תקופה היה גר בשוויץ הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג זצ, צ"הגרב
היה כותב במכתב רשימה של שאלות שאלך צ "והגרב, "שרידי אש"בעל ה

לי  והייתי מביא את המכתב לרב וינברג שהיה עונה, לשאול את הרב וינברג
ופעם אחת . צ"והייתי כותבם ושולחם בחזרה אל הגרב, את התשובות בעל פה

אז הרב וינברג כתב מכתב תשובה , כשהבאתי לו מכתב עם קושיא מסובכת
אבל בדרך , יו עוד כמה פעמים שהם התכתבו ביניהםה. צ"ישירות אל הגרב

הרב וינברג היה מאוד נהנה בכל   .כלל השאלות והתשובות עברו דרכי

 פעם אם הרב פלמן מבני ברק שלח לי והיה שואל אותי מידי, עם מהשאלותפ
  .בלימוד דרך המכתבים הללוואהב להשתעשע , מכתב

  אז נדברו

רבי  צ"הפעם הגיע אלי לישיבה הג: א"רבי משה קפלן שליט צ"המדברי הג
אני לא "ואמר לי , ועוד ספרים" אז נדברו"בעל מחבר ספר  ל"בנימין זילבר זצ

ולמה אתה שולח לי , הרי אנחנו יושבים אחד ליד השני בתפילה, מבין אותך
אם יש לך שאלות אתה יכול לשאול אותי , מכתבים עם הערות על הספר שלי

  ".ישירות ואינך צריך לטרוח לשלוח מכתב לבית
משום שלא שלחתי לו שום , הבנתי על איזה מכתבים הוא מדבראני לא 

  ".אני לא יודע על מה הרב מדבר"ועניתי לו , מכתב
מכתבים מלאים  השולי של הרי שלחת, מה זאת אומרת", ענה ליוהוא 

ואני רוצה  ,ויש שאלות שאני לא יודע מה לענות עליהם, בהערות חשובות
לכאן משום שיש בזה צדדים , ולא בכתב, לדון עימך על זה במשא ומתן ישיר

  ".תבוקשה לכתוב את הכל בכ ,ולכאן
אבל אבדוק את , אמרתי לו שאני באמת לא כתבתי את המכתבים הללו

ערות הללו בשמי כדי הצ כתב את ה"ובאמת נודע לי שהגרב, הענין
  .להחשיבני

  

ך ולא יעד הנה עזרונו רחמ, )ה"שהחל מפרשת שמות תשע(השיר והשבח לחי העולמים שזכינו לסיים את השנה השלישית להוצאת העלון 
  .לנצח אלוקינו' ואל תטשנו ה, ךיעזבונו חסד
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מתוך הספר "יחי ראובן" 
מאוצרותיו של הגאון הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל

עלון פרשת שמות
 י"ט בטבת תשע"ח

הירא באמת - אינו פוחד מבשר ודם!

ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם (ג, טז)
משה רבנו ְמֻצֶּוה לאסוף את שבעים הזקנים ויחד עמם לבוא אל פרעה. 

ומה היה בסוף?
ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה" (ה, א), ופירש רש"י: "משה ואהרן - אבל  "ְוַאַחר ָּבאּו מֶֹׁשה 
הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן, עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו 

לפלטין, לפי שיראו ללכת". 
כשהגיעו לארמון, אף אחד משבעים הזקנים לא נשאר, רק משה ואהרן לבדם, 
אבל הזקנים השתמטו כי פחדו ללכת. זה לא היה פשוט לבוא לבית פרעה. היו 
לארמונו ארבע מאות פתחים, ועל כל פתח ופתח שמרו אריות, דובים ונמרים. 

מי שנכנס ללא רשות - קרעו אותו לגזרים. פחד פחדים!  
ממשיך רש"י: "ובסיני נפרע להם, 'ונגש משה לבדו' (כד, ב) והם לא יגשו, החזירם 
לאחוריהם". לפרעה לא הלכתם? - "גייט געזונטערהייט", לכו לחיים ולשלום...
והשאלה הנשאלת: על מה מגיע להם עונש? הם באמת רצו ללכת אבל פחדו, 

לא יכלו. הרגליים פשוט לא הלכו!
הפשט פשוט. במעמד הר סיני נצטווה משה: "ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר 
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת. א ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי 

ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם  ִאיׁש א ִיְחֶיה" (יט, יב-יג). 
למה מגיעה מיתה למי שעולה להר? 

סיני.  הר  על  ירד  כביכול  הקב"ה  תורה  מתן  בזמן  מציאות!  זו  עונש.  לא  זה 
היתה שם כזו קדושה, שאי אפשר היה לחיות שם! והראיה לכך שזה לא עונש, 
שהרי כתוב במפורש: "ִאם ְּבֵהָמה ִאם  ִאיׁש א ִיְחֶיה", והרי בהמה איננה בת 
עונשין, ומדוע תמות? - אלא ודאי שאין זה עונש אלא זו מציאות שגוף לא היה 
יכול לחיות על הר סיני בזמן מתן תורה. כמו אדם המכניס את יד לאש, שידו 

נשרפת. זה לא עונש, זו מציאות. אש שורפת!
ואיך משה רבנו עלה על הר סיני? ואהרן איך עלה?

התשובה היא: בן אדם עם גוף מגושם לא יכול לעלות. משה רבנו, איש אלוקים 
- יכול! אהרן, קדוש ה', היה לו גבול לעצמו שעד שם היה יכול לעלות, כמו 
שנאמר: "ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה' ִיְתַקָּדׁשּו" (יט, כב). הבכורים גם הם יכלו 
יכלו  הם  למה  העם.  מכל  יותר  אבל  כמו אהרן,  לא  מסוים.  גבול  עד  לעלות 
לעלות? - כי הם "הניגשים אל ה'"- יש להם קירבת ה' מיוחדת המאפשרת 
להם לעלות עד גבול מסוים. הם יכולים לעמוד בדרגה גבוהה יותר של קדושה.
הזקנים טענו שאינם יכולים ללכת לפרעה כי הם רועדים מפחד, לא מסוגלים 

להיכנס לגוב האריות. הם רוצים ללכת, אבל הגוף נהיה קפוא, לא זז. 
אבל  אותם,  ליוו  בארמון  שהחיות  כתוב  אמנם  פחדו?  לא  ואהרן  משה  ואיך 
מראש הם לא ידעו את הסוד הזה שיהיו נסים. איך, אם כן, הרגלים שלהם כן 

הלכו לארמון פרעה?
הענין יובן על פי מה שקרה עם המילדות:

כתוב: "ַוִּתיֶראןָ ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֱאִקים ְוא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶל ִמְצָרִים" 
(א, יז) ַוְּתַחֶּייָן ֶאת ַהְיָלִדים". ואמנם זה שלא עשו מה שמלך מצרים ציווה עליהן 

להרוג את ילדי ישראל - זה ברור, הן מחויבות לנהוג כך כי איסור רציחה הוא 
בייהרג ואל יעבור. אך בנוסף לכך, "ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים" - "מספקות להם מים 
נולדים משותקים  (רש"י). בדרך הטבע קורה שאחוז מסוים מהתינוקות  ומזון" 
או מתים, וכעת עם הגזרה עמדו המילדות בתפילה: כיון שבדרך הטבע קורה 
שנולדים ילדים מתים, אנו מבקשות שאף אחד לא ימות. שכולם ייוולדו חיים 
ובריאים. ולמה? כי אם תינוק אחד ימות - יאמרו ישראל שאנחנו הרגנו אותו. 
והרי לכאורה היה עדיף הפוך – שהאחוז הרגיל שמתים בשעת לידה ימותו, כך 
היו מראות לפרעה שלפחות משהו הן עשו... אבל עתה, כשאף אחד מהתינוקות 
היהודים לא מת – הרי ברור כשמש שהן "צפצפו" על פרעה, לא עשו שום דבר. 

"ותחיין את הילדים" - צחקו ממנו לגמרי.
יתרה מזו אמרו חז"ל (שמות רבה א, יג): "למה נקרא שמה [של מרים] פועה? - 
שהופיעה פנים כנגד פרעה, זקפה חוטמה בו ואמרה לו: אוי לו לאותו האיש 

כשיבא האלקים ליפרע ממנו" - הקב"ה יעניש אותך על מעשיך! 'הכניסה לו' 
ככה...

כשפרעה שמע זאת זה, "נתמלא עליה חמה להרגה" - רצה לחנוק אותה, ורק 
בזכות יוכבד אמה נצלה ממוות בטוח: "ולמה נקרא שמה [של יוכבד] שפרה? 
- שהיתה משפרת על דברי בתה ומפייסת עליה, אמרה לו: אתה משגיח עליה? 

תינוקת היא ואינה יודעת כלום...".
כשפרעה שואל אותן למה לא שמעו בקולו – הן מספרות לו "באבע מיישעס", 
זו  שהנשים הישראליות נמשלו לחיות... "כי חיות הנה - כך אמרו לו: אומה 
דכתיב  כאריה,  נמשל  יהודה  מילדות,  צריכות  שאין  נמשלות  השדה  כחיות 
(בראשית מט) 'גור אריה יהודה', דן - 'יהי דן נחש', נפתלי - אילה שלוחה, יששכר 

- חמור גרם, יוסף - 'בכור שורו' (דברים לג), בנימין - 'זאב יטרף' (בראשית מט), 
ועל שאר כתיב (יחזקאל יט) 'מה אמך לביאה בין אריות רבצה'" (שמות רבה א, טז), כך 

אמרו למלך פרעה, ללא פחד ומורא! 
איך באמת הן לא פחדו?

ָהֱאִקים" - היה להן  כזה פחד מהאלקים, שלא היה  ֶאת  ַהְמַיְּלדֹת  "ַוִּתיֶראןָ 
אצלן מקום לפחד מבשר ודם. כשבן אדם יש לו כזה פחד מאלקים - נעלם 

מלבו הפחד מבני אדם.
רבנו יונה ב'שערי תשובה' (שער א אות יד) אומר כך: "ואמר אחד מן המתנפלים 
בחין ערכו: אנחתי מפחדך - הרחיקה ממני האנחות" - אני כל כך מפחד ממך, 
השי"ת, שכבר אינני מפחד מאף אחד אחר, "דאגתי מקוצר ידי בעבודתך - 
הרחיקה ממני הדאגות" -  אין לי כבר שום דאגות. למה? כי יש לי רק דאגה 

אחת - אולי אינני עושה בשלמות את המוטל עלי לעשות בעבודת ה'! 
ורואה כלב, אולם חמישים מטר משם הוא  אדם שפוחד מכלב הולך ברחוב 
רואה אריה אימתני. מה קורה כעת? האם עדיין יחשוש מהכלב? - ודאי שלא. 

הפחד מפני הכלב נעלם. האריה לקח ממנו את כל הפחד מהכלב. 
למילדות היה כזה פחד מהרבונו של עולם, ממילא הן לא פחדו מפרעה.

גם  לפרעה.  ללכת  השי"ת  מאת  ציווי  היה  ואהרן  למשה  לענייננו.  עתה  נשוב 
ונמרים, שמסוכן אפילו להתקרב לשערי  דובים, אריות  יודעים שיש שם  הם 
הארמון, על אחת כמה וכמה שלהיכנס לתוכו - זה דבר כמעט בלתי אפשרי, 
סכנת נפשות ברורה! אבל הם הולכים ללא שום פחד, הרגליים שלהם לא קפאו! 

מדוע? - כי כשיראת השמים כל כך גדולה - לא מפחדים משום דבר אחר!
לו היו הזקנים גם הם הולכים עם משה ואהרן יחד, בלי לפחד מפרעה ומהאריות 
והדובים שלו - היה זה סימן שדרגת יראת השמים שלהם גבוהה, כמו זו של 
משה ואהרן, והיה באפשרותם לעלות להר סיני. גוף רגיל לא יכול לעלות להר 

סיני, אבל גוף כמו של משה ואהרן יכול. 
אבל הזקנים לא היו בדרגה גבוהה זו. בדרך לפרעה הדם שלהם קפא, הרגלים 
נעצרו ולא יכלו לזוז ממקומם. יש לכם דם? יש לכם גוף רגיל? – אינכם יכולים 

לעלות להר סיני! 
זה לא עונש, אם כן, אלא מציאות!  

פחד  שאין  היא,  הגבוהה  בדרגתה  אמיתית  שמים  יראת   - יסוד  א'גוועלדיגע 
מאף אחד בעולם! 

מה שאדם עושה - לעצמו הוא עושה

ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים ַוְיָגְרׁשּום ַוָּיָקם מֶֹׁשה ַוּיֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם (ב, יז)
שלוש פעמים בפרשתנו רואים את היסוד הגדול, שכל מה שאדם עושה - לעצמו 

הוא עושה:
הכתר  את  הוריד  רבינו  שכשמשה  במדרש  שמובא  מה  ידוע   - ראשונה  פעם 
מראשו של פרעה והניחו על ראשו, טענו האצטגנינים שזה לא דבר פשוט ויש 
להורגו. אבל יתרו אמר: "למה להרוג אותו? ילד תמיד סוחב דברים, זה לא 
הילד משה  לפני  הניחו  יבחר".  ונראה במה  וזהב,  גחלים  כלום. תביאו  אומר 
ידו של משה  זהב וקערה עם גחלים. בא מלאך ומשך את  קערה עם פיסות 



מהזהב לגחלים. כך ניצל משה ממיתה על ידי יתרו. אמר הקב"ה: יתרו, הצלת 
אותו? - כעת יהיה לך חתן טוב לבתך!

אביהן  צאן  את  להשקות  הבאר  אל  מגיעות  יתרו  של  בנותיו  השניה:  בפעם 
ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם". ומה ארע  ַוּיֹוִׁשָען  "ַוָּיָקם מֶֹׁשה  ואז,  והרועים מגרשים אותן. 
כתוצאה מכך? - "ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן... ַוּתֹאַמְרןָ ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד 
ָהרִֹעים ְוַגם ָּדה ָדָלה ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן. ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבנָֹתיו ְוַאּיֹו ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן 
ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם. ַוּיֹוֶאל מֶֹׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה 

ִבּתֹו ְלמֶֹׁשה" - משה רבינו זכה לשידוך טוב.
פעם שלישית – בתרגום יונתן וגם במדרש כתוב, שכשנודע ליתרו שמשה רבנו 
ברח מפרעה, תפס את משה והכניסו לבית האסורים. במשך עשר שנים שהה 
משה בכלא, ובכל אותה תקופה ציפורה הביאה לו אוכל בלי שיתרו ידע מכך. 
אחרי עשר שנים אמרה ציפורה לאביה: "הכנסת אדם לבית הסוהר ואינך הולך 
לראות מה מעשיו שם? אולי הוא מת מזמן? לך תראה!" הלך יתרו לבית הסוהר 
ידי  על  משה  ניצל  כך  הקב"ה.  את  ומשבח  יושב  משה  את  רואה  הוא  והנה 

ציפורה. וציפורה שהצילה אותו – זכתה וקיבלה שידוך טוב.
רואים אם כן שלוש פעמים, שכל מה שאדם עושה - לעצמו הוא עושה. לא 
ַהָּיִמים  ְברֹב  ִּכי  ַהָּמִים  ְּפֵני  ַעל   ַלְחְמ "ַׁשַּלח  הזה.  גם בעולם  רק לעולם הבא, 

ִּתְמָצֶאּנּו" (קהלת יא, א).

הלימוד מהפיכת המטה לנחש

ַאְרָצה  ַהְׁשִליֵכהּו  ַוּיֹאֶמר  ַמֶּטה.  ַוּיֹאֶמר   ְבָיֶד ֶּזה  ַמה  ה'  ֵאָליו  ַוֹּיאֶמר 
ַוַּיְׁשִלֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש (ד, ב-ג)

להכות ולא להמית!
במדרש מובאים כמה דברים מופלאים שהתרחשו בעת הפיכת 
המטה לנחש, על הצער שהיה לפרעה ועוד, אבל הכל לא נעשה 

כדי להכותו, אלא במטרת לימוד לפרעה ותוכחה. 
איזה לימוד?

יש כמה ביאורים. נאמר אחד מהם. 
באמת  מדוע  שאלה:  שואל  ה"ה)  תשובה  מהלכות  (פ"ו  הרמב"ם 
הגיע לו עונש לפרעה, הלא זו היתה גזירה ותיקה מברית בין 
הרמב"ם  שנה".  מאות  ארבע  אותם  ועינו  "ועבדום  הבתרים: 

מתרץ על כך את תירוצו ואכמ"ל.
הראב"ד (שם) כתב תירוץ אחר וזה לשונו: "כי הבורא אמר 'וענו 
אותם' והם עבדו בהם בפרך והמיתו מהם וטבעו מהם, כענין 
שנאמר: 'אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה', לפיכך נתחייבו". 
הקב"ה אמר "ועינו אותם", עינוי, אבל להרוג ילדים, לשחוט 

תינוקות ולהתעלל בהם - זה המצרים הוסיפו מעצמם ועל כך נענשו. על דרך 
זו ביאר גם הרמב"ן, שהעונש שהם קיבלו הוא מחמת התוספת שהוסיפו על 

גזרת ה'.
על כך היתה התוכחה במטה והנחש: תראה פרעה, מטה פעולתו להכות. הקב"ה 
אמר לך שתהיה מטה, - "ועינו אותם" בלבד, אבל אתה לא הכית אותם אלא 

הרגת ושחטת אותם. ממטה המכה נהפכת לנחש ממית!

אתה מה הנאה יש לך?!
לימוד נוסף מהפיכת המטה לנחש: 

עינוי  זה  והיה  ורעמסס",  "פתם  לבנות את  ישראל  בני  הכריחו את  המצרים 
מיוחד ואכזרי של המצרים, כמו שאומרים חז"ל סוטה יא ע"ב): "את פיתום 
ואת רעמסס - רב ושמואל, חד אמר: פיתום שמה, ולמה נקרא שמה רעמסס? 
שראשון ראשון מתרוסס; וחד אמר: רעמסס שמה, ולמה נקרא שמה פיתום? 
הנאה  לבונים  היה  לא  תכל'ס.  בלי  לעבוד  בולעו".  תהום  פי  ראשון  שראשון 
וסיפוק כלל מעבודתם. היו מוכרחים לעבוד, אע"פ שהכל התמוטט בסוף. זה 

צער וקושי כפול בעת הבניה.
בדומה לכך נאמר על הנחש: "לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל 
הנחש, ואומרים לו: ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? 
אמר להם: ואין יתרון לבעל הלשון" (תענית ח ע"א). איזו הנאה יש לו לנחש? הוא 

מכיש ללא הנאה. 
זאת רמזו לפרעה בהפיכת המטה לנחש: אתה ועמך גורמים לישראל צער ללא 

שאתם נהנים מכך! – ותענשו על הרוע המיוחד הזה.

סימן לדורות, מי עושה נס?

ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו ַוִּיְהיּו ְלַתִּניִנם ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתם (ז, יב) 
במדרש רבה מובא: "אמר רבי יוסי בן רבי חנינא: נס גדול נעשה במטה, שאף 
על פי שבלע כל אותן המטות שהשליכו, שהיו רבים לעשות מהן י' עומרים, לא 

הועבה וכל מי שרואה אותו אומר זה מטה אהרן, מכאן שהיה מטה אהרן סימן 

טוב לעשות בו נסים ונפלאות לדורות". 

מה הסימן טוב לדורות? היכן הביטוי לדורות?

הרב מברעזאן, הסבא של ר' שלום שבדרון זצ"ל, אמר. איי איי, א'גיוועלדיק 

שטיקל, חידוש יפה. 

זה סימן טוב ותמרור דרך לדורות כיצד לעשות ניסים. מי יכול לעשות ניסים? 

אחד שהוא מתנפח על כך שבלע את כולם? לא! מי שעושה נס ולא מתנפח - זה 

סימן טוב לדורות! ככה עושים ניסים. רק כך. דברי המהרש"ם בדרשה.

ערכו של מעשה קטן

ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵקי  ה'  ָאַמר  ּכֹה  ַּפְרעֹה  ֶאל  ַוֹּיאְמרּו  ְוַאֲהרֹן  ָּבאּו מֶֹׁשה  ְוַאַחר 
ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי (ה, א)

משה פסע פסיעות נוספות

לבקש  לפרעה  שילכו  ישראל  ולזקני  ולאהרן  למשה  אמר  שה'  כתוב  לעיל 

ולהתריע – להוציא את בני ישראל ממצרים, ואכן - "ַוֵּיֶל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַוַּיַאְספּו 

ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ד, כט). 

משה  "ויבא  פרעה  אל  ואהרן  משה  של  בואם  על  התורה  מספרת  כעת  והנה 

ואהרן אל פרעה", ואילו זקני ישראל לא הוזכרו כאן. 

"וזקנים היכן היו?" - שואלים חז"ל ומשיבים: "נשמטו אחד אחד. ובסיני נפרע 

להם, 'ונגש משה לבדו אל ה' והם לא יגשו', החזירם לאחוריהם".

בהר סיני משה רבינו עלה למעלה, ואהרן והזקנים לא התקרבו 

ולמעלה  ישראל  לזקני  ומקום  נפרדת  מחיצה  היתה  כמותו. 

מהם מקום מיוחד לאהרן, ורק משה לבדו עלה ממש לראש 

ההר. מדוע? במצרים לא הלכתם עד סוף הדרך, גם בסיני - 

משה ניגש אל הערפל. 

אבל השאלה הנשאלת, מורי ורבותי, אהרן כן הלך עם משה 

לפרעה לתוך ארמון המלוכה: "ויבא משה ואהרן", אם כן מדוע 

אהרן לא התקרב בסיני עם משה עד ראש ההר? 

מול  גם  שאכן  כתוב  התוספות  מבעלי  "מושב זקנים"  בספר 

פרעה "באו משה ואהרן", אבל משה פסע והתקרב יותר. מסר 

את נפשו כמה פסיעות נוספות קדימה לפני פרעה. איי, איי 

איי... היו שם שבעים מדרגות להגיע לפרעה. ומשה ע"ה היה 

קרוב מאהרן ע"ה.

מה רואים מכאן? א'גיוועלדיקער לימוד. עד כמה גדול ערכן של כמה פסיעות 

נוספות [במאמץ]. הם עולם אחר. במצרים זו היתה פסיעה או כמה פסיעות, 

והתוצאה בהבדלי עולמות לנצח. דרגות גבוהות יותר בקרבת ה'.

מעשי ראובן

יום הכיפורים ממשמש ובא. בני ביתו של רבי ראובן מפצירים בו לשאת דברים 

להוצאות  עצום  סכום  שנדב  נגיד  מתפלל  בו  הכנסת  בבית  נדרי'  'כל  לאחר 

רפואתו בשנה שחלפה. אולם רבי ראובן לא נעתר לבקשתם וחומק בתואנות 

ואמתלות שונות. כדרכו בקודש, הוא מגלה טפח ומכסה טפחיים ואינו מפרט 

את נימוקיו וטעמיו. 

"כדאי  הטוב.  הכרת  משום  בכך  יש  כי  ורומזים  ליבו  על  מדברים  הבית  בני 

לטרוח בדבר", הם מוסיפים ואומרים, "שהרי יתכן שעל ידי כך, ייעתר אותו 

שרבי  אלא  לטובה".  עלינו  הבאה  בשנה  אף  הרפואה  להוצאות  ויתרום  נדיב 

ראובן ה'רך כקנה' מקשה עצמו כארז ועומד איתן בסירובו.

רק במוצאי יום הכיפורים, לאחר שהפצירו בו רבות, ניאות לחשוף את טעמו: 

"וכי אני אדבר עם פניות של רווח ממון?!" 

"ומה עם הכרת הטוב?" מקשים הנוכחים.

יום שלם, אפילו עד דימונה, כדי להכיר טובה לאותו  "מוכן אני לנסוע במשך 

נדיב. אולם לומר דברי מוסר בפני הציבור עם 'נגיעות'?! את זאת אינני מסוגל 

לעשות!"

מעשי ראובןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

משמש ובא. בני ביתו של רבי ראובן מפצירי

סכ שנדב  נגיד  מתפלל  בו  הכנסת  בבית 
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ניתן להשיג בבתי החולים:
• בלינסון-שניידר•	
• מעייני•הישועה•	
• תל•השומר	

ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:
אופקים

052-7635246 )סמיד(
בבתי הכנסת: 

קיויתי
שיויתי

נחלת שמשון 
אצל הבחור חיים טיטלבוים

אלעד
054-8415551 )הופנר(

אצל הנציגים בישיבות:
בני ראובן

כנסת יחזקאל
תורה בתפארתה

תורת חסד
בבתי הכנסת:

 דרך החיים
מאור שרגא

אחיעזר

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 

054-8454846  )וינגרטן(
רובע ז’

052-7668323 )מונק(
רובע ט’

077-7656779 )בלומנטל(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
בביהכנ”ס 

שערי תורה
ישיבת אור לישרים

רמה ג’
ביהכנ”ס אהבת תורה

02-9920797
יפה נוף

054-8488951 )וקסלר(
רמה א’

בבתי הכנסת:
כולל עטרת שלמה
ביהכנ”ס לב אליהו

ביתר
 A גבעה

בביהכנ”ס אשכנז 
זכור לאברהם

ישיבת הר”ן
קרלין

 B גבעה
בבתי הכנסת:
בני הישיבות 

דרכי תורה
מנין אברכים

בית דגן
אצל ידידינו ר’ יוסף מוצרי 

הי”ו

בית חלקיה
050-4156578 )מן(

ישיבת שערי שמועות

בני ברק
שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
בבתי הכנסת:

אוהל לאה )רח’ פרדו(
אוהל משה ורחל- רח’ פרל

אוהל תמר 
אשכנז רח’ יעל

בית אהרון רח’ רדק
בית אריה רח’ גרוסברד פינת 

בעל התניא

בית הכנסת הגדול
דברי שיר

היכל צבי רח’ סירקין
הליגמן

הליכות חיים
המרכזי - רמת אלחנן

חניכי הישיבות רח’ רמב”ם
יד אהרון

לדרמן
משכנות יעקב

נאות יוסף
שבת אחים

שיח תפילה רח’ קה”י
שם אבותי

תפארת נחמן
בכוללים:
בית הלל

ברסלב
חזון איש

סורוצקין רח’  באוהליך  ישכר 
נחלת משה

עטרת שלמה )צעירים( 
פוניבז’ )אוהל קדושים(

רשב”י
אצל הנציגים בישיבות:

אורחות תורה
אהבת אהרון

בית מדרש עליון
גאון יעקב

משך חכמה
סלבודקא

פונוביז’
קהילות יעקב

קרית מלך
קרלין

שערי תורה
תפארת ציון

מרכז
חנות גל פז- ר”ע 88

חנות שאבעס חזו”א 49
פרדס כץ

052-7168580 )אבוחצירא 30(
במקוה

בבתי הכנסת: 
מנין אברכים )אבוחצירא 9(

שכון ה'
ביהכנ”ס המרכזי

בת ים 
052-7119064

כולל בית יעקב
כולל היכל התורה

בביהכנ”ס היכל הקודש

הרצליה 
שכונת נווה עמל 

בבית הכנסת חפץ חיים רח’ 
כצנלסון 

זכרון יעקב
בבתי הכנסת:

חזון איש
מסילת ישרים

חיפה
נוה שאנן 

054-8454992 )גינויער(
ישיבת נחלת הלויים

בביהכנ”ס מקלט רח’ פרל 
פינת מנדלה

הדר
 ישיבת תפארת ישראל
04-8699455 )חסידים(

בביהכנ”ס צא”י

טבעון
בביהכנ”ס קדושי השואה 

כולל איילת השחר 

טבריה
קרית שמואל

ביהכנ”ס שמחת אריה

טלז סטון
02-5335545 )כל בו אלן(

יוקנעם
אצל ידידנו הר”ר יצחק איבגי 

הי”ו

יסודות
ביהכנ”ס המרכזי

ירוחם
ביהכנ"ס המרכזי

052-7627788 )מיכאל(

ירושלים
בית וגן

02-6449498 )שעיו(
הפיסגה 46
בבתי הכנסת:

אמשינוב
מנין אברכים

בית ישראל
ישיבת מיר

052-7677676 )לוי(
בר אילן/נוה צבי

054-8474651
גאולה

053-3172626 )אלה(
חנות גל פז )מלכי ישראל(

גבעת שאול
זופניק

בביהכנ”ס אוהל יונתן 
בכולל ישכר באוהליך

גוש 80 
ביהכנ”ס בראשות הגאון ר’ דן 

סגל שליט”א
גילה 

 ביהכנ”ס חזון נחום
052-7653820

הר נוף
בבתי הכנסת:

אמרי שפר
קהילת בני תורה

חניכי הישיבות- רח’ ברנד
כנסת

054-8429113 )גרוס(
מאה שערים 

ביהכנ”ס תפארת בחורים 
)הישן(

מטרסדורף
ישיבת בית שמואל

בביהכנ”ס היכל שמואל
מרכז העיר

כולל עטרת שלמה )רח’ דוד 
ילין(

נוה יעקב
052-7677676 )לוי(

בבתי הכנסת:
בני הישיבות

חניכי הישיבות מרכז 
מגן אברהם

תורה ותפילה
סורוצקין

בבתי הכנסת:
אהבת תורה
באר שמואל

היכל שמואל
סנהדריה

ביהכנ”ס פאג”י
עזרת תורה

בית הכנסת בית ישראל

קרית יובל
052-7639488

רובע היהודי
ישיבת אש התורה

רוממה 
בית כנסת חניכי הישיבות

רמות א'
054-8408719 )גולדשטוף(

בבתי הכנסת:
משכן שרגא
שערי תבונה

רמות ג'
בבתי הכנסת:

חניכי הישיבות צא”י
053-3120780 )גליקסברג(

מרום הרים
רמות פולין

ביהכנ”ס אוהל יוסף
053-3180324 )דורוני(

רמת שלמה 

ביהכנ”ס המרכזי
שערי חסד

054-8498969 )קירט(

כרמיאל
ישיבת רנה של תורה

לוד
אצל ידידנו ר’ דוד קם הי”ו

מודיעין עילית
בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

כתר תורה הרב אברמוב
פוניבז’

בית אבא
מגדל עוז

חפציבה
052-7143196 )דרמר(

ישיבת כנסת יצחק
בביהכנ”ס המרכזי

נאות הפסגה
052-7608620

קרית ספר
בית הכנסת קהילת משך 

חכמה 053-3127555
בביהכנ”ס קהילת קצוה”ח

ברכפלד
ישיבת מיר

בביהכנ”ס קהילת ר’ עקיבא
בבתי הכנסת

אוהל תורה
חניכי הישיבות רשב”י

גרין פארק
ביהכנ”ס בני הישיבות

גבעה הדרומית
בביהכנ”ס זכרון משה

מצפה רמון
אצל ידידינו ר’ איבגני 

בוגוסלבסקי הי”ו

נצרת עלית
הר יונה

בביהכנ”ס המרכזי

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

ישיבת שכר שכיר

נתניה
רמת אפרים

052-7664668
ביהכנ”ס מנין אברכים רח’ 

גבע 25  054-8452828 )וייס(
ישיבת עטרת מתתיהו

 054-8479928 )סעידוב(

עוצם

ישיבת נר זרח

עפולה

גבעת המורה

עפולה עילית

ישיבת עפולה

עלי

  052-8990135

פתח תקוה 

גני הדר 

בבתי הכנסת:

אוהל אברהם

מקוה בעש”ט

מרכז העיר

אבי עזרי

ישיבת לומז’ה

כפר אברהם

כולל אוהל רחל 050-4187771

קרית אתא

ישיבת מאקאווא 

052-7626243

קרית גת

בבתי הכנסת: 

ביהמ”ד קרעטשניף 

קהילת בני תורה

קרית מלאכי 

בכולל שעל יד הישיבה

קרית שמונה

052-7136824

ראשון לציון

שדה חמד

ישיבת עטרת שלמה

רחובות

050-4101805

ישיבת מאור התלמוד

כולל בר שאול

לב לאחים

רכסים

גבעה א’

052-7606491

 ישיבת כפר חסידים

053-3136168

גבעה ב’

כולל נר ישראל בית יצחק

052-7183722 

בביהכנ”ס שבת אחים

גבעה ג’

052-7171992 )פרקש(

 בנה ביתך

בביהכנ”ס היכל משה

תל אביב

מלון דבורה

שפירא

מכולת רח’ ר’ ישראל סלנט

תל ציון 

052-7626880 )משפ’ יהושע(

תפרח

08-9924520 

ישיבת תפרח-תושיה
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המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900
ניתן•לקבל•קובץ•זה•בכתובת•מייל:•k.gilyonot@gmail.com ׀•להנצחות•ע”ג•הקובץ•ניתן•לפנות•ל:•053-3145900




