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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע
 סמכותיות וחינוך

 ְוַאֲהרֹן ַאָתה ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל ַהַםֶחה ֶאת ַקח

ֵמיָמיו  ְוָנַתן ְלֵעיֵניֶהם ַהֶןַלע ֶאל ְוִדַבְרֶתם ָאִחיךָ 

 )כ, ח(

בציווי השי"ת למשה רבינו לדבר אל הסלע, 

את המטה", ולכאורה אינו  בולט גם ציוויו "קח

מובן, שהרי לא היה רצון השי"ת שיכו את 

הסלע, ולמה תועיל לקיחת המטה? אלא, זאת 

אמר השי"ת למשה רבינו: "קח את המטה בידך", 

המטה הוא כלי שמורה על שלטון, הוא הכלי 

שרודים בו, תחזיק את מקל השלטון אך לא 

שתכה באמצעותו, רק תחזיק אותו בידך, תשמור 

  1על הסמכותיות, ואז דיבור יספיק!

ומדוע? מתוך אמונה שלמה שהמקבלים צמאים 

לקבל, גם כשלא נראה כך כלל כלפי חוץ! 

הצלחת החינוך הטהור הצועד בדרך זו, 

שמוכיחה את הרצון הפנימי של כל יהודי באשר 

הוא "לקבל", זהו קידוש שם שמים גדול מאוד, 

תפאר", השי"ת מתפאר בבנו, "ישראל אשר בך א

ראו את בני אשר מרצונם העצמי נמשכים אל 

משפיעי אמת בהתדבקות רוח ברוח, שואפים 

וצמאים לשתות ממי התורה, ומתנה גדולה 

ביותר נחשבת היא אצלם כאשר זוכים הם 

ל"משפיע" רב סמכות אשר ינווטם במשעול 

 החיים.

יסוד גדול וחשוב הוא בחינוך: דרושה 

שהוא המשפיע "סמכותיות", וכשברור למחנך 

והתלמיד הוא המקבל, אז גם לתלמיד הדבר 

נעשה ברור, ושוב אין צורך בהפעלת כח פיזי, 
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שונא בנו", לא נאמר "חושך מתנת שבטו", שגם אחיזת 
השבט נכללת בלשונו, כשהשימוש בו בפועל הינו רק על 

 שופטיכם את פי תורה. וכן מבואר בסנהדרין )ז:(: "ואצוה
 ]'ואצוה' לשון זירוז, כלפי מה?[ א, טז( ההיא" )דברים בעת
זריז, ומפרש רש"י:  תהא ורצועה מקל כנגד יוחנן, רבי אמר
 אימה מטילין שיהו הרצועה? ועל המקל על זירז מה "ועל
שמים". המקל והרצועה מתלוים בכל עת  לשם הציבור על

לדיינים, כנזכר בגמרא שם, גם כשאינם צריכים לעשות 
 –שימוש שעושים בהם בהם שימוש בפועל, כי זהו ה

הטלת הסמכות ]וראה עוד במאמר אספקלריא לפרה"ש 
 וארא תשע"ו[.

הוא יפתח מהרה את כלי הקיבול שלו, ולא יעיז 

פנים. ברם, כשהמשפיע עצמו אינו מאמין בכח 

השפעתו, מאבד גם התלמיד את האמונה בכח 

השפעת המשפיע, ונעשה "מורה את מוריו", 

 2חכם ומבין יותר ממנו...חושב שהוא 

 ודברתם אל הסלע
איתא בדרכי נועם )תשס"ג(: "והנה אף שבאמת 

היו ישראל במצב שאפשר לדבר אליהם, ומשום 

כך אמר הקב"ה ודיברתם אל הסלע, אבל משה 

ואהרן לא האמינו בישראל שהם במדרגה 

שמסוגלים לשמוע וניתן לפעול עליהם בדרך של 

כזה של וירב העם דיבור, והיו סבורים שבמצב 

אין אל מי לדבר, ולא יוכלו לקבל מהם השפעה. 

וזה גרם שבאמת לא היו יכולים לשמוע מהם". 

נדרשה אפוא הגברת אמונה באופן נעלה ביותר 

להאמין שעדיין יש בהם הכח שנטע בהם 

השי"ת שבהטלת סמכות עליהם יהיו כלי קיבול 

נפלא. משכך התייחסו אליהם כ"מורים את 

וזאת אמר להם השי"ת יען שלא  מוריהם".

האמנתם בי להקדישני שכח עילאי נטעתי בבני 

קיבול' הם תמיד, לכן לא תנהיגו אותם -ש'כלי

 עוד בכניסתם לארץ. 

 הסמכות נובעת מהשורשים
יהודי מאמין יש לו ערך אמיתי ותוכן, וכאדם 

בנוי גומל הוא חסד עם בנו שהינו עדיין יצירה 

רך הישר כדי שיעלה ויצמח גולמית ומנווטו בד

למישרין לטוב לו כל הימים, ולעומת זאת אלו 

שסבורים שהינם "חיים רק פעם אחת" 

ומקדישים את ימיהם להבל וריק חולף בדמות 

אידיאולוגיות שהמציא המוח האנושי או גרוע 

בדמות תאוות ובילויי סרק, הרי ככל  –מכך 

שנוקפים הימים ומתבגרים מכירים הם יותר 

תר באפסיות עצמם, ואיך יוכלו לחנך? ]הלוא ויו

באמת מותר האדם מן הבהמה אין חוץ 

                                                             
בניגוד גמור למה שנראה בהשקפה ראשונה שהפעלת  2

סמכותיות הינה כוחניות, מוכיחה המציאות כאלף עדים 
את ההפך הגמור, דוקא מי שהולך בדרך התורה ומפעיל 

בכח פיזי  "סמכותיות", הוא זה שחוסך את הצורך להשתמש
כדי ליצור משמעת, ולעומת זאת מי שדוגל במסירת מטה 
ההנהגה לחניך, מגיע לבסוף לאיבוד עשתונות מוחלט 
כאשר נקלע לפרשת דרכים שבה הינו מוכרח ליצור 
משמעת כאן ועכשיו, בחוסר אונים מנסה הוא למצוא את 

 המשמעת המיוחלת בדרך של אגרסיביות פיזית ח"ו. 

מהנשמה הטהורה, וכבר אמר החכם "אם בהמה 

הלוא אין צורך בבהמה כה משוכללת", ודברי  –

 [. 3פי חכם חן

הסמכותיות של ההורה והמחנך היהודי השורשי 

נובעת משורשיו, מן התורה אשר ממנה הוא 

אבות הקדושים, מעומקיו יונק, ממסורת ה

ותוכנו, זו אינה "הצגה" חיצונית גרידא. "ויקח 

הסמכות נשאבת  –" מלפני ה'משה את המטה 

מן התורה שבקרבו של המשפיע! ואילו אלו 

שאינם יונקים את דרכם מן התורה באמת מי 

הם ומה הם שיורו לבניהם ותלמידיהם איך 

 לנהוג?!

 העצה לתופעת הנשירה
לא הלך בעצת רשעים וגו'"  "אשרי האיש אשר

שהמציאו "דרך" בחינוך שאסור לנהוג 

בסמכותיות, כי אם בתורת ה' חפצו ובה הוא 

מוצא את הדרך האמיתית, שעצת התורה היא 

, שתול על פלגי 4להיות "כעץ", סמכותי ומוצק

יונק ממי התורה תדיר, מן הבאר ההיא  –מים 

של האבות הקדושים אשר ממנה ישקו את 

כך יראו פירות  –"אשר פריו וגו'"  העדרים,

יברכם  –הילולים מלאי דבש, "ועלהו לא יבול" 

נשירה היא תוצאה  5ה' שנשירה לא תהיה אצלם.

של נערים חסרי גב, ומחנך שמאמין בצדקת 

דרכו להשפיע הריהו מעניק גב. "וכל אשר 

"יצליח", "לא כן הרשעים", הם  –יעשה" בחינוכו 

ו, הם סבורים שעל מתנגדים מכל וכל לדרך ז

המורה להיות "כמוץ אשר תדפנו רוח", את 

 הסמכות הם משאירים לילדים...

 לא זואכן, מסיים הכתוב ואומר שסופסוף 

הסיבה העיקרית להצלחת החינוך הטהור, 
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ההורים, ולעומת זאת אצל אלו שלא זכו, התמונה העגומה 
היא שההורים מקיימים "כיבוד בן", אסור להם להנחות את 
בנם בדרכי המוסר כי "מי הם שיאמרו לו מה לעשות"... 
ידוע מאמר העולם להסביר זאת, שאנו יודעים כי אבותינו 

ורות, על כן ככל שהדורות היו צדיקים וישנה ירידת הד
 –מאוחרים יותר יורדת מעלתם, "אם ראשונים כמלאכים 

אנו כבני אדם וכו'", ולעומת זאת אלו שסבורים שמוצא 
האדם מן הקוף, הרי שהדורות המאוחרים חשובים יותר כי 
רחוקים הם יותר מן הקוף... זו מליצה אך יש בה השקפות 

 מן האמת.
 ך", לא "נוזלי"..."סמכותי" גם מגיזרת "סמי 4
אם לא שהיתה סיבה נסתרת מיוחדת מאת הבורא, 'כבשי  5

 דרחמנא' אשר קטונו מהבינם, כי אח עשיו ליעקב...

 



לנצחון הצדיקים בויכוח הארוך: "על כן לא 

יקומו רשעים במשפט" הויכוח, "כי יודע ה' דרך 

כי להולכים  –אבד" צדיקים, ודרך רשעים ת

בדרך התורה יש סיעתא דשמיא! זהו סוד 

 ההצלחה בכל דבר, ובפרט בחינוך, רק תפילות.

 שבת שלום ומבורך!

 

  ישראל אברהם קלאר לתגובות:

 החיים האורבמשנת 

 עיקר קדושתנו בזכות התורה הק'
 ֶאל ַדֵבר ֵלאמֹר' ה ִצָוה ֲאֶשר ָרהוַֹהת ֺחַקת זֹאת

' וגו ְתִמיָמה ֲאֺדָםה ָפָרה ֵאֶליךָ  ְוִיְקחו ִיְשָרֵאל ְבֵני

 (ב, יט)

ראיתי באור החיים הקדוש )ד"ה זאת( שעמד על 

כך, למה כינה למצוה זו שם כללות התורה, 

שהיה לו לומר זאת חוקת הטומאה או זאת חקת 

וכתב האוה"ח  ?הטהרה כאומר זאת חקת הפסח

הקדוש לפרש עפ"י מה שאמרו חז"ל )נזיר סא:( 

י עכו"ם אינם מטמאין. והנה ההבדל שבו תֵ שמֵ 

לו עם בני ישראל משאר הגוים הוא נבד

י כך נבדלו מכל ל ידשע ,באמצעות קבלת התורה

 ל ידי זההגוים ונתקדשו בקדושת של מעלה, וע

ה שאין הרוחניים השפלים תאבים להדבק בם, מ

בשאר הגוים שלא נמצא בם לחלוחית קדושה  כן

על כן החיצונים אינם מדבקים בם, והמשיל לזה 

 .6עיין שם ,שם משל נאה

כל דין טומאה וטהרה אשר ישנו ש הזנמצא לפי 

קדושת התורה, על  ל ידיבין ישראל תסובב רק ע

כן שפיר נקטה התורה כאן "זאת חקת התורה" 

ולא אמרה זאת חוקת הטומאה או זאת חוקת 

הטהרה, יען שעיקר טומאה וטהרה תסובב 

ע"כ, עיין שם שהאריך בנועם אמריו  ,מהתורה

 ואתי שפיר.

לטהר טמאים לטמא טהורים באומר 
 קדוש

י דבריו ל פשכיר" מוסיף בזה: "וע בספר "משנה

נראה לומר בכוונת הפייט בפרשת פרה, "לטהר 

טמאים לטמא טהורים באומר קדוש". ולכאורה 

הוא תמוה בלתי מובן. אבל בהנ"ל יובן, והן הן 

הנ"ל, והיינו שהפייטן  'קר החיים הדברי האו

אומר לנו שכל ענין טומאה וטהרה היינו לטהר 

הורים, זה דוקא טמאים ולפעמים לטמא ט

באומר קדוש, במקום זה שיש לומר קדוש 

הכוונה במקום שיש קדושה היינו בינינו, אבל 

באומות העולם שאין ביניהם שום קדושה לא 

 שייך כל זאת, וא"ש והבן.

ובדרך זה אפשר לפרש את דברי רש"י ז"ל "ויקחו 

אליך", לעולם היא נקראת על שמך שעשאה 

ל ענין פרה אדומה משה במדבר, היינו כיון שכ

הוצרכה רק בשביל שידבקו עצמם בקדושת 
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התורה, ודבר ידוע שהתורה משה נתן לישראל 

זכרו 'שנאמר )מלאכי ג, כב(  ,ונקראת על שמו

 ם כןכך הוצרך לתת להם ג ל ידי, וע'תורת משה

וא"ש  ,ענין פרה אדומה, וממילא נקראת על שמו

 וק"ל" עכ"ד ודפח"ח.

דין  ישראל יקודם מתן תורה היה לבנ
 ? ן נחישראל או ב

לכן נקראת מצות בדברי האור החיים הללו, ש

פרה בשם חוקת התורה, כי שורש טומאת מת 

ר הוא רק במת ישראל שמטמא באוהל ולא אש

שישראל  פניבאומות העולם שאינן מטמאין, מ

קבלו את התורה הקדושה והשפלים תאבים 

כתב לתרץ, מה  ל פי זהע, עי"ש שלהדבק בהם

לא נצטוו ישראל בפסח מצרים על הטומאה ש

 [ניסן]בשהיו דנין בהם דין גר שנתגייר בי"ד 

ששוחטין עליו ואין חוששין לטומאה שנטמא 

קודם שנתגייר, וצריך לומר שבזה הוזהרו שלא 

נטמאו בשום טומאה אחר מילה עד אחר אכילת 

 עכ"ד. ,פסח

והנה לכאורה יש לעיין על רבינו בעל האוה"ח 

הכריחו לומר שלא נטמאו בשום  מהש ,ז"ל

גם בפסח שבפשיטות  ש לומרטומאה וכו', הרי י

עוד לא היה להם דין ישראל לקבלת טומאה 

 ף על גבכיון שהיה קודם קבלת התורה, וא

מכל מקום  ,קיבלו עליהם מצות מילה ופסחש

 ?היה להם בזה דין ישראל גמורנין לו שמנ

הכלי חמדה: "ונראה בכוונת דבריו  מיישב

הקדושים, שמזה עצמו שנצטוו במצות אכילת 

בן נח שיש להם דין ישראל, שעל כרחך  ,פסחה

 שמטעם זההרי אין לו שייכות לפסח וקדשים, 

מקריב שלמים אלא  אינו שבן נח קיימא לן

 ם כןא ,אינו יכול לאכול קדשיםשכיון  ,עולות

מזה עצמו שנצטוו על אכילת פסח והותר להם 

יש להם דין ישראל, ש על כרחך ,לאכול קדשים

 ו,ומשלחן גבוה זכ ,ויש להם שייכות לקדושה

 .ם כןטומאה ג םבה כתוממילא שיי

ו לשיטתו בזה, כמ הולךז"ל  ר החייםהאו ,ובאמת

"גם אתה תתן בידינו פסוק בא ב שתבפר שכתב

שישראל היו  ,י, כה(שמות ) זבחים ועולות"

יב שלמים לאחר יציאת מצרים, יכולים להקר

ם דין ישראל, וכוונת דבריו הקדושים לה שהיה

לאחר יציאת מצרים אם ימולו יהיה שנראה, 

 .7להם דין ישראל, ויהיו יכולים לאכול את הפסח

 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

  'במשנת רש"י'
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ישראל בקונטרס אחרון לחלק הלאווין אות כ', שבגמרא 

יפוך, ועי"ש היטב בארוכה, ונראה מזה דילן מבואר לה
שהגמ' דילן סבירא ליה דקודם מתן תורה אף לאחר הפסח 

 היה להם דין בן נח כמבואר בזבחים" )קטז.(.

 וסףויצבור י
 גזירה היא מלפני –חוקת התורה 
ל ָרה ֲאֶשר ִצָוה ה' ֵלאמֹר ַדֵבר אֶ וֹזֹאת ֺחַקת ַהת

ָמה וגו' ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֺדָםה ְתִמי

 )יט, ב(

לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל 

לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך 

תב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות כ

 להרהר אחריה )רש"י(

במשנה )ברכות לג:( מבואר, שאסור לומר 

שמצות שילוח הקן ניתנה משום רחמים על 

האם הרבוצה על בניה, כיון שמצוותיו של 

הקב"ה אינן "רחמים", אלא חוקי גזירות, וכפי 

 שכתוב כאן.

ה ויש לעיין הרבה בדבר, שהלוא במדרש רב

מנין שנתמלא )תחלת פר' כי תצא( נאמר: "

, שנאמר )דברים כב, הקב"ה רחמים על העופות

ו(: "כי יקרא קן ציפור", ומפורש בדברי המדרש, 

ששילוח הקן הוא מצד רחמי הקב"ה על בריותיו, 

ולכאורה דברי המדרש סותרים לדברי המשנה, 

כי אין לומר שמצות ה' בשילוח הקן היא משום 

 רחמי ה'?

מקור לצער דין שילוח הקן  –דרש המ
 בעלי חיים

ונראה, כי באמת דברי המדרש רבה לא באו 

, מדוע ציוה הקב"ה טעם המצוהללמדנו את 

אותנו במצות שילוח הקן, אלא רק מהיכן למדים 

אנו מהתורה שאסור לצער בעלי חיים, ומנין 

למדים אנו כי מרחם הקב"ה על העופות, שכן 

מצינו בתורה בענין את ענין הרחמים בעופות 

 שילוח הקן. 

אבל עצם המצוה, טעמה אינה נובעת מרחמים, 

כיון שאם הטעם היה רחמים, לא היתה מצוה 

את האדם כלל לקחת את הבנים, וכמו שציוותה 

"ואת הבנים תקח לך", ועל כרחך שעיקר המצוה 

היא גזירה בלא טעם, וכלשון רבינו יהונתן 

"שעושה מדותיו  מלוניל )ברכות כג: בדפי הרי"ף(

של הקדוש ברוך הוא רחמנות ואינן אלא גזירות, 

פירוש מדותיו מצוותיו, והוא לא לרחמים עשה 

אלא להטיל על ישראל חוקי גזירותיו, להודיע 

שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזירת חקותיו, אף 

בדברים שיש לשטן ולאומות העולם להשיב 

  עליהם ולומר, מה צורך במצוה זו", עכ"ל.

מדוע יש להשתיק את האומר כי טעם 
 המצוה הוא רחמים

ומדבריו הוספנו טוב טעם ולקח בהבנת המשנה, 

שכן מדוע דווקא אם האדם מנסה לבאר את 

מצות שילוח הקן ברחמי ה', יש להשתיק אותו, 

כיון שמצות שילוח הקן מורכבת משני דברים 

סותרים: האחד, רחמי ה' לשלח את האם מקודם, 

בעיניה את לקיחת בניה, וזה באמת שלא תראה 

ענין של רחמים. והשני, לקיחת בניה מתוך הקן 



לאחר שהיא עוזבת אותו, שאם נדון מעשה זה 

על פי רגשות, הרי שנדרשת לכך כבישת 

הרחמים, שהלוא לאחר שתחזור האם לקינה 

 ותראה כי נלקחו בניה, הלוא תצטער צער רב. 

ות ונמצא כי האדם אשר יבוא לפרש את מצ

שילוח הקן מצד רחמי ה', רגשותיו הם אלו 

המובילים אותו ולא דבר ה', ויבוא לכלל בלבול, 

ולכן אף שמתחילה יזדהה עם "שלח תשלח", 

הנה כאשר יגיע ל"ואת הבנים תקח לך" ימנע 

מלקיים דבר זה, שהרי אין זה מדרך הרחמים 

לקחת את בני הציפור, ונמצא מבטל את מצוות 

צמית בהבנת המצוות ח"ו, ולא ה', ומכניס דעה ע

כניעה וביטול עצמיותו לדבר ה'. ולכן אדם 

שהתחיל לדבר בסגנון כזה, היו מיד "משתקין 

 אותו". 

 ביאור דברי המדרש
ועתה יבואו על נכון דברי המדרש רבה בכי 

תצא, כי באמת טעם מצות שילוח הקן, טעם 

נסתר הוא, ואין מצוה זו כחלק מהמצוות 

אדם, אלא היא גזירה וחוקה. המובנות בשכל ה

ומכל מקום, מחלק אחד של המצוה, ניתן ללמוד 

את רחמי השי"ת על העופות, שאע"פ שציוה 

בחכמתו כי רבה "ואת הבנים תקח לך", ציוה 

לפני כן "שלח תשלח את האם", שלא תראה 

בצער הבנים. ואת הנהגת הרחמים הזו יש לנו 

ובן רשות ללמוד מחלק זה של המצווה, כאשר כמ

אין אנו מתיימרים להבין את טעמה הכולל של 

מצות שילוח הקן, שכל מהותה היא גזירה 

 וחוקה בלא טעם. 

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

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

  ועוד

 לוית ח"ן

 בזכות התורה הקדושה! –ארץ ישראל 
 ֱענו ְבֵאר ֲעִלי ַהזֹאת ַהִשיָרה ֶאת ִיְשָרֵאל ָיִשיר ָאז

 )כא, יז( ָלה

נס גדול אירע לאבותינו במדבר, נס אשר זכינו 

לדעת אודותיו על ידי הבאר, כמבואר בפירוש 

 לבני מודיע מי ,ה"הקב אמררש"י )כא, טז( וז"ל: 

 ,למקומם ההרים חזרו ,שעברו לאחר ם וכו'הנסי

 דם משם והעלתה הנחל לתוך ירדה והבאר

 סביב ומוליכתן ואיברים וזרועות ההרוגים

 .שירה ואמרו ראו וישראל המחנה

עלינו להתבונן מהו השייכות בין באר המים 

וגילוי הנס הזה, הרי יכולים אנו לידע מזה 

פנים, ולמה דוקא באמצעות בכמה וכמה או

 הבאר נתגלה לנו הנס?

 עומק גדול בכיבוש ארץ ישראל
ואולי יש לבאר, בהקדם דברי הערבי נחל )שלח 

דרוש ב( שמבאר עומק ענין המרגלים, ובתוך 

הדברים מבואר יסוד גדול אודות כיבוש ארץ 

 ישראל, ונעתיק תוכן הדברים בקצרה. 

 ךכדר שלא ישראל ארץ כבשוכלל ישראל 

 ,העולם דפוס היא שהתורה לפי ומבאר, ]![,הטבע

 האדוק ישראל וארץ, העולם נברא ובתורה

 תורה מחלק איה חיותו ממנה חלק וכל ,בתורה

 התורה את ישראל קבלו וכאשר .אליה חסיהמתי

 התהי ישראל ארץ חיות כלש נמצא וקיימוה

  8.ויגיעה עמל בלי כבשוה לזאת, בידם

 שירה זו על התורה אמרוה
עוד הקדמה אחת יש להקדים, והיא דברי האור 

החיים הקדוש )כא, יז(, שמגלה לנו דברים 

נפלאים אודות שירת הבאר בפרשתנו, וז"ל: 

 לא למה גם, טיבה מה זו שירה לדעת צריך"

 על שירה שאמרו כמו, המן על שירה אמרו

 כי ,ואפשר ?ביאור צריכה הפרשה כל גם ?המים

 לא כן גם בזהו, אמרוה התורה על זו שירה

 שירה שוררו לא למה ההוא הדור על תגר נקרא

 לה אשר, מורשה תורה להם תנהיכשנ חדשה

, התורה שירת זאת היא ודאי כי, תהלה נאוה

 המקור שם על באר נקראת, מים באר שנקראת

[ מים] גם, באר שנקראת עליונה שכינה שהיא

 ם!!למי נמשלה שהתורה לפי

. 9שירת הבארנתגלה כאן אור חדש בכל ענין 

ויש לצרף לזה המדרש רבה בשיר השירים )ד, 

לא( אשר נזכרו בתורה הקדושה מ"ח פעמים 

המילה "באר" כנגד הארבעים ושמונה דברים 

שנקנית התורה בהם. ועיין בשפת אמת )שנת 

תרנ"א ותרנ"ב( שמבאר שענין הבאר שייך דוקא 

 לתורה שבעל פה, כהכנה לכניסתם ארץ ישראל.

 ות בין הבאר לנס ההצלהביאור השייכ
מעתה נחזור לראש ונשובה להבין בדרך אפשר, 

למה דוקא באר המים גילו להם הצלתם 

מהאויבים. כי מכיון אשר הבאר מורה על 

התורה הקדושה, והדרך שיזכו לכבוש ארץ 

ישראל הוא רק על ידי לימוד וקיום התורה 

הקדושה, אולי לכן הורה להם השי"ת כי בכח 

הקדושה יצליחו בכיבוש הארץ  ובזכות התורה

 ולינצל מהאויבים.
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 "ספר קריתש" דורשים (.טז תמורה)בן קנז, מצינו שחז"ל 
 והחזירן משה של ואבל בימי שנשתכחו הלכות ן"שי אלו

 מקרא להוציא ל"רז שבאו יותרב ותמוה, פלפולוב עתניאל
י, אלא הביאור, שמכיון שחיותה של כל עיר לגמרמפשטו 

ועיר מכוונת כנגד חלק מיוחד בתורה, לכן, מאחר 
שבהסתלקות משה רבינו נשתכחו שלש מאות הלכות, לא 
היה בכוחם לכבוש את אותה העיר, עד שבא עתניאל בן 

והחזיר ההלכות על ידי פלפולו, וממילא היו בכוחם  קנז
 עיי"ש. –ללכוד אותו מחוז! ודפח"ח 

הצמא לשתות ממימיו הזכים של האור החיים הקדוש  9
ירווה צמאונו בהמשך דבריו, שמבאר בפרטות השירה. 

 במחוקק ואומרוונעתיק רק גרגיר אחד נפלא, וז"ל: "
, הדורות כמיח בתורה לחדש שהוסיפו מה הוא ,במשענותם

 הראשונים כמדת ואינו, חקיקה בה כחוקק אלא זה ואין
, ראשונים של במשענותם אלא אינו זה וגם, וכרו שחפרו

 פי על לפרשו צריך בתורה שידקדק ודקדוק דקדוק שכל
 הקדמונים דברי פי על מיוסד יהיה שלא דבר וכל, דבריהם

 !".עליו לסמוך אין

כפי שהורו לנו חז"ל  –בימים ההם בזמן הזה 

 !אומצל א)סוטה כא.( כי התורה הקדושה מגנ

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 לשון לימודים
 פת לבני אדוםהפניה הנוס

ם וגו'. וֹדַוִטְשַלח מֶשה ַמְלָאִכים ִמָקֵדש ֶאל ֶמֶלְך אֱ 

ם 'לֹא וַֹנְעְבָרה ָמא ְבַאְרֶצָך וגו'. ַוטֹאֶמר ֵאָליו ֱאד

 ֵאָליו ַתֲעבֹר' ִבי ֶפן ַבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך. ַוטֹאְמרו

ֶמר 'לֹא ַתֲעבֹר' ְבֵני ִיְשָרֵאל ַבְמִסָלה ַנֲעֶלה וגו'. ַוטֹא

 כב(-)כ, יד

לקראת סוף נדודי עם ישראל במדבר, כאשר 

הגיעו כבר כמעט קט אל ארץ נושבת אליה 

ייחלו ארבעים שנה, חנו בני ישראל בעיר קדש 

הנמצאת בקצה גבול ארץ אדום, משם רצו לעבור 

אל הארץ המובטחת, אלא  –דרך ארץ אדום 

ר שהוצרכו לבקש הסכמתו של מלך אדום לעבו

 בארצו.

קֵדש, שלח משה שליחים אל  -ממקום חנייתם 

מלך אדום, שיספרו לו את כל התלאה אשר 

עברה עליהם עד אותה עת, ויתחננו לעבור 

בארצו. אולם אדום סרב לתת להם לעבור בארצו, 

ואף הוסיף לאיים כי יצא בחרב לקראתם. עדיין 

לא נתייאשו בני ישראל והוסיפו לבקש ממנו 

בור בגבולם, ולא קיבל בקשתם, פעם נוספת לע

שב ואמר לישראל 'לא תעבור', ואף קיים את 

איומו, אסף את עמו ויצא לקראת ישראל ביד 

 חזקה.

תמוהה הבקשה, אחר שענה אדום תשובה 

תקיפה כל כך, למה חשבו בני ישראל שאדום 

 יחזור בו, והוסיפו לבקש ממנו פעם נוספת?

 החידוש שנוסף כאן
הכתובים נמצא כי בני כאשר נדייק בלשון 

ישראל בבקשתם השניה שינו מבקשתם 

הראשונה, ובכך חשבו לשכנע את אדום להתיר 

 להם לעבור בגבולו.

 בבקשתם השנייה אמרו כך: ַבְמִסָלה ַנֲעֶלה, ְוִאם

ן ְוָנַתִתי ִמְכָרם, ַרק ֵאי -ֵמיֶמיָך ִנְשֶתה ֲאִני וִמְקַני 

ק יט(. שלש טענות טענו ָדָבר ְבַרְגַלי ֶאֱעבָֹרה )פסו

יתנו 'מכר' המים.  ב.שיעלו 'במסילה'.  א.כאן: 

רק ברגליהם יעברו. וצריך להבין מה כלול  .ג

בשלש הטענות הללו, והאם כל טענה עומדת 

בפני עצמה או שיש נקודה המאחדת את שלשת 

 הטענות?

, שאין כאן שלש טענות 10כתבו המפרשים

בקשה השניה נפרדות אלא כולן תלויות זו בזו, ב

קיים שינוי מרכזי אחד מבבקשה הראשונה. זאת 

 כיצד?

                                                             
 מלבי"ם, אברבנאל, ורמב"ן. 10



בעוד שבתחילה ביקשו בני ישראל על המעבר 

בארצך הנח והקל יותר, באמרם: נעברה נא 

)פסוק יז(, בארץ אדום עצמה, דרך הערים 

והשדות, וזאת גרם להם להוסיף ולהתחייב: לא 

נעבור בשדה ובכרם וגו' לא נטה ימין ושמאל, 

שהשדות סמוכות לדרך ועלולות להנזק  כיון

ממעברו של מחנה ישראל, לכן הוצרכו לומר כי 

 יקפידו שלא לסטות מ'דרך המלך' הכבושה.

אך כאשר סרב להם מלך אדום, סברו בני ישראל 

שמא למרות התחייבותם חשש אדום מפני נזקי 

המחנה, לכן שינו לגמרי את הבקשה ואמרו: 

 במסילה נעלה.

 הטענות היחס בין שלשת
מה היא 'המסילה' בה ביקשו בני ישראל 

לעבור? תרגומה של 'מסילה' בכל מקום הוא 

 'כבישא' או 'אורח כבישא', וכדומה. 

כלומר, כעת ביקשו ישראל רק לעבור בדרך 

רחוקה ממקומות המושב והשדות, רצו לעבור 

שם אין כלל שדה וכרם ]ולכן לא מסילה, ב

ל[, כך לא הזכירו כעת שלא ייטו ימין ושמא

יהיה למלך אדום לחשוש כלל מהם וממקניהם. 

חשבו שמא על ידי דבריהם אלו החדשים יחזור 

 בו ויאות להם לעבור. 

עוד הוסיפו לומר, כי היות ובדרך הרחוקה לא 

נחפרו בורות מים, ורק מי נחלים ומעיינות יש 

שם, אשר הם מי חינם שלא שייכים לאיש, עם 

'מכרם'. ולבסוף אמרו כל זה ישלמו עבורם ויתנו 

'רק אין דבר ברגלי אעבורה', כאן לא הזכירו 

לשון בקשה כגון 'נא' וכדומה, אלא סכמו את 

דבריהם שיעברו במסילה, ואמרו שכיון 

שהמסילה רחוקה מן היישוב, ואף ישלמו על 

לכן  -המים אין למלך אדום עילה לעצור בעדם 

 יעברו בכל אופן גם בלא שיאשר להם.

לא קיבל את דברי בני ישראל, ויצא  ברם, אדום

לקראתם 'בעם כבד וביד חזקה', למנוע בכח 

 מבני ישראל לעבור, אפילו במסילה.

אף כי אח עשיו ליעקב, לא יעברו ישראל 

בגבולו. עד כי יעלו מושיעים מהר ציון לשפוט 

את הר עשיו והיתה לה' המלוכה, וישים ה' את 

מהרה , ב11הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר

 בימינו.

 א גוטן שבת! 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 נכונות להשקעה מתמדת
הנהיגו משה ואהרן  םבה עשרות שניםלאחר 

את עם ישראל, במצרים ובמדבר, לאחר כל 

כמנהיגים וכחלק מעם, לאחר  התלאות שעברו

כל ההכנה של דור חדש שיכנס לארץ ישראל, 
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מתבשרים שניהם, שלא הם יביאו את העם אל 

 . הארץ

זמן קצר לפני הכניסה לארץ ישראל, ומדוע? 

הקב"ה על משה שיקח את מטהו ויחד מצווה 

עם אהרן ידבר אל סלע מסוים, לעיני בני 

העדה  יוציא מים שיספיקו לכלהסלע ישראל, ו

, כיון שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט ולצאן

השערה נחשב להם כחטא מה שהכו בסלע ולא 

 דיברו אליו. 

השגת המבוקש באיטיות  –דיבור 
 ועקביות 

העונש אינו אי הגעתם המשמעות היא, שעיקר 

את בני  'יביאו'של משה ואהרן לארץ, אלא שלא 

]"יען  בין החטא לעונש קשרמהו הו ,ישראל לשם

 לכן"[? –

שהכאה במקל היא פעולה  ,אולי אפשר לומר

הכאה  ,מהירותב ת המבוקשהשגהמסמלת 

נועדה לשבור, להזיז או לעקם משהו בצורה 

 .שונה לחלוטין היא פעולת הדיבור ,דיתימי

סלע להוציא ב 'ותהכל'הקב"ה אינו אומר למשה 

אליו. בדיבור  'לדבר'את מימיו, אלא דווקא 

לט אצל השומע, עד זקוקים לזמן עד שייק

 ויעשה את הפעולה. כנסו בו הדבריםשי

 דור הנכנסים לארץ
ואחר  ,של דור המדבר היו רצופים בנסים הםחיי

בואם לארץ ישראל יהיה עליהם להתרגל למצב 

שחייהם רצופים ביגיעה, "ארץ ישראל נקנית 

ביסורים", כיבוש הארץ גם הוא יהיה מעט מעט, 

בעבודת השם  "לא תוכל כלותם מהר", ואמנם

אין אלו יסורים שליליים או מרים, אדרבה, זו 

יגיעה מתוקה להשגת קרבת אלקות, עם 

כניסתם לארץ ישראל יהיו שייכים במצוות 

התלויות בארץ. אווירת השהייה במדבר כמוה 

כהכאה ]כלשון העם "זבנג וגמרנו"...[, החיים 

בארץ ישראל לעומת זאת הינם משולים לדיבור, 

 ין הטוב הינם איטיים ובטוחים.תהליכי קני

שנה את  ארבעיםמשה ואהרן הנהיגו במשך 

עתה, סמוך לכניסה לארץ  ,העם היוצא ממצרים

דור זה  נכנסים לארץ,הם עומדים מול דור ה

של השקעה מתמדת  לחיים כוחנמתאים ל

ועקבית, בסבלנות, וביגיעה גם כשאין רואים 

מה שהיה מתבטא על  את הפירות כאן ועכשיו,

ידי דיבור אל הסלע דווקא ולא על ידי הכאתו. 

א יכניסו את הגזירה שלמעתה מבואר היטב, ש

 .הכאת הסלעיש בה קשר לעצם  ,לארץהעם 

 "א גוט'ן שבת!" 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
על כל טובה שנגרמה שכרו של אדם 

  ממעשיו לזולתו
 ַהָבָשן ֶמֶלךְ  גוֹע ַוֵטֵצא ַהָבָשן ֶדֶרךְ  ַוַטֲעלו ַוִטְפנו

 ַוטֹאֶמר ֶאְדֶרִעי. ַלִםְלָחָמה וַֹעם ְוָכל הוא ִלְקָראָתם

 וֹאֹת ָנַתִתי ְבָיְדךָ  ִכי וֹאֹת ִתיָרא ַאל מֶֹשה ֶאל' ה

 ָעִשיתָ  ַכֲאֶשר וֹל ְוָעִשיתָ  וַֹאְרצ ְוֶאת וַֹעם ָכל ְוֶאת

-לג ,כאן )וְֹבֶחְשב ֵשבוֹי ֲאֶשר ָהֱאמִֹרי ֶמֶלךְ  ְלִסיחֹן

 (לד

מה ( כאן רש"יוהובא ב מבואר במסכת נדה )סא.

שונה היה סיחון מעוג שפחד משה רק מעוג? 

 ,בן יוחי מר רבי שמעוןיוחנן א מר רביא

יודע מה היה מתשובתו של אותו צדיק אתה 

שמא תעמוד לו זכות של אברהם  ,בלבו, אמר

אבינו, שנאמר ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, 

שפלט מדור  ,זה עוג]"הפליט"[ ואמר רבי יוחנן 

 המבול.

הלא כוונתו  ,התוספות )דעת זקנים( בעליהקשו 

הוא את כדי שיהרג אברהם ויקח  ,לרעה היתה

 ב, ח(:? שכך הם דברי חז"ל )בר"ר פר' משרה

ויבא הפליט, ריש לקיש בשם בר קפרא הוא "

עוג הוא פליט ולמה נקרא שמו עוג שבא ומצא 

את אברם יושב ועוסק במצות עוגות, הוא לא 

נתכוון לשם שמים אלא אמר אברהם זה קוניון 

הוא ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא 

יוצא למלחמה ונהרג ואני נוטל את שרי אשתו, 

שכר פסיעותיך  !חייך ,וש ברוך הואהקד מר לוא

ועל  ,שאת מאריך ימים בעולם ,אתה נוטל

שחשבת להרוג את הצדיק חייך שאתה רואה 

אלף אלפים ורבי רבבות מבני בניו, ואין סופו 

של אותו האיש ליפול אלא בידן שנאמר )דברים 

  ".ג( ויאמר ה' אלי אל תירא אותו כי בידך וגו'

 ו גדולכל מעשה או דיבור טוב שכר
אשריו ואשרי חלקו של התשובה לכך, אכן 

שזוכה בה לעולם  ,הזוכה לעשות מצווה כמאמרה

התורה מלמדת , אמנם .(סג שבת הבא )ועי'

 ,כל פעולה טובה היוצאת ממעשיוגם ש ,אותנו

כאשר היו לו כוונות אחרות אין הקב"ה  אף

שבתוך טוב החלק  עלגם מקפח את שכרו, ו

שבפועל ניצל לוט בגלל כיון . מקבל שכר מעשהו

זכה לאריכות ימים של מאות של עוג, בשורתו 

 וופחד ונו עם כלל ישראל חששישנים, ומשה רב

  .מאותה זכות שמא תעמוד לו ויפלו בידיו

 חידוש בעל השבט מוסר
פאה פ"א ה"א(  ,בעל שבט מוסר )אגדת אליהו

ברור שבית דין של מחדד ואומר, שאף כאשר 

למצוה, הקב"ה רב חסד  אתבו זימעלה לא יחש

מטה כלפי חסד מחשיב לו המצוה שנולדה 

ובזה פירש כוונת כיוון לה. מהעבירה כאילו 

ולך ה' חסד כי אתה 'הירושלמי בפירוש הפסוק 

, חסד ה' (תהלים סט) 'תשלם לאיש כמעשהו

רתו, ישמשלם לאדם עבור מצווה שנולדה מעב

  !כמעשהו כאילו עשאה בקום עשה וכיוון בה

אל יתרפה האדם מלקיים מצוות עד כמה ולזאת 

שידו מגעת ואל יתרפה בראותו שאינו מצליח 

לעשות המעשה בשלימות, שאין זה אלא מעצת 

יצר הרע, כי על כל חלק מהטוב שנעשה ואפילו 



נגרם בגלל מעשיו ודיבורו, שכרו גדול. בא וראה 

  .שכרה של כל מצוהעד כמה 

פעולה  לא לזלזל בשוםהחלש יאמר גיבור אני, ש

רו ובני ביתו ולו הקטנה יטובה שעושה לחב

כי אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות,  ,ביותר

בני ביתו לועל כל מילה טובה שאמר לחברו ו

על כל עזרה וחסד שעושה  מכל שכןו ,יקבל שכר

, ויעשה את אשר לאל ידו שכרו עד בלי די

 לעשות.

  ומבורך! שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

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

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

מי היזה את אפר פרה אדומה, כהן או 
 ישראל?

 ַעל ָזהְוהִ  רָטהוֹ ִאיש ַבַםִים ְוָטַבל בֵאזוֹ ְוָלַקח

 (יח, יט)וגו'  ָהאֶֹהל

 בן יונתן תירגם", טהור איש" התיבות את

 ".דכי כהן גבר: "עוזיאל

 הלא, בפרשתנו איגרי" "מרפסין בספר והקשו

, להזות כשרים הכל: "שנינו( מג.) יומא במסכת

 הרי ,"וקטן ואשה ואנדרוגינוס מטומטום חוץ

 שם) התוספות כתבו וכן בזר? אף כשרה שהזאה

 עבודה לאו דהזאה: "מפורשות (לימד ה"ד מג:

למה  ולכאורה זה סותר ,"בה כשר שזר כיון, היא

 צריכה שההזאה עוזיאל בן שכתב כאן יונתן

  ?"כהן" ידי על להתבצע

הרגילות היתה שהכהן  –תירוץ ראשון 
 היזה

 אף כשרה שהזאה שלמרות והביאו שם לתרץ,

 וזאת, היזה שהכהן היתה הרגילות אך, בזר

 יותר בטהרה רגילים היו שהכהנים משום

 את חיבבו שהכהנים ייתכן גם .העם משאר

 פירש כן ועל. לזרים הניחה ולא, ההזאה מצות

 שכן משום לא", דכי כהן גבר: "עוזיאל בן יונתן

 בפועל, עכ"ד. היה שכך משום אלא, החיוב הוא

ירושלמי סוטה ויש להוסיף, שכעין זה מצאנו ב

ביר את מנחת הסוטה פ"ג ה"א( שהכהן היה מע)

סוטה )מיד האשה לכלי שרת, ומבארים התוס' 

שאין זה מכח דין, אלא שכיון ( יט. ד"ה היה

שנטילת המנחה מידה נעשית על ידי הכהן, 

נותנה תה הרגילות שהוא זה שהי טבע הדבריםמ

 .לתוך כלי השרת

רק בפרה האדומה  –תירוץ שני 
 הראשונה היתה ההזאה על ידי כהן

 הראשונה האדומה בפרה שרק ,ואולי יתכן

 צריכה שההזאה זה דין נאמר, במדבר שנעשתה

 הנאמר ואילו, בדווקא כהן ידי על להתבצע

 על מדובר, בזר כשרה שהזאה ובתוספות בגמרא

הדורות, וכעין  במהלך שנעשו הפרות שאר

שמפי השמועה  (פרק ד)מסכת פרה שמצאנו ב

למדו ששאר פרות נעשות בין בכהן גדול בין 

פרה אדומה ]עי' יומא מב:.  כהן הדיוטב

שנעשתה ע"י משה רבינו נשרפה ע"י אלעזר בן 

שאר פרות כשרות  ,אהרן הכהן שהוא סגן כהן

כאן נעשתה  .לפי חלק מהדעות גם בכהן הדיוט

וכאן צריך לראות את פתח  ,בפתח המשכן

בשאר פרות הביאו מים ממעיין  .המקדש

 [.במדבר לא ,השילוח

  הסמל לטהר –כהן 
]ובדרך דרוש יש לומר עוד, ש'כהן' הוא סמל 

לטהרה, והכוונה 'טהור ככהן', וכעין שמצאנו 

 כל יאשיה בר אחאי רב "אמר וז"ל: כלה, במסכת

 ישראל הוא אפילו העבירה מן עצמו המפנה

 גבי על גדול ככהן עולה להעלות הוא ראוי

ועיין יחזקאל )כב, כו( 'כהניה חמסו  המזבח",

 בין קדשי, ויחללו תורתי מסוח תורתי כהניה

הבדילו וגו'', שמשמע שכהנים  לא לחל קדש

 תפקידם כולל הבדלה בין טמא לטהור, וכן נאמר

משמע  פאר' יכהן )ישעיה סא, י( 'וכחתן

מסוים. ואכן זאת  למצב סמל הינה שכהונה

  בדרך דרוש בעלמא.[

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 ביץרבינו הכהן גמליאל הרב

רבינוביץ  הכהן גמליאל ה"ג ר'הרלתגובות: 

 פרדס', כיםכ"ח כר 'אודך אני גם' ס"מח שליט"א,

 ג"כ, ועוד  'החדש יוסף

 מתהלך בג"ן

 החילוק שבין מלחמת סיחון ועוג
ַעד ִבְלִתי  ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ָכל ַעםוֹ ַוַטכו אֹתוֹ

 )כא, לה( ָשִריד ַוִטיְרשו ֶאת ַאְרצוֹ ִהְשִאיר לוֹ

יש לבאר, מה שכאן אצל עוג כתוב בלשון רבים 

את ארצו, וכן מבואר שהכו את  וירשואותו  ויכו

עוג וגם את בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר 

ואילו לעיל אצל סיחון כתוב בלשון  לו שריד.

את ארצו, וכן  וירשישראל לפי חרב  ויכהויחיד, 

 לא נאמר שהכו את בניו ואת כל עמו.

ולפי פשוטו יש לומר בזה, שאכן הא בהא תליא, 

שהנה פירש רש"י לעיל )פסוק כא( 'וישלח 

ישראל מלאכים, ובמקום אחר תולה השליחות 

ראל הם במשה וכו', שמשה הוא ישראל ויש

משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי 

הנשיא הוא הכל'. ולפי זה גם מה שכתוב 'ויכהו 

ישראל לפי חרב' עולה על משה רבינו, שהוא 

עצמו הרג את סיחון. וזה לעומת זה: משה רבינו 

שהיה המלך והנשיא של ישראל, הרג את סיחון 

מלך האמורי, והוא לא טיפל בעצמו להרוג את 

ו ואת עמו, ועל כן אצל סיחון שכתוב בלשון בני

יחיד ומדבר רק ממשה רבינו, לא נזכרה הכאת 

בניו ועמו, ואילו אצל עוג כתוב ויכו אותו ואת 

בניו ואת כל עמו, בלשון רבים, שעולה על משה 

רבינו וכל עם ישראל, שמשה רבינו, המלך, הכה 

את עוג מלך הבשן, ושאר בני ישראל הכו את 

 .12כל עמובניו ואת 

ויבוארו בזה הפסוקים בתחילת פרשת בלק, וירא 

בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, 

היינו בלק שהיה המלך התיירא ממה שעשה 

ישראל בלשון יחיד, היינו ממה שמשה רבינו 

הרג את סיחון. אבל ויגר מואב מפני העם מאד 

כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל, ששאר 

תייראו ממשה רבינו דווקא אלא מכל העם לא ה

העם שיעמדו נגדם, 'ויאמר מואב אל זקני מדין 

עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך 

השור את ירק השדה', שאינו משאיר שריד כשם 

שאצל עוג עמדו עליו כל בני ישראל והרגו את 

בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד, 

עת ההוא', הוא לא 'ובלק בן צפור מלך למואב ב

 התיירא רק ממשה רבינו.

ומה שאין מבואר כאן בפרשת חוקת שהכו גם 

את בני סיחון ואת עמו, יש לומר שזה מורה 

שלא עלה בידם לשרש לגמרי אחר טומאת 

העבודה זרה והקליפה של סיחון, וכדאיתא 

ברמב"ן וברבינו בחיי פר' מטות ששמות הערים 

. ומה שעלה של סיחון היו על שם עבודה זרה

בידם לבטל לגמרי את טומאת העבודה זרה של 

עוג ולא של סיחון, יש לומר על פי המבואר 

ויעלו,  ויפנובמדרש )במדבר רבה יט, לב( עה"פ 

מלחמת סיחון עשו באלול ועשו את הרגל 

בתשרי ואחר הרגל מלחמות עוג כמה דאת אמר 

בבקר והלכת לאהליך. וסוכות הוא מסוגל  ופנית

צרא דעבודה זרה כדברי הגמרא )ערכין לביטול י

לב:(, דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה, 

ואגין זכותא עלייהו כי סוכה. וכתבו בספרים 

)עי' אמרי אמת לסוכות תרע"ה( סמך מזה שעל 

ידי סוכה יכולים לבטל יצרא דעבודה זרה, ועל 

כן דווקא במלחמת עוג שהיה אחר סוכות, היו 

ה זרה לגמרי עד בלתי יכולים לבטל העבוד

השאיר לו שריד, שכך הוא דרכה של ביטול 

עבודה זרה כדאי' בגמ' )ע"ז מה:( שהעוקר 

 עבודת כוכבים צריך לשרש אחריה.

מלחמת עוג היה מט"ז תשרי עד י"ח 
 תשרי

ובמה שנאמר במדרש שמלחמת עוג היתה אחר 

הרגל, שכך נלמד ממה שנאמר ויפנו ויעלו 

כת לאהלך, הנה לפי זה וכתוב ופנית בבוקר והל

נמצא שמלחמת עוג התחיל בט"ז בתשרי, כמו 

שכתבו התוספות )ר"ה ה. ד"ה ומה( שופנית 

בבוקר היינו ביום שלאחר היום טוב הראשון. 
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ואשלח מלאכים אל סיחון וגו', ומסיים בלשון רבים ונך 
אותו ואת בניו ואת כל עמו, שכאן אמר 'ונך' בלשון רבים, 
ועולה על משה וכל ישראל עמו, ואכן כאן מבואר גם שהכו 

 עמו.  אותו ואת בניו ואת כל



וכתב בראש יוסף )הקדמון הנדפס באמסטרדם 

שנת תע"ז ברכות דף ל'( שמלחמת עוג היתה ג' 

ימים והביא ראיות לדבר. נמצא שמלחמת עוג 

גמרה ביום י"ח תשרי. וראה ברש"י על הפסוק נ

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר, שהיה זה אחר 

מלחמת סיחון ועוג, נמצא שביום י"ט תשרי 

התחיל להתפלל על ביאתו לארץ ישראל. ועתה 

צא וחשוב מי"ט תשרי עד ז' באדר, י"ב ימים 

שבחודש תשרי, כ"ט ימים בחודש חשון, כ"ט 

בטבת, ]כמבואר בשו"ת  ימים בכסליו, כ"ט ימים

בני ציון ח"א סימן א אות לז, שקביעות שנת ב' 

אלפים תפ"ח שנת פטירתו של משה רבינו היתה 

'בח"ג' או 'הח"א' שבה חשון כסליו וטבת חסרים[ 

ל' ימים בחודש שבט, כ"ט ימים באדר א' ]כמאן 

דאמר בראש השנה יט: שאדר א' חסר הוא[, ו' 

שמשה רבינו מת ימים באדר ב' ]כדאי' במדרש 

באדר שני[ הרי לנו קס"ד ימים, ובכל יום 

התפלל שלש תפילות, שחרית מנחה וערבית, 

ובסך הכל תצ"ב תפילות. והנה בקס"ד ימים יש 

כ"ג שבתות ונוסיף עוד תפילת מוסף לכל 

, הרי לנו תקט"ו תפילות בדיוק. וזהו 13שבת

שאמרו במדרש שמשה רבינו התפלל תקט"ו 

  תפילות.

טרה לראש צדיק )פר' ואתחנן( כתב, ובספר ע

שביום שנפטר היהודי מפרשיסחא זצללה"ה 

באותו יום נזדמנו ביחד הרה"ק בעל מאור ושמש 

עם הרה"ק רבי שמואל מקארוב, ואמר המאור 

ושמש, יודע אני שיש איזה יחוד שמסוגל לייחד 

באותו יום, אמנם אין יכולין לייחד אותו היחוד 

יחד אותו בחוץ לארץ רק בארץ ישראל, ומי שמי

הוא מוכרח למות, והרב היהודי יודע אני בו 

שהוא נצחן גדול בעבודת השם ית', ובודאי לא 

ישגיח על זה ויעשה היחוד ויסתלק, והיה 

מתמרמר על זה, וכן היה שנפטר היהודי הקדוש 

באותו יום. ועיי"ש בעטרה לראש צדיק שמשה 

לארץ. רבינו כיוון יחוד זה ועל ידי זה מת בחוץ 

והדברים נפלאים, שהיהודי הקדוש נסתלק ביום 

י"ט תשרי, ודווקא בזה היום נתעורר משה רבינו 

להתפלל על כניסתו לארץ ישראל, כי באותו יום 

היה מסוגל לייחד יחוד זה שאין יכולים לייחד 

רץ ישראל. וזהו שאמר משה רבינו אותו רק בא

לאמר ה' דייקא,  בעת ההואואתחנן אל ה' 

היינו שיוכל לייחד יחוד זה ]ויחוד הוי"ה  אלקים

אלקים הוא ענין ביטול עבודה זרה הנ"ל, 

שהוי"ה בא"ת ב"ש בגימטריא ש', וכן אלקים 

במילוי הוא בגי' ש', שהוא ביטול עבוד"ה זר"ה 

שמספרו אחד פחות מש' כידוע[. ויש עוד 

 להאריך בזה טובא ואכמ"ל מחמת קוצר היריעה.

 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי : הרב ישראללתגובות
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 . תפילות מוספים של סוכות וראש חודש, ואכמ"ל

 עיון המשפט

האם מותר לעבור בחצר פרטית ללא 
 רשות?

ַוֵטט  ,ִבְגֺבלוֹ ֲעבֹר ִיְשָרֵאל-ֶאת ְנתֹן םַוְיָמֵאן ֱאדוֹ

 )כ, כא( ֵמָעָליו ִיְשָרֵאל

שתי כניסות לבניין, כל אחת במקומות רבים יש 

לרחוב אחר, ואנשים מבקשים לקצר את דרכם 

ולעשות את הבניין קפנדריא. ולעיתים גם יש 

הפרשי גובה, ואנשים מבקשים להשתמש 

במעלית לצורך אותו קיצור דרך. האם מותר 

לעבור ללא רשות? ובמקום שאסור לעבור ללא 

רשות, האם יש לבקש רשות מכל השכנים או 

ק שכן אחד או וועד הבית? ומה דין שיספי

מעבר בחצר פרטית? האם יש הבדל בין מעבר 

חד פעמי למעבר קבוע? ומי שעבר ללא רשות, 

 האם יהיה חייב לשלם כסף?

 כללי הדין במעבר בשטח פרטי
כרגיל אם הדיירים מקפידים על כך, יש 

אומרים שחל איסור מוחלט לעבור בשטח פרטי, 

בניין, או בחדר בין אם מדובר בחצר של ה

מדרגות, וקל וחומר אם אדם מבקש להשתמש 

. ויש 14במעלית של הבניין בכדי לקצר את דרכו

אומרים שאם אינו גורם להם נזק והפרעה מותר 

. ואם 15לעבור שם, גם אם הדיירים מתנגדים

גורם הפרעה, וכגון שעל ידי המעבר עלול 

להיות היזק ראיה, או שבאים אנשים רבים 

המדרגות ונגרם כך הפרעה  לעבור בחדר

לדיירים, או שמצוי רעש מהעוברים ושבים 

בחצר, ודאי אסור להשתמש ללא רשות. ולכל 

הדעות אסור להשתמש במעלית ללא רשות כל 

. אמנם אם ברור לו שהשכנים אינם 16השכנים

מקפידים, יש אומרים שמותר להשתמש ללא 

. ובשעת הדחק גדול, וכגון אם 17רשות מפורשת

לקצר דרך עבור אדם נכה שאינו יכול  מבקשים

ללכת, ויש בזה צורך ארעי. ניתן להניח 

שהדיירים אינם מתנגדים, ולהשתמש במעלית 

שימוש ארעי. ולכתחילה ישלם מעט כסף עבור 

, ואת הכסף יתן לוועד 18החשמל של המעלית

 הבית, שהרי וועד הבית משלם על החשמל.

                                                             
פתחי תשובה סי' שס"ג סק"ג הביא מחלוקת בדין זה,  14

 ועיין בהערה הבאה.
רמ"א סי' שס"ג סעיף ו' כתב שאדם אינו יכול לאסור  15

י' להכנס לביתו אם אין לו יכולת להשכיר את הבית. ועי
 תשובת מהרש"ם ח"ג סי' ש"ט שהאריך בזה.

המעלית אינו קרקע, אע"ג שהוא מחובר לקרקע. ואסור  16
להשתמש בחפץ של אדם אחר ללא רשות. וחזקתו 

 שמקפידים עליו.
ש"ך סי' שנ"ח סק"א כתב להתיר להשתמש בחפץ של  17

אדם ללא רשותו אם ברור שאינו מקפיד על השימוש, 
' וחולק עליהם. ועיי' בשו"ע הרב ועיי"ש שהביא דברי התוס

 שאלה ושכירות ח' ובמנחת פיתים שנ"ח ד'.
המנחת פיתים שם כותב לחלק בין הנאה מחפץ חבירו  18

בצורה של כילוי שאסור גם אם אין מקפידים, להנאה 
שאינו של כילוי שמותר אם אין מקפידים. ודמי השימוש 

 בחשמל דומים להנאה של כילוי. וצ"ע בזה.

 אם קיבל רשות מחלק מהדיירים
יש לקבל רשות הדיירים, או לתלות כל מקום ש

שאינם מתנגדים. יש לקבל רשות מכל הדיירים, 

. ואין לוועד 19וכל אחד מהדיירים רשאי לעכב

הבית סמכות להרשות מעבר, שהרי הוא הוסמך 

לנהל את הבניין כמקובל, ולא להרשות לאלו 

שאינם דיירי הבניין להשתמש בבניין ללא 

מבקש רשות כל הדיירים. אמנם אם אדם 

להכנס לבניין ולהשתמש במעלית כדי להגיע 

לאחד הדיירים, אין שאר הדיירים יכולים לעכב 

עליו. בין אם אותו אדם בא לצורך הדייר שגר 

שם, ובין אם בא לצורך עצמו וכגון לבקש צדקה. 

שהרי הבניין והמעלית מיועדים לשימוש לכל 

 הדיירים ולכל האורחים שלהם.

יור על הגג וכדו', יש ואלו שהוסיפו יחידות ד

לעשות שאלת חכם אם מותר להם להשתמש 

במעלית ללא אישור כל הדיירים, שהרי הם לא 

שותפים בבניין, ואם היה אסור להוסיף את 

היחידות דיור הללו, יהיה אסור להם להשתמש 

במעלית. ומצוי מאוד שדיירים מקפידים על כך 

 .20ואינם מוחים מפני חשש מחלוקת

 ור, האם חייבים לשלם?אם נכנס באיס
מי שעבר בחדר המדרגות ללא רשות, באופן 

שמפריע לדיירים, אינו חייב לשלם כסף. ואם 

הדיירים הודיעו שאינם מרשים לעבור, או 

אפילו אחד הדיירים הודיע שאינו מרשה לעבור 

שם. יש אומרים שחייב לשלם דמי מעבר, ויש 

 . ולכו"ע כיון שעבר איסור שנכנס ללא21פוטרים

רשותם, חייב לפייס אותם. ואם השתמש 

במעלית ללא רשות, וודאי חייב לשלם את 

הוצאות החשמל, וישלם את הכסף לוועד הבית, 

 שהרי וועד הבית משלם את חשבון החשמל.

ומכל מקום ראוי לכל אדם לוותר הרבה מאוד, 

 .22ולא להעמיד הדבר על דין התורה

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת .
 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

ממונות  בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

                                                             
הוא, שהרי הם שותפים, ואין השותף יכול להתיר פשוט  19

להשתמש ללא הסכמת שאר השותפים. וביו"ד סי' רכ"ו 
סעיף א' התבאר שאם אדם הדיר הנאה, אסור למודר הנאה 

 להכנס לחצר שלו גם אם שאר השותפים מרשים לו.
דיני ריבוי דיורין נתבארו בתחילת סי' קנ"ד, ובמקום  20

ר, כיון שלעיתים הוא גורם שיש מעלית, הדין חמור יות
 לדיירי הבניין להמתין זמן רב למעלית.

שו"ע חו"מ סי' שס"ג סעיף ו כתב בדין הדר בחצר חבירו  21
שלא מדעתו שהוא תלוי בדין חצר דקיימא לאגרא וגברא 

דעביר למיגר. אמנם כתב השו"ע שאם אמר לו צא ולא יצא, 
ברא לכו"ע חייב לשלם גם אם החצר לא קיימא לאגרא וג

לא עביד למיגר. ופשוט שאם אמר שאוסר להכנס, הרי הוא 
 כמי שאמר צא.

וברמ"א שם כתב שאם הוציא חבירו מביתו ודר בו במקומו, 
פטור מלשלם, ולפי דבריו, פשיטא שאם הוציא חבירו פטור, 

קל וחומר אם אמר לו צא יהיה פטור. וביש"ש כתב שהוא 
הארכנו בזה  מחלוקת ראשונים. ובעיון המשפט סי' שס"ג

 עוד.
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 דין תורה, ב"מ דף ל' ע"ב.



 פרחים לתורה
אוהב שלום  –הוי מתלמידיו של אהרן 

 ום!ורודף של
ָרֵאל )כ, ַוִטְבכו ֶאת ַאֲהרֹן ְשלִֹשים יוֹם כֹל ֵבית ִישְ 

 כט(

על המילים "כל בית ישראל", כתב רש"י: 

האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום, 

  ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.

ובפסוק האמור בפטירת משה )דברים לד, ח( 

בני  ָרֵאל ֶאת מֶֹשה", כתב רש"י:"ַוִטְבכו ְבֵני ִישְ 

ישראל, הזכרים, אבל באהרן, מתוך שהיה רודף 

שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אשה 

 לבעלה, נאמר "כל בית ישראל", זכרים ונקבות.

המהר"ל שואל איך ייתכן שנשים לא בכו על 

פטירת משה רבנו, וכי כל הטובות שעשה עמהם 

יבה מספקת שיבכו ארבעים שנה במדבר אינן ס

 עליו נשות ישראל?!

 של אהרן הכהן מעשיו
במסכת כלה רבתי )פ"ג ה"ה( כתוב: שמונים אלף 

בחורים, קרואים בשם אהרן, יצאו אחר מיטתו 

של אהרן. ומבואר שם שבחורים אלו, נולדו אחר 

שאהרן השכין שלום בית אצל הוריהם, ולכן 

 משנולדו קראום על שם אהרן.

אהרן הכהן היה עסוק מאוד: א. ויש לתמוה, הרי 

עבודות המשכן היו מוטלות רק עליו ועל שני 

בניו שהיו הכהנים היחידים במדבר )לפחות עד 

שנולדו להם בנים וגדלו והגיעו לגיל בו היו 

ראויים לעבוד במשכן(! ב. בגמרא מבואר 

כיצד סדר משנה, משה למד מפי )ערובין נד:( 

פירקו. הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה 

נסתלק אהרן וישב לשמאל משה, נכנסו בניו 

ושנה להן משה פירקן. נסתלקו בניו וכו'. נכנסו 

זקנים ושנה להן משה פירקן. נסתלקו זקנים, 

נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן. נמצאו 

ביד אהרן ארבעה, ביד בניו שלשה, וביד הזקנים 

שנים, וביד כל העם אחד. נסתלק משה ושנה 

ן פירקו. נסתלק אהרן, שנו להן בניו להן אהר

פירקן. נסתלקו בניו שנו להן זקנים פירקן, נמצא 

ביד הכל ארבעה. אם כן גם סדר לימוד זה דרש 

זמן רב מאהרן. והרי כל אחד יודע שהיועצים 

העוסקים בהשכנת שלום בית, משוחחים עם כל 

א' מבני הזוג שעות רבות, עד הגיעם אל 

כן מתי מצא אהרן זמן  המנוחה ואל הנחלה, ואם

 להשכנת שלום בין שמונים אלף זוגות??? 

 של אהרן בהבאת שלום  דרכו
מבאר האדמו"ר מטולנא שליט"א, שאנשי דור 

המדבר הרגישו את לבו של אהרן שהיה לב כל 

העם, שבתוככי לבו הוא באמת כאב את 

המחלוקת והיה שונאה תכלית שנאה, ומצד שני 

הם הרגישו  אהב אהבת עולם את השלום.

שאהרן מבין את בעיותיהם וחי עם כל יחיד 

ויחיד את צרתו ובעייתו. מתוך כך אף אחד לא 

רצה להתחיל במחלוקת, כשידע את הצער הרב 

שיהיה מנת חלקו של אהרן כשיתוודע לאותה 

מריבה. בתיתו הרגשה זו לכל בית ישראל, עקר 

אהרן למפרע כל שבב מחלוקת שהיתה יכולה 

ורה שהיא. לכן כמעט לכל אחד להתגלע בכל צ

מישראל נגע הדבר. הרגשתו זו סחפה את העם 

ונטעה בלבם אהבה לאין ערוך לאהרן, עד 

גם שבפטירתו, כולם בכו עליו באופן ספונטאני. 

אלו שלא נזקקו לשירותיו של אהרן, הרגישו 

 שהם "על לב אהרן תמיד".

וכשנזקק אי מי לטיפולו של אהרן, די היה 

ות של אהרן כדי להשקיט את במילים ספור

 המריבה ולהשכין שלום אמיתי.

 דמעתי בנאדך... שימה
לא היה כאן בכי על הפסקת שרותיו של אהרן. 

היה כאן בכי אמיתי על חסרון וחלל עצום 

שכולם הרגישו. אמנם גם על פטירת משה בכו, 

אבל לא מתוך אותה פנימיות ולא באותה 

 עוצמה.

ל יום פטירתו האמרי אמת מבאר שלא בכדי ח

של אהרן בראש חודש אב. על יום זה אמרו 

חכמינו "משנכנס אב ממעטין בשמחה" )תענית 

כט.(. כדי שכלל ישראל יבכו על אהרן לדורות, 

קיבל אהרן שכר זה שיום פטירתו חל במועד בו 

כולם ממעטין בשמחה. כמובא בספר חסידים על 

אדם שהיה יוצא ללוות כל מת וחלץ מנעליו, 

ף נפטר בתשעה באב, ויצאו כולם ללוותו ולבסו

 חלוצי מנעלים, והיה זה שכרו.  

יתן ה' שנשכיל לחוש ולהרגיש איש את צרת 

 רעהו, ולהיות מתלמידיו של אהרן בפועל ממש!

 שבת שלום ומבורך!
 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 פרשה ואוצרותיה
 מנהג שפיכת המים בשכונת המת

ְולֹא ָהָיה ַמִים  .ַוָתָמת ָשם ִמְרָים ַוִתָקֵבר ָשם

 ב(-)כ, א ָלֵעָדה

הארחות חיים )לר"א מלוניל הל' אבל( והכלבו 

)סי' קיד(, הביאו מנהג העולם לשפוך את המים 

 .השאובים הנמצאים בשכונת המת

אלא  ,23זה יסוד בגמרא והוא רק מנהגאין לדין 

שבאבודרהם )הל' ברהמ"ז לאבל( הביא רמז 

ַוָתָמת ָשם ִמְרָים למנהג זה מהנאמר בפסוק "

", והיינו שמפני ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִתָקֵבר ָשם

ששפכו כל ישראל את מימיהם במות מרים לא 

היה להם מים לשתות. ודין זה נפסק להלכה 

 ו"ע )או"ח סי' תנה ויו"ד סי' שלט(.בב"י וש

 לצורך פרסום  –טעם ראשון 
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סי' קב אות ד[ השיב על שאלה בענין זה 'הנה בדבר כזה 
אין אני אוהב להשיב במה שאין לו יסוד בפוסקים רק 

 .'מנהגי להורות הוא כך..

ובטעם מנהג זה כתבו הראשונים, שהוא משום 

סימן שידעו הכל שיש מקרה מוות בשכונה זו, 

שאין להודיע דבר זה בפירוש בפה, שעל המבשר 

ִצא ומוֹבשורות רעות אומר הפסוק )משלי י, יח( "

 ". ִדָבה הוא ְכִסיל

סום הוא כדי שיתעסקו במת ויקברוהו, ענין הפר

. 24וכן כדי להזהיר את הכהנים שלא יטמאו לו

ענין נוסף יש בפרסום המת, על פי דברי הגמ' 

בשבת )קו:( אחד מבני החבורה שמת תדאג כל 

החבורה, ואף הגרים בשכונה אחת זה עם זה, יש 

להם ליתן לבם ביותר לחזור בתשובה, ולכן צריך 

 כונה. להודיע לכל בני הש

   מפני הסכנה –טעם שני 

הוא מפני שמלאך המות  ,טעם נוסף למנהג זה

משפשף סכינו במים שאובים הנמצאים בשכונת 

, ומטיל במים טפת דם מן המת ויש 25המת

 סכנה בשתיית המים. 

בתשב"ץ )סי' תמב( מובא מעשה הממחיש את 

 מן גודל הסכנה בשתיית מים אלו, באחד ששתה

 ולאחר המת, פטירת עתבש בבית שהיו המים

 ששתה, האדם של נשמתו יצאה קלה שעה

 המות המלאך את וסיפר להם החכם שראה

 אלו.  במים סכינו את משפשף

 להראות מעלת הנפטר –טעם שלישי 
התשב"ץ )סי' תמז( מביא טעם נוסף, משום 

ם ַוָתָמת שָ שכשמתה מרים פסקה הבאר דכתיב "

", והיינו ָיה ַמִים ָלֵעָדהְולֹא הָ  ִמְרָים ַוִתָקֵבר ָשם

שבזכות מרים היה הבאר הולך עם ישראל 

ומוציא להם מים, וכשמתה מרים הפסיקה 

הבאר להוציא מים, ואף אנו מרמזים לזה שנפטר 

זה הוא אדם גדול ובדין הוא שיפסקו המים 

 .בשבילו

 שבת שלום ומבורך!
 טרסר קונחב, מלתגובות: הרב ישעיה שוורצמן

  חלקים ב' 'קול ישועה'

 רז בפרשה

האם צריך להשקות בהמתו לפני 
 ששותה?

 ְוִהְשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְבִעיָרם )כ, ח(

רבנו חיים בן עטר, ה"אור החיים" הקדוש, דקדק 

כאן מדוע נקט 'העדה ובעירם'. ותירץ לומר 
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דברים ]להר"ג ליטש רוזנבוים, יו"ד סי' ריא[, שלפי ביאור 
זה אין לשפוך המים בעכו"ם שמת, שאין ישראל מחוייבין 
לקברו ואין הכהנים מוזהרים על טומאתו. אלא שלפי"ז יש 
להקשות מדוע במות מרים שפכו ישראל את מימיהם, והא 

ני שמתה בנשיקה אינה מטמאה, וכמו שמשמע במדרש מפ
 ]ילקוט רמז תשסג[ שמשה ואהרן טפלו בקבורת מרים.

הפנים יפות ]חקת ד"ה ותמת[ הקשה לפירוש רש"י שם  25
אף היא בנשיקה מתה', וא"כ לא היתה  –'ותמת שם מרים 

מיתתה על ידי מלאך המות, ואין שייך הטעם שמלאך 
ישב הפנים יפות, שאפשר המות מדיח סכינו במים. וי

שמשה ואהרן לא פרסמו שמתה בנשיקה שאינו כבוד של 
מעלה, ולכן שפכו ישראל את מימיהם שסברו שמתה כדרך 

 כל הארץ



ך לשתות האדם קודם מפני הסכנה. וזה שצרי

לשונו: והוצרך להזכיר עדה ובעירם, להקדים 

העדה לבהמות, והגם שאמר הכתוב )דברים יא( 

'ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת' וגו' ואמרו 

ז"ל )ברכות מ.( שצריך להקדים מאכל לבהמתו, 

ואחר כך הוא. כל זה אם אין סכנה בדבר אבל 

קודמין. עכ"ל. אולי  חייו –כשיש גדר סכנה 

כוונתו לחלק שבאכילה תמיד יאכיל לבהמתו 

קודם ובשתיה תמיד יקדים הוא לשתות, 

שבאכילה אין סכנה לאדם אם יקדים לתת 

לבהמה, אבל בשתיית מים יש סכנה לאדם ח"ו, 

 ברם יש לדון בדבר, שיתכן שאם יודע שאין שום

סכנה אזי יקדים להשקות הבהמה, ומאידך יתכן 

שלא פלוג, והואיל ובשתייה תיתכן סכנה לכן 

גם באופן שבו אין סכנה בפועל, לא חילקה 

 התורה בזה ויקדים הוא לשתות.

אכן העירו, שדעת האור החיים שאפילו במאכל 

שצריך להקדים, אינו חובה גמורה. וכן נראה 

ה"ח(. וראה מדברי הרמב"ם )הל' עבדים פ"ט 

בדבריו לפסוק 'שתה אדוני וגם לגמליך אשאב' 

)בראשית כד, יט(, ועיין בהבנת הרב יד אפרים 

 )סי' קסז ס"ק יח(.

 הדין בעופות ודגים
והנה, כנראה הוא הדין ל'עופות' שצריך 

להאכילם לפני שאוכל, כמו בהמה, ואף על פי 

שחכמינו ז"ל נקטו 'בהמה', כלשון הפסוק 'ונתתי 

דך לבהמתך'. ועוד נראה שהוא הדין עשב בש

למי שיש לו אקווריום עם 'דגים' ]אף על פי 

שהדגים אינן טהורים. ושוב ראיתי בשו"ת שבות 

יעקב )ח"ג סי' יג( שכל בהמה חיה ועוף טהורים 

בכלל 'בהמתך'[. אכן לענין אכילה  –וטמאים 

 .26כולם שוים

ואולם לשון הגמרא )ברכות מ.( אסור לאדם 

ש גירסא: שיטעם[ קודם שיתן מאכל שיאכל ]וי

לבהמתו, שנאמר 'ונתתי וגו' לבהמתך', והדר 

'ואכלת ושבעת', ע"כ. וצריך ביאור לפי דעת 

הרמב"ם שאינו חובה רק חסידות, מדוע מי 

שמפסיק בין ברכה לאכילה לא הוי הפסק ]כמו 

שאמרו שם בגמרא, וברמב"ם )הל' ברכות פ"א 

 ויש ליישב. ה"א(, ובשלחן ערוך )סי' קסז([.

-והנה בספר חסידים )סי' תקלא( כתב שבצמאון

מים האדם קודם לבהמה, דכתיב 'ותאמר אליו 

גם אתה שתה' ואחר כך 'וגם לגמליך אשאב' 

)בראשית כד, מו. וכעי"ז בפסוקים הבאים(, 

וכתיב 'והשקית את העדה ואת בעירם', 'העדה 

תחילה' ואחר כך 'את בעירם'. והובא במגן 

 קסז(. אברהם )סי'

ואולם הגאון כתב סופר )סי' לב( שאל, הלא 

כתוב 'ואכלת ושבעת' ואמרו חז"ל )ברכות מט:( 

ואכלת זו אכילה, ושבעת זו שתיה, וכל זה אחרי 

שנתן לבהמתו, ונמצא שאדם שותה אחר 
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הבהמה? ומכאן הוכיח שגם בשתיה בהמה 

קודמת. אך ראיתי במקור חסד )שם( שהרגיש 

וב 'ושבעת'[ עולה על בזה, ותירץ, ששם ]שכת

שתיה שבתוך הסעודה, שאכל אחרי שנתן 

 לבהמה. 

המגדל בעלי חיים עליו ליזהר באכילתם וכו' 

ולבל יצטערו! וידועה אזהרת האריז"ל שלא לגדל 

בעלי חיים. ועיין בברכי יוסף )סי' קנז(. וה' יברך 

 את עמו בשלום ובא לציון גואל, אמן.

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז לעזרא הרב
 

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

ת מציון "ס שו"מחציון וראש כולל פלא יועץ, 

  אורה ועוד

 שתו ושיכרו

 נסי נחלי ארנון
ַבִםְדָבר ן ֲאֶשר ִמָשם ָנָסעו ַוַטֲחנו ֵמֵעֶבר ַאְרנוֹ

ָאב ֵבין ן ְגבול מוַֹהטֵֹצא ִמְגֺבל ָהֱאמִֹרי ִכי ַאְרנוֹ

מֹת ָאב וֵבין ָהֱאמִֹרי. ַעל ֵכן ֵיָאַמר ְבֵסֶפר ִמְלחֲ מוֹ

ן. ְוֶאֶשד ה' ֶאת ָוֵהב ְבסוָפה ְוֶאת ַהְמָחִלים ַאְרנוֹ

ל מוָאב. ְגבוַהְמָחִלים ֲאֶשר ָנָטה ְלֶשֶבת ָער ְוִנְשַען לִ 

ֶשה וִמָשם ְבֵאָרה ִהוא ַהְבֵאר ֲאֶשר ָאַמר ה' ְלמֹ

 טז(-ֱאסֹף ֶאת ָהָעם ְוֶאְתָנה ָלֶהם ָמִים )כא, יג

רש"י פירש עפ"י חז"ל שהיה נס גדול שיסופר 

עליו כעל נס קריעת ים סוף: האמוריים ארבו 

במערות ונטה ההר של ארץ ישראל לקראת 

ים, והבאר ירד לנחל ישראל, ומעך את האמורי

ועלה עם דם לפרסם הנס ואמרו שירה. ולדבריו 

ה צריך ביאור 'ִהוא ַהְבֵאר ֲאֶשר ָאַמר ה' ְלמֹשֶ 

מי ֱאסֹף ֶאת ָהָעם ְוֶאְתָנה ָלֶהם ָמִים' מה הקשר ל

 מריבה?

והרמב"ן מפרש שהנס הוא מלחמת סיחון 

במואב, שכבש בסופה וסערה עד הארנון ועל ידי 

ארץ לישראל ]שארץ מואב נאסרה כך נטהרה ה

להם[. והרצועה היוצאת מגבול האמורי היא 

 ֵיָאַמר ְבֵסֶפר' הוא ַעל ֵכןהארץ שכבשו ממואב, ו'

יֹאְמרו  'ַעל ֵכןעל אותו נס דלהלן בפרשה 

כלל ַהםוְשִלים בֹואו ֶחְשבון'. ולדבריו צריך עיון, ב

 מה ענין הבאר לכאן.

ל יתברך -שהעמיד הא' נסהספורנו מפרש, שהיה 

אז רוח סערה, ומשפך נחלים רבים שמנעו את 

ֵאר סיחון מלבוא להתקומם'. וִמָשם ְבֵאָרה ִהוא ַהבְ 

לכלל  בארנשלם והת בארשעל ידי נס ה –

ישראל מה שלא ראו במי מריבה  שהיה נראה 

בהכאת הסלע שהמים טבעיים רק באו בנס 

לסלע היו  ופלא ממקום אחר ]ואילו היו מדברים

הסלע למים[. וכאן ראו  הפיכתרואים נס 

נגד שפך הארנון ושהם מים עולים שהמים 

 בעצם. ִנִןִיים

בדרכי נועם )תשס"ט( כתוב ששירת הבאר היא 

על האהבה החדשה שפתח בהם משה רבנו על 

ידי הכאת הסלע. ולדבריו הק' עדיין צ"ב ענין 

 נחלי ארנון שאז הכירו בזה ולא קודם. 

 חלי ארנוןשני נ
והנה הרמב"ן והספורנו פירשו בתוך דבריהם 

כפשטות הפסוק, שאשד הנחלים נטה מדרכו 

המקורי ונשען לגבול מואב.  וגם משמע שהיה 

נחלים.  גם בפסוק 'ַוַטֲחנו ֵמֵעֶבר  שניאשד של 

שמע ַאְרנון ֲאֶשר ַבִםְדָבר ַהטֵֹצא ִמְגֺבל ָהֱאמִֹרי' מ

צאת אלא הארנון יוצא שלא רק רצועת אדמה יו

מגבול האמורי. והנס שיאמר בספר מלחמות ה' 

ארנון בלשון רבים. וכן משמע  נחליםהוא על ה

שכשנטה אשד הנחלים ונשען לגבול מואב, 

ַמר אותה נטייה הגיעה ִמָשם עד ַהְבֵאר ֲאֶשר ָא

 ה' ְלמֶֹשה ֱאסֹף ֶאת ָהָעם ]בֵמי מריבה[.

 הנחל תמיד הגבול
: ִכי 27רש דבריהם בהוספת נופךואולי יש לפ

 ַאְרנון ְגבול מוָאב ֵבין מוָאב וֵבין ָהֱאמִֹרי נראה

שמאז ומתמיד ארנון הגבול בין מואב ובין 

. ובמלחמת  סיחון במואב נגזר שחלק 28האמורי

נכבד של מואב יעבור לסיחון לטהרו לישראל. 

והרי הכלל שארנון גבול מואב? לזה נעשה נס 

ן ויצא מגבול האמורי ובקע לו שנטה הארנו

באשד ]בכח רב ובסופה[ בתוך ההרים ונשבר 

ההר לשנים ]וכך יש לפרש שנשארו בליטות נגד 

בקעים כמו כל דבר קשה הנשבר[ והארנון עבר 

באמצע למטה. ואז כבש סיחון את כל הרצועה 

היוצאת ]שסומנה על ידי אשד הנחלים והארנון 

בני ישראל ל ניתןש –בסופה והב החדש[. את 

 על ידי הסופה.

 הכאת הסלע 
בקינות לתשעה באב קינה מ' ציון ידידות: 'ובמי 

טהרה ארצך', ויש בזה  אזימריבה ביום זעם, 

קצת משמעות שהנס הזה קרה באותו רגע 

. בהכאת הסלע 29שמֹשה הכה בסלע במי מריבה

נזדעזעה כל ארץ ישראל מהגבול הדרומי עד 

ול חדש למואב הגבול המזרחי ובקע הארנון גב

בין ההרים כנ"ל, להכין ולטהר ארץ מואב, 

לטהר ארץ מואב  30ובאותה מכה היתה רפואה

 בסיחון.

 ם' באו המים לסלעש'ּומ
והנה כתב הספורנו שבהכאת הסלע לא נתגלה 

שהמים נסיים בעצם, רק שבאו מים טבעיים 
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 בדרך אפשר. בחז"ל על פי פשטות הכתובים, וכמובן
בדעת זקנים לא פירש כן אלא שלפני המלחמה הארנון  28

היה באמצע ארץ מואב וכבש סיחון ממואב עד הארנון ואז 
 נהיה ארנון הגבול

שהרי מבואר באוה"ח הק' שאם משה לא היה מכה  29
בסלע היה תיקון לחטא המרגלים  והיה תיקון הגמור והיה 

ד לנצח. ואז היו משה נכנס לארץ ובונה ביהמ"ק והיה עומ
בודאי כובשים את הקיני קניזי קדמוני שהוא אדום עמון 
ומואב. אכן בהכאת הסלע נגזר שלא יירשו עכשיו קק"ק, 

תיקון  מעיןאבל רצה השי"ת שאעפ"כ יירשו חלק ממואב 
 הגמור.

שכמו שגזירת לא תביאו היה חסד לטובת כלל ישראל  30
ה' בגללכם[  ]ע' אוה"ח הק' פ' דברים עה"פ גם בי התאנף

 גם בעצם ההכאה הכין להם ארץ מואב.



מרחוק עד לסלע בדרך נס ופלא. מאיפה באו 

הסופה של אשד  -ָרה ְבאֵ  ִמָשםהמים לסלע? ו

הארנון, בקעה גם מחילה תחת האדמה והגיע 

הבאר  –אשד הארנון בדרך נסתרת עד הסלע 

  .31[ארנוןבגימ'  מי מריבהשבקדש ]

 ֲעִלי באר!
והנה הבאר נסע איתם בכל המסעות עד 

שהוא המקור  –שהגיעו לארנון החדש 'היוצא' 

של הבאר! כאן ננעץ סופו בתחילתו ונתגלה 

פרע. אם במי מריבה לא ראו שהמים האמת למ

ִנסיים בעצם, זהו כל זמן שהבאר עמד במקום 

אחד. ואפילו כשנסע הבאר איתם והוציא מים 

תמיד, יכלו עוד לחשוב שהנס ַבמחילה, שנוטה 

תמיד אל מקום חנייתם, ועדיין יכלו לחשוב 

שהמים טבעיים. אכן כשישראל הגיעו לארנון 

בין ההרים  החדש ]וחשבו לרדת לתוך העמק

והאמוריים במערות מוכנים להשמידם ואז 

שנטהרה כבר בסיחון  -התגלתה ארץ ישראל 

כארץ ניידת  –וציפתה לבואם של בני ישראל 

לצורך בני ישראל, כשפחה היוצאת  32שזזה

לקראת גבירתה, וסגרה בחזרה את דרך הארנון 

ואיפה מי הארנון  –ונשמד האויב ועברו מעליה 

התגלה שהמים ִנסיים!  –ֵאר בְ  ֲעִלינעלמו?[ 

ס"ת ד"ם עלה עם מי הארנון עד  םהנחלי דואש

הבאר, לגלות הנס ולגלות את טיב המים 

הנסיים. התברר שלא הכאת הסלע בקעה 

מחילה להביא מים טבעיים לסלע, אלא ֵמי 

הארנון הם מים ִנסיים שנמשכים תמיד לטובת 

ישראל, להרחיב גבולם, ובגלל היותם מים 

נמשכו תמיד למקום חנייתם במדבר, ִנסיים 

 להשקות צמאי חסדיך. 

 המים האוהבים
ויש להוסיף בדרך דרוש: 'וִמָשם', מנס נטיית 

הארנון לגבול מואב, 'ְבֵאָרה' התבאר להם עומק 

נס הבאר, שהכאת הסלע לא היתה מעשה 

גבורה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים, אלא 

ף[, סופה שהתגלתה בסו אהבהאת והב בסופה ]ה

וסערת המים הִנסיים האוהבים את כלל ישראל 

ומשברים דרך בין ההרים לטהר הארץ בשבילם 

ולהימשך באשד אדיר אל הבאר שישראל 

צמאים לאהבתיך.   "זכור... סגוליך עת צמאו 

למים על הסלע הך ]מעשה גבורה[ ויצא מים 

]מים של אהבה[".  ואולי זה עומק משמעות 

אגם מים חלמיש למעינו הצור  ההופכיהפסוק 

מים, שהכאת הצור נהפכה להם למקור אהבה. 

 וזו בחי' שירה, שכל הגבורה הוא חסד ואהבה. 

                                                             
ואולי לכן הכה בסלע פעמיים, שהאחד גרם לנטיית  31

הארנון והאחד להביא המים אל הסלע. וההסבר, שלכאורה 
עולם  למעיןלא זכו לבריאה חדשה של מים נסיים, אלא 

הבא, שהמים של הארנון, אשד הנחלים שטיהר את מואב, 
 נס. בדרךאליהם  מעין תקון הגמור, באו

ונמצא שדרשת חז"ל 'ֲאֶשר ָנָטה' על ארץ ישראל שזזה,  32
היא תוצאה מפשוטו של מקרא, כיון שאשד הארנון נטה 
ובקע מקודם דרך שם, ונשארו בליטות מול בקעים, כעת 

 נטה הארץ חזרה להציל את ישראל

ולפי הדרכי נועם יש לבאר, שהאהבה הסוערת 

שגילה משה רבינו ע"ה בלב כנסת ישראל על 

כמים הפנים  –ידי הכאת הסלע, היא המעוררת 

את המים הִנסיים האוהבים  –אל הפנים 

 ערים ממקור הראשון כביכול אל כלל ישראל. וסו

 גוטן שבת!א 

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל הרב לתגובות:

 תובנות
 יצרו גדול –כל הגדול מחבירו 

אמֹר ַדֵבר ֶאל זֹאת ֺחַקת ַהתוָרה ֲאֶשר ִצָוה ה' לֵ 

ר ָמה ֲאשֶ ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֺדָםה ְתִמי

( ֵאין ָבה מום ֲאֶשר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל )יט, ב

 ָרה ָאָדם ִכי ָימות ְבאֶֹהל ָכל ַהָבא ֶאלזֹאת ַהתוֹ

ים )יט, ָהאֶֹהל ְוָכל ֲאֶשר ָבאֶֹהל ִיְטָמא ִשְבַעת ָימִ 

 יד(

האור החיים הקדוש מרחיב ומבאר את סיבת 

הדבר, מדוע דווקא יהודים מטמאים במותם 

יותר מהגויים, וזה לשונו: "והנה ההבדל שבו 

הורמו עם בני ישראל משאר הגוים הוא 

באמצעות קבלת התורה שזולת זה הנה ככל 

הגוים בית ישראל, ומעתה טעמנו צוף דבש 

", רהזאת חקת התול במה שאמר "-אמרי א

פירוש חוקה זו של הטומאה, ותנאי טהרתה, 

תסובב מהתורה, כי על ידי שקבלו התורה נעשו 

עם בני ישראל דבר שהרוחנים השפלים תאבים 

 להדבק בהם". 

זאת אומרת, שדווקא מסיבת הקדושה והרוממות 

של עם בני ישראל 'ורוממנו מכל העמים', זאת 

הסיבה שהם מקבלים טומאה, משום שהחיצונים 

באים אל הקדושה, וכמו שהאור החיים הקדוש 

, להמשיל את העניין לשני מביא בהמשך דבריו

: "אותה כלים, האחד מלא דבש והשני מלא זבל

שהיתה מלאה דבש מתקבצים לה כל הזבובים 

והרמשים, ואותה שהיתה מלאה זבל הגם 

 שיכנסו לה קצת מהרמשים לא ישוה לשל דבש".

וד חוצבה, כשהנשמה הקדושה אשר מכסא כב

עולה אל העליונים לאחר אריכות ימים ושנים, 

ורק הגוף נשאר, מיד החיצונים נדבקים אל 

 .33הגוף ולכן מטמא אף באוהל

 של קרדיולוג מנקודת מבט
אסיפת הורים התקיימה בת"ת, ואחד ההורים 

רופא -שהשתתף בה היה במקצועו 'קרדיולוג' ]

 –לב[ באחד מבתי החולים. כשנכנס האבא 

א, אמר לו המלמד שבנו סובל מחוסר הרופ

יציבות, פעמים עליות ופעמים ירידות. שמע 

האב את דבריו ואמר: כשאני רואה על המסך 

שעל יד מיטת החולה שהמדד של הלב עולה 

ויורד, זהו סימן עבורי שהחולה בין החיים, אך 
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היה מעשה שבהלוויה של הרה"ק אינם מטמאים, וכבר 
 מגור ה'בית ישראל' זי"ע.

עם המדד יציב, זהו סימן שהחולה עלה 

ר למתיבתא דרקיעא. אם בני 'סובל' מחוס

 יציבות, סימן שהוא חי.

 לילד טוב יש ירידות 
הגמרא במסכת סוכה אומרת "כל הגדול מחבירו 

יצרו גדול הימנו" )נב:(. דווקא משום היות האדם 

גדול ברוחניות, המלחמה מול היצר כבידה אצלו 

יותר. דווקא משום שאנו העם הנבחר, וקבלנו 

את התורה הקדושה, לכן הטומאה חפצה 

, ודווקא היות והילד הוא טוב, יש להשתלט עלינו

לו לפעמים ירידות. אין צורך להתרגש יתר על 

 –המדה מירידות קלות, אם היתה ירידה 

נשקיע בעלייה. אדם ש'סובל מעליות וירידות' 

סימן הוא שהוא בין החיים, ובעז"ה העלייה בוא 

 תבוא במהרה. 

ה' יעזור שתמיד נעלה בהר ה' ונקום במקום 

 קדשו.

 בא!שבתא ט

    לתגובות: הרב נחמן דרקסלר 

 חינוך

 החינוךתורת 
 ישנ". מאמר החינוך בשבתסדרת "

 רגשות חיוביים
שבת קודש הוא יום של עונג וניתנה לעם 

מדושני עונג. לכן, על מנת לקשר את הילד 

הזה, יש לפעול בשני  לשבת ולהתחבר אליו ביום

 מישורים: בחלק הרגשי ובחלק הפיזי.

חשוב לחבר את רגשות הילד  –בפן הרגשי 

לדברים חיוביים, לכן אנו נותנים לו 'פעקאלע' 

לכבוד שבת, לכן את המשקפיים תחדשי לכבוד 

לוקחים את השמחה וההתרגשות שיש  –שבת. 

 לו ו"מלבישים" את זה על השבת.

ות את כל ההכנות יש לעש –בחלק המעשי 

סביב השבת מתוך אווירה נעימה וללא רגשות 

של מתח וכעס. ]חבל ששומעים לעיתים 

משפטים מילדים:"אני לא אוהב את השבת בגלל 

ההכנות שיש לה...", "אוף, ביום שישי צועקים 

 '[.ועלי" וכד

הלימוד עם הילד גם אם הוא נעשה במשך 

מלא  –השבוע, בשבת זה צריך להראות אחרת 

מלא בהנאה, בסיפוק וברוגע, אשר ישריש בליבו 

הרך של ה'יניק וחכים' שלימוד בשבת זו חוויה 

 רוחנית אשר אין לה אח ורע.

ההורה כמו גם הילד  ,בתפילה בשבת ןכ כמו

רגועים ונינוחים, ויש לשדר כך בימי השבוע: 

"יוסי, נהניתי בשבת שבאת עמי להתפלל". או " 

 ד לידך בתפילהאוהב לעמו ל כךיצחק, אני כ

 ".בשבת

 השבת נועם נשמות
לאחר שהכנו את הילד בצורה הנכונה, והשרשנו 

נים י, אנו מעונייה וכמיהה ליום השביעיבו ציפי

 א.דברים עיקריים:  שנילנצל את יום השבת ל



זמן  ב.זמן איכות לכל אחד מבני המשפחה. 

להעברת מסרים והנחלת ערכים. הדרכים לכך 

שזהו ]סרים עקיפים רבות ואנו נתמקד במ

החינוך האידיאלי המתקבל בצורה נינוחה 

. ובעיקר בשעות הנפלאות החניך[ויישומית בלב 

של 'סעודות שבת' שהן הן הזמן המתאים לכך 

 ביותר.

נציג מספר דוגמאות מעשיות להקניית ערכים, 

כמובן שהכל על , בשילוב של תשומת לב אישית

 פי רמת הילדים וגילם:

"אברימי למד מצוין  –דדים תגמולים מעו *

השבוע והוא יישב ראשון ליד אבא". "יצחק סיים 

והוא היום מגיש גלידה".  ,השבוע פרק משניות

והוא יאמר  ,"אלחנן הזדרז היום להתארגן לשבת

משפטים מעין אלו  .באיזה שיר נרקוד היום"

מחזקים ומעודדים את הילד ומעניקים לו 

שיו תחושה שהוא גם מתוגמל הודות למע

 הטובים.

כדי להחדיר אהבה לתורה  –* אהבת תורה 

למצוותיה וללומדיה נשתמש במשפטים כמו: 

כי הוא  ,"יענקי מספר היום ראשון את הפרשה

נבחן בהצלחה כל פרשת וירא". "מי יודע מה כל 

כך שימח אותי אתמול בלילה?! פגשתי את 

הרבי של דודי!", "חנוך, אני מחכה מאד לשמוע 

 לך".את הווארט ש

"תודה ל... שעבדה   –הערכה לעזרה בבית  *

וטרחה הרבה, בזכותה אפשר לשבת בצורה 

נעימה ליד השולחן", "ילדים מי יודע מי הכין 

 .היום את הסלטים?!"

"מי רוצה ליטול ידיים ראשון   –כיבוד הורים  *

עזרה לאמא, והיא  אחרי אבא ואמא? ", או  "...

 ".יוצאת איתה היום ל...

גם את חלוקת החלה  –חסות אישית התיי *

אפשר לנצל לכך. "זוהי פרוסה עבור מוישי 

הוותרן". "הפרוסה הזו לילד שהולך לסיים 

ה -ל-ו-ד-חמישה חומשי תורה". "ועכשיו פרוסה ג

 וכו'.  .ל"-ו-ד-ג-ה לילד

 

חינוכי  שלום קמינר, ייעוץלתגובות: הרב 

  קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת חקת 

 החידה: 'בתת שלם לשלם

 אז תתחדש רוח בינה'
 

 צמד המילים לראשונה מופיע

ם הפציע ֵׁ  טרם ידיד הש 

 יפול צדיק כתועבות בלב

 כאשר בן פורת יוסף

י ֶלֶמד י יום בראשונֵׁ  ִמד ֵׁ

ִני משום ושננתם ֵׁ  ש 

ֶמדפעמיים בתורה ה    צ ֶ

 אך חמש פעמים ִהז ָּם

 

 בעוקבים באותה משנָּה

 מסיני משנה ברורה

ִעיִרים ִעיר הנקרא ש ְׂ ָּ  גם בש 

 לא רק ככתוב בפרים

 

 בתצוה צו בצו עשייה

ה עָּ בְׂ י ש ִ מֵׁ  של עבודת יְׂ

ז ֶה  ציר נאמן יצהר מ 

 לא ידענו היכן נצטֶוה

 

גו ר ודירה  בטהרת סָּ

 וגם ביום כפרה

 פעמיים בתורה על טמאים

 עמיים מול קודש קדשיםופ
 

ת ספירה ֶמד במצו  צ ֶ  ה 

ִיל להבאה  לשופר לא 

ה  מול קודש קדשים חָּ י ז ִנצְׂ  וְׂ

 השבוע בהר הזיתים

 

 ביריחו בשונם בהר הכרמל

 בארוך בנהרי ארץ ישראל

סֹב בעיטוש בהבטה בטבילה  ב ְׂ

ב וטהרה  נפילה פקיחה עָּ

 
 פתרון חידה קודמת

  

פתרון חידת פרשת קרח 'הוראה 

לו , באר עָּ לו , הֵׁ דְׂ בע לשונות': ִהב ָּ

ו   רֹמ   סו רו , הֵׁ

 

 בפרשה ארבע הוראות דומות

 מופיעות בארבע לשונות

ְדלוֻּ ָרַגע  ִהֻבָ ִמֻתֹוךְ ָהֵעָדה ַהזֹֻאת ַוֲאַכֻלֶה ֹאָתם ֻכְ

ָתן  ֵהָעלוֻּ)טז, כא(,   ן קַֹרח ֻדָ ֻכַ ִביב ְלִמש ְ ִמֻסָ

י ָנא ֵמַעל ָאֳהלֵ  סֻורוַֻּוֲאִביָרם )שם, כד(, 

ִעים ָהֵאֻלֶה )שם, כו(,  ים ָהְרש ָ  ֵהרֹֻמוָֻּהֲאָנש ִ

ָרַגע )יז, י(. ִּמֻתֹוךְ ָהֵעָדה ַהזֹֻאת ַוֲאַכֻלֶה אָֹתם ֻכְ

י רבותיו של רבי עקיבא ִ ִמפ   ב ְׂ

אך בתרגום אונקלוס  הגר, אשר ֲאָמרֹו מפי 

, רבותיו של רבי 34רבי אליעזר ורבי יהושע

 35עקיבא

 שלוש ולא ארבע

ְדלוֻּלשונות, כי גם ישנן רק שלוש  וגם  ִהֻבָ

ֻו'. ֵהרֹֻמוֻּ ְרש   אונקלוס תרגם 'ִאְתֻפָ

 

 מדובר אמנם בִציוו ִיים

 אך שלושה מהם נפעלים

ִנְפַעל,  –ברמת העיקרון, בבניינים הסבילים 

ַעל וֺהְפַעל  לא שייך ציווי, כי הרי אי  –ֻפֺ

אפשר לצוות את האדם שייעשה לו, ואכן 

ַעל וֺהְפַעל אין ציווי. אך בבנין  בבניינים ֻפֺ

ִנְפַעל, למרות היותו בעיקר בנין סביל, ייתכן 

בו ציווי, כי הוא משמש גם במשמעויות 

. והנה שלושה מתוך ארבעת ציוויי 36פעילות

ְדלֻו, ֵהָעלֻו,  -החידה הם בבניין ִנְפַעל  ִהֻבָ

 ֵהֹרֻמֻו.

א בשתי האמצעיות ֵׁ  הנוש 

בשתי ההוראות האמצעיות של החידה 

( הוא subject –המשפט )סובייקט  הנושא של

ר ֶאל  ֻבֵ ר  ָהֵעָדה'העדה'. ֻדַ ֵלאמֹר ֵהָעלֻו, ַוְיַדֻבֵ

 -ֵלאמֹר סֻורֻו ָנא. אתם, 'העדה'  ָהֵעָדהֶאל 

 הָנשֻוא. –הנושא, ֵהָעלוֻ וסֻורוֻ 

א בשתי האחרות ָּ  מו ש 

המושא של ּוהנה בשתי ההוראות האחרות

( הוא 'העדה'. objectהמשפט )אובייקט 

ְדלֻו ִמֻתֹוְך הִ   ָהֵעָדה., ֵהֹרֻמֻו ִמֻתֹוְך ָהֵעָדהֻבָ

ְדלוֻ וֵהֹרֻמוֻ  –אתם, משה ואהרן   –הנושא,  ִהֻבָ

 המֻוָשא. -הָנשֻוא, מתוך 'העדה' 

 

 ראשון כחברו לזרז בקשת כפרה

הרמב"ן )יז, י( מסביר שכוונת השי"ת בציווי 

ְדלוֻ ִמֻתֹוךְ ָהֵעָדה  ]הראשון בחידה[ בפסוק ִהֻבָ

ָרַגע, ַהזֹֻ ֵהֹרֻמוֻ  - ובחברואת ַוֲאַכֻלֶה ֹאָתם ֻכְ

ָרַגע היתה  ִמֻתֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹֻאת ַוֲאַכֻלֶה ֹאָתם ֻכְ

להודיע שהם ]בנ"י[ צריכים בקשת רחמים 

 וכפרה.

 רק כאן נפעל בתורה

ְדלוֻּמילת  היא המילה היחידה בתורה בה  ִהֻבָ

 השורש ב.ד.ל מופיע בבנין ִנְפַעל.

ץ שור מֵׁ ִהק ָּ ע  ב ְׂ ם ללא רֵׁ  שו שֵׁ
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=כשאותיות  ָדל ]בהיקמץ שורשו המילה ֻבָ

השורש נקמצות[ הוא ֵשם המופיע במקרא 

 פעם אחת בלבד...

קוע  נסמך לאוֶזן בחוזה ִמת ְׂ

כשהוא נסמך לתיבת 'אוזן' בפסוק ֻכֹה ָאַמר 

י ְכָרַעִים  ֻתֵ י ָהֲאִרי ש ְ יל ָהרֶֹעה ִמֻפִ ר ַיֻצִ ֲאש ֶ ה' ֻכַ

ן יִ  אֶֹזן ְבַדלאֹו  ִבים ֻכֵ ָרֵאל ַהיֻש ְ ֵני ִיש ְ ְצלֻו ֻבְ ֻנָ

ְֹמרֹון )עמוס ג, יב(, בספרו של עמוס  ש  ֻבְ

הנביא שהיה מהעיר תקוע, ככתוב בריש 

ר ָהָיה ַבֻנְֹקִדים  ְבֵרי ָעמֹוס ֲאש ֶ קֹועַּספרו, ֻדִ  ִמֻתְ

ר  ָרֵאל )שם א, א( ָחָזהֲאש ֶ  ַעל ִיש ְ

 

 ציווי שני נפעל כראשון

ִביב  ֵהָעלוֻּשון, גם הציווי השני, כמו הרא ִמֻסָ

ָתן ַוֲאִביָרם, הוא בבנין נפעל. ן קַֹרח ֻדָ ֻכַ  ְלִמש ְ

ן הלשון נָּ עָּ ִכבְׂ דו קלה וְׂ מְׂ  ל 

, הנקראת 38של ֵהָעלוֻ היא ה"י 37למ"ד הפעל

אות קלה עקב היגוייה שהוא הקל ביותר 

מכל העיצורים, כמעט ללא עצירת זרם אויר 

 הנשיפה.   השורש ע.ל.ה מופיע בבניין נפעל

 ֻוְבֵהָעלֹותפעמים רבות בתורה אצל הענן: 

ָרֵאל )שמות מ,  ֶהָעָנן ֵני ִיש ְ ן ִיְסעוֻ ֻבְ ֻכָ ש ְ ֵמַעל ַהֻמִ

ְולֹא ִיְסעֻו ַעד יֹום  ֶהָעָנן ֵיָעֶלהלו(, ְוִאם לֹא 

ֵמַעל  ֶהָעָנן ֵהָעלֹות)שם, לז(, ֻוְלִפי  ֵהָעלֹתוֹּ

ר ִיְהֶיה ֶהעָ  ָנן ָהאֶֹהל )במדבר ט, יז(, ְוֵיש  ֲאש ֶ

ֻבֶֹקר ְוָנָסעוֻ אוֹ  ֶהָעָנן ְוַנֲעָלהֵמֶעֶרב ַעד ֻבֶֹקר  ֻבַ

ְוָנָסעו. אֹו ֹיַמִים אוֹ  ֶהָעָנן ְוַנֲעָלהיֹוָמם ָוַלְיָלה 

ֻכֹן  ן ִלש ְ ֻכָ ש ְ ַהֲאִריךְ ֶהָעָנן ַעל ַהֻמִ חֶֹדש  אֹו ָיִמים ֻבְ

עֻו  ָרֵאל ְולֹא ִיֻסָ  ֻוְבֵהָעלֹתוָֹּעָליו ַיֲחנֻו ְבֵני ִיש ְ

עוֻ )שם, כאיִ  חֶֹדש  -ֻסָ ִנית ֻבַ ֵ ָנה ַהש ֻ ָ ש ֻ כב(, ַוְיִהי ֻבַ

חֶֹדש   ִרים ֻבַ ֶעש ְ ִני ֻבְ ֵ ן  ֶהָעָנן ַנֲעָלהַהש ֻ ֻכַ ֵמַעל ִמש ְ

 ָהֵעֺדת )שם י, יא(.

א הענן ָּ  מעניין לציין מו ש 

ֻוְבֵהָעלֹות  בפסוק המושא של ֵהָעלֻות הענן

ן ובפסוק ַנֲעָלה הֶ  ֻכָ ש ְ ָעָנן ֵמַעל ֶהָעָנן ֵמַעל ַהֻמִ

ן ָהֵעֺדת הוא  ֻכַ  ,המשכןִמש ְ

נו  כאן לֵׁ א ֶאצְׂ ָּ  מו ש 

ן  ֻכַ ִביב ְלִמש ְ ומעניין שגם אצלנו, ֵהָעלֻו ִמֻסָ

ָתן ַוֲאִביָרם, המושא הוא   .משכןקַֹרח ֻדָ

 

ל לבדה ע  ָּ  השלישית בחידה פ 

מתוך ארבע לשונות הסתלקות של החידה, 

ַעל היא השלישית  ָנא  סֻורוֻּ -היחידה בבנין ֻפָ

ִעים ָהֵאֻלֶה. ים ָהְרש ָ  ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנש ִ

ֶפץ כשימושה וכצורתה ִין גם חֵׁ  הע 
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, האות ו"ו, היא גם ֵשם 39עי"ן הֻפַֹעל של סֻורוֻ 

 –ָוו, אשר שימושו כאות ו"ו  –עצם ]חפץ[ 

שניהם משמשים כחיבור, וגם צורת ָוו היא 

 .40כצורת האות ו"ו

 בלבד היא פותחת לא כחיבור או  בו

 תמורה

האבן עזרא על תיבת ָוֵהב )במדבר כא, יד( 

כותב שלא נמצא וי"ו שרש בראש המלה רק 

מלת ווי העמודים, רק תמצא תחת יו"ד כמו 

ולד. דעת האב"ע שתיבת ָוו היא המילה 

היחידה בלשון הקודש אשר אות השורש 

הראשונה שלה היא האות ו"ו. כל מילה 

אחרת הפותחת בו"ו, הו"ו משמשת כו"ו 

חיבור ]ואינה שורשית[, או שהיא באה 

תמורת יו"ד כבתיבת 'ולד' שהו"ו באה 

במקום יו"ד ]וכבתיבות ָוֵהב, ָוֶעד לדעת רש"י 

שם[. לדעתו, שמות פרטיים של מקומות או 

י, ַויָזָתא וכדומה אינם  אנשים כמו ָוֵהב, ַוְשֻתִ

 לשון הקודש.

 אפס השורש משמעותו הפוכה

ותו חיבור כו"ו אך השורש ס.ו.ר אין משמע

 אלא הפוכה ]התרחקות, היפרדות[. –וכָוו 

 

ה רָּ זְׂ ג ִ  ברביעי כמו בשלישי ה 

ִמֻתֹוךְ ָהֵעָדה ַהזֹֻאת,  ֵהרֹֻמוֻּגם בציווי הרביעי, 

, סֻורוֻּעי"ן הפעל היא ו"ו, ובכך גזרתו כגזרת 

י"ן ע, היינו בשניהם ע"וכי שניהם מגזרת 

ת, .ר. ]לעומת זאו.מ  ס.ור. -"ו והפעל היא 

ַעל, ֵהֹרֻמוֻ  -בניניהם שונים, סֻורוֻ   נפעל.[ -ֻפָ

ל בבניינים שבעה  עיקרו פועֵׁ

=עיקר[ ר.ו.מ מופיע בכל שבעת  השורש ]

ַעל. 41בנייני הֻפַֹעל ה'  - ֻפָ י ֻבַ  ָרָמהָעַלץ ִלֻבִ

ה' )ש"א ב, א(,  ִמֻתֹוךְ  ֵהרֹֻמוֻּ - ִנְפַעלַקְרִני ֻבַ

ֵעלָהֵעָדה ַהזֹֻאת )במדבר יז, י(,  ֱאלֵֹקי ָאִבי  - ֻפִ

ַעל)שמות טו, ב(,  ַוֲארֲֹמֶמְנהוֻּ ם  - ֻפֺ ִויָבְרכוֻ ש ֵ

בֹוֶדךָ  ָרָכה ֻוְתִהֻלָה )נחמיה  ֻוְמרֹוַמםֻכְ ל ֻבְ ַעל ֻכָ

ֵעלט, ה(,  לֶךְ  - ִהְתֻפַ ה ִכְרֹצנֹו ַהֻמֶ ְוָעש ָ

ל ֵאל )דניאל יא, לו(,  ְוִיְתרֹוֵמם ל ַעל ֻכָ ְוִיְתֻגַֻדֵ

ָיִדי ֶאל ה' ֵקל ֶעְליֹון  ֲהִרמִֹתי - ִהְפִעיל

ר  - ֺהְפַעל)בראשית יד, כב(,  ר הֻוַנף ַוֲאש ֶ ֲאש ֶ

 )שמות כט, כז(. הֻוָרם

 שמונה פעמים הפעיל בסדרה

השורש ר.ו.מ מופיע שמונה פעמים בבנין 

ְחֻתֹת  ְוָיֵרם. 1ִהְפִעיל בפרשת קרח:  ֶאת ַהֻמַ

                                                             
 .4עיין הערה  39
 רש"י שמות כו, לא. 40
חלק מרבית שורשי הפעלים מופיעים במקרא רק ב 41

משבעת הבניינים. דוגמא נוספת לשורש המופיע בכל 
שילוב  –פ.ק.ד, אשר אולי 'זכה' אף בבנין נוסף  –הבניינים 

בתיבת ָהְתָפְקדו. )עיין 'שתו ושכרו'  -של ֺהפעל והתפעל 
 בפרשת נשא(

ֵרָפה )יז, יז(  ְ ין ַהש ֻ ר 2ִמֻבֵ י ְבנֵ  ָיִרימוֻּ. ֲאש ֶ

ָרֵאל ַלה' )יח, יט(  ֵני 3ִיש ְ ר ֻבְ י ֶאת ַמְעש ַ . ֻכִ

ר  ָרֵאל ֲאש ֶ  ַוֲהֵרמֶֹתם. 4ַלה' )שם, כד(  ָיִרימוִֻּיש ְ

ר )שם, כו(  ֲעש ֵ ר ִמן ַהֻמַ רֻוַמת ה' ַמֲעש ֵ ֻנוֻ ֻתְ ִמֻמֶ

ן 5 ִרימוֻּ. ֻכֵ ם )שם, כח(  ֻתָ . ִמֻכֹל 6גַם ַאֻתֶ

ֹנֵתיֶכם  ִרימוַֻּמֻתְ רוֻ  ֻתָ ל ֻתְ ַמת ה' )שם, כט( ֵאת ֻכָ

7- ֲהִריְמֶכם. 8 ֻנֻו )שם, ל;  ֻבַ ֶאת ֶחְלֻבֹו ִמֻמֶ

 42לב(

 נפעל רק כאן בתורה

אך המקום היחידי בתורה ששורש ר.ו.מ 

ִמֻתֹוךְ  ֵהרֹֻמוֻּּמופיע בבנין נפעל הוא כאן,

 ָהֵעָדה ַהזֹֻאת.

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפורים

 מאורי אור
"מפרש המשנה" רבי 

עובדיה ירא )המון( 

 מברטנורא 
)מאחרוני הראשונים. הרביעי בסדרת "מעולמם 

 של קדמונים"(

 

 למשפחותם לבית אבותם

אודות שנת הולדתו המדויקת 

של רבנו קיים פולמוס עז, והכל 

מודים שהיה זה ביובל השני 

לסדר ה' אלפים ק' לבריאת 

ה בברטנורא העולם. אז הבליח

קרן אורו של  43שבצפון איטליה

האי גברא רבה, מפרש המשנה 

 רבינו עובדיה מברטנורא.

עריסתו עמדה בבית אביו הדגול 

]ששמו לא פורש[ אשר היה 

לדעת כותבי קורות העיתים גבר 

בר אוריין ודחיל רבנן, ובשל כך 

 הוה ליה ברא רבנן. 
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לעומת ֵהִרים. הוא  מקראית הפַֹעל המציין הפרשת תרומה
זאת, בלשון הקודש של התנאים, שהיו עבריים במקומם 

ועיין ָתַרם. בארץ הצבי ]כלשון הרמב"ם[, הפַֹעל הנפוץ הוא 
בדבריו הבהירים של הרמב"ם בפירוש המשניות תרומות א, 

 א.
החיד"א בשם הגדולים כותב, כי ברטנורא הייתה ברומא.  43

רטנורא היא באיטליה. אך בעל סדר הדורות סבור, כי ב
למעשה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, באשר כפר ברטנורא 
משמש מעין 'עיר ספר' הנושקת לשני המחוזות, רומא 

 ואיטליה.



לימים בבוא רבינו לארץ ישראל 

ומו של אביו הריהו פורש בשל

בניבי זהב ספוגי פייטנות מעולם 

האצילות, אשר כל כולם 

אומרים שירה והשתפכות 

הנפש, וניתן להבחין בבירור 

מבין השיטים בהערצה הבלתי 

מסויגת שרוחש הבן לאב, 

 "אהבת המעלה".

שם משפחתו של רבנו שנוי 

במחלוקת בין בעל סדר הדורות 

לשלשלת הקבלה, ששניהם היו 

משכמם ומעלה  גדולי עולם

וכלל ישראל רוחש להם כבוד 

ויקר. לפי שלשלת הקבלה שם 

משפחתו של רבינו הוא רבי 

עובדיה 'המון', ובעל סדר 

הדורות סבור כי יש כאן שתי 

נשמות בגופים מחולקים, הלוא 

. בשאר 44המה רבינו ובן אחיו

המקורות ואף בכתבי תלמידו 

של רבינו, חניכתו של רבינו היא: 

 "ירא".

נוי "ירא" שנקשר לשמו של הכי

רבנו, העסיק את החוקרים 

למיניהם, אשר הוגיעו את מוחם 

למצוא לו בית אב. יש שסברו כי 

רבינו משתייך לענף ממשפחת 

"ירא" שבאיטליה ערש מולדתו, 

ואחרים דרשו סמוכין מהפסוק 

בעובדיה: "ויהי עובדיה ירא את 

ה'". מקצתם אף הרחיקו לכת 

ים בדרשם נוטריקונים שונ

                                                             
על פי דבריו הקדושים יד ההכרח תענה בנו לומר כי  44

הפירוש המיוחס לרבנו על מגילת רות אינו פרי עטו של 
ונה רבי עובדיה רבינו, שכן בהדפסה הראשונה המחבר מכ

המון. אמנם יש טוענים כי הניסוח הפילוסופי הכבד של 
הפירוש הלז אינו אופייני לרבינו בפירושו למשנה, אשר 
מצטיין בצחות הלשון ופשטות ההבעה, אך אכתי צריך עיון 
ומשנה לא זזה ממקומה, חס ושלום מלהכריע בסוגיות 

 שכאלו על פי השערות כלשהם.   

ומשונים, אך כוחם יפה אך 

 בעולם הדרוש.

מאחרוני תקופת  –רבינו 

 הראשונים

אין לדעת בבירור מי היו רבותיו 

שעל ידיהם יצק מים ועל 

ברכיהם נתגדל, ברם בתשובות 

מהר"י קולון נזכר שמו של רבינו 

כשהוא מועלה על נס כחבירו 

של הכותב, ומשכך ישנם רבים 

שסבורים כי רבינו שימש לו 

תלמיד חבר וממנו קיבל חלק כ

מחכמתו, ואת השאר השלימו 

כליותיו אשר נעשו לו כשני 

מעינות הנובעים חכמה ושוטפים 

 את כלי הדעת מעבר לכל גדה.

במבוא לשו"ת מהר"י קולון, 

מצטט הרב מנחם מנדל גרליץ 

שליט"א את דברי החזון איש על 

בעל הנימוקי יוסף שעוד הספיק 

יחשב להדחק בין הראשונים ולה

כאחד מהם. הלה מוסיף ואומר 

כי עדיין לא נמצא קו הגבול 

המפריד בין הראשונים 

לאחרונים. אף על רבינו ועל רבו 

 נראה שיתאימו דברי החזון איש.

ידועים דברי חכמתו של קדוש 

שדבריו  –ה', בעל החפץ חיים 

נחשבים אליבא דהחזו"א כדברי 

הסנהדרין בלשכת הגזית שאין 

שהתבטא  –ם אחריהם ולא כלו

באוזני תלמידו רבי אלחנן 

וסרמן, כי אם אמנם בכל דור 

ודור ישנה ירידת הדורות, ברם 

אין תהום זו הפעורה בין הדורות 

צוררת בכנפיה שינוי השם 

לאנשי השם שבקרבו, אך כל 

אימת שחזו חכמי הדורות בעיני 

רוחם כי הירידה היא כבר איננה 

הדרגתית, והפער בין הדורות 

ן ערוך, או אז הכריעו כי הוא לאי

מוכרחים אפוא לקבוע את הדור 

של חכמי ישראל כדור מתקופה 

חדשה, לתחום גדר הפרדה בין 

 .45הדורות

מקובל למתוח את התחום 

הנזכר בתקופת גזירת גירוש 

ספרד, בקירוב לשנת ה' ר"ן, 

 :46אפשרייםומשלשה נימוקים 

ניתן לתלות זאת בגירוש ספרד 

ת אשר בלבל את כל הארצו

לשם באו הגולים, מה שהפסיק 

באחת את הנחלת מורשת ספרד 

העשירה לדרא בתראה. הן זה 

מאות שנים של כוח יצירה 

השופע ועולה על גדותיו, וגדלות 

רבת אנפין מכל הזויות 

וההיבטים שנגדעו להם באחת. 

מאורע זה גרר בעקבותיו ירידת 

דורות עצומה, במדרון תלול של 

מחמת חזור. אפשרי הדבר, ש-אל

גזירה זו נודעה חלוקה בין 

הדורות שקדמו לה לדורות 

 שאחריה.

עוד נתינת טעם יש בעניין זה, 

בהתפתחות ענף הדפוס שצבר 

תאוצה באותם ימים, ושינה 

לחלוטין את פני עולם התורה, 

כשתחת האמצעים הישנים של 
                                                             

ף, כי הקב"ה מסבב הסיבות ברוב אותו צדיק הוסי 45
חמלתו על עמו דואג לבל ידח ממנו נידח ומוציא מבית 
גנזיו נשמה הגבוהה מכל בני התקופה בכדי לשמור על 
הדור לבל ירד מטה מטה לשאול תחתית למחוזות עליהם 
נאמר "כל באיה לא ישובון", ולדוגמא רב האי גאון היה 

החכמה  הגדול שבגאונים וממש שלא במקרה סיבבה
 העליונה שהוא יהא חותם התקופה.

נמסר מפיו של רבי אלחנן, כי החפץ חיים היה ממשיך 
לרקום את מכתמיו ואומר בסילודין כי לעיתים 
כשהידרדרות היא כמעט בלתי נמנעת הרי שהקב"ה מוריד 

 משמי מרום נשמה של קדמון ממש והדברים עתיקין.    
דברי הימים זוהי אך ורק השערה בעלמא של כותבי  46

החרדים לדבר ה', וזו מבוססת על הצלבה בין מקורות 
שונים, אולם עדיין לא מצא כותב השורות מקור מוסמך 
בעניין זה מאחד מגדולי ישראל. אודה מאוד באם אי מי 
מהקוראים היקרים יאיר את עיני ואת עיני כלל ציבור 

 הקוראים הנכבד בנקודה זו. 



העתקה בכתב יד, שעלתה ממון 

רב וגרמה למסורת של התורה 

ינור של לעבור בעיקר דרך צ

חכם חי, העניקה המצאת הדפוס 

לרבים מגדולי ישראל את 

היכולת בקלות יתר לחקוק את 

דבריהם עלי גיליון לדורות 

עולם. נראה שעובדה זו המעיטה 

במידת מה את איכות המסירה 

 הישירה מהרב לתלמיד.

נתינת הטעם המשולשת 

והנלענ"ד ההגיונית ביותר, היא 

 כתיבת ספר הטור על ידי רבינו

יעקב בעל הטורים, שהיוותה 

מעין סיכום לדברי הראשונים, 

כשנמנו וגמרו חכמי הדורות כי 

בהלכה נחשב בעל הטור לחותם 

 התקופה, שאין אחריו ולא כלום.

יש להטעים את הרעיון האמור, 

על פי דברי הכסף משנה, שכתב 

שלאחר כתיבת המשנה גמרו 

גדולי הדור אומר כי מעתה אין 

וק על דברי רשות לאמורא לחל

תנא שדבריו נזכרים במשנה. כך 

גם אפשר לומר, כי בעקבות 

כתיבת ספר הטור פסקו החכמים 

יודעי דת ודין, לבל יהין בן הדור 

האחרון לחלוק על דברי הטור 

 .47ולמעלה בקודש

בין כך ובין כך, יהא הטעם אשר 

יהא, הסברא נותנת שודאי 

ייחשב רבינו כאחד הראשונים, 

קוט שכתב את משום שאף אם ננ

                                                             
י קודש, ואם שגיתי ה' קטונתי מלבוא בסוד שיח שרפ 47

הטוב יכפר, אולם על כתיבת המשנה מצאנו שרבי ראה 
שנתמעטו הדורות ונתרבו הגזירות, ולכך, מחמת "עת 
לעשות לה' הפרו תורתך", התיר לעצמו לכתוב את דברי 
התורה. אם תמצי לומר שירידת הדורות עצמה אשר גרמה 
לכתיבה שינתה את המעמד של חכמי הגמרא, ואם תמצי 

ומר שמעצם הכתיבה הסיקו החכמים כי כוונתו של רבי ל
היתה לשנות את פני הדור, ואם תמצי לומר שלמען הסדר 
הטוב ולבל יעשה כשתי תורות פעלו החכמים לבל יחלקו 

 על דברי המשנה.   

ספרו על המשניות בעת יושבו 

בירושלים, לאחר שנת רנ"ב בה 

התרחשה גזירת הגירוש, הרי 

שכבר ישב מקודם לכן כמה 

שנים על כס הרבנות בקאסטילו 

שבאיטליה, עוד בטרם כתיבת 

ספר הטור, ואם כן בודאי היה 

סיפק בידו, כמו בעל הנימוקי 

 –כדברי החזון איש  –יוסף 

 מן הראשונים. להיחשב כאחד 

 מסע מפרך

בשלב מסוים בחייו גמר רבינו 

בדעתו לעלות לארץ הצבי 

ולחונן את עפרה של מקדש מלך 

עיר מלוכה. בכך עשה צעד יוצא 

דופן של גבורה, הן היה בעל 

אמצעים וסוחר גדול, וצעד זה 

דרש ממנו לחסל את כל עסקיו, 

בעוונותינו הרבים היתה ארץ 

א ישראל באותם ימים ארץ ל

זרועה, היו בה גם מגיפות, 

ונגישות בצרורות, ועוני מחפיר, 

אך אהבתה גברה אצל רבינו על 

 הכל, והצעד נעשה.

מלבד כמה עשרות משפחות 

גיבורי כח, שקיבלו על עצמם 

ברצון את היסורים של אהבה 

בהם נקנית הארץ, ומלבד אי 

אלו חלכאים ונדכאים למיניהם, 

אלמנות וזקנים שמדרכם ליישב 

השממה ולהתגורר במחוזות  את

נידחים ומבודדים, הרי ששאר 

אדם מן השורה נרתע באותם 

ימים מהאפשרות לעקור לארץ 

 הקודש.

באותם ימים רוויה היתה הארץ 

במלחמות בנות כמה מאות 

שנים שסופן לא נראה באופק. 

היו אלו קרבות בין הנוצרים 

והמוסלמים על זכות הבעלות 

ף בארץ. כדרכן של מלחמות, א

שראשיתם  –מלחמות אלו 

במסעי הצלב הנודעים לשמצה, 

והמשכם בפילוגים פנימיים בין 

 –כיתות שונות של מוסלמים 

שפכו נהרות של דם וגבו מחיר 

כבד ביותר של חיי אדם, 

וכתמיד, שימשו היהודים כשק 

החבטות של שני הצדדים, 

והגיעו הדברים עד כי מהם 

 ששאלו את נפשם למות.

שוטה ביותר, הדרך הימית הפ

המגשרת בין איטליה לארץ 

ישראל, חוצה את פני נמל 

וינציה, אולם בפרק הזמן בו נטל 

רבינו את מקלו ותרמילו בדרכו 

לעבר ארץ האבות לא היתה 

אפשרות זו ישימה, שכן בני 

ויניציה מבני ברית לחמו עד 

חורמה בעולים לארץ ישראל, 

מאחר ששבעה נפשם מהקטטות 

ים והיהודים הנצחיות בין הנוצר

על קבר דוד המלך, עד שהחליטו 

פה אחד שלא לאפשר לעולים 

ארצה לעבור דרך ארצם, ובכך 

למנוע חיכוכים שאחריתם מי 

 ישורנה.

בלית ברירה נאלץ רבינו להפליג 

בדרכים חילופיות, כשהוא 

משליש חלק מכספו אצל יהודי 

יקר רוח בשם רבי עמנואל חי 

מקמירנו, והללו ערכו הסכם 

ף שחלק מהפירות יעבור משות

לרשותו של רבינו. אף אחד 

מאחיו של רבינו, שהתברך מאת 

ל בעושר רב, הבטיח לרבינו -הק

בהן צדקו שיכלכלו וימלא די 

 חסרונו.



בפי העוסקים בקורות חייו של 

רבינו, אין תשובה מספקת למה 

שלא נזכר במכתבי רבינו בשכנו 

כבוד בארץ הקודש אל מעבר 

ה וילדים לים, על אודות אש

אשר לקח עמו. קשה להסיק 

מעובדה זו כי רבינו חשוך בנים 

היה ונסתלק לבית עולמו ערירי, 

שכן ישנו חכם וסופר אשר מעיד 

על עצמו כמסיח לפי תומו שהוא 

חוטר מגזעו של רבינו, הקושיא 

עדיין מנסרת אפוא בחלל 

 האוויר ומצפה למענה הולם.

בכמה תחנות מתעכב רבינו 

ומרביץ תורה חודשים מספר 

ברבים, מוסר דרשות שטעמם 

כצפיחית בדבש, וערבים לחיכם 

של קהל השומעים הגדול, אשר 

מתענגים על החן אשר הוצק 

בשפתותיו ולשון הלימודים אשר 

 לו.

לאחר חודשים ארוכים בהם 

הפליג רבנו בספינה, אשר 

במהלכם אף זכה לטעום את 

נחת זרועם של כמה ריקים 

ן יפה את ופוחזים שלא ראו בעי

העובדה שאיש האלוקים חולק 

עמם חלק בשווה בספינה אחת, 

עשתה הספינה עוגן 

באלכסנדריה שבמצרים. רבינו 

עשה שם תחנת ביניים וניצל את 

 זמן ההפוגה לעבודת ה'.

בעקבות תקופה זו בנה רבינו 

פרופיל כתוב לדמותם של בני 

אלכסנדריה, ותיאר בפרוטרוט, 

בשפה ציורית חיה, את סדר 

יומם והליכות חייהם. הוא אף 

מוסיף פנינה באותה איגרת 

ואומר כי ראה בבית הכנסת 

הגדול שבאלכסנדריה גומחה 

צרה, שם לפי המסורת היה 

מונח ספר תורה שנכתב 

בקדושה ובטהרה על ידי עזרא 

 הסופר בכבודו ובעצמו.

רבנו מגולל באגרת ומספר, כי 

כשראה גבאי בית הכנסת כי 

נות שאיננה עומדת בפניו הזדמ

חוזרת להתעשר, קם ועשה את 

הבלתי יעשה ומכר את הספר 

לקל דעת דוגמתו, ומיד באותה 

שנה פגעה בו מידת הדין ומשפט 

האלוקים, ולא הוציא את שנתו. 

מכאן ואילך נעלם הספר, 

ונשארה לפליטה רק הגומחה 

 .48אשר שם היה מקומו

 בירושלם קרתא דשופריא

לאחר שביקר רבנו בערים 

ת במצרים, עלה כמנהג נוספו

הימים ההם על דבשתו של גמל 

בדרכו לירושלים. הוא העלה על 

הכתב את הרושם הכביר 

שנחקק על לוח ליבו כשראה 

במו עיניו את הבית שהפיל 

שמשון הגיבור בעזה על 

הפלשתים. עוד כהנה וכהנה 

מקומות עתירי השראה נקרו לו 

 בדרכו ירושלימה. 

מ"ח בי"ג בניסן שנת ה' אלפים ר

עומדות היו רגלי רבינו בשערי 

ירושלים. באגרת שלומים ששלח 

רבינו לאביו הישיש שנשאר 

בארץ נכר, הוא מביע בניבים 

עזים המיוסדים על אדני כ"ד 

ספרי התנ"ך, את רגשי 

התנצלותו על שאהבת ארץ 

 ישראל הכריעה אצלו את הכף.

                                                             
יצוין כי ישנם עוד כמה אגדות שנכרכו סביב לספר  48

 סיס. התורה של עזרא הסופר ומעניין להיווכח כי יש לזה ב

הוא מציין, כי בידוע לו שאביו 

חפץ לשמוע בפרוטרוט על 

דות ההווי שנרקם בתוככי עיר או

האלוקים, ולכך יש ברצונו לכפר 

כביכול על פשעו וחטאתו של 

נסיעתו מעל פני אביו, ולגרום לו 

לכל הפחות קורת רוח בשברו 

את אוזנו משיחם ושיגם של בני 

 ירושלים.

אגרת זו שנותרה לפליטה 

נחשבת למוסמכת ואמינה, שכן 

החיד"א בספרו שם הגדולים, 

ה את החלק העוסק מעתיק ממנ

בספר התורה של עזרא הסופר 

שהוזכר לעיל, ומבסס בעקבות 

המכתב את אמינותה של 

האגדה שמועברת מדור לדור על 

 דבר קיומו.

אגרת זו משמשת כמסמך 

היסטורי אותנטי ועתיק יומין, 

שיש בכוחו לשפוך אור על 

תקופה עלומה זו בחיי היהודים 

בירושלים. יש לראות בה מעיין 

כזב ואוצר בלום של ידיעות לא א

-שממנו ניתן לשאוב פרטים רבי

 עניין על רבינו בראי התקופה.

באותה איגרת משרטט רבינו 

בבהירות את אורחות החיים 

בירושלים, בין של היהודים ובין 

של הישמעאלים. הוא מותח 

ביקורת נוקבת על כמה אנשי 

דלא מעלי מבני ברית ושאינם, 

 שעסקו בגביית המיסים שלא

לפי כללי היושר וההגינות 

וסחטו מבני ירושלים הדלים 

והאביונים את פרוטתם 

 האחרונה, כמו יש מאין.

מעניין לציין כי בכל הנוגע 

ליראת שמים סבור היה רבינו כי 



אף הישמעאלים שומרים את 

מוצא פיהם ואינם נשבעים 

 לשקר.

הרדב"ז מכנה את רבנו כראש 

רבני ירושלים, מאחר שגדול היה 

דו בעיני כל, בהיותו תופס כבו

ישיבה ויושב על מדין ששימש 

בפועל הן כרבה של העדה 

הספרדית והן כרבם של 

האשכנזים. פעמיים בחודש היה 

רבינו נושא דרשה בבית הכנסת 

 ברוב עם.

כפי הנראה בירושלים אף כתב 

רבינו את חיבורו שהקנה לו שם 

עולם, הלא הוא פירושו הבהיר 

שהיה לששת סדרי משנה, מה 

לו למפעל חיים. בניגוד לשאר 

המפרשים שחרגו פעמים רבות 

ממסגרת הפרשנות הפשוטה, 

הרי שפירוש הרע"ב למשנה 

מפרש את דברי המשנה מינה 

ובה, ובעיקרו אינו עוסק בסלילת 

נתיבים בסוגיות תלמודיות 

כבדות משקל, מעניין לעניין 

 באותו עניין.

במקומות רבים בחיבורו מתרגם 

דברי המשנה לערבית. רבינו את 

אפשר שהיה זה מחמת מקום 

מגוריו, ואף אם תמצי לומר 

שהפירוש נכתב בשנים קודמות 

יותר, הלוא הערבית היתה אז 

שפה מקובלת בפי כל איש 

משכיל ויודע ספר. הערבית 

היתה שפה עשירה ביותר, 

עתירה במליצות ובזהרורי לשון, 

 וכבוד גדול היה לשוחח בה.

 יכהיטיון אנהר הסמב

מלבד האיגרת הנזכרת שאותה 

שיגר לאביו, אף שיגר רבינו 

לאנשי בריתו אגרת אפופת 

מסתורין על אודות מקום 

הימצאו של נהר הסמבטיון 

האגדי, המלווה את עם ישראל 

זה אלפי שנים, מיום חתימת 

 התלמוד.

באותה אגרת רבינו מביא עדות 

עדן ששמעו -נאמנה מיושבי ארץ

אמנים, על מפי ישמעאלים נ

שנהר הסמבטיון שמימיו 

השוטפים וקוצפים כל ימות 

השבוע שובתים בשבת, וביני 

ובין בני ישראל אות הוא לעולם 

, נמצא 49כי יש אלוקים בישראל

מרחק חמישים יום רכיבה 

במדבר, והישמעאלים אף 

שומרים על קשרי מסחר עם 

 היהודים שבסביבות הנהר.

החיד"א אף מאמת אגרת 

שה היושבים ששלחו בני מ

מעבר הסמבטיון לבית דין הגדול 

שבירושלים, על רצונם לשמור 

עמם על מערכת יחסים שדרכה 

יוכלו להחיש את הגאולה. כל 

סדר שליחת האיגרת לוט בערפל 

ואין איתנו יודע עד מה, שכן 

מלבד רבי מאיר בעל האקדמות 

לא ידוע על יהודים שעברו 

 לגדתו השנייה של הנהר. 

 חללוהבאו פריצים ו

בקירוב לשנת ה' אלפים ר"פ 

נסתלק רבינו לבית עולמו 

כשהוא זקן ושבע ימים, ונטמן 

במערה למרגלות הר הזיתים, 

שם לפי המסורת טמונים אף 

בעל המרדכי ועוד קדושי עליון 

קדמונים שהארץ רעדה לשמעם. 
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 לאמיתות עיקרי האמונה והביא לו את נהר הסמבטיון.

על פתח המערה היו חקוקים 

 המילים: רבינו עובדיה.

עם השנים עברה המערה 

ו של ערבי, שלא הכיר לבעלות

בקדושת המקום ולא נזהר בו. 

בימינו, לאחר שחזרה המערה 

לידים יהודיות, חוגגים יהודים 

רבים את תאריך היארצייט של 

רבינו בקול צהלה ורינה, הללו 

מוקירים את זכרו של רבינו 

כממשיך דרכו של הרמב"ן בבנין 

ירושלים מהבחינה הרוחנית 

בשנים הקריטיות, בהם היתה 

עיר האלוקים מושפלת עד שאול 

תחתיה, ומבלעדיו יתכן שלא 

היו שם ושארית בארצות החיים 

לרוח ישראל סבא שבירושלים, 

 ואוויר הנשמות המנשב בה.

לפני יותר מיובל שנים ביקרו 

יהודים חרדים לדבר ה' בכפר 

ברטנורא, ושחו באוזני חברי 

העירייה על גדולתו של רבינו 

יר. שהיה פרי ייצואה של הע

הדברים הניעו מיתר בליבם של 

הערלים והללו הקימו גלעד 

לזכרו של רבנו, בדמות 'כיכר 

 ברטנורא' במרכז הכפר.

אנו כיהודים איננו רואים את 

שמו וזכרו של רבינו בקריאת 

שמם של רחובות וכיכרות על 

שמו, בכל אימת שפותחים אנו 

את ספר המשניות והוגים בדברי 

נו תורתו של רבינו חשים א

בעליל כי רבינו הוא "מן המתים 

אשר חיים עדנה", עד עצם היום 

הזה מפיו אנו חיים ומימיו אנו 

שותים, כלל ישראל פוסע ויפסע 

 לאורו עד בוא ינון.

 לתגובות: הרב זאב קופלמן



 סיפור
 חיים רבי של המכולת

 מיר ישיבת של הגדול ההיכל
 החמד בחורי המוני, כמרקחה

 מסכת על שוקדים התורה עמלי
 מתרונן התורה כשקול נדרים
 . ברמה
 היה קשה הלימוד המולת מרוב

 מפאתי בחורים בקומץ להבחין
 לרגע גלשו אשר המדרש בית

 חדשה אודות על לשיחה
 .הפרק שעל מרעישה

 הללו הבחינו לא תחילה
 הישיבה ראש של בצלליתו

 פרצוביץ נחום רבי הנערץ
, לעברם מתקרבת כשהיא

 פניהם האדימו ומשהבחינו
 כי ידעו גם ידעו הללו, מבושה

 יקרות דקות ביטול מצדיק אינו
 . תורה לימוד של

 שבחבורה מהזריזים כמה
 ובכישורי, מהרה חיש נתעשתו
 לטשטש ניסו מובהקים לוליינות

: גדול בקול בקוראם, עקיבות
 "...רבנן תנו"

 לפתע עלה דיבור כדי בתוך
 של פניו על מסתורי חיוך פתאום

 נענה והוא, ההישיב ראש
, נו נו: "ובביטחה בנחת כלפיהם

 בכל' רבנן תנו' אין הלוא
 !"...נדרים

 הלקח את שלמדו הבחורים
 של מגאונותו כך כל התמוגגו

 באוזני ששחו עד ישיבה הראש
. המעשה דבר את דבעי מאן כל

 עד לאוזן מאוזן עברו הדברים
 מאנשיו אחד מרבנן שצורבא

 סיפר קיינבסקי חיים רבי של
 וברקים בקולות א"שליט רןלמ
 .הדברים השתלשלות סדר את
: ענה ומיד אכזב לא חיים רבי

 בכל' רבנן תנו' אין אמנם"
' רבנן דתנו' יש ואולם, נדרים

 המלך מפי יצא הדבר", בנדרים
 על התורה עולם כל את והעמיד

 לא המדרש בית חובשי, רגליו
 התפעלותם את לכלוא יכלו

 אשר, דורנו של מווילנא מהגאון

 כולה התורה כל את סופר
 כי יאומן שלא באופן באותיותיה

 .יסופר
 שטיינמן הרב מרן כששמע

 על העלה, הסיפור את א"שליט
: המפורסם הפיקחי חיוכו את פניו

 מזיכרונו מתפעלים לכם מה"
 בעל כלום, חיים רבי של המופלא

 של מקומו היכן יודע אינו מכולת
 ?!"מוצר כל

 רבי של המכולת היא התורה"
 הישיבה ראש הוסיף" חיים

 העיסוק זהו, "אמריו בנועם
 שקוע הוא ובה שלו התמידי

 כי אפוא ייפלא לא, וליל יומם
 גבוהות כה לפסגות להעפיל זכה

 בכל ושליטה התורה בידיעת
 ".מכמניה

* 
 חשו הבית מן השומעים כשיצאו

 קול בנות אלפי כמו, בעליל
 היא התורה: "לעברם מהדהדים

 ".חיים ביר של המכולת
 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן
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 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
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