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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ............................ ח"תשע לך לך לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 כי' בו שנאמר חפצו' ה בתורת אם כי – אבינו באברהם מדבר האיש אשרי

 ו ........................................................... ''וגו בניו את יצוה אשר למען ידעתיו

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח ........................... 'בדבר תלויה שאינה אהבה' היא לישראל ה"הקב אהבת

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 יב................................................................................. צבי באר ס"מח, ב"בב

 יב ......................................................................... שיראנה בלא אשה קידושי

 טו ............. ברק בני –' התורה עמל' בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 טו.................................................................. המצוות ידי על האדם שלימות

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 יז ......................... (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו, קלויזנר

 יז ............................................... ?הלך להיכן שרה מאמנו ה"הקב שנטל ד"יו

 יט .......................................................... קינד מאיר ישראל הרב/  הצאן בעקבי

 יט ............................................................................... הבירה בעל עליו הציץ

 כב ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 כב ........................................................... הניסיון בעת שלא בניסיון העמידה

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 כד ....................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 שבת בליל ערבית יתפלל האם, ק"ש ערב של במנחה' ומטר טל ותן' שכח

 כד .................................................... 'ומטר טל' מדיני ועוד, לתשלומין שתים

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 כז ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כז ................................................................ ?השמיעה על מודים איננו מדוע

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 כט ........................................................................................................ ועוד

 כט ......................... ?המיוחדת' ה להבטחת לשמוע לאברהם היה נסיון איזה



 

 ג 'עמ -אספקלריא 

 

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 לא ................................................................................................... באלעד

 להיות וישתדל מצוה דבר לכל יקדים ת"השי בעבודת להדבק הרוצה

 לא .................................................................... הראשונים מעשרה נ"בביהכ

 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 לג .................................................................................................... סופרים

 לג ....... גרמא שהזמן עשה כמצות נחשבת" השמיני ביום" מילה מצות האם

 לו........................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 לו ............................ (קיז ע"שו) הגשמים בימות' ומטר טל ותן' אמירת ענייני

 מ ....... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/   לי ברא טהור לב

 מ .......... ימים שמונה בגיל ולא עשרה שלש בגיל נימולים הישמעאלים למה

 מג ....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 מג ............................................................................ !בדיעבד אינה להתייעץ

 מו . כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 מו .................................................................פעמית חד אפיה תבנית טבילת

 מו ............................................................. בהבדלה הבשמים לברכת אתרוג

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 מז ....................................................................................................... 'חיים

 מז .............................................................. והאמונה הצדקה בזכות הגאולה

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הדף חורימא

 מט ............................ (ספר קרית) למעשה האמונה עיקרי על' מאמין אני' ס"ומח

 אשר הנפש את' לך לך ופרשת – תורה חבירו בן את המלמד -: צט סנהדרין

 מט ................................................................................................ 'בחרן עשו

 נה ................. חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 נה ....................................................................?קלקול או תיקון, מילה ברית

 נז ................. (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 נז .......................................... [חבלה איסור מצד] מרוסיה העולים בני מילת

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 ס.................................................................................. ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 ס ............................................................................פרת נהר הגדול הנהר עד
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 סה .................. מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 סה ................................................. אבינו לאברהם שייכת ישראל ארץ האם

 סח ............................... 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 סח ...................... גירושין מעשה בזה היה האם -' היא אחותי' אמירת בענין

 ע............... (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 ע .......................................................................................... "ידעתי נא הנה"

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 עב ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 עב .................................. האדם מצד מאמץ צריך רוחנית למעלה לזכות כדי

 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 עז ........................................................................................... ועוד' אחרונים

 עז .......................................................................... כספים מעשר מצות מקור

 פ ..................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פ ............................................................................................... הנסיון מטרת

 פג ...... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעהמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 פג .........................................................................................שרוך ועד מחוט

 פה....................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 פה ....................................................................... אבינו אברהם של נדיבותו

 

 פז ... יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 פז .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 פז ................................................................. 'יוסף בית'ה מרן הוראות קבלת

 

 צא ................................................................. חינוך

 צא . חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 צא ..................................................................................... ...מכיתתך לך לך

 



 

 ה 'עמ -אספקלריא 

 

 צד ................................................................ חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 צד .......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 צד .............................................................................. לך לך בפרשת שאלות

 צד .................................... (טז, מא - כז, מ ישעיה) לך לך דאפטרתא חדוותא

 צד .................................................................... בראשית' חדוותא'ל תשובות

 צו................................................. (סו ישעיה) ח"ור שבת דאפטרתא חדוותא

 צח הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 צח ...............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קד .................................................................................................... תשובות

 

 קה ................................................................. סיפור

 קה.............................................. ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קה ............................... ל"זצוק מקוברין פסח רבי ----ננעלו לא דמעות שערי

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קז ........................................................................................... ויינשטוק חיים

 קז ................................................................................. הטהור הנצר -' ז פרק
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 לפרשת לך לך תשע"ח אספקלריא

והארות מכל הדורות /  פנינים –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

כי אם בתורת ה' חפצו  –אבינו  באברהםאשרי האיש מדבר 

 שנאמר בו 'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו''

 של אברהם אבינו ע"ה. חז"ל דורשים את מזמור א' בשבחו 

במסכת עבודה זרה מסתיימת הדרשה בפסוק הראשון, ואולם במדרש רבה )פר' 

סא, א( ממשיכים חז"ל ומבארים את כיצד נדרש גם שאר המזמור לפי זה. 

 וכדלהלן: 

ובתורתו ] .א'כי ידעתיו למען אשר יצוה' )בראשית יח, יט( – כי אם בתורת ה' חפצו

אמר רבי שמעון: אב לא למדו, ורב לא היה לו, ומהיכן למד את התורה,  –יהגה 

אלא זמן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כמין שני רבנים, והיו נובעות ומלמדות 

אותו תורה וחכמה. הדא הוא דכתיב )מז' טז(: 'אברך את ה' אשר יעצני אף לילות 

 ב(.[יסרוני כליותי' )וכן הוא בשינויים במדרש שוחר טו

* 

כי אם " :להבין עומק כוונת דברי חז"ל 'יזמן ה' כליותינו כשני רבנים'זקוקים אנו ש

 כי ידעתיו למען אשר יצוה". – בתורת ה' חפצו

 בתפלה למשה מבאר בכוונת המדרש כדלהלן: 

, שנמנע מלשבת עם אבימלך, לא היה מחמת במושב לצים לא ישבהטעם ש

, בשביל התורה עצמה בתורת ה' חפצוי שעצמו, שכן על עצמו לא חשש, אלא לפ

שתתרבה בעולם, שחשש על בני ביתו שהישיבה בין הלצים תביאם לידי ביטול 

                                                
זה יצחק", ולכאורה זו טעות, וכך רווח לומר, אך בתהלת ה' מקיים גירסא  –ישנה גירסא "כי אם בתורת ה' חפצו  א

זו, וראה חיים טובים )ר"ח פאלאג'י( שכך אכן משמע מהפסוק המובא "כי ידעתיו וגו'", ע"כ. ויש לעיין שהרי אף אם 

 עדיין 'חפצו' קאי על אברהם.ישנה שייכות ליצחק מכל מקום 
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שחשש רק בשביל בניו,  –, "שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו" בהתורה

והראיה שעל עצמו לא חשש: שהרי מנעוריו כבר גדל בין הרשעים ולא היה לו אב 

", שכליותיו בתורתו יהגה יומם ולילהרה ולמרות כל זאת "או רב שילמדו תו

 .גלמדוהו

* 

 :, כדלהלןושוב נוכחים אנו לחוות שוב את עושרם של דברי תורה במקום אחר

הנה, לפי דברי ה'תפלה למשה' מתאימים דברי המדרש כאן מאוד לנדרש בתנא 

שכשבא ה' לברכו  "והיה כעץ שתול וגו'"דבי אליהו )זוטא כה( על המשך המזמור 

לא בירכו על עצמו כי הוא כבר מושלם, כעץ שתול על פלגי מים, אלא בירכו על 

שלא  "ועלהו לא יבול"שירבו בהם תלמידי חכמים,  "אשר פריו יתן בעתו" צאצאיו

 יפסקו מהם בעלי אמונים ]על דרך 'אילן אילן במה אברכך' הנזכר במסכת תענית[.

 המשך הפסוקים.אולם המדרש כאן דרש אחרת את 

* 

ומה שכוונת המדרש שהיה חפצו של אברהם בתורה עצמה, שתתרבה בעולם, 

אשכנזי(, והציע פירוש נוסף: "בתורת ה'" -ראה כך גם ביפה תואר )ר"ש יפה

 מתפרש כמו "בהוראת ה'" , שחפץ להורות לאחרים את דרך ה' וללמדם דעת.

* 

 ונראה לרמוז בחשבון גימטריא את דרשת חז"ל האמורה, כדלהלן: 

: "ידעתיו כמנין (6952בגימטריא )עולה "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים" 

 למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו".

  

                                                
 יא"ק: כדברי הגמרא במסכת עבודה זרה )יח, ב(. ב
עי"ש שאת היסוד שאב מנזר הקודש, שיישב בזה מדוע לא נקט המדרש על "כי אם בתורת ה' חפצו" את הפסוק  ג

 למשה.אשכנזי(. ועיין עוד בתפלה -"עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו'", וכך הקשה גם "יפה תואר" )ר"ש יפה
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 ראל היא 'אהבה שאינה תלויה בדבר'אהבת הקב"ה ליש

 ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם כו' )יב, א(

א[ הרמב"ן תמה, שהתורה אומרת "ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך כו' אל 

הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול כו'", מבלי שהתורה תגלה לנו קודם, מיהו 

הלך לפני ותשמע אברהם, ובזכות מה יזכה לכל הטובה. ומנהג הכתוב לומר "הת

 בקולי" ואז "איטיבה עמך", אבל להבטיחו בעבור יציאת הארץ אין בזה טעם.

ומתרץ הרמב"ן, שאנשי אור כשדים היה להם משא ומתן עם אברהם אודות 

אמונתו בהקב"ה, ואילו התורה לא רוצה להאריך בדעות עובדי ע"ז, ולפרש את 

ן דור אנוש וסברתם בעבודה המשא ומתן שהיה ביניהם, ולכן קיצרה התורה בעני

 .דזרה שחידשו

אך עדיין לא מובן, גם אם התורה לא רוצה להאריך במשא ומתן שהיה ביניהם, 

מ"מ היתה התורה יכולה לכתוב בקצרה כמו שכתבה אצל נח שהיה "איש צדיק". 

וכך תמהו המבי"ט )בית אלוקים שער היסודות פרק מז( והמהר"ל )דרך חיים אבות 

 ה, יז(.

 בחרת באברהםאשר 

ב( ומבאר המהר"ל, שמאחר שאברהם הוא תחילת היחוס שלנו, ובו היתה 

תחילת הבחירה שבחר השי"ת בישראל כמש"נ )נחמיה ט, ז( "אשר בחרת באברם". 

לכן אם היתה התורה מקדימה לכתוב את צדקותו של אברהם, היה מקום לטעות, 

היא אהבה שתלויה שבשביל צדקות אברהם בחר בו ובזרעו, וממילא הבחירה 

בדבר שהוא הצדקות, ואילו זרעו אינם צדיקים בטלה האהבה. ולכן לא הקדימה 

התורה בצדקותו של אברהם, א"כ מורה לנו התורה שהבחירה באברהם לא 
                                                

ומה שהאריכה התורה בכל הענין של חרטומי מצרים, כותב הרמב"ן )בראשית יא, כח( "כי שם נתבארו דברי משה  ד

רבינו בסוף לעומת כאן שלא נתבארו דברי אברהם עמהם". וביאר ב'שם דרך' )ביאורים אות ז( ששם בסוף הודו 

דרך הלימוד יכול ליכתב בתורה, משא"כ החרטומים שאמרו "אצבע אלוהים היא", ולכן הכשלון שהוא מכלל 

 דעותיהם של הכופרים שנשארו בטעותם ולא הודו לאברהם לא נכתב בתורה.
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מותנית בצדקות, אלא היא בחירה בו ובזרעו מצד עצמם, ולא בשביל דבר שכאשר 

 בטל הדבר בטל האהבה.

אל פי"א(, שאצל נח הבחירה היתה רק בחירה פרטית, ומוסיף המהר"ל )נצח ישר

ולכן בחירה זו היתה תלויה לפי הצדקות שלו. אבל אצל אברהם היה זה בחירה 

כללית באומה הישראלית, בו ובזרעו כמו שאמר לו הקב"ה "ואעשה אותך לגוי 

גדול" שזהו בחירה כללית, והבחירה הזאת לא תלה אותה הקב"ה בזכות או 

 הבצדקות.

עלינו להוסיף ביאור בדברי המהר"ל, שהרי זה פשוט שהבחירה באברהם  אך

נבעה מכח צדקותו של אברהם, וכמו שמבואר בדברי חז"ל בכמה מקומות )ראה 

 (.ובהערה

רק כונת המהר"ל, שהבחירה הכללית בעם ישראל לא מותנה בזה, אבל ודאי 

ות תכלית סיבת הבחירה באברהם ובזרעו הוא, כי רק הם אלו שראויים להי

הבריאה. וכמו שהאריך המהר"ל )שם( שתכלית הבריאה בשביל התורה ורק 

 ישראל ראויים לתורה.

והוסיף שעם ישראל עצם בריאותם הוא בשלימות הגמור, מצד שהם משתלשלים 

מן הצורים החזקים האבות והאמהות שהם קדושים וטהורים, ולכן עצמותן טוב. 

לביטול הבחירה שבחר בהם בשביל וממילא החטא שהוא במקרה לא יגרום 

 זהשלימות שבהם.

 הקב"ה שמח בחלקו

                                                
 הגרי"א חבר בהקדמה להגדש"פ 'יד חזקה', מאריך בשני בבריתות שכרת הקב"ה עם אברהם ונח. ה
זה שבחרו? זה אברהם  ראה במדרש )במד"ר ג, ב( שאמרו: אשרי מי שבחרו הקב"ה אע"פ שלא הקריבו. ואיזה ו

שנאמר "אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם" אבל לא קירבו אלא הוא קירב את עצמו. ומפורש שהבחירה 

באברהם היה מכח מה שהוא קירב את עצמו אליו. ועוד אמרו )פסיקתא זוטרתא לך לך פי"ב(: עברו עשרים דור 

, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, ומתוך דור מאדם הראשון ועד אברם, וכמה דורות מהם שקלקלו מעשיהם

הפלגה יצא אברהם. התחיל מהרהר בלבו ולאמר תאמר שהעולם בלא מנהיג?! הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני 

ראשון ואני אחרון אני אדון העולם. לכך נאמר "ויאמר ה' אל אברם" מנח ועד אברהם עשרה דורות ולא דבר 

שבא אברהם אבינו ואמר לו "לך לך" ע"כ. ומפורש, שלזה המתין הקב"ה כמעט הקב"ה עם כל הדורות ההם עד 

 אלפיים שנה, שיבוא אדם שיחפש את מנהיג הבירה. 
כלפי מה שנתבאר שהקב"ה בחר בנו "אהבה שאינה תלויה בדבר", יש לציין לדברי הרמב"ן )דברים ז, ז( עה"פ "כי  ז

 תנחומא עקב סי' ג( ע"ש.מאהבת ה' אתכם בחר בכם", ולדברי חז"ל במדרש )



 

 י 'עמ -אספקלריא 

 

ג( והיסוד הנ"ל מפורש בתנא דבי אליהו )רבה פכ"ח(, שאמרו על מה ששנינו 

)אבות ה, טז( "כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה 

הבת בלעם בדבר אינה בטילה לעולם". איזה היא אהבה שהיא תלויה בדבר? זו א

ובלק. ואיזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר? כגון אהבתן של אברהם יצחק ויעקב 

שהם אוהבים להקב"ה, והקב"ה אוהב אותם ואת בניהם ובני בניהם עד סוף כל 

 הדורות.

 ומבואר להדיא, שאהבת הקב"ה לישראל אינה אהבה שתלויה בדבר. 

הבת הקב"ה שהא השכינה וראה גם בזוהר )במדבר קנה, א( שאמרו: בא וראה א

לישראל, כי אע"פ שהם נטו וסרו מדרך הישר, אין הקב"ה רוצה לעזוב אותם, אלא 

בכל זמן הוא מחזיר פניו אליהם, כי מחמת חיבתם של ישראל הוא משגיח עליהם 

 תמיד ושומרם מכל אויביהם.

ועוד מובא בתנא דבי אליהו רבה )פרשה א( ש"הקב"ה שמח בחלקו". ושאל 

מוואלז'ין זצ"ל את הגר"א, מה הכונה שהוא שמח ב"חלקו", הרי לה' מוהר"ח 

 הארץ ומלואה?

והשיב לו הגר"א, שכונת חז"ל שהקב"ה שמח במה שבחר בישראל שהם נקראים 

חלקו של הקב"ה כמש"נ )דברים לב, ט( "כי חלק ה' עמו", והקב"ה שמח בישראל 

שוכן הוא אתם בתוך בכל מצביהם, גם אם לפעמים יורדים ממדרגתם הרוחנית, 

טומאתם. ושמח הוא בחלקו במה שבחר לו את ישראל לעם, ולא יטשם ולא יעזבם 

 חלעולם ועד.

וראה גם ברמח"ל )דע"ת סי' לו( שכותב: וזאת נחמתנו בעניינו כי לא על מעשינו 

. אלא מפני השבועה טיפקוד ולא לזכותנו ימתין או מחסרון מעשים יחליפנו ח"ו

הברית אשר כרת, הנה אפילו אם לא יהיה זכות בישראל שנשבע לאבותינו ו

כשיגיע עת מועד יום נסתם בלבו, הנה עכ"פ יושיענו ודאי, כי אדון כל הוא ויכול 

 לעשות כן כשהוא רוצה.

                                                
 מובא בספר 'חפץ חיים עה"ת פר' האזינו עה"פ "כי חלק ה' עמו". ח
ראה בגמ' בגיטין )נז, ב( שמובא עה"פ )דברים כו, יז( "את ה' האמרת וגו' וה' האמירך היום" כבר נשבענו להקב"ה  ט

 ה אחרת.שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומ
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ויש לצרף מש"כ הפמ"ג )רכד, א( שישראל שחוטאים זה ע"ד "צור ילדך תשי" 

וזהו האחריות על הנותן,  ודבוקים בו יתברך על דרך "השוכן אתם בתוך טומאתם"

אבל אוה"ע זה בגדר של "ולבני הפילגשים נתן מתנות שם טומאה" והיינו הזוהמא 

 נפרד ממנו ונשאר בהם ואין אחריות על הנותן.

בנין האומה  –* מאמר זה ומאמרים נוספים תמצא בספרי החדש "אהל אבות" [

 הישראלית )מאמרים בחומש בראשית(, הרואה אור בימים אלו[

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר 

אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס 

 באר צבי 

 קידושי אשה בלא שיראנה

 )יב, יא( וגו'ַהֵמה ָנא ָיַדְעַתי 

פירש רש"י מדרש אגדה עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם וכו'. וכן 

הוא בגמ' ב"ב )טז.( מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה. והקשה שם המהרש"א ממה 

ששנינו בקידושין )מא.( דאסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה, וא"כ איך 

לו מילי דרבנן קידש אברהם אבינו ע"ה את שרה בלא שיראנה, הרי קיים אפי

 כעירובי תבשילין )יומא כח:, קידושין פב.(. 

 ראה אותה בנערותה

והנה המהרש"א בב"ב שם )ד"ה עפרא( תירץ, דודאי ראה אותה בנעוריה קודם 

שנשאה וכו', אלא דאחר שהיתה נשואה לו לא ראה אותה מתוך צניעותה, והוא 

י הכתובים יותר חשב כי לא עמדה ביופיה בזקנותה, כי היתה בעת הזאת לפ

מששים שנה, וע"ז אמר הנה נא ידעתי וגו', היינו שנשארה ביופיה כפי שהיתה 

 בגיל כ' וז' ליופי.

 האם גם באופן שלא תתגנה עליו אמרינן לא פלוג 

ובעיני שמואל בב"ב שם, וכן בס' דברי יהונתן )להג"ר יהונתן אייבשיץ ז"ל( עה"ת 

לקדש עד שיראנה הוא מחשש שמא  כאן כתבו לתרץ, שמאחר וכל הטעם שאסור

תתגנה עליו ויעבור על עשה דואהבת לרעך כמוך, אם כן אאע"ה ידע בנפשו 

שאצלו לא שייך חשש זה, כי לעולם לא יביט בה, וממילא לגביו אין איסור. 

ובשו"ת נודע ביהודה )קמא אה"ע סי' ע"ז( כתב בנוסח אחר, דאם גומר בדעתו 

 ה דבר מגונה, אין כאן איסור.שיהיה מרוצה אפילו אם ימצא ב

אולם שמעתי מהג"ר יוסף רוט זצ"ל )ראש כולל בית דוד ב"ב( שהקשה על 

תירוצם, דודאי דאם יש תקנת חכמים שאסור לקדש עד שיראנה, הרי שגם אברהם 
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אבינו ע"ה היה נוהג כן, דהא בתקנת חז"ל אמרינן דלא פלוג, והוי חיוב גם על 

 האדם הפרוש ביותר. 

ר באופן אחר, שמאחר וקודם מתן תורה הרי לא היה עדיין כל הדין של אלא ביא

"קידושין", אם כן אברהם אבינו ע"ה לא קידשה בדין תורה, ועל כן לא שייך 

האיסור לקדש עד שיראנה. ]או שאפילו אם היה שייך, והרי אאע"ה קיים אף 

ין ומושג גזירות דרבנן, מכל מקום מאחר ועדיין לא היה שייך כלל מצב קידוש

דנישואין דתורה כלל, ממילא ליכא האי איסורא[. אכן מכל מקום גם בלא חיוב 

מתקנת חכמים עדיין צריך ביאור, שהרי צריך לראותה מטעם "ואהבת לרעך 

 כמוך"? 

ועל זה ביאר, דהנה זה ברור שהסתכלות באשה עלול להביא מכשול לאדם, 

שייך שיצא מזה איזה מכשול,  אולם היכא דצריך לראות מצד תקנת חכמים, אז לא

כי מקיום דין חז"ל לא שייך שיצא שום מכשול, אבל כאן שאמרנו שאין את 

התקנה, הרי שוב יוכל לבא לידי מכשול, והכריע אברהם אבינו ע"ה שכאשר מצד 

אחד יכנס לספק מכשול כשיביט בה, ומאידך יש ספק איסור של 'ואהבת לרעך' אם 

 שלא לראותה. עכ"ד.לא יביט בה, הרי שעדיף לו 

 בביאור המעשה באדם שנשא גידמת ולא הכיר בה

אלא שעדיין יש לעיין בזה מהא דאיתא בשבת )נג:( גבי מעשה באדם אחד שנשא 

אשה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה וכו' כמה צנוע אדם זה שלא הכיר 

באשתו. ומבואר שלכו"ע נהג כראוי בכך שלא הכיר בה. ואם כן לכאורה יש 

להוכיח מזה שאף לאחר התקנה שלא ישא עד שיראנה, מכל מקום באופן שברור 

לו שלעולם לא תתגנה עליו שפיר אינו צריך לראותה כלל. ]ויעויין בהגהות יעב"ץ 

 שם שלמד מזה דלצנוע מותר לקדש בלי שיראנה, וזהו חידוש גדול[. 

ואולי יש לדחות, שאף שלעולם יש חיוב מצד לא פלוג וכנ"ל, מכל מקום לחיוב 

לראותה מכל מקום די בהעברה בעלמא, ועדיין אפשר שהיתה לה יד תותבת ולא 

הבחין בכך. ]וכן מצאתי בבניהו שביאר עפ"ז מה דמשמע מל' הגמ' דביום מותה 

שהרי היה בידו לבדוק, כבר ידע. ויש להוסיף, דמכל מקום לא הוו קידושי טעות, 
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והכי איתא במשנה )כתובות עב:, קידושין נ.( המקדש את האשה על מנת שאין בה 

מומין וכו' כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה. וכן נפסק להלכה 

)ברמב"ם פכ"ה מאישות ה"ב, ובשו"ע אבה"ע סי' קי"ז ס"ד( שאם כנסה סתם 

זה תצא בלא כתובה. ומבואר שהקידושין  ונמצאו בה מומין ולא ידע הבעל במום

 חלו שפיר[.

שוב מצאתי שנשאלה שאלה בשו"ת מהרש"ם )ח"ב סי' רכ"ה( באחד שרוצה 

לבטל השידוך מחמת שנודע לו שהמדוברת היא חיגרת ורגלה אחת היא מעץ, 

והיא טענה שהלא טיילו יחד ובודאי הכיר בזה וסבר וקבל. והביא המהרש"ם ראיה 

ברי התוס' בתענית )ד.( שביארו דמה שאליעזר שאל שלא כהוגן לטענת החתן מד

היינו שאפילו אם תהיה חיגרת אבל הוא לא יכיר בה בזה, ומוכח שאפשרי שלא 

יכירו בכך. אלא שבגמ' שבת הנ"ל הוי חידוש טפי, א' כי מדובר בגידמת שזה יותר 

 מורגש מאשר חיגרת. ב', מדובר על תקופה ארוכה של כל ימי חייו.

הנה לפי מה שמצינו בגמ' שבת הנ"ל שלא הכיר בה עד יום מותו, משמע ששייך ו

שלא יראנה כלל. ]וכתי' העיני שמואל דלעיל[. אך זה יש לדחות, שאולי מכל 

מקום יש מקום להצריך הראיה אטו מקרה שכן יראנה, וכמו שאכן אירע אצל 

מכוערת אברהם אבינו ע"ה שפעם אחת ראה אותה דרך מקרה, ואם ימצאנה 

 תתגנה עליו.

אך שמא אצל אברהם אבינו ע"ה וכן אצל יצחק לא שייכת מציאות שתתגנינה 

 בעיניהם כלל, ותן לחכם ויוסף לקח.

  zvi6@neto.bezeqint.netלתגובות:  

  



 

 טו 'עמ -אספקלריא 

 

בית אהרן / הרב אהרן גינצבורג, ר"מ בישיבת 

 בני ברק –'עמל התורה' 

 שלימות האדם על ידי המצוות

 קל ַשַדי ַהְתַהֵלְך ְלָפַני ֶוְֽהֵיה ָתַמים: ְוֶאְתָנה-ַאְבָרם ַוֹיאֶמר ֵאָליו ֲאַני-ֶאלַוֵיָרא ה' 

ְבַריַתי ֵביַני וֵביֶנָך )יז, א( וברש"י: ולפי מדרשו, התהלך לפני במצות מילה, ובדבר 

  הזה תהיה תמים.

ברהם וראה בגמרא )נדרים לא, ב(: רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה א

 אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר )בראשית יז, א( התהלך לפני והיה תמים.

ויש לומר שביטוי זה של תמים אינו מתייחד רק למצוות מילה אלא בא ללמד על 

כל התורה כולה שעל ידי קיום מצוותיה אין כאן רק שכר חיצוני וקיום מטלות 

המצוות ונהפך לאדם  בלבד אלא האדם עצמו מתעלה מתקדש ומתרומם על ידי

 השלם.

וכמו שכתוב במדרש רבה )בראשית מד( רב אמר לא נתנו המצוות אלא לצרף 

בהן את הבריות, וכי מה איכפת ליה להקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר 

 או מי ששוחט מן הערף, הוי לא נתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. 

כמו שכתוב במדרש תנחומא )תזריע ה( ויסוד זה מתבאר במיוחד במצוות מילה 

ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא אם רצה הקב"ה שהאדם יהיה מהול 

מדוע לא נברא מהול ואמר לו רבי עקיבא דווקא זהו רצונו של הבורא שהאדם 

 יוולד ערל ויצטרך למול עצמו. 

ומזה תדע לכל המצוות שהאדם נשלח לזה העולם כשהוא חסר שלימות כדי 

 יעבוד כאן וישלים את עצמו על ידי התורה והמצוות.ש

 מדוע לא מל אברהם את עצמו קודם שנצטווה

ולפי זה יש ליישב מה שמקשים העולם הרי אברהם אבינו קיים את כל התורה 

עד שלא נצטווה ומדוע המתין עד גיל מופלג שכזה כדי לקיים מצוות מילה רק 

אם ימול עצמו יתפרש הדבר לאחר שנאמר לו בפירוש. אלא חשש אברהם ש
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שמעשי הבורא אינם מושלמים וצריכים תיקון ולכן חיכה עד שיצטווה במפורש על 

 המילה.

שעל ידי זה  והיה תמיםבכל המצוות  התהלך לפניואם כן יתבאר המקרא כך: 

. וכמו שרואים ואתנה בריתי ביני לבינךתזכה להיות מושלם בכל והראיה לזה 

ברא האדם זקוק לשלימות כך הוא זקוק לכל התרי"ג במצוות מילה שבדווקא נ

 מצוות כדי להיות תמים ושלם בכל דבר.
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הפרשה לאור אספקלריית  –בנתיבות הירושלמי 

תלמוד הירושלמי / הרב ישראל קלויזנר, מו"ל 

 ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים )ברוקלין(

 יו"ד שנטל הקב"ה מאמנו שרה להיכן הלך?

)יז,  ָרה ְשָמהים ֶאל ַאְבָרָהם ָשַרי ַאְשְתָך ֹלֽא ַתְקָרא ֶאת ְשָמה ָשָרי ַכי ָש קַ ַוֹיאֶמר ֱאלֹ 

 טו(

בירושלמי פרק שני דסנהדרין הלכה ו' אמרינן: ר' הונא בשם ר' אחא )אומר, 

ה'(, ניתן  רָׂ י' ל'שָׂ רָׂ שאות( יו"ד שנטל הקב"ה מאמנו שרה )כששינה את שמה מ'שָׂ

חציו על שרה )כי כשתחלק היו"ד לחצי יהיה מספרו ה', וזה האות ה' שקיבלה 

בשעה שהקב"ה שינה את במקום היו"ד(, וחציו על אברהם. תני ר' הושעיה )ש

שמה של שרה אמנו ע"ה מ"שרי" ל"שרה"( עלה יו"ד ונשתטח לפני הקב"ה ואמר, 

רבון העולמים עקרתני מן הצדקת הזאת, אמר לו הקב"ה צא לך, לשעבר היית נתון 

בשם נקיבה, ובסוף תיבה, חייך שאני נותנן בשם זכר, ובראש תיבה, הדא הוא 

ְקרָׂ  ַע דכתיב )במדבר יג, טז( ַויַׁ ן נון ְיהֹושֻׁ ַע בַׁ ה ְלהֹושֵׁ  א ֹמשֶׁ

 דין תורה לגבי המקום שלימין החזן

בספר 'יגדיל תורה' )פ' שלח( מביא עובדא בדין תורה שבא לפני הגאון בעל 

הלבושי שרד זצ"ל, אודות ביהכ"נ שהגבאים עשו בו שיפוצים, ובעקבות זה 

ישיבה בצד העמוד. הצטמצם מקומו הרחב של עמוד החזן, ובכך נוסף מקום 

הגבאים רצו למכור מקום זה, אולם המתפלל שרכש את המקום לימין החזן טען 

שיש לו חזקה במקום הראשון בצד החזן, מאידך טענו הגבאים כי הוא נשאר 

 במקומו רק נוסף כאן מקום חדש ואין לו טענה עליו.

 על שאלה זו פסק הלבושי שרד כי הצדק עם הגבאים, והוכיח כן מדברי

הירושלמי בסנהדרין במאמרו של ר' הושעיה שעלה יו"ד שניטל משרה אמנו 

ונשתטח לפני הקב"ה ואמר, ריבון העולמים עקרתני מן הצדקת הזאת, אמר לו 
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הקב"ה צא לך, לשעבר היית נתון בשם נקיבה ובסוף תיבה, חייך שאני נותנך בשם 

 יהושע.זכר ובראש תיבה, הדא הוא דכתיב ויקרא משה להושע בן נון 

ולכאורה יש להבין אף שהיו"ד נתפייסה, אבל הה' של הושע היתה צריכה 

להתלונן, כי לשעבר היתה בראש התיבה, ועכשיו שנוסף יו"ד לשמו תהי' האות 

השני', אלא רואים שכיון שהיא נשארה במקומה, אף שנוסף יו"ד לפניה אין לה 

ך, ומה איכפת לך אם טענה בדבר. אמר הלבושי שרד להתובע: ממקומך לא הזיזו

 מוסיפים יו"ד )יהודי( על ידך.

 מהיכן נלקחו הנקודות למטה מן היו"ד

המפרשים מעירים על הא ששנינו שהיו"ד של שרה ניתן ליהושע בן נון, שהרי 

ה'יו"ד' הזו הגיעה מ"שרי" ללא ניקוד, וא"כ מנין הגיעו שתי הנקודות של השווא 

ם )הובא בעלי ורדים עמ"ס סוטה לד:( שהרי שהוטל ב'יו"ד' של ְיהושע. ומבארים ה

ן"  ן נון", לכן נטלו שתי נקודות מה'סגול' של המילה "בֶׁ בתחילה קראו לו "הושע בֶׁ

ן"  והטילו אותן ב"ְי" שבתחילת השם "ְיהושע". ומעתה נשארה רק נקודה אחת ב"בַׁ

ן נון".  ולכן נקרא "יהושע בַׁ
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 עליו בעל הבירה הציץ

.ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך וַמםֹוַלְדְתָך וַמֵבית ָאַביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶש  ָָ  ר ַאְרֶא

 )יב, א(

במדרש )רבה לט, א( "אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, 

עליו בעל וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג. הציץ 

הבירה, אמר לו אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר 

שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני הוא בעל 

 העולם".

יש לעיין מה המכוון במה שרמזו חז"ל בחקירתו של אברהם אבינו "בירה אחת 

כל שאר בני דורו שהוא השיג את דולקת". ועוד במה נתעלה אברהם אבינו על 

. ועוד מה עניין משל זה לפסוק שמדבר מהניסיונות של אברהם יהקב"ה והם לא

 .יאאבינו והיכן בניסיונות של אברהם אבינו רואים את ביקושו לבעל הבירה

 מציאות של אמת -עבודה זרה 

ך הנה מהות הוויכוחים בין אברהם אבינו לבני דורו לכאורה נראים תמוהים וכ

נמרוד לאברהם[ נסגוד -הם מבוארים בדברי חז"ל )בראשית רבה לח, יג( "א"ל ]

לנורא, א"ל אברהם ונסגוד למיא דמטפין נורא. א"ל נמרוד נסגוד למיא, א"ל אם כן 

נסגוד לעננא דטעין מיא. א"ל נסגוד לעננא, א"ל אם כן נסגוד לרוחא דמבדר עננא. 

דסביל רוחא. א"ל מילין את משתעי,  א"ל נסגוד לרוחא, א"ל ונסגוד לבר אינשא

אני איני משתחוה אלא לאור, הרי אני משליכך בתוכו, ויבא אלוה שאתה 

 .יבמשתחוה לו ויצילך הימנו"

                                                
ויש להוכיח מכמה מקומות בחז"ל שעניין הקמת עם ישראל היה ידוע בקרב אותם דורות והיה תחרות ביניהם  י

 מיהו זה שיזכה להקים את עם ישראל אלא שאברהם אבינו נתעלה על כולם ולכן זכה ואכמ"ל בזה.
 אחריביתר ביאור, הניסיונות לכאורה אינם מקושרים כלל לביקוש בעל הבירה, שהרי כל מהות הניסיונות הם  יא

 ניסה אותו הקב"ה עד כמה הוא דבק בו. -שהכיר אברהם אבינו את בעל הבירה 
תרגום: אמר נמרוד לאברהם נעבוד את האש. אמר לו אברהם נעבוד את המים שמכבים את האש. אמר נמרוד  יב

אמת נעבוד את המים. אמר לו אברהם נעבוד את הענן שנושא את המים. אמר לו נמרוד אמת נעבוד את הענן. 
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וכל ויכוח זה נראה כדבר חסר הבנה, וביותר מעיקרא הסכים נמרוד עם אברהם 

ו אבינו שהאש אינה הכח החזק ביותר בבריאה ואח"כ כאשר לא היה יכול להשיב

 הדר ביה וחזר שהאש היא הכח הכי חזק בבריאה, אתמה.

אך הביאור בעניין עבודה זרה כבר נתבאר כמה פעמים, דעבודה זרה היא 

מציאות אמיתית, שהקב"ה תיקן בחכמתו הרבה שההשפעות שהוא יתברך משפיע 

שליחים, ועניין העבודה זרה היא לעבוד את אותם -על עולמו נעשים דרך מלאכים

 . יגועל ידי העבודה גורמים להם להשפיע שפע יתר על עובדםהשליחים 

והנסיון הגדול הוא אפילו שהאדם רואה בחוש שהעבודה זרה משפיעה שפע, 

 .ידלידע שהיא רק שליח ומעליה יש את הקב"ה והכל מגיע מכוחו

 אלוה כלה אינו שורש הבריאה

ם חיפשו לעבוד . הטוובזה יבואר ויכוחו של אברהם אבינו עם נמרוד וכל בני דורו

את הדבר היותר חזק בבריאה ומצאו זאת באש כיון שטבעה של האש הוא לכלות 

 כל דבר ולהחזירו לשורשו, ומפני כן חשבו שהדבר הכי חזק בבריאה הוא האש.

ועל זה השיב להם אברהם אבינו דאמת שיכול להיות שהאש היא הטבע הכי חזק 

ש דבר שגובר עליה בבחינה כל אבל שם אלוהות אי אפשר להחיל עליה כיון שי

שהיא והם המים. נמרוד מתחילה הסכים עם טענתו של אברהם אבינו, אך כאשר 

ראה שאין לדבר סוף כיון שאין דבר שבמוחלט הוא יותר חזק מכולם, אמר לו אם 

כך מוכח שאין דבר שבהכרח יותר חזק מכולם ולכן הדר ביה לעבוד את האש 

 שהיא דבר המכלה את הכול.

ז אמר לו נמרוד אם כדבריך שיש כח בבריאה שיותר חזק מכל דבר אחר, וע"

, לכן נזרוק אותך לתוך טזנראה שאותו כח גובר על האש בדבר שטבעה לעשות

 האש ונראה האם כוח זה גובר על האש ולא נותן לה לכלותך.

                                                                                                                                                                         
אמר לו אברהם נעבוד את הרוח שמפזרת את העננים. אמר לו נמרוד אמת נעבוד את הרוח. אמר לו אברהם נעבוד 

 עובד אלא את האש וכו'. את האדם שסובל את הרוח. השיב לו נמרוד אתה מדבר מילין בעלמא אני איני 
 עי' דרך ה', חלק שני פרק ו', לעניין הכוכבים. יג
ובה תבין מדוע כאשר עקרו חז"ל עבודה זרה מן העולם, כנגד זה באותו זמן פסקה נבואה מישראל, דזה כנגד זה  יד

וד עשה אלוקים ומעלתה העצומה של נבואה שהיא ראיה בחוש ממש את הקב"ה נצרכת בכדי שהאדם יוכל לעמ

 כנגד המוחש ממש שיש ממש בעבודה זרה.
 דנמרוד היה ראש הכופרים בזמנו והיינו שטענותיו הם טענות העם. טו
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 דביקות חזקה בהקב"ה -אמונה 

)נתיב האמונה, פרק א(  תוכן העניין הפנימי של אמונה הוא כלשונו של המהר"ל

"האדם הזה שהוא בעל אמונה הוא נטיעה חזקה עם הש"י אשר כל הרוחות באות 

 .יזאין מזיזין אותו ממקומו הוא באמונתו כמו שהיה אל אברהם"

המבואר שעניין האמונה הוא הדבקות הגמורה בלא לזוז מהקב"ה ולהאמין שהוא 

לעינים ככוחות המניעים את יסוד ושורש כל הכוחות בבריאה, וכל הנראה לנו 

 הבריאה אינו אמת הסופית, כיון שיש בורא עולם מעליהם.

ובזה יבואר חקירתו של אברהם אבינו ש"ראה בירה דולקת", המכוון שראה בירה 

ואין שום כוח בעולם שהוא כוח מוחלט  -כאש שמכלה כל דבר  -שהיא מתכלה 

חזק מכולם והוא אינו ובזה החליט בדעתו שבהכרח צריך להיות כוח שיותר 

 מתכלה כלל, ומתוך כך עלה בדעתו שיש מי שהוא בעל הכוחות כולם.

 -הקב"ה  -ועניין הניסיונות לראות עד כמה הוא דבק בהחלטתו שכוח זה שמצא 

הוא כוח מוחלט שיכול לעמוד כנגד כל דבר אחר והוא בזה "נטיעה חזקה עם השם 

 .יחיתברך"

  

                                                                                                                                                                         
לאפוקי מהמים שאין הם חזקים מהאש בטבעה בעצם, אלא שיכולים הם לכבות אותה, אבל אין בכוחם למנוע  טז

 שריפה בעצם.
והא ממש עניין המדרש )רבה, לט ג( "מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, ביום שגזר עליו נמרוד לירד לתוך  יז

כבשן האש, אם חומה היא נבנה עליה אם מעמיד דברים כחומה יבנה עליה, ואם דלת היא נצור עליה, אם דל הוא 

שעה, כך אין אני מתקיים עליו אלא במצות ובמעשים טובים נצור עליה לוח ארז, מה הצורה הזו אינה אלא ל

 לשעה, אמר לפניו רבון העולמים אני חומה מעמיד אני דברי".
 ובמקום אחר ביארתי בעניין אחר עניין הניסיונות של אברהם אבינו ואין בזה סתירה למבין. יח
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 רוטשטייןהדרש והנדרש / הרב חיים 

 העמידה בניסיון שלא בעת הניסיון

 ַוָיֹבא ַהָפַליט ַוַיֵגד ְלַאְבָרם ָהַעְבַרי )יד, יג(

עם ישראל קדושים בני קדושים, ועם זאת בחשבון נפשנו איש על נפשו, האם כל 

 אחד מאתנו באופן אישי, בטוח ביהדותו הפנימית?

שודים כלל על עבירה קלה הבה ונתאר לעצמנו, הרי אנשים רבים אשר לא היו ח

במזיד ואולי אף בשוגג, כאשר הגיעו, למשל, לאמריקה בימים בהם היו ניסיונות 

גדולים לשמור את השבת, כמה מתוכם לא זכו להמשיך בשמירת שבת? ועתה 

נשאל את עצמנו, אם אנו היינו שם, כיצד היינו נוהגים? יתכן וישנם שיאמרו 

נפשם על קדושת השבת, אך האמנם בקיאים לעצמם שוודאי וברי שהיו מוסרים 

הם ברזי נפשם ומבינים הם את גודל הניסיון, בשביל שידעו נכונה את האמת היאך 

 היו נוהגים?

נהיה  נוקבים יותר: הניסיונות שם באמת היו קשים ללא נשוא, מי ששמר את 

השבת כמו הייתה מובטחת לו ולעולליו חרפת רעב איומה. אך את עצמנו נשאל: 

 בניסיון קטן מכך, דוגמת שהייה בחברה מנותקת מתורה ומצוות, ההיינו עומדים?

שאלה זו על האדם לשאול את עצמו משני טעמים. ראשית, כי אחד מאתנו איננו 

יכול לדעת את הקורות אותו באחרית הימים, ורק מנהלו של עולם הוא המכין 

ך ומוכן לכל ניסיון. ושנית, מצעדי גבר, ברי הוא כי חובתו של יהודי הוא להיות ערו

ושמא לא פחות חשוב מכך, על יהודי להיות נאמן לה' אלקיו בכל לבבו ובכל נפשו 

ובכל מאודו, כפי שאנו אומרים בקריאת שמע, וכי מי שנאמן לה' אלקיו רק בעת 

 היותו במקום ובזמן הנכון, עונה להגדרה זו?

 ולםעלינו לשאוף למעלת אאע"ה שעבד את בוראו יחידי בע

פרשיות אלו עוסקות באברהם אבינו אותו קראתו התורה הקדושה בשם 'אברהם 

העברי'. הטעם שנקרא כן מבואר במדרש בפרשתנו )ב"ר פמ"ב, ח(: 'רבי יהודה 

אומר כל העולם כלו מעבר אחד והוא מעבר אחד'. כח זה הנחיל לנו אבינו 
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ולחזק את לבבנו אברהם, ומחובתנו לומר מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו, 

 ביראה, במידה שבה נוכל לעמוד אף בניסיונות הקשים ביותר.

יתכן והדרך לדעת את מצבנו בעניין זה, היא לבחון את עצמנו כמה אכן אנו 

פועלים באמת מהכרתנו הפנימית, מיראתנו ומאהבתנו ומזכירת יוצרנו, או חלילה, 

רגילונו אבינו ואמנו, כמה אנו פועלים מכח ה'מלומדה', מכח אותם הרגלים שה

הגננת והמלמד בינקותנו, אולי בכח אינרציה זו אנו פועלים עד היום כרובוטים 

בשר ודם? כי אם, חלילה, אך מכח כך אנו פועלים, הראויים אנו לתואר 'עובדי ה' 

 ' או חלילה עובדי אותה אינרציה אליה הורגלנו מקדם?! 

למקום או מצב בהם יכול הוא  אדם הפועל מכוח אינרציה קדמונית זו, בבואו

להידחף בכוחות הפוכים ממנה, עלול הוא במוקדם או במוקדם מאד לגלות כי הוא 

 פועל תחת אינרציות שונות לחלוטין!

מי אשר עתיד מיליארדי ואינסוף השנים הבאות חשובות לו, חובה היא לו לעמוד 

ובעקבות כך ולהתבונן היכן מקומו, מכח מה הוא פועל ועבור מה הוא פועל, 

לפעול מכח ובעבור המטרות הנכונות!! אשריו ואשרי חלקו בזה ובבא! כן יזכנו 

 יוצרנו, אמן!
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא 

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

ם יתפלל שכח 'ותן טל ומטר' במנחה של ערב ש"ק, הא

 ערבית בליל שבת שתים לתשלומין, ועוד מדיני 'טל ומטר'

שאלה: אדם ששכח לומר 'ותן טל ומטר' במנחה ביום שישי ]ולא הספיק לחזור 

ולהתפלל מנחה[, האם יתפלל ערבית של ליל שבת שתים, מאחר ובלא"ה לא 

 מזכירים בתפילת שבת 'ותן טל ומטר', ולכאורה לא ירויח כלום? 

ת מרן הגריש"א זצ"ל, שצריך לחזור ולהתפלל ערבית ליל שבת שתים, תשובה: דע

והסכים בזה לסברת  מרן הגר"ח הלוי זצ"ל, שמאחר ולא הזכיר 'ותן טל ומטר', לא 

 יצא ידי חובת תפילת מנחה, ועליו להשלים תפילה. 

וראה ב'הרחב דבר' שהרחבנו עוד בדיני 'ותן טל ומטר', במי ששכח ולא הזכיר 

 ומטר' בימות הגשמים, ועוד. 'ותן טל 

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

א[ בכתבי מרן הגר"ח הלוי זצ"ל )סטנציל אות א( מובא: שכח ולא אמר טל ומטר 

במנחה בערב שבת, דהדין דמתפלל ערבית שתים, ואף דבערבית לא יזכיר טל 

ומטר, וכבר הקשו התוספות בברכות )כו, ב ד"ה טעה( בשכח לומר 'יעלה ויבוא' 

ה האחרון של ראש חודש שמתפלל ערבית שתים במוצאי ר"ח(, מה מועיל )במנח

מה שיתפלל ערבית שתים, כיון שעכשיו כבר אינו ראש חודש, ואינו אומר יעלה 

 ויבוא.

אולם בטל ומטר אין להקשות כן, משום דטל ומטר הוא מסדר התפילה, וכשלא 

אבל יעלה ויבוא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים, וכאילו לא התפלל כלל, 
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רק חיוב הזכרה היא, ולא הוי כלא התפלל, רק שחייב להתפלל שתים כדי שיזכיר 

 יעלה ויבוא, ועל כן שפיר מקשו מה מהני כשיתפלל ערבית שתים עכ"ד.

 דינים בשכח ולא הזכיר 'ותן טל ומטר'

צריך  –ב[ אדם שלא שאל 'ותן טל ומטר' בימות הגשמים )בא"י אחרי ז' חשון( 

 ]גם אם שאל טל, אך אם שאל מטר ולא טל, א"צ לחזור[ )שו"ע קיז, ד(. לחזור

יאמרנו במקום שנזכר, אך אם נזכר אחר  –ואם נזכר קודם שסיים 'ברכת השנים' 

'כשנים הטובות' יחזור ויאמר 'וברך שנתנו כשנים הטובות' כדי שיהיה מעין 

כסדר )שם, ה ומשנ"ב חתימה סמוך לחתימה, וטוב יותר שיתחיל 'ותן טו"מ' ויגמור 

 שם(.

יאמרנו בברכת שמע קולנו קודם 'כי אתה שומע'  –אם נזכר קודם 'שומע תפילה' 

שמתוקנת לשאול בה כל הבקשות )שם(. וע"ד מרן הגריש"א זצ"ל, צריך להזכיר 

דוקא לפני 'כי אתה שומע', ואינו יוצא אם מזכיר באמצע 'שומע תפילה' )ראה 

ראה בקיצור שו"ע )יט, ו( שכותב "ובתוך ברכת  –רה בשו"ע קיט, א(. ונוסח ההזכ

שמע קולנו אחר 'ריקם אל תשיבנו' אומר 'ותן טל ומטר לברכה כי אתה שומע' 

כו'". אולם בערוה"ש )קיז, ו( כותב: "יכול לומר שם ותן טל ומטר על פני האדמה כי 

 אתה שומע וכו'".

חוזר לברכת השנים, ואם  אם עדיין לא עקר רגליו -אם נזכר אחרי 'שומע תפילה' 

 עקר רגליו חוזר לראש התפלה )שם(.

 נזכר לפני שהתחיל את הברכה הבאה

ג[ והנה הכלל הוא )עפ"ד המשנ"ב שיד, לב(, שיש הבדל מה נחשב 'סיום הברכה' 

בין דברים המעכבים )כגון שלא הזכיר 'משיב הרוח' ולא 'מוריד הטל' בימות 

נם מעכבים )כגון שאמר בימות הגשמים רק הגשמים, שו"ע קיד, ה(, לדברים שאי

'מוריד הטל', שם( שאז סיום הברכה נחשב מרגע שאמר "ברוך אתה ה'" של ברכת 

'מחיה המתים', וה"ה לשאר דברים שאינם מעכבים, כגון 'אתה חוננתנו' ו'יעלה 
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ויבוא' של ליל ר"ח, אבל בדברים המעכבים שם הקובע כל שלא התחיל את 

 בהרכה הבאה.

יש לדון מי שלא הזכיר 'ותן טל ומטר' בימות הגשמים, אם זה נידון  ומעתה

כדברים המעכבים, או מאחר שניתן להשלימו ב"שמע קולינו", זה יחשב כדברים 

 שאינם מעכבים.

הנה המשנ"ב )קיז, טו( מביא בשם המג"א והשע"ת שאם נזכר שלא אמר 'ותן טל 

להזכיר שם. אך הוא בעצמו שיכול עדיין  –ומטר' קודם שהתחיל 'תקע בשופר' 

מכריע, שיותר טוב שיאמרנו בשומע תפילה שבזה יצא לכו"ע. ומציין שכ"כ בספר 

 קיצור שו"ע )יט, ו(. וכן דעת מרן הגריש"א זצ"ל ודלא כמש"כ בלוח לא"י.

אך אם לא הזכיר בברכת 'שומע תפילה' ונזכר אחרי שסיים את הברכה קודם 

טל ומטר' שם, דעתה הו"ל כדברים המעכבים. יכול לומר 'ותן  –שהתחיל 'רצה' 

 צריך לחזור לברכת 'ברך עלינו'. –אבל אם התחיל 'רצה' 

 הזכרת 'ותן טל ומטר' לבן חו"ל שנמצא בארץ

אם דעתו  –( יט)ושומר שני ימים טובים –ד[ בן חו"ל שנמצא בארץ ישראל 

ישראל. אולם להישאר בארץ עד ר"ח אדר, יכול לומר 'ותן טל ומטר' כבני ארץ 

 בדיעבד אם שכח ולא הזכיר 'ותן טל ומטר', אינו צריך לחזור עד ס' בתקופה.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  

                                                
מורים היפך זה, כמו שצריך לנהוג כל בן חו"ל, כל זמן שלא החליט להישאר בארץ בודאות ובאופן קבוע. ואלו ש יט

 מורים הוראה שלא כהלכה, נגד דעתם של מרנן הגרמ"פ והגריש"א זצ"ל ואכמ"ל.

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי 

אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל'  -ישיבת אור התורה 

 ושא"ס 

 מדוע איננו מודים על השמיעה?

 )יד, כ(ל ֶעְליֹון -וָברוְך אֵ 

בברכות השחר אנו מברכים מספר ברכות הודאה ושבח להקב"ה, על מאור 

)'פוקח עורים'(, לבישת הבגדים )'מלביש ערומים'(, מתיחת עצמותינו העינים 

)כמש"כ בברכות ס, ב והאבודרהם בביאור ברכת 'מתיר אסורים'(, עמידתנו על 

הרגליים )כמש"כ בברכות שם בביאור ברכת 'זוקף כפופים' וברכת 'רוקע הארץ על 

ו שומעים המים'( וכו'. והתקשתי: מדוע אנו לא מברכים ברכה על כך שאנ

 באוזניים?

שאלתי שאלה זו את בני הישיבה והבה"ח אלון שרוי נ"י השיב שברכה זו כלולה 

בברכת 'הנותן לשכוי בינה', שאיתא בברכות ס, ב שחז"ל תיקנו ברכה זו כששומע 

את קול התרנגול. וא"כ בברכה זו נכללת הודאה על השמיעה. ויש להוסיף על 

ינו מברכים ברכה זו אף בלא שמיעת קול ביאור נחמד ונכון זה שאף שלמנהג

התרנגול, כגון בחרש או מי שנמצא במקום בו אין תרנגול, כמש"כ במשנ"ב )סי' מו 

סקכ"ח(, מ"מ הרי עצם הברכה נתקנה על שמיעה, שמיעת קול התרנגול. וכן נראה 

כששומע קול התרנגולים מברך ברוך ... הנותן לשכוי בינה מלשון הרמב"ם: "

 ".יום ובין לילה להבחין בין

והבה"ח יצחק בנימינוב נ"י תירץ שבעוד שיתר העניינים המובאים בברכות 

השחר, אינם מצויים באדם בשנתו, אך גם אדם הישן שומע, וגם קולות מעוררים 

אותו משנתו, ולכן אין לברך על השמיעה, שלא הופסקה ממנו גם בשנתו, 

 נתקנו סמוך לקומו בשעתוכמשמעות ד' הגמרא בברכות שם, שהברכות הללו 

 הנאתו מדברים אלו.התחלת 
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כשלובש בגדיו מברך "תפילה ז, ד( כתב: ועוד נראה להוסיף בזה, דהנה הרמב"ם )

ברוך.. מלביש ערומים, כשמניח סדינו על ראשו מברך ברוך ... עוטר ישראל 

בתפארה, כשמעביר ידיו על עיניו מברך פוקח עורים, כשישב על מטתו מברך 

סורים, כשמוריד רגליו מן המטה ומניחם על גבי קרקע מברך רוקע הארץ מתיר א

על המים, כשעומד מברך זוקף כפופים, כשנוטל ידיו מברך ... על נטילת ידים, 

כשרוחץ פניו מברך ... המעביר חבלי שינה", עכ"ל. והיינו שסדר הברכות ניתקנו 

על השמיעה, שאינה ע"פ פעולותיו וסדרי לבושו הנעשים בקומו ממיטתו, וא"כ 

פעולה הנפעלת ע"י האדם עצמו אלא באה ממילא, אין מברכים עליו. ולדברינו 

 יובן גם מדוע לא ניתקנה ברכה על חוש הריח ויתר החושים. 
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 ה' המיוחדת? איזה נסיון היה לאברהם לשמוע להבטחת

ָָ ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך וַמםֹוַלְדְתָך וַמֵבית ָאַביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶש  ר ַאְרֶא

 )יב, א(

מפרשי התורה ביארו, כי זה היה אחד הנסיונות הראשונים של אברהם אבינו, 

 לעקור ממשפחתו ומבית אביו, וללכת אל הלא נודע. 

הלא הקב"ה עומד כאן ומבטיחו שאם ישמע בקולו, יזכהו לברכות ויש להבין, 

נפלאות: "ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה, ואברכך מברכיך" וגו'. ופירש רש"י, 

 שהבטיחו על הבנים על הממון ועל השם. 

ומעתה יעמוד השואל וישאל: אדם המקבל הבטחה, שאם ילך ממקום למקום 

שלא יעשה כן? והלא עינינו הרואות, איזה  יקבל ברכות כה נשגבות, וכי יש צד

השתדלויות עושים אותם בני אדם הרוצים לזכות לפרי בטן, ואם היתה להם 

הבטחה מהקב"ה בעצמו, שאם יעקרו ממקומם וילכו לסוף העולם יזכו לפרי בטן, 

וכי יש ספק אם היו עושים כן? ואם כן הדבר אצל שאר בני אדם, על אחת כמה 

צל אברהם אבינו אבי האומה, ואם כן יקשה, כיצד נחשב לו וכמה יהא הדבר א

ענין הליכתו לנסיון, אחר שהבטיחו הקב"ה כל כך הרבה הבטחות נפלאות כבנים 

 וכיוצא בהם. 

ונראה לבאר, שעיקר נסיונו של אברהם אבינו, היה נסיון האמונה. שהרי באותה 

לו אביו עבד ע"ז, העת, אברהם אבינו גדל בסביבה של עובדי עבודה זרה, ואפי

ואותם בני אדם, לא הכירו, לא האמינו ולא ידעו כלל את כוחו של הקב"ה. והלא 

כבר פסק הרמב"ם )פרק ד מהלכות דעות הלכה א(, כי דרך ברייתו של אדם מטבעו 

היא להיות נמשך במעשיו ודעותיו אחר ריעיו וחביריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו", 

 זה טבע האדם. 



 

 ל 'עמ -אספקלריא 

 

ר לעצמינו את אברהם אבינו, מתבקש מהקב"ה לעקור מביתו. מעתה, נתא

החשבון של אברהם הוא פשוט. ההפסד כרגע הוא ודאי, הניתוק מהמשפחה, 

מהחברים והסביבה, ממקור הפרנסה הטבעי, וללכת אל הבלתי נודע... מאידך, 

 הרווח הוא עתידי, ואינו מוחש בידים כרגע. ההישענות עליו היא רק בכח האמונה. 

כאן הגיע מבחן האמונה לנסיון האמת, ההפסד )כביכול( הודאי והנוכחי, מול 

האמונה בהקב"ה המבטיח בעתיד כי הכל ישתלם. השכל הטבעי, המושפע 

מהחברה והסביבה, שלא הכירה עדין בכוחו הגדול של הקב"ה הכל יכול, נטה 

. שלא להישמע להצעת העקירה, אלא להישאר במקום בו הריוח נראה לעינים

אבל אברהם אבינו, למרות סביבתו הלא תומכת, היה בבחינת "העברי", שכל 

העולם כולו מהעבר האחד והוא מהעבר השני, והאמין בהקב"ה ובברכותיו, והוא 

 זה אשר הטביע את חותם האמונה בעם היהודי כולו.
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

הרוצה להדבק בעבודת השי"ת יקדים לכל דבר מצוה 

 וישתדל להיות בביהכ"נ מעשרה הראשונים

 )יז, א( "ַהְתַהֵלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתַמים"

ַמי, -הנה בפרש"י כאן, כתב וז"ל: "התהלך לפני"  הדבק  כתרגומו ְסַלח ֳקדָׂ

בעבודתי, עכ"ל. ולפי"ד יתכן שיש לרמוז כאן דהרוצה להדבק בעבודת בוראו עליו 

להשתדל להקדים לכל דבר מצוה, ולהקדים לבוא לבית הכנסת מעשרה 

 הראשונים, דבזה מעיד על רוב חשקו לעבודת השי"ת.

וכעין שמצינו להחסיד יעב"ץ, בביאורו לתהלים )סג, ב(, שכתב וז"ל: אמר דוד 

בארצות החיים האמנתי וגו'", ובמקומו אפרש.  אתהלך לפני ה'קט"ז, ט( " )שם;

לי אתה אשחרך", כי הזריזים מקדימים מרוב חשקם, מתי -ולזה אמר "אלהים א

ובכמה מקומות תבוא שעת העבודה. אמר )בראשית כב( "וישכם אברהם וגו'", 

הוראה עצומה כי היא )עי' פסחים ד, א(  הוזכר בתלמוד ההשכמה לעבודת הש"י

 , עכ"ל.על רוב החשק

עליך  להדבק בעבודתיולזה אמר "התהלך לפני והיה תמים" דאם חפץ אתה 

 שכימים.מ' מ' ימיד תלהקדים לעבודתי, והיה תמים ר"ת 

המשכים מעשרה הראשונים קודם בוא הקב"ה, הולך בדרכי אבות ואשרי בניו 

 אחריו 

האבות דומין לפני הקדוש ברוך  והנה במדרש תנחומא, כתב כאן וז"ל: למה היו

הוא, לנשיא שהוא מהלך וזקניו מהלכין לפניו, והזקנים מודיעין כבודו של נשיא, 

כך היו אבות העולם הולכים לפניו, שנאמר )בראשית מח, טו( "אשר התהלכו 

והיה תמים", עכ"ל. ולפי"ד י"ל בזה, בהקדים  התהלך לפניאבותי לפניו", הוי "
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)בשו"ת ח"א סי' נ'( ועוד ראשונים,  וב קושיית הרשב"אמש"כ המפרשים בייש

בסתירת דברי הגמ' במסכת ברכות, דבדף ו ע"א אמרינן: עשרה קדמה שכינה 

אבל שם בע"ב אמרינן: בשעה שבא הקב"ה לבית הכנסת ולא מצא שם ואתיא. 

 דשכינהלחלק בין 'שכינה' לבין הקב"ה. דבדף ו ע"א נאמר עשרה מיד כועס. דיש 

בעצמו בא רק לאחר שיש עשרה,  דהקב"הפני העשרה, ובדף ו ע"ב נאמר קדמה ל

ולכן אם בא ואין עשרה כועס, עכת"ד )הו"ד באורך בספרנו "ומשחרי ימצאונני" 

 כרך ב' שער ט' סי' י"ד, עמוד ת"ד, עיי"ש(.

דרמז בזה לכל אדם שישתדל לילך בדרכי וא"כ י"ל דזהו שאמר "התהלך לפני", 

אבותינו הקדושים, שהיו מהלכים לפני הקב"ה ומרבים כבודו, ע"י שישכים תמיד 

' ממיד תלביהכ"נ מעשרה הראשונים קודם בוא הקב"ה לשם, "והיה תמי"ם" כנ"ל: 

שהיה זריז ומקדים וכפי שמצינו גם לגבי אברהם אבינו ע"ה –. כשכימיםמ י'

 ן בפרשת וירא )יט, כז(. , וכדלהללתפילה

 מתהלך בתומו צדיקולפי"ז יתכן לפרש מאמר שלמה המלך ע"ה )משלי כ, ז( "

אשרי בניו אחריו", דמי שזוכה להיות תמי"ם היינו שמשכים בתמידות מעשרה 

החסיד יעב"ץ בפירושו עמ"ס אבות )פ"ו מ"א(, הראשונים נקרא 'צדיק', וכמש"כ 

דרך משל מי שהשתדל לעולם להיות מעשרה  הצדיק לא יסור מצידקותו.וז"ל: 

, עכ"ל הראשונים לבית הכנסת, אי אפשר שלא יחסר פעם אחת שלא ימנה מהם

בספר 'זבח פסח' על הגדה ש"פ )דף סח . וכמו שכתב ואשרי בניו אחריו-עיי"ש. 

ע"ב( להגה"ק רבי יוסף כנאפו זצ"ל, וז"ל: אם אפשר שתמיד ירגיל עצמו להיות 

כ"נ בכל יום, חול ושבת ויו"ט, לא יעדר יום אחד שלא ישכים מהמשכימים לביה

כי זה הדבר מקדש האדם קדושה עצמית ורוחנית מאד לביהכ"נ אם אפשר לו, 

אשרי מי שזוכה , עכ"ל.  ועיי"ש עוד בסוף דבריו שכתב: ומעלתה רבה לאין קץ

 , עכ"ל.למעלה קדושה זו, הוא ובניו אחריו

  

                                                
 וע"ע מש"כ ברמז תיבת תמי"ם, לעיל בפרשת שופטים )דברים יח, יג(. כ
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שרגא רבינוביץ, חקירה בפרשה / הרב יהושפט 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים 

ני" נחשבת כמצות עשה האם מצות מילה "ביום השמי

 שהזמן גרמא

 יב( ,וֶבן ְשֹמַנת ָיַמים ַיםֹול ָלֶכם ָכל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם )יז

יש לחקור מהו המגדיר "מצות עשה שהזמן גרמא", האם כל שיש "זמן" לקיום 

מצוה שיש לקיימה בזמן מסוים ולא בזמן אחר היא נקראת ש"הזמן מצוה. או שרק 

 גרמא", ולפי מצות מילה שבכל יום אפשר לקיימה לא תחשב  ככזו.

אף שמצות ברית מילה הינה חובת הגוף בכל יהודי ויהודי שיהיה מהול, נאמר 

במשנה )קידושין כט א( שמצוה על האב למול את בנו והיא המצוה הראשונה 

 ל האב מבין כמה מצוות שמחויב על האב לעשות לבנו. שמוטלת ע

דין זה נאמר דווקא על האב ואמו פטורה מכך, ונלמד דין זה מן הנאמר במצות 

מילה )בראשית כא ד(: וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו 

 אלקים "אותו ולא אותה". 

והקשו התוספות  )שם ד"ה אותו( מדוע צריכים פסוק לפטור את האשה מלמול 

את בנה, והרי מצות מילה מצותה ביום השמיני, והיא "מצות עשה שהזמן גרמא" 

 ונשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא. 

ותרצו שם התוספות שאין נחשבת מצות מילה מצות עשה שהזמן גרמא הואיל  

 ין לה הפסק.  שמיום השמיני והלאה א

ובתוס' רי"ד בקידושין שם נחלק על הנחה זו וכתב שעצם היות המילה ביום 

השמיני מחמת כך אין נחשבת המילה כמצות עשה שהזמן גרמא  הואיל ואין היום 

 קבוע וידוע בשנה. 

וביאור דבריו, שלפי שאפשר לקיים את מצות מילה בכל יום מימי השנה, אף 

מחמת כן אין המצוה מוגדרת ש"הזמן גרמא", ולא  שזמן הקיום ביום השמיני,

מוגדרת מצוה ש"הזמן גרמא", אלא מצוה שיש הגבלה בזמן קיומה ביום זה ולא 
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ביום אחר, וכגון מצות שופר אינה יכולה להתקיים אלא בזמן ראש השנה בלבד 

לא לפני שהזמן מחייב את קיומה ביום זה ולא ביום אחר, והיא נקראת ה"זמן 

ואיל ומצות מילה אפשר לקיימה בכל  יום, אין היא נחשבת ש"הזמן גרמא. וה

 גרמא".

ומבואר שנחלקו התוספות והתוספות רי"ד  מהו המגדיר של מצות עשה שהזמן 

גרמא. שלדעת התוספות כל שיש זמן לעשית המצוה נחשב "כהזמן גרמא", והואיל 

צות עשה ויום השמיני הוא "הזמן" למצות מילה מחמת כן נחשבת מילה כמ

שהזמן גרמא אף שאין הזמן מחייב את קיום המצוה. ולדעת התוספות רי"ד רק 

 שיש זמן קבוע למצוה רק אז נחשב כמצות עשה שהזמן גרמא. 

את קושית התוספות, שהואיל ומצות  כאולכך בתוספות רי"ד הקשה באופן אחר

מילה אפשר לקימה ביום ולא בלילה שוב יש הגבלה בזמן הקיום ומחמת כן נחשב 

כמצות עשה שהזמן גרמא וכמו מצות ציצית שזמנה ביום ולא בלילה   ואם כן 

 הקשה מדוע צריכים פסוק לפטור את האשה מלמול את בנה.

דעת התוספות כל שיש "זמן" ושורש מחלוקת התוספות והתוספות רי"ד, של

לקיום המצוה, נחשב כהזמן גרמא, אף שאין הזמן מחייב את המצוה, לפי זה אין 

נכנס הזמן בגוף המצוה, ולדוגמא, אכילת מצה בליל טו בניסן מעשה המצוה הוא 

אכילת המצה וזמן הקיום הוא בטו בניסן, ומכל מקום אין הזמן מכלל מהות 

 ל טו בניסן חייב לאכל מצה. המצוה אלא כל שהגיע הזמן ש

אכן לדעת התוספות רי"ד "הזמן גרמא" הוא רק באופן שהחיוב לקיים את המצוה 

הוא בזמן אחד ולא בזמן אחר, ולדבריו לדוגמא באכילת מצה מהות המצוה 

מורכבת מעצם האכילה וגם עצם הזמן הוא בכלל מהות המצוה שיאכל בטו ולא 

 לפני או אחרי.   

וע צריכים פסוק באשה לפוטרה הרי הזמן גרמא, תרץ שם ועל הקושיה מד

התוספות רי"ד, וביאר את דבריו הדברי יחזקאל )סימן מה( שחילק בין שתי סוגי 

 מצוות. מצות שמקיים אדם בגופו, לבין מצוות מילה שעושה האב בבנו. 

                                                
 וכן היא קושית תוספות הנוספת  בקידושין שם כא
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מצוות שעושה אדם בגופו ויש זמן קבוע למצוה זו, ומיד שעושה את המצוה מיד 

ם את המצוה, וכגון מצות ציצית שמיד שלובשה ביום מקיים את מצות מקיי

 ציצית. מצוה זו נקראת מצות עשה שהזמן גרמא ובה אשה פטורה. 

אכן, במצות מילה מלבד עצם המילה בגוף הבן, חובת האב במילת בנו הוא 

להתעסק ולדאוג שתתקים מצות המילה בבנו, ואף בלילה מחויב הוא לדאוג לקיום 

אף אם יוכל לעשות זאת מחר, אלא שבפועל אי אפשר לקיים את מצות  המצוה

הבן אלא ביום בלבד, ונמצא שמצות האב לקיים את מילת בנו איננה מצות עשה 

 שהזמן גרמא שאף בלילה הוא מחויב לדאוג למילת בנו. 

ולזה תרץ התוספות רי"ד שלולי שמיעטה תורה שאין אשה מחויבת בזה מדין 

", לא היתה נחשבת מצוה זו כמצות עשה שהזמן גרמא והיתה "אותו ולא אותה

 האשה חיבת למול את בנה. 

אכן, דעת התוספות, עצם היות המצוה ביום השמיני נחשב כמצוה שהזמן 

הגרמא אף שבכל יום מתקימת מצוה זו, ולכך בלילה שאין מתקיימת מצות מילה 

ולכך תרצו שמיום  פטור האב מלהתעסק במצות מילה שאינו אלא "הכשר מצוה".

 השמיני ואילך אין לה הפסק אין נחשבת כהזמן גרמא.

ונמצא שעוד מחלוקת יש בין התוספות לתוספות רי"ד, שלדעת התוספות 

ההתעסקות למול את הבן בלילה אינו אלא "הכשר מצוה" ולכך פטור האב 

מלעשות כן. ולדעת התוספות רי"ד ההתעסקות לדאוג למול את הבן הוא חלק מן 

 מצוה ומצוה זו קיימת אף בלילה. ה
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 ענייני אמירת 'ותן טל ומטר' בימות הגשמים )שו"ע קיז(

 תחילת זמן אמירתו

 מתחילים לשאול על הגשמים בארץ ישראל מליל ז' בחשון, 

: כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת, ביאור הטעם שמתחילים מליל ז' חשון

אותם שעלו לרגל בחג הסוכות וצריכים הם להגיע לביתם ובכדי שלא יתחילו 

הגשמים בהיותם עוברים בדרכם לשוב לביתם לכן אין שואלים את הגשמים עד ז' 

במר חשון שאפילו האחרון שבישראל שגר בנהר פרת שהוא מקום הישוב הרחוק 

ע לביתו קודם שירדו הגשמים )גמ' תענית י, א, ב"מ כח, א, טושו"ע מירושלים יגי

 קיז א(. 

הטעם שאף בזמן הזה השאירו את התקנה לומר עד ז' חשון אף שאין לנו בית 

כיון לאחר החורבן היו מתאספים בכל הסיביות ברגל לירושלים ומפני  המקדש

עולים אלו ראוי שנאחר השאלה שהיא היתה עיקר התקנה )שלמי תודה הלכות 

 ירידת הגשמים(.

בתפילת ערבית של יום ס' אחר תקופת תשרי )שו"ע קיז א רמ"א שם(,  בחו"ל

ינם צריכים גשמים לפי שהם במקומות נמוכים יותר מארץ ישראל וא והטעם:

 מרובים )משנ"ב קיז ס"ק ה(.

* 

 עד תפילת מנחה ערב יו"ט הראשון של פסח. זמן הסיום

הטעם שלא פוסקים מלומר ותן טל ומטר שבועיים לפני יו"ט ראשון של פסח מפני 

 עולי הרגלים

ביאור כמבואר שבארץ ישראל מתחילים לשאול בליל ז' חשון מהטעם כדי 

שעלו לרגל להגיע לביתם ולא יטרידם הגשמים וקשה מדוע שיספיקו עולי רגלים 
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לא פוסקים מלשאול כבר שבועיים מלפני יו"ט הראשון של פסח כדי שלא יטרידם 

 הגשם בעליתן לירושלים )קובץ בית הלל עמוד קכה(.

כיון שהעולים לרגל הסוכות עדין לבושים בבגדי קיץ ואינם מצוידים בבגדי חורף 

ם משא"כ כשעולים לרגל בפסח שהוא סוף החורף כדי שיכולו ללכת בגש

ממצוידים בבגדי חורף ויכולים לעלות לרגל למרות הגשמים )הגרשז"א הובא בספר 

 תורה ציון בדין אמירת ותן טל ומטר(.

לפי שקבלת השפע והברכה של הגשם לא מבקשים להפסיק לפני הזמן  טעם אחר:

פסח אך אם עדיין לא התחילה ולכן ממשיכים לבקש טל ומטר עד יו"ט ראשון של 

קבלת השפע והברכה נמענים מלבקש התחלתו עד שיספיקו עולי רגלים לחזור 

 לביתם שכן חמור יותר להפסיק בטרם זמן מלהימנע להתחיל )בשם הגריש"א(.

: כשהולכים לבית המקדש אפשר ללכת אף כשיורדים גשמים ושלגים טעם אחר

בפסוק "בבית אלהים נהלך ברגש" ברגש משא"כ כשחוזרים מבית המקדש וכן רמזו 

לג" כלומר כאשר הולכים לבית אלקים אפשר ללכת גם ששם גוח ררד בר"ת "

 כאשר יורדים גשמים ושלגים משא"כ כשחוזרים )הגרח"ק שליט"א(.

לעליה לרגל לא חששו שיהיה בדרכים גשמים ואף שיכולים למעוד  טעם אחר:

)פסחים ח, ב( אולם כשחוזרים  מהגשם משום ששלוחי מצווה אינם ניזוקים

מירושלים לבית הרי איכה מ"ד דשלוחי מצווה אינם ניזוקים דווקא בהליכתם אבל 

לא בחזרתן )פסחים שם( ולכן לא חששו שינזקו מהגשם על הדרכים ולכן לא 

מבקשים עד ז' חשון שיוכל כל אדם לחזור לביתו בשלום )הרב גמליאל הכהן 

 .רבינוביץ מח"ס גם אני אודך(

* 

הטעם שמתחילים לומר בליל ז' בחשון, בשונה ממשיב הרוח שאומרים רק ביום 

מהטעם שמבואר בירושלמי )תענית פרק א הלכה א( שאין כולם נמצאים בבית 

הכנסת ואם יזכירו הגשם בערב יהיו אגודות אגודות שאותם הנמצאים בבית הכנסת 
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גשמים ]ותן טל ומטר[  ידעו שצריך לומר ואותם שלא באו לא ידעו ואילו בשאלת

 מתחילים בלילה ולא חוששים לטעם זה )מג"א קיד א(

לפי שבשאלת גשמים בלאו הכי יש כמין אגודות אגודות שהרי בני חו"ל אינם 

שואלים את הגשמים )שו"ע קיז א( עד שיעברו ס' יום מהתקופה שהכל לפי המקום 

 )מג"א קיד ס"ק א(.

ים לבית הכנסת בין במעריב בין בשחרית לפי שבימי חול אין כולם בא טעם אחר:

ואין תיקון בשחרית יותר ממעריב ולכך השאירו שיזכירו במעריב כמו בשאר 

 הזכרות )קרבן נתנאל אות מ(.

על פי הירושלמי )פ"א ה"ב( שאמר טעם נוסף למה לא מזכירים גשם  טעם אחר:

בכל יום בערב כדי שיצאו המועדות בטל, מפני שהטל סימן יפה לעולם כלומר ש

הרגלים יזכירו טל משום שהטל יפה לעולם בין בימות החמה בין בימות הגשמים 

ולכן ראוי להזכיר במועדות ובשאלה שאינה בחג לא שייך טעם זה על כן שואלים 

 מבערב )ספר גבורות ארי תענית י, א(.

* 

 הכרזת השמש ותן טל ומטר

ו"תן טל ומטר",  שהשמש יכריז קודם תפילת שמו"ע לאחר הקדיש יש אומרים

בכדי שידעו הציבור לומר ותן טל ומטר )דרך החיים תפילת י"ח בברכת  והטעם:

משום שהוי  והטעם שלא הוי הפסק:השנים סעיף א הובא דבריו משנ"ב קיז ס"ק ג(.

 צורך תפילה )מג"א רלו א(.

: שלא יכריז משום הפסק )שו"ע הרב בסידורו תורה אור בתפילת ויש אומרים

ין שאינו נוהג לומר פסוק "ושמרו בני ישראל" אחר השכיבנו משום ערבית לענ

חשש הפסק וכתב ולכן אין להפסיק להכריז ליעלה ויבוא בליל ר"ח וא"כ לשיטתו 

 ה"ה הכא וכן קצות השולחן סימן כז סעיף ה ביאור דברי שו"ע הרב(.
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משום שאין זה  , והטעם:שלא יאמר יש אומרים: תפילתו בקול אמירת היחיד בתוך

שמותר להכריז  ויש אומרים:דרך ארץ בתפילה )חזו"א דינים והנהגות עמוד מו(, 

 בקול )אגרות משה או"ח חלק ד סימן טז(.

משה ע"ה בת הגאון הגדול רבי  אביבה לב]המדור לע"נ אמי מורתי הרבנית מרת 

 זצ"ל. נלב"ע ה' תשרי תשע"ח[ הרשלר
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ריינר, מח"ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן 

 לבנו', על התורה ומועדים 

ולא בגיל  שלש עשרהלמה הישמעאלים נימולים בגיל 

 ימים שמונה

 וֶבן ְשֹמַנת ָיַמים ַיםֹול ָלֶכם ָכל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם )יז, יב( 

יש מחלוקת בין רש"י והרמב"ם מי חייב בברית מילה, ומסכם זאת המנחת חנוך 

לא נצטווה למול את זרעו אחריו, כי רק יצחק נחשב זרע במצווה ב' שישמעאל 

לרש"י אברהם מל אותם כמו שמל  ,אברהם, ואילו כלפי בני קטורה יש מחלוקת

את כל ילידי ביתו ועבדיו, אבל אין עליהם חובה למול את זרעם אחריהם, ואילו 

עוד לרמב"ם יש חובה על בני קטורה למול את יוצאי חלציהם עד סוף הדורות, ולא 

אלא היות ובני ישמעאל התערבבו בין בני קטורה לכן כל הישמעאלים חייבים 

 ימים. שמונהלמול בגיל 

שנה  שלש עשרהימים, אלא בגיל  שמונהמנם למעשה הערבים לא מלים בגיל א

 שמונהעכ"פ לא בגיל אבל  ,בגיל צעיר יותרלמעשה יום הרבה ערבים מלים ]כ

 אבי אבותם "ישמעאל".שנהג לעשות כפי ם קיימעת ולי, וא[ימים

שנה כפי  שלש עשרהונראה פשוט שישמעאל מל את ילדיו ואת צאצאיו בגיל 

מזרע אברהם  אינו, ולמרות שידע שהוא ]גם אם לא היה מחויב[ שמלו אותו

המחוייב במילת צאצאיו, שהרי אם טעה וסבר שהוא מחוייב כי הוא נחשב לזרע 

ימים כפי הברית שציווה  שמונהו בגיל אברהם אם כן היה עליו למול את צאצאי

 לדורות. ה' את אברהם

שנה זה היה כי בעת הציווי על מצוות הברית  שלש עשרהנימול בגיל ולמרות ש

כפי שאברהם נימול בגיל זה??  תשעים ותשעזה היה גילו, וכי היהודים ימולו בגיל 

כחיקוי  אלא רק ,אלא ברור כשמש שישמעאל לא מל את ילדיו מדין ברית מילה

 .שלש עשרהלמה שנעשה בו בגיל בלבד 
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אבל למרות שהקב"ה אמר מפורש לאברהם אבינו שישמעאל לא בברית ורק 

יצחק יהיה בברית, כפי שדייק הרד"ק בפסוקים "ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי 

אתו, ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד", ומפורש כן ברש"י "את בריתי איתו", 

ל היה רוצה להיות בברית כמו אם ישמעאלי להציע ביאור, שיתכן אובכל זאת 

שחושק  מבקש ומפציר בשבעת הברית, ע"י שהיה הגיע לכלל כךיכול היה ל יצחק

מו יצחק נהפך ליהודי כ היה כךברית מדין גירות ולהיות יהודי, ו שתהיה זורוצה ו

 .אחיו

שזה דבר  ,שלש עשרהלמרות שהסכים לעשות ברית מילה בגיל  ,אבל ישמעאל

 שעה גדולה של מסירות נפש. הלא קל בעליל, בכל זאת לא השכיל להתגייר באות

ואולי גם בגלל זה כתוב הבדל לשון בין מילת אברהם למילת ישמעאל, שבמילת 

ולגבי ישמעאל כתוב "וישמעאל בנו בן שלש  "אברהם כתוב "בהמלו בשר ערלתו

בפסוקים, הלשון על שינוי  רש"י כבר עמדעשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו", ו

בעל ההפלאה שאצל אברהם היה צורך רק למול את ערלת הבשר ואילו ביאר ו

 רלת לבו הרע.צל ישמעאל היה צורך למול גם את עא

ולכן כתוב  ,לגייר את ישמעאל היה חפץאבינו שאברהם לפי האמור יתכן עוד, ו

הקב"ה הבהיר בהמלו בשר ערלתו" למרות שכלפי מצוות מילה  ... בנו"וישמעאל 

ניסה ייתכן ש מכל מקוםשרק יצחק נחשב כבנו ולא ישמעאל, אבינו לאברהם 

שיהיה כבנו בכך היה גורם לו ו ,במצוות המילהאברהם אינו לגייר גם את ישמעאל 

 המחויב במילה לדורות, אבל לזה ישמעאל לא הסכים.

מעאל בתשובה, ואולי לכן התגלגלו הדברים לפי דעת ישחזר ורק בסוף ימיו 

וכפי שכתב הרמב"ם שהתערבבו בני ישמעאל בבני קטורה ועל כן כל  ,הרמב"ם

 הבדילל – תם כבני קטורה, ובעצםוהישמעאלים חייבים בברית ביום השמיני לדור

 עם ישראל. ,כמו החיוב שיש לזרעו של יצחק אבינו –

* 



 

 מב 'עמ -אספקלריא 

 

ובין אם לא, המסר העולה מהדברים לאמיתה של תורה בין אם נכונים הדברים 

 :מאוד נוקב

יש לאדם הזדמנויות להתעלות רוחנית עצומה, והוא אפילו מפעיל מסירות הנה 

פסיד את העיקר!!! ממש כואב הלב עלול להנפש עצומה, אבל בכל זאת הוא 

במידת מה החמיצו הזדמנות פז שתעלה את רמת חייהם שאדם השקיע המון ו

 !!!מונים עשרת

 ,חיים בחיי דוחקואף  ,וכמו שהגמרא בוכה על אנשים שכביכול מקיימים מצוות

באמת אלא הכל היה מהשפה ולחוץ!!  השי"תאבל בסופו של דבר לא עבדו את 

נגיעות ותברח מ ,לעשות רצון אבינו שבשמים באמת –לכן תמסור נפש לחיי אמת 

 .עצמיות

. 
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היילפרין, מח"ס 'לקוטי לוית ח"ן / הרב חיים נתן 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 להתייעץ אינה בדיעבד!

 ָזָכר )יז, י( ֹזאת ְבַריַתי ֲאֶשר ַתְשְמרו ֵביַני וֵביֵניֶכם וֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ַהםֹול ָלֶכם ָכל

לומדים ממצות מילה הנוגע כסדר בחיי האדם. והוא דברים  לימוד גדול ויסודי

ל החינוך )מצוה ב'( וז"ל "משרשי מצוה זו.. והעם הנבחר חפץ השם המאירים ש

יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם 

מבטן, לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו 

 בהכשר פעולותיו".

בזה סוד ולא בושה רק  זאת אומרת אשר האדם נברא שלא בשלימות. אין

מכיון שרצונו יתברך  -המציאות כמו שהוא. נולדים אינם שלימים. והוא בכוונה 

היתה שיהיה ההשלמה ע"י האדם. והיינו מצד גופינו, ובא לרמז אותנו, שכמו כן 

אבל הנחמה וההוראה  -בנפשותינו, נבראים אינם שלימים, ונולדים עם חסרונות 

 כולת לבוא לידי שלימות ולהכשיר פעולתינו.למעשה הוא שיש בידינו הי

לקיים הקנין תורה של "שומע ומוסיף" יש להתבונן בנקודה נפלאה כהמשך 

מדבריו הקדושים. הנה מצות מילה זמנו כאשר הילד בן שמונה ימים. והוא בזמן 

שאי אפשר להילד להכשיר עצמו, ואינו יכול למול עצמו להשלים גופו. וי"ל שבא 

 ן בנוגע להשלמת נפשינו. ואפרש שיחתי בס"ד.לרמז שכמו כ

יש אנשים החושבים שיש חסרון או "בדיעבד" להיות שואל עצה ולבקש עזרה 

מאחרים. ולכן לפעמים ממשיכים והולכים כסומא בארובה, ונכשלים בדרכם 

בחושך ואפילה, ושוכחים כי "תשועה ברוב יועץ" וגם דברי המשנה "עשה לך רב" 

ולא למעשה. חייהם אינם חיים כאשר באים למצבים שאין  נשאר להיות להלכה

בידם לעזור עצמם, הן מצד חסרון ידיעות, והן מצד חסרון רגילות. והרבה פעמים 

אפילו באנשים שבכוחם לעזור אחרים, כאשר באין בעצמם למצבים קשים נכללים 

ניני בדברי חז"ל אשר "אין חבוש מתיר עצמו". הן בעניני תיקון המידות, הן בע
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שלום בית והן בשאר ענינים שונים בין אדם למקום ובין אדם לחבירו. לפעמים 

מתביישים מנסיונות קשים העוברים על האדם, ונשארים עם חבילה קטנה שאין 

 בכוחם לישא.

כי הרי המצוה בא  -והרי דרכו הנפלא של החינוך במצות מילה מאיר עינינו 

אבל שוכחים אשר מצוה  -שיר נפשינו ובידינו להכ -ללמד אותנו שמוטל עלינו 

האב או המוהל המקיים  -ניתנה באופן ובזמן שמוכרחים לבוא לעזרת אחרים 

כי  ואין זה בדיעבד להיות שואל עצה ולקבל הוראות והדרכות מאחרים.המצוה! 

 אדרבא המצוה ניתנה באופן כזו מתחילה.

עוד מצלצל באזני הדברים שהשמיעו מו"ר הגר"ח קוימאן זצ"ל בסיום משניות 

בפרחי אגודת ישראל שדיבר אז באנגלית וצעק מלבו הטהור לעודד ילדים ובחורים 

  ד,ורבים עוד זוכרים המעמ"שאל! שאל! שאל!" להתיייעץ ולהיות שואל בעצה 

עליו לרעה שיזדרז האיך שחינך ולימד כי אפילו אם מסתפקים שחבירו משפיע 

 ויתייעץ עם רבו ומורה דרכו.

 עוד אופן של התייעצות

האדמו"ר מסלונים לעת זקנותו )אולי הנתיבות שלום זי"ע( דיבר פעם בארוכה 

עמו )מו"ר הגר"ח קויפמאן זצ"ל( ואח"כ אמר שאינו יודע למה האריך לשוחח עמו 

קיים הוראתו. ומבין כל כך, אבל עכ"פ יראה להפיץ מה ששמע ממנו.. וכמובן 

ט( השירים ח, י כי מצינו במדרש )ע' שיר –לית נאה. והוא גהדברים אמר לו מר

ששני חברים העוסקים בדבר הלכה הקב"ה מבטיח שאם יטעו הקב"ה מחזיר להם 

טעותם, והוסיף ואמר כי כמו כן אם עוסקים ב"הליכות" ולא רק בהלכות, זאת 

חד לברר רצונו יתברך, בהליכות עולם, אומרת כאשר יש שני חברים השוחחים י

והאיך להתנהג למעשה, כמו כן יש הבטחה שהקב"ה יעזרם, ואם יטעו שיחזיר 

 אותם מטעותם.

 המשל של הגן הנטוע לצחוק

  :ויש לציין להמשל הנפלא של המסילת ישרים )פרק ג'(
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"הא למה זה דומה? לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים, 

נטיעות עשויות כתלים כתלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם שה

דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם. ואמנם 

השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, ומהם משגים את 

לראות האדם ומרחיקים אותו ממנה. ואמנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל 

ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שוים ואין הפרש ביניהם 

לעין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקיאות וטביעות עין שכבר נכנס בם 

והגיע אל התכלית שהוא האכסדרה. והנה העומד כבר על האכסדרה הוא רואה 

יוכל להזהיר את ההולכים  כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמתיים והכוזבים, והוא

בם, לומר: זה הדרך לכו בו! והנה, מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. ומי 

 שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר אובד ולא יגיע אליו.

כן הדבר הזה: מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין 

ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים  ביניהם. אך המושלים

וראו כל הדרכים לעיניהם בברור, הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע, ואליהם 

 ."צריכים אנו להאמין

  



 

 מו 'עמ -אספקלריא 

 

למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 טבילת תבנית אפיה חד פעמית

האם צריך לטבול תבנית אפיה חד פעמית מאלומניום, אם מיובאת מחו"ל ונעשית 

 במפעל של נכרים?

מגשי אלומיניום של תנורי אפיה, כיום מקובל להשתמש בהם כמה  תשובה:

. כבפעמים ואינם נחשבים 'כלי חד פעמי' ולכן צריך להטבילם כבר בשימוש הראשון

 שאם משתמש פעם אחת אין צריך להטביל[. ]ויש מקילים

, גם אם מניחים את העוגות או החלות על נייר אפיה, התבנית צריכה שים לב

 טבילה.

 , בארץ ישראל, חלק גדול מהתבניות מיוצרים על ידי ישראל.שים לב

* 

 שאלות בענייני שבת

 אתרוג לברכת הבשמים בהבדלה

 בהבדלה?האם אפשר לקחת אתרוג לברכת הבשמים 

 .כגנחלקו הפוסקים בדין זה, ולכן לכתחילה לא נכון לברך עליו תשובה:

                                                
]ח"ה סי' ל"ב[ והגר"ש ואזנר שליט"א  לגבי כלי מתכת חד פעמי, דעת האגרו"מ ]יו"ד ח"ג סי' כ"ג[ ומנחת יצחק כב

]מבית לוי על יו"ד[ שאין צריך להטביל כלי חד פעמי )אלא שלאגרו"מ אפילו אם משתמש כמה פעמים אי"צ טבילה 

ובמבית לוי כתב שאם משתמש כמה פעמים צריך טבילה(, אבל דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ]דרור יקרא עמ' שסב 

 לה )בלי ברכה(.וקונטרס טבילת כלים[ שצריך טבי

אמנם תבניות אלומיניום שלנו, רבים משתמשים בהם כמה וכמה פעמים ואין הם נחשבים כלי חד פעמי גם לאלו  

שזורקים אותם בכל שימוש, ולכן גם לשימוש אחד צריכים טבילה, וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל. והבאנו בוביום 

ה לזה דעת הפוסקים לגבי קידוש בכוס חד פעמי כיום ולגבי מוקצה השבת ]סי' כ"ה סעי' ז' וסי' ל"ז סעי' ו'[ שבדומ

בכוס חד פעמי שלנו לאחר השימוש בה שכיון שרבים משתמשים כמה פעמים בכוס כזאת )בעיקר בבתי כנסיות 

 .וכדומה( אין היא נחשבת מוקצה אחרי השימוש בה וגם אפשר לעשות בה קידוש או ליטול בה ידים
"ג ס"ז כתב שאפשר לברך על פירות המריחים, אבל בחזו"א סי' ל"ה סק"ז הסתפק בדין זה בשו"ע הגר"ז סי' רצ כג

וכתב שאפשר שאינו עומד לריח אלא לאכילה וכעין המבו' במשנ"ב סי' רצ"ז סק"ג שבשמים של בית הכסא או של 

 מת אין לברך עליהם לפי שאין עומדים לריח אלא להעביר הסירחון.

רכים על פרי המריח אלא אם כן ייחדו לריח בלבד ולא לאכילה, ואמנם המשנ"ב בסי' ומלבד זאת, דעתו שאין מב

 רט"ז סק"י וסקכ"א פסק שאם הרימו במיוחד להריח בו יכול לברך עליו אפלו אם לא ייחדו רק לריח. 
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 הגאולה בזכות הצדקה והאמונה

 ְוֶהֱאַמן ַבה' ַוַיְחְשֶבָה לֹו ְצָדָקה )טו, ו(

"ויחשבה לו צדקה. פירוש, חשב הקב"ה לאברהם צדקה על בפירוש הרא"ש ז"ל: 

האמונה שהאמין בו. ומכאן הוכחה שמה שאמר הנביא 'ציון במשפט תפדה ושביה 

בצדקה', וכן 'צדקה תרומם גוי', וכן 'בצדק אחזה פניך', וכאלה רבים, אינו רוצה 

שיאמינו האמונה שלימה  -לומר 'צדקה' בגופו ובממונו לבד, )אלה( ]אלא[ 'צדקה' 

ישראל בכל ההבטחות שהבטיחנו על ידי הנביאים, וזה כשר בעיני השם, ויביא 

ברחמיו עלינו מהרה מה שהבטיחנו", ומבואר שהגאולה תבוא על ידי 'צדקה' 

במובן המחודש שנתחדש כאן, דהיינו  -כפשוטו, וגם על ידי 'צדקה' כמדרשו 

 אמונה.

 ה"תנאים" בין עם ישראל להקב"ה

י-בפסוקים )הושע ב, כא וזהו המבואר יְך לַׁ ַרְשתַׁ ם, ְואֵׁ י ְלעֹולָׂ יְך לַׁ ַרְשתַׁ  כב(: "ְואֵׁ

ת ה'" ַדַעְת אֶׁ ה ְויָׂ ֱאמונָׂ י בֶׁ יְך לַׁ ַרְשתַׁ ים.  ְואֵׁ ד וְבַרֲחמַׁ סֶׁ ט וְבחֶׁ ְשסָׂ ק וְבמַׁ דֶׁ , וביאר ְבצֶׁ

המלבי"ם שם: "...שלמות האדם תלוי בשני דברים: א( בדברים שבינו לבין חברו, 

שיעשו אז 'צדק  -( בדברים שבין אדם למקום. ונגד דברים שבין אדם לחברו אמר ב

ומשפט', ]שה'משפט' הוא מה שיתנהג כפי שורת הדין, וה'צדק' הוא מה שיתנהג 

לפנים משורת הדין[, ועל ידי שאתה תביא לנדן שני ענינים יקרים שהם 'צדק 

ות שהם 'חסד ורחמים', ומשפט', יביא המארס להם כנגדם גם כן שני מתנות יקר

]שבעל הרחמים ישקיף על דכאות המרוחם ועניו ויעשה אתו כפי הראוי, וזה נגד 

'משפט', ובעל החסד לא ישקיף על המקבל אם הוא ראוי רק יעשה עמו מצד מדת 

עקרם תלוי  -חסדו, וזה נגד 'צדק' שיעשו המה[. ונגד מצות שבין אדם למקום 

יעודיו, ועל זה אמר 'וארשתיך לי באמונה', ואחר באמונה שיאמין בה' ובתורתו וב

שתביא הארוסה בידה מתנה הזאת שהיא האמונה, יביא לה כנגדן מתנה מצדו 
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שתדע את ה', שיגלה לה אותותיו ומופתיו והשראת שכינתו בתוכם עד שידעו את 

ה' בידיעה ברורה כדבר המושג בחוש...", כלומר שיש כאן "תנאים" בין הקב"ה 

וכנגדם הקב"ה  "צדק ומשפט",ראל. כנסת ישראל צריכה להביא ל"חתן" לכנסת יש

וכנגדם הקב"ה  "אמונה",; כנסת ישראל צריכה להביא "חסד ורחמים"יביא ל"כלה" 

! והרי כאן שני הדברים שמביאים את הגאולה וכנ"ל, צדקה "וידעת את ה'"יביא 

 -ן "באמונה"( כפשוטו )ונקרא כאן "צדק ומשפט"(, וצדקה כמדרשו )ונקרא כא

 כלומר אמונה.

וכאשר כנסת ישראל תבוא עם אמונה, הקב"ה כביכול יבוא עם מתנה מצדו 

שידעו את ה' וכנ"ל, וזהו המבואר בפסוק )ישעיהו יא, ט( אודות זמן  -יתברך 

ים". ם ַליָׂם ְמַכןַׁ ת ה' ַכַםיַׁ ה' אֶׁ עָׂ ץ 'דֵׁ רֶׁ אָׂ ה הָׂ ְלאָׂ י מָׂ  הגאולה "כַׁ

 בך חותמין

זהו  -י שמעון בן לקיש )פסחים קי"ז ע"ב(: "'ואעשך לגוי גדול' וזהו שאמר רב

 -זהו שאומרים 'אלקי יצחק', 'ואגדלה שמך'  -שאומרים 'אלקי אברהם', 'ואברכך' 

בך  -זהו שאומרים 'אלקי יעקב'. יכול יהו חותמין בכולן? תלמוד לומר 'והיה ברכה' 

 חותמין", וכו'.

ת תהיה על ידי התחזקות בשתי המדות שחתימת וסוף הגלו ?"בך חותמין"מהו 

 של אברהם: חסד )'צדקה' כפשוטו( ואמונה )'צדקה' כמדרשו(, וככל הנ"ל.

 goldm@enativ.comלתגובות: 

  

mailto:goldm@enativ.com
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מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס 'אני מאמין' 

 על עיקרי האמונה למעשה )קרית ספר(

ופרשת לך לך  –המלמד את בן חבירו תורה  -סנהדרין צט: 

 'את הנפש אשר עשו בחרן'

פרשת לך לך[ למדנו בגמרא  –השבוע ]הן בדף היומי והן בפרשת השבוע 

)סנהדרין צ"ט ב:( וז"ל "אמר ריש לקיש, כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו 

ו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו". והמובן בזה הוא על פי הכתוב כאלו עשא

 נפשתא ויתוז"ל  ְבָחָרן ָעשו ֲאֶשר ַהֶמֶפש ְוֶאת( ה יב לך לך)התרגום על הפסוק 

 אליהו דבי תנא"וז"ל .( ט זרה עבודה). וכן מצאנו בגמרא בחרן לאוריתא דשעבידו

 ימות אלפים שני תורה אלפים שני תוהו אלפים שני העולם הוי שנה אלפים ששת

 מואת...  תורה אלפים שני מהן שיצאו מה מהן יצאו שרבו בעונותינו המשיח

 .]רש"י שם מביא את התרגום הנ"ל[ "בחרן עשו אשר הנפש

יל"ע בעומק המובן של 'את הנפש אשר עשו בחרן' שלא רק שכך עושים נפשות 

אלא שכך גם מוציאים את היקום כולו ממצב של 'תוהו' למצד של 'קיום' ]תורה[. 

ע"כ שבעצם מעשיו של אברהם השפיע על העולם כולו שנתן להם זכות קיום, מה 

ה'אדם' אלא  שלא עשו הצדיקים שקדמו לו. פשוט שעיקר תכלית העולם זה

שאחרי חטא אדם הראשון הוא איבד קצת את השם 'אדם' וצורת ה'אדם' חזר 

ושורשם מאברהם אבינו שגם הוא  –אתם קרואים אדם  –לעולם עם כלל ישראל 

 אלא העולם נברא לאמכונה בשם 'אדם'. ואכן מצאנו במשנה )גיטין מא:( וז"ל "

הרי שע"י 'אדם' נפקע חזון " יצרה לשבת בראה תוהו לא שנאמר ורביה לפריה

 ה'תוהו'.

איתא בזוה"ק )תקו"ז צג:( "פרו ורבו ומלאו את הארץ מאי ומלאו את הארץ... 

הדא הוא דכתיב מלא כל הארץ כבודו" פי' שעומק ותכלית מצות 'פרו ורבו ומלאו 

את הארץ' הוא לקיים חזון 'מלא כל הארץ כבודו' וזה תכלית ה'אדם'. עיקר ענינו 
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אבינו היה לפרסם שמו יתברך לעולם כמבואר בגמרא )ברכות ז:( שעד של אברהם 

שלא בא אברהם אבינו לא היה מי שקראו 'אדון'. ועד כדי כך גילה אברהם אבינו 

את מלכותו יתברך בעולם שהגם שרבי יוחנן סובר )ברכות מ:( ש"כל ברכה שאין 

ה הראשונה של בה מלכות אינו ברכה" ופי' תוס' )ברכות מ: מט.( שאעפ"כ הברכ

שמונה עשרה נקרא 'ברכה' מאחר שמוזכר 'אלקי אברהם' הרי הוא כאילו אמר 

 'מלך העולם'.

פי' שעומק ענינה של  "נפקת דלעילא מחכמה אורייתא.( "פה יתרו) ק"איתא בזוה

ה'תורה' היא גילוי מידת ה'חכמה', וכן הוא עומק נקודם ה'אדם' וכמרומז בגמרא 

 .כד"בחכמה האדם את יצר אשר" יצר אשר כתבבר שאומרים :(ס ברכות)

עומק השגתו של אברהם אבינו בכל התורה כולא היה 'אמונה', ואכן אברהם 

נקרא 'ראש אמנה', וגם כל המצוות שקיים אברהם אבינו )יומא כח:( היה נקודת 

 ה'אמונה' המונח במצוות )מאירי בהקדמה למסכת אבות(.

האמונה המונח בעומק חכמת התורה הרי הרי שמי שמלמד לבן חבירו תורה, פי' 

 הוא 'עשאו' ל'אדם' והרי הוא מתלמידיו של אברהם אבינו

נדפס . בנוסח של המו"ל  ,מאמר זה בנוי על דברי מו"ר רי"א ויינטרויב זצוק"ל

 .)אצל הח"מ( בקונטרס 'מתורת רבינו'בהרחבה 

* 

 אני מאמין ...

מ'עקרי האמונה', אעפ"כ  נפתח את החוברת עם כמה 'יסודות האמונה' שאינם

 הם יסודות נכונות שיקלו עלינו ליהפך למאמינים בלי בלבולי הספקות השכיחות.

 

                                                
 האדם מין מיוחד במה השאלה נשאלת זה ועל, האדם את ברא שאיתו' ית חכמתו על שקאי הכונה ובפשטות כד

 רות מדרש הקדמה) א"הגר תלמידי כתבו זו שאלה ליישב כדי. יוצרם חכמת על מורים שכולם הברואים כל משאר

 אשר ברכת בסיום וכן הקרבן י"ע מהפסולת הטוב ברירת סוד לעשות ומפליא שם ש"מ ענין וזה" ל"וז( יא' ע הנעלם

 י"ע הוא הברור כי בחכמה האדם את יצר אשר זו ברכה התחלת ולכן זו כונה על כ"ג לעשות ומפליא תקנו יצר

 אשר'ש לפרש רגיל והיה הבין הוא אלו שמדברים לי אמר ל"זצוק רבינו". אתבריר דבחכמה  בזהר ש"כמ החכמה

 של ענינו שמהות והוא[, שבראו מי של האופי על ולא] הנברא האדם של האופי על קאי' בחכמה האדם את יצר

 '. חכמה' הוא האדם

 )תקוז"ח מט,ג ד"ה ולית נ,ד ד"ה רשימן וד"ה ביה( שהתיחס לענין זה בהדיא.ע' גר"א 
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 אני מאמין שאני מאמין

', וכמש"כ בגמרא )שבת צז.( שאנחנו אני מאמיןאני מאמין באמונה שלימה ש'

י עמדה על הר סיניכה'מאמינים בני מאמינים' תַׁ ְשמָׂ מַׁ עובדא , ובנוסף לכו. וזה מאז שֶׁ

. כיון שכן, תמיד אשאר כזשהרגשתי את האמונה בבטן אמי למשך כתשע חדשים

מאמין בכל עיקרי האמונה וגם כשיתעוררו אצלי ספקות באמונה, אין אלו 'שאלות' 

אלא 'תירוצים' שהיצר הרע ממציא כדי לאפשר לי לחיות חיים של הפקרות, ואני 

לאמונה הפשוטה שקבלתי מהורי לא מקבלם ולא מתיחס עליהם ורק אשאר דבוק 

ומורי שקבלו איש מפי איש עד משה רבינו. ]עיקר העבודה כשמתעורר ספקות 

 [.כחאלו, הוא רק לחזור ולשנן שוב ושוב את העיקרי האמונה

 אני מאמין הגם שאני לא מבין

, וגם אותם שאיני יכול להסבירם בכל עיקרי האמונהאני מאמין באמונה שלימה 

מיעוט שכלי, אין זה סיבה לערער על איכות האמונה שלי. רק  בטעם ודעת מחמת

מה שבכלל 'דעת' מחייב הבנה אבל מה שנקרא 'אמונה' שהיא 'ידיעה ברורה 

                                                
וכן כתב בפיוט )כתר מלוכה( "הכל חפצים ליראה את שמך" ואותו ה'חפץ' שיש לכולנו מורה שבעומק נפשינו כה

ת רצונך' וע' כולנו מאמינים. ועוד מוזכר פשיטות הרצון של כל א' מישראל בדברי הגמרא )ברכות יז.( 'רצונינו לעשו

רמב"ם )גירושין ב כ( וז"ל "מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב 

לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה 

ת כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשו

הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו". ]בענין ישראל שהם 'מאמינים בני 

 מאמינים' ע' משך חכמה )בא יב כא([.

ת משה בנבואו כל מי שעמד על הר סיני שהם מאמיניםיש לצטט דבריו הנפלאים של הרמב"ם )אגרת תימן( וז"ל "

רבינו בכל מה שבא על ידו הם ובניהם ובני בניהם עד עולם. שכן אמר הקב"ה יתברך )שמות י"ט ט'( הנה אנכי בא 

אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת 

נו ז"ל על כל המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו הנתונה במעמד ההוא שאינו מזרע האנשים ההם. וכן אמרו רבותי

על הר סיני. המקום יצילנו ויצילכם מן הספק וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול" ]ע"ע 

 דברים נפלאים בספר עבודת הקודש )חלק ד פרק כט([.

בלנו בזה תועלת גדולה שפסקה כל בפירוש ארחות חיים )על הגדש"פ( כתב "אילו קרבנו לפני הר סיני פי' וקי

 זוהמתינו ר"ל כל ספק באחדותו, כי ראינו מלכותו ותוקף גבורתו וכבודו שם, והוסר בזה כל ספק מאתנו".

כיון שאין לנו כל ספק שעמדנו על הר סיני, ממילא גם פשוט לנו שאנחנו בכלל ה'מאמינים' ואין לנו להתפעל 

 לפנינו, ורק להמשיך לשנן קביעות העובדא שאנחנו 'מאמינים'!מה'נסיונות' באמונה שהיצר הרע מעמיד 
איתא בגמרא )נדה ל:( וז"ל "למה הולד דומה במעי אמו ... ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד כז

סופו שנאמר )איוב כט( בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך". וכתב בספר עבודת הקודש )בהקדמה( וז"ל "והנר 

שהוא  והיא ההשגה והידיעה בייחודל האור הבהיר שהיא מתלבשת בו ונכללת ממנו אשר מתוכו צופה ומביט, מש

 מסוף העולם ועד סופו". הרי שעם התפתחות 'גוף' הולד, בו זמני גם התפתח קשריו עם האמונה הבהירה.
ריבוי התרגלות. כמו כן בענין בספרים מובא ש'אמונה' הוא מלשון 'לאמן את ידיו' והוא קניית מומחיות ע"י כח

 'אמונה' צריך להתרגל למציאות של האמונה ואז האדם יחוש שאין שום 'קושיות'.
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לא מחייבת הבנה בטעם ודעת ]כמו שילד  להבלתי ניתנת לערעור' כטומוחלטת

 [.לא'יודע' בוודאות גמורה מי הם אביו ואמו הגם שלא יוכל להוכיח כן

 ן גם כשלא נבין איך להביןאני מאמי

אני מאמין באמונה שלימה בכל עקרי האמונה גם אם אמצא איזה מאמר בתורה 

, ולא יתערער לבוחז"ל שנראה לי כסותר איזה עיקר, אין זה אלא ממיעוט הבנתי

אצלי אותו עיקר ח"ו )רמב"ם אגרות ב'אגרת נאה מאד להרב החכם ר' אברהם 

 .לגבנו'(

* 

 עוד בהנ"ל

ל לגשת לסוגית האמונה עם ה'ראש' עם ראיות והוכחות העולם מורג

 להאו אחרות. אולם אין זה הכניסה הנכונה לסוגית האמונה לדפילוסופיות, קבליות

. נצטט לו]בנוגע לכלל ישראל[. הכניסה לסוגית האמונה צריכה להיות 'מבפנים'

                                                
ידיעה  - complete knowledgeשפירושו  bi-leafeושורשו הוא  beliefמעניין שהתרגום של 'אמונה' באנגלית היא  כט

 מה שלא ניתן להבין או להסביר.מוחלטת. אמונה אין הכונה 'פחות ידיעה' אלא 'עומק הידיעה' 
 ע' יד המלך )רמב"ם הל' יסודי התורה א ו( ומהר"ל )נר מצוה ע' יד(. ל

וידיעה מסוג זה שנקרא 'אמונה' יש לה חוזק יותר משאר ידיעות בזה ששום 'ידיעה' לא יכול לסותרו, וה'מאמין' לא

 נשאר 'נאמן' לאמונתו.
ר ַהזֶׁ  וע"ד מש"כ בירושלמי )פאה א א וכ"מ( עה"פ לב בָׂ ם וַבדָׂ י הוא ַחיֵׁיכֶׁ ם כַׁ כֶׁ ק הוא מַׁ ר רֵׁ בָׂ י ֹלא דָׂ ה )האזינו לב מז( כַׁ

ה וז"ל "כי לא דבר רק הוא מכם, ו ְשתָׂ ה ְלרַׁ םָׂ ן שָׂ ת ַהַיְרדֵׁ ים אֶׁ ם ֹעְברַׁ ר ַאתֶׁ ה ֲאשֶׁ מָׂ ֲאדָׂ ים ַעל הָׂ יכו יָׂמַׁ ק', ַתֲארַׁ אם הוא 'רֵׁ

ה, שאין אתם יגיעין בו". מָׂ  מכם, לָׂ
ז"ל הרמב"ם )אגרות ב'אגרת נאה מאד להרב החכם ר' אברהם בנו'( "הנה מוסרי, בידכם מסור, יש בו תועלת רב  לג

בלמוד לחזק האמת ולישב הדעת ולהסיר המבוכה. כאשר תמצאו כתוב עמוק ומאמר נבוך בתורה או בנביאים או 

או דברי הבאי, אל תזוזו מאמונתכם  בספרי החכמים אשר לא תבינוהו ולא תדעו מסחרו ונראה כסותר פנות התורה

ואל יתבלבל שכלכם עמדו בחזקתכם והפחיתות ההוא חשבוהו בכם כי לא דבר רק הוא מכם )דברים לב מג( 

 הניחוהו בקרן זוית ואל תשקצו כל אמונתכם על חסרון הבנת דבר חכמה, אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה".
ר דבריו שלא רק באברבנאל )ראש אמנה פ"ז( ורמ"ק )א לד דֶׁ ןֵׁ ור נערב ח"ב פ"א( כתוב שמבואר מדברי הרמב"ם ומַׁ

שצריכים לדעת ולהאמין שהוא המנהיג, אלא גם צריכים לדעת איך הוא מנהיג את עולמו. וכן כתב בשומר אמונים 

מסדרם הקדמון ]אירגס[ )ויכוח ראשון אות לא( וז"ל "ובכלל המצוה הזו לידע סדר הנמצאים ממנו איך הוא ית"ש 

וכבר רמז לענין זה בספר ומניעם ומנהיגם". והרמ"ק מוסיף "והיינו ידיעת ספירותיו והנהגתו בהם וייחודו בהם". 

ושאר דברים רבים הנאמרים בענין זה, כולם מבוארים בספרי יודעי חכמת האלהות, אשרי החינוך )מצוה כה( וז"ל "

בא מבית מדרשו של הגר"א )כתר ראש אות ס( שיוצאים ידי הזוכים אליה, כי אז יקיימו מצוה זו על בוריה". ]מו

חובת לימוד הקבלה בלימוד הספר שערי אורה. לפי הנ"ל אפשר שכונתו ל'חובה' של לימוד הקבלה הנדרש 

 להשלים ולקיים מצות אמונה כדבעי. )וע"ע ערוך השולחן יו"ד רמו([.
יח את עיקרי האמונה באופן שכלי, לא כך נכנסים גם אותם השיטות בראשונים שסברו שצריך גם 'לדעת' ולהוכ לה

לאמונה, ואינו אלא שלב שני, ע"ד מש"כ רש"י )פרשת כי תשא לא ג( שקודם צריך האדם לעבור ְשַלב שנקרא 

 'חכמה' שהוא 'מה שקיבל מרבו' גם בלי להבינו ורק אח"כ יש ְשַלב של 'תבונה' שהיא 'להבין דבר מתוך דבר'.
[. אינטואיציה היא מילה באנגלית sixth sense]יש מושג של אינטואיציה שהיא הבנה ללא חשיבה, מעין חוש ששי ] לו

- in-tuition -  שפירושו, לימוד מבפנים![. ע"ע ברמב"ם )ע"ז א ג( שאברהם אבינו התחיל עם "לבו משוטט ומבין" וזה

 י מרמז הרמב"ם ג"כ לענין זה.מה שהוביל אותו ל"והבין קו הצדק מדעתו הנכונה", ואול



 

 נג 'עמ -אספקלריא 

 

בדברו על סוגית 'קבלת האמונה' שכותב  )פרשת תולדות כז טו(דברי רבינו בחיי 

" ושיש לאדם באמונה -פתיחת הלב הסתום שכדי לקבל את האמונה צריך "

בחירה לבחור אם למלאות את לבו ב"חכמה ודעת את ה' באמונת היחוד" או 

למלאותו עם "אמונתם הרעה ועצה הרעה". הרי שהאמונה נמצא קיים בעומק 

אליה או לא. וכן סיכם רבי ישראל מסלנט הלב, והבחירה בידינו אם להתיחס 

וכתב שמוטל עלינו "לקבוע עתים סדורות בעמל היראה, לדלות מי  )אגרת המוסר(

, להרחיבה ולסעדה, לתת לה מהאמונה הנחבאה ומסותרת במחבואי הלבתבונה 

תוקף ועוז, להשים המשרה על שכמה, למשול על האיברים לבל יפרצו גדרה 

 .לזאין אחד מ'ישראל' שבעצם לא מאמיןוכתורה יעשו". נמצא ש

כלפי האמונות שלנו, שלא קבלנו אותם דרך הוכחות וראוית, אלא שהם חלק 

 . לחממי שאנחנו, חלק מה'קשר' שלנו עם הבורא, לא ניתן לעולם לערעור, או לספק

 haravyew@gmail.comלתגובות: 

  

                                                
אפי' רשע גדול באמצע עשיית בעבירה נמצא האמונה בעומק ליבו וכמבואר בגמרא )ברכות סג. בעין יעקב( "גנבא לז

 אפום מחתרתא רחמנא קריא".
החסיד יעב"ץ חי בתקופת האינקוזיציה וגירוש ספרד שהיה שעת השמד ממש ומעיד )ספר אור החיים סופ"ה( 'כי לח

ַרד באו למות על קדושת השי"ת, ואותם אשר היו מתפארים באלו החכמות המירו את כבודם הן הנה  ְןפָׂ הנשים מַׁ

ביום מר, אחרי שלא נתפייסו להאמין בקבלה ויצאו אל החקירה וכפרו כל העיקרים אשר לא נתבארו במופת והיו 

לה ל([. הרי שאפילו פשוטי  מן הכת המשומדים אשר אין להם תקנה' עכת"ד  ]הו"ד במשך חכמה )פרשת ויקהל

העם, שהיו מוכנים להשאיר את האמונה בטהרתו, כולם הסכימו למסור נפשם על קידוש השם. ורק אותם החכמים 

וע"י ההתפלספות וההתחכמות העבירו את כל ה'אמונות'  לבםבעיניהם שטרחו לסלק את האמונה הטהורה מ

 והם לא עמדו בנסיונם. ראשלמערכת ה
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 חלקים'הרחב דעת' י"ג 

 ברית מילה, תיקון או קלקול?

 (יז, י) ָזָכר ֹזאת ְבַריַתי ֲאֶשר ַתְשְמרו ֵביַני וֵביֵניֶכם וֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ַהםֹול ָלֶכם ָכל

בגמ' בשבת דף קו. מבואר, שהעושה מלאכה בשבת שהיא קלקול של הדבר, 

קלקול ]ולמעשה מבואר שם פטור, חוץ מהחובל ומבעיר שבהם חייבים גם כשהם 

שנחלקו בזה ר' יהודה ור' שמעון, שר' יהודה פטר בכל המלאכות, ור"ש חייב 

בחובל ומבעיר[, ובגמ' מבואר שהמקור לחייב את המקלקל בחבלה, הוא ממה 

שהפסוק הוצרך להתיר מילה בשבת, ואם המקלקל פטור מדוע צריך פסוק להתיר 

ם איסור, אלא בהכרח שהמקלקל בחבלה את המילה, הרי זה קלקול ואין בו שו

 חייב.

מבואר בגמ' שעשיית ברית מילה בשבת היא עשיית מלאכה של קלקול, ולכך 

 הוכיחו מזה שיש חיוב במקלקל בחבורה בשבת.

והדבר צריך ביאור, הרי לכאורה אין לך תיקון גדול יותר מלעשות יהודי מהול, 

 קול באדם.והכיצד אפשר להחשיב את עשיית ברית המילה כקל

 ביאור הבית הלוי בתוס'

הנה, התוס' בדף קה: בד"ה הא, סבר שאדם העושה קלקול לצורך מצווה, זה 

מוגדר שעושה תיקון, ולכך הקורע בגד על מתו נחשב כעושה קריעה של תיקון, 

והתקשה מדוע ברית מילה נחשבת כקלקול הרי גם בזה עושה מצווה, ותירץ ר"ת, 

קלקול, שקודם עושה חבורה ומקלקל, ורק אח"כ נעשה שהתיקון לא בא יחד עם ה

באדם התיקון, ודווקא כשהתיקון בא ביחד עם הקלקול ממש זה נחשב שעושה 

 תיקון.

וצריך ביאור מדוע זה נחשב שהתיקון לא בא ביחד עם הקלקול, הרי מיד כשמל 

את התינוק קיים מצווה במה שהתינוק מהול, ומדוע זה שונה מקריעת בגד על  

 מתו.
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 מצוות המילהשמחמת שהאב עושה את  לבאר, כתב (ח"א סי' י"ד)בית הלוי וב

המעשה הוא תיקון גמור, שהוא כלפי האב  ם כןוהמילה בפועל היא בתינוק, א

קיים את מצוותו למול את בנו, אך זה לא תיקון בעצם המעשה של המילה, משום 

יחס לבן עצמו זה לא שהמעשה של המילה נעשה בגופו של הבן ולא אצל האב, וב

תיקון, משום שהוא קטן ואין לו שום משמעות בזה, ולכך זה לא נחשב שהתיקון 

הוא בגוף מעשה התיקון, והתיקון בא רק אחרי עשיית מעשה המילה, ולכן התוס' 

 החשיבו כתיקון.

ולדבריו יוצא שאברהם אבינו שמל את עצמו, כלפיו זה היה תיקון גמור, ומחמת 

המצווה בגופו ממש, אך יש לעיין באם מילת אברהם דוחה את שהוא קיים את 

השבת, שהרי מילה שלא בזמנה אינה דוחה את השבת, ומצד שני אפש"ל שבאותו 

הרגע שציווהו ה' על המילה הוא זמן המילה וזה נחשב כמילה בזמנה, ואם זה היה 

 בשבת היה צריך למול מיד, וצ"ע.

 ביאור נוסף בתוס'

אר בתוס', שהנה יש לחקור מהו עיקר המצווה של ברית לענ"ד היה נראה לב

מילה, האם הוא עצם חיתוך הערלה, שהתורה צוותה את הסרת הערלה גופא, או 

דילמא עיקר המצווה הוא מה שהאדם יהיה ללא ערלה, והדרך להגיע לזה הוא 

 ע"י הסרתה, אך עיקר קפידת התורה הוא שלא יהיה ערלה לאדם.

הוא מה שהאדם יהיה ללא  ת המילהורש מצוושסבר שוממילא אפש"ל שהתוס' 

ערלה, וא"כ עיקר המצווה היא התוצאה של המילה ולא החיתוך עצמו, וממילא 

בעצם החיתוך עצמו הוא קלקול גמור ורק אחר שגמר לחתוך את הערלה נעשה 

התיקון באדם שנעשה ללא ערלה, אך עצם החיתוך הוא קלקול, ואינו דומה לקורע 

 .צווה היא הקריעה מצד עצמה ולא התוצאה שהבגד יהיה קרועעל מתו שהמ

בקורע על מתו המצווה מתקיימת יחד עם הקלקול והופכת אותו  דווקא ולכך

, אך בברית מילה שהמצווה היא מה שהאדם מהול, אזי התיקון הוא לאחר לתיקון

  הקלקול, ולכך נחשב כמקלקל.



 

 נז 'עמ -אספקלריא 

 

 מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה'

 חפצו' )בית שמש(

 מילת בני העולים מרוסיה ]מצד איסור חבלה[

 ְוַאְבָרָהם ֶבן ַתְשַעים ָוֵתַשע ָשָנה ְבַהֹםלֹו ְבַשר ָעְרָלתֹו )יז, כד(

לפני למעלה מעשרים שנה, בעת שהוסר מסך הברזל ממדינת "חבר העמים" 

ש. פוסקי הזמן ]רוסיה[, ויחד עמה, העלייה הגדולה של תושביה אל ארץ הקוד

התעסקו רבות בענין כשרות יוחסיהן של אותם עולים. אולם מלבד ענין היתר 

הנישואין עמהם, הועלתה גם השאלה, האם רשאים למול את בניהם של אותם 

)יו"ד סי' רס"ג סעי' ה'( שאסור למול עובד כוכבים רמ"א עולים, וזאת משום דברי ה

)סי' י"ד(. שו"ת מעיל צדקה )סק"ח(, ובך ש")סק"ג(, ובט"ז שלא לשם גירות, ע"ש ב

)כרך ב' יו"ד ח"א שו"ת ישא יוסף ואכן הורו בזה גדולי הפוסקים מה שהורו, עי' ב

 )וייספיש, סי' כ"א(.שו"ת תולדות יצחק , ובמרן הגריש"א זצ"לסי' מ"ט( בשם 

)בפרשתן יז, א( דן פנים יפות אולם יש נקודה נוספת שיש לדון בשאלה זו, דהנה ב

קושיא מפורסמת, וז"ל, "ומה שהקשו המפרשים, כיון שקיים אברהם אבינו כל ב

התורה כולה, א"כ מפני מה לא קיים מצות מילה קודם שנצטוה. נראה, באיסור 

חובל נאסר גם בני נח, כדפירש רש"י )לעיל ט, ה( בפ' 'אך את דמכם לנפשותיכם', 

חובל )ב"ק צא:(, דלאו לחובל דם עצמו, וה"ה חובל בכלל, כדאיתא בסוף פרק ה

דוקא קטלא, אלא אפילו חבלה בעצמו. וא"כ לא היה רשאי בשביל החומרא 

שהחמיר על עצמו במה שלא נצטוה, לדחות איסור חובל. ומטעם זה לא הניחוהו 

 בני דורו שלא האמינו בנבואתו, לדחות ולעבור על איסור חובל וכו'". ע"ש. 

סור למול את עצמם, מטעם איסור חובל, היוצא מדברי הפנים יפות, דלב"נ יש אי

אשר נאסר גם עליהם. ולפ"ז יש מקום לדון ולאסור את מילת בניהם של אותם 

עולים, מאחר ואנו מסופקים דשמא הם גוים, ורק שרוצים להתייהד וכו', ונמצא 

 שיש במילתן ספק איסור של 'חבלה'.

 וכדלהלן:אך נראה שאין לחוש משום זה, וזאת מפני כמה וכמה טעמים 
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 א[ ספק עשה דוחה לספק ל"ת

)ג: ואילך(,  יבמותומתחילה חשבתי לצדד בזה, ע"פ המבואר בסוגיית הגמ' ב

העוסקת במקור הדין של "עשה דוחה ל"ת", יעו"ש באורך. ומעתה לכאורה יש 

מקום לומר גם בנידון שלפנינו, דמאחר ואנו מסופקים, דמצד אחד, שמא התינוק 

כא "מצות עשה" למולו. ורק שמצד שני, חוששים שמא הוא באמת יהודי, וא"כ אי

גוי, ובזה יעברו על "לא תעשה" של 'חובל'. י"ל דיבוא עשה דמילה, וידחה לל"ת 

)נט., צב.(  פסחיםדחובל. ]ומה עוד דהכא איירי בעשה חמור שיש בו כרת, ויעוי' ב

הוסיפו לפ"ז  )זבחים לג: ד"ה לענין(תוס' דבכה"ג עשה דוחה אפילו לעשה אחר. וב

)כללי יד מלאכי דה"ה דעשה שיש בו כרת דוחה לעשה ול"ת כאחת. אמנם ב

 התלמוד, כלל תקט"ז([

אמנם יש לדחות זאת, דהא דעשה דוחה לל"ת, זה רק כשיקיים ב'ודאות' מצוה 

במעשיו, אולם הכא שאנו עומדין בבית הספק, ועל הצד שהתינוק הוא נכרי, הרי 

שיעבור רק בל"ת, ולא יקיים מצוה כלל, שמא בכגון דא, אין כח לספק עשה 

 לדחות לספק ל"ת. 

)ח:(, דעשה דוחה לל"ת  ביצה)קלב.(, ו שבתויש מקום לדון מהא דמבואר בגמ' 

רק היכא "דבעידנא דמתעקר לאו, קא מוקים עשה". ומשמע מזה דבעינן שיהיה 

לפנינו עשה גמור שיהיה בכחו לעקור את הל"ת, ולא כבנ"ד דיש ספק דשמא ליכא 

אמנם יש לדחות, דמה דבעינן 'בעידנא', זה רק מפני החשש ששמא לבסוף  –עשה. 

)שבת ר"ח קיים את העשה, ונמצא רק עובר על ל"ת, ]וכן מבואר בימנע לגמרי מל

קלא:([. אולם לא בא לאפוקי מנ"ד דמקיים את 'מעשה' המצוה, ורק דיש חשש 

שמא אינו מצוה אלא עבירה, דבכה"ג י"ל שיבוא הצד מצוה החמור שיש בזה 

אר )פסחים נט. ד"ה אתי( מבו תוס'וידחה לחשש ל"ת. ובר מן דין, הרי בר"י שב

 דבעשה חמור, דוחה לל"ת גם כשאינו ב'עידנא', וה"ה כאן.

)סי' ס"ז מש"ז  פמ"גולמעשה ראיתי שהאחרונים כבר נו"נ בחקירה זו, עי' עי' ב

 שד"ח)או"ח סי' י"ד(, ב שו"ת כתב סופרוכן ב )בפרשתן(.תבת גמא סק"א( ובספרו 

 )זבחים סי' מ"ה אות ו'(. קה"י)כרך ה' מע' ע' כלל ע"ד(, וב



 

 נט 'עמ -אספקלריא 

 

 איסור חבלה היא רק כשנעשה ב"דרך בזיון" ב[

)הל' חובל רמב"ם אולם בעיון שורש ההלכה של איסור 'חובל', יעויין בדברי ה

ומזיק פ"ה ה"א( שכתב וז"ל, "אסור לאדם לחבול, בין בעצמו בין בחבירו. ולא 

החובל בלבד, אלא כל המכה אדם כשר מישראל וכו', דרך נציון, הרי זה עובר בלא 

 שנא' )דברים כה, ג(, לא יוסיף להכותו וכו'".תעשה. 

ומלשונו שכתב "דרך נציון", הרי משמע, דכל האיסור הוא רק כאשר מטרת 

שו"ת יהודה המכה, בכדי לבזות את המוכה. אבל בלא"ה, ליכא איסור. וכך דייק ב

)אסאד, יו"ד סי' רמ"ט(, ע"ש. וא"כ הכא שאין כל מטרה לבזות את הנימול, יעלה 

רבה, לנסות ולזכות בספק של קיום מצוה יקרה של ברית עם הקב"ה, הרי אלא אד

 שאינו בכלל האיסור.

)הנ"ל( שנקט שהיה אסור  פנים יפותואם כי לכאורה דברים אלו סותרים לדברי ה

לאאע"ה למול את עצמו קודם שנצטווה מחמת איסור 'חובל', והרי מאחר ולא 

)שם( שו"ת יהודה יעלה אולם הנה ב –נעשה "בדרך נציון" מה איסור יש בדבר. 

עמד על דברי הפנים יפות הנ"ל, וכתב דכל דברי הרמב"ם הם אך על ישראל, 

משום שאנו מוזהרין על איסור חובל מקרא ד"לא יוסיף להכותו", ומשם דקדק 

הרמב"ם את דבריו הנ"ל, דכתיב שם "ונקלה אחיך" דדוקא בדרך נציון ובזיון אסור. 

אצלם אינו מהך קרא, ובהם נקטינן דאזהרתן היא מיתתן, אולם בב"נ שהאיסור 

 הרי שאצלם האיסור חמיר טפי, וגם שלא בדרך בזיון יש איסור.

 ג[ יש תועלת רפואית במילת הערלה

עוד נראה לדון, דמאחר ובמחקרי הרפואה שבדורות האחרונים, גילו כמו"כ 

שכהיום גם אנשים רופאים, כי הסרת הערלה מועילה לרפואת הגוף. וכפי שידוע, 

בלתי דתיים, מבקשים מרופאים שימולו את ערלתם, מטעמי רפואה. א"כ נראה 

 דבכה"ג ליכא כלל חששא דאיסור חובל. 

וכפי שפשוט הדבר, כי מותר לחולה לכרות את אחד מאבריו אם יש בזה משום 

ר )יו"ד סי' רמ"א סעי' ג'(, דרק לענין אביו יש איסושו"ע רפואת שאר גופו, ]עי' 

לכרות אבר[, וכ"ש כאן שאין כריתת הערלה פוגמת בגוף, אלא אדרבה אך ורק 

 מועלת, כפי עדות הרופאים. א"כ אין כאן כל ענין לאיסור 'חובל'.
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מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 

מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' 

 ג"כ, ועוד

 עד הנהר הגדול נהר פרת

ְמַהר ַההוא ָכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְבַרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ָנַתַתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת ַמ ַביֹום 

 ַמְצַרַים ַעד ַהָמָהר ַהָגֹדל ְנַהר ְפָרת )טו, יח(

בקובץ "זרע יעקב" גליון כ"ח )עמוד תשצ"ט( העיר הרה"ג רבי אהרן אלטיר  (א

י שליט"א אמאי אין מפסיקין סיגלער שליט"א, וז"ל, שאלתי את הגר"ח קנייבסק

לומר ותן טל ומטר ט"ו יום קודם פסח, שאז אחרון שבישראל יוצא מנהר פרת 

לירושלים, ולא ירטב מגשמים, בדיוק כמו שמתחילים לומר ותן טל ומטר ט"ו יום 

 אחר החג, כדי שאחרון שבישראל יגיע לנהר פרת, ?

ירטב, משא"כ בקיץ אדם ותירץ לי דבחורף אדם יוצא עם מעילים, ואין לחוש ש

 יוצא בלא מעיל, אז אם אחר החג יתקדרו השמים בגשמים הוא ירטב, וק"ל.

ב( ואני חשבתי לתרץ בדוחק ע"ד שב ואל תעשה דהיינו למנוע הגשמים זה 

אפשרי, למונעו לדחות שירד לאחר זמן, משא"כ לבטל הגשמים זה אין עושים. 

קלקלים התבואה ולכן אין ושמעתי פעם דגשמים שמפסיקים באמצע לירד מ

 מפסיקים הגשמים קודם סוף זמנם. עכ"ל.

ג( הנה קושיא זו העיר גם בקובץ "בית הלל" )גליון כ' עמוד קכ"ה( הג"ר אבנר 

קבץ שליט"א, וז"ל שם, איתא בשו"ע )סימן קי"ז סעיף א'( שבארץ ישראל מתחילים 

יו"ט הראשון  לשאול בליל שבעה במרחשון, ושואלים עד תפילת המנחה של ערב

של פסח, ומבואר במקורן של דברים שהטעם שאין שואלין עד שבעה במרחשון 

הוא כדי שיספיקו עולי רגלים שעלו לרגל להגיע לביתם ולא יטרידם הגשמים 

בדרך, וקשיא לן א"כ מדוע לא פוסקים מלשאול כבר שבועיים מלפני יו"ט הראשון 

 לים, וצ"ע. עכ"ל שם.של פסח כדי שלא יטרידם הגשם בעלייתן לירוש
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ד( ומצאתי בס"ד בספר הנפלא "מרפסין איגרי", )המו"ל הג"ר יהודה חיון שליט"א, 

 פב(, שהובא כמה תירוצים לקושיא זו, וכדלהלן: -תשרי תשס"ד, עמודים פא

מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א תירץ, שאת קבלת השפע והברכה של הגשם לא 

ממשיכים לבקש טל ומטר עד יו"ט ראשון של מבקשים להפסיק לפני הזמן, ולכן 

פסח, אך אם עדיין לא התחילה קבלת השפע והברכה של הגשם, נמנעים מלבקש 

התחלתו עד שיספיקו עולי הרגלים לחזור לביתם, שכן חמור יותר להפסיק בטרם 

 זמן, מלהמנע להתחיל בבקשה. עכ"ד.

המקדש אפשר  ה( מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, תירץ שם, כשהולכים לבית

ללכת אף כשיורדים גשמים ושלגים, משא"כ כשחוזרים מבית המקדש, וכן רמזו על 

"ברגש" ר"ת "ברד רוח  -ט"ו( "בבית אלוקים נהלך ברגש"  -הפסוק )תהלים נ"ה 

גשם שלג", כלומר כאשר הולכים לבית אלוקים, אפשר ללכת גם כאשר יורדים 

 גשמים ושלגים, משא"כ כאשר חוזרים.

ב משה יחזקאל שליט"א תירץ, הגשם שבסוף החורף אינו חזק כ"כ כמו ו( הר

הגשם שבתחילת החורף, כפי שמצינו בתחילת מסכת שקלים, שכבר בט"ו באדר 

היו מתקנים את הדרכים והרחובות שניזוקו מהגשמים לצורך עולי רגלים, למרות 

 שעדיין אומרים ותן טל ומטר. עכ"ד.

ירץ, ניתן לדחות את הבקשה עד ז' חשון ללא ז( הרב יצחק סלומון שליט"א, ת

שייגרם שום נזק כתוצאה מכך, שכן ניתן להשלים שבועיים אלו במשך כל ימי 

החורף, משא"כ אם יפסקו הגשמים שבועיים לפני סוף זמנם, ייגרם נזק שלא יהיה 

 ניתן להשלימו. עכ"ד. ]ע"כ מספר "מרפסין איגרי"[.

"ד, דלעלות לרגל לא חששו שיהיה בדרכים ח( ואענה גם אני את חלקי לתרץ בס

גשמים, ואף שיכולים חלילה למעוד מהגשם וכדו' לא חששו לכך, דשליחי מצוה 

אינם ניזוקין )פסחים ח:(, אולם כשחוזרים מירושלים לבית, הרי איכא מ"ד דסובר 

דשלוחי מצוה אינם ניזוקים דוקא בהליכתן, אבל לא בחזרתם )שם(, ולכן חששו 

ילה מהגשם על הדרכים, ולכן לא מבקשים עד ז' חשון, שיוכל כל אדם שינזקו חל

 לחזור לביתו בשלום, והבן.
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עמוד ד'(, שמו"ל הג"ר  393ט( בעלון "פניני הפרשה", פרשת נח תשס"ז, )מס' 

עובדיה חן שליט"א, נשאל בזה הגאון האדיר רבי מאיר מאזוז שליט"א, והשיב 

שיא יפה, ונראה שכמה פעמים לא ירדו הגר"מ מאזוז שליט"א שם וז"ל, זו קו

הגשמים דיים עד ניסן, וידוע שגשם היורד בניסן טוב מאד, והוא "מלקוש" הכתוב 

 בתורה. עכ"ל.

י"ד( ראיתי -י( ובקובץ "מבקשי תורה", מרחשון תשס"ז, )גליון מ"ג, עמודים י"ג

"שערי שנשאל בזה הג"ר חיים רוטר שליט"א, והשיב וז"ל, ]ונדפס גם בשו"ת שלו 

 חיים" ח"א סימן ז"ך[.

ובעניותי נראה דהן אמנם דזמן גשמים הוי בשמיני עצרת אולם חז"ל קבעו דזמן 

בקשת הגשמים בז' במרחשון וכנ"ל, דכל תקנתם אין היא אלא לדחות את זמן 

קיבול ברכת הגשם, משא"כ אם יפסיקו לשאול ט"ו ימים קודם הפסח, הפסקה זו 

ט בשנת בצורת דאיכא חסרון טובא בגשמים, ולכן פעמים הרבה הוי קללה, ובפר

חז"ל לא תיקנו להפסיק לשאול ט"ו ימים קודם הפסח, ועי' בשו"ע )סימן קי"ד סעיף 

א'( דאין פוסקין ]מלומר מוריד הגשם[ עד תפילת מוסף של י"ט הראשון של פסח, 

חמה וכ' המ"ב )סק"ג( דבמדינתו ]אירופה[ שאין נוהגין לומר מוריד הטל בימות ה

וכו', ולהכריז להדיא שיפסקו מלומר מוריד הגשם ג"כ אין נכון מפני שנראה 

 כממאנים בגשמים ע"ד שאמרו אין מתפללין על רוב טובה.

יא( עוד י"ל דאיתא במס' סוטה )כ"ב ע"א( דאיכא שכר פסיעות ללכת לביהמ"ד 

מרוחק מביתו, וא"כ ודאי דאיכא שכר פסיעות לעלות לבית המקדש מלבד עצם 

מצות עלי' לרגל, ובשעה דאיכא קושי לעלות לרגל איכא מצוה טובא, והכל לפי 

הקושי, ועל דבר זה להקל בקיום המצוה אין ענין בזה כלל, משא"כ במוצאי החג 

]בסוכות[ ליכא מצוה מיוחדת לחזור כל איש לביתו עי' בפסחים )ח' ע"ב(, ואין זה 

בדבר, ]וגם כדי שלא ימנעו אלא לדבר הרשות, ובזה יש ענין שלא יהיה קושי 

מלעלות בפעם אחרת[ ולכן חז"ל תיקנו דרק משבעה במרחשון שואלים את 

 הגשמים. עכ"ל הגר"ח רוטר שליט"א.
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יב( ובקובץ "מבקשי תורה" )הנ"ל, עמוד ל'( כתב בזה הג"ר בן ציון פלמן שליט"א, 

זה סיבה  וז"ל, ובפשוטו צ"ל דמשום עולי רגלים לא תיקנו להתחיל לשאול אך אין

 שבשבילו נתקן שנפסיק לשאול.

יג( ובדרך דרוש מפרשים עמש"כ הירושלמי )פ"ק דשבת ה"א( דבן עזאי ס"ל 

דמהלך כעומד ומניח דמי ומקשינן לדבריו היכי משכחת ליה מעביר ד"א ברה"ר 

ומפרשינן בזורק או בקופץ, והקשה השפת אמת דא"כ אמאי גזרו חכמים שלא 

לולב וכו' דשמא יעבירנו ד"א ברה"ר, הא קופץ וזורק לא לתקוע בשבת ולא ליטול ב

שכיחי, והוכיח מזה דכשהולכים לעשות מצוה קופצים מרוב שמחה וא"כ איכא 

הוצאה, וממילא דכשעולה לרגל והולך לקיים מצוה ליכא חשש שיעכבהו הגשמים 

 וע"כ לא היו צריכים בשביל זה להפסיק מלבקש מטר. עכ"ל.

בקשי תורה" )עמוד י"ב( מצאתי שכתב בזה הג"ר מאיר יד( עוד שם בקובץ "מ

שצ'יגל שליט"א, וז"ל, ונראה לתרץ דהרי הזכרת גבורות גשמים בברכת תחיית 

המתים מתחילין מאחרון של חג, ובגמרא תענית מבואר דאף דעדיין לא שואלין, 

מ"מ כבר הוא סמוך לגשמים, ולכן ראוי להזכיר מה שמשיב הרוח ומוריד הגשם 

ו, אבל בקיץ אינו מזכיר כלל, רק סמוך לגשמים, והנה אם יפסיקו לשאול ט"ו בזמנ

יום קודם הפסח, אז גם ראוי להפסיק להזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, 

דממנ"פ הא בקיץ גם לא מזכירין גבורות גשמים, והרי גם שבח דמשיב הרוח 

"ד ע"א( בעובדא ומוריד הגשם זה יכול להועיל שיירד גשם וכמבואר בתענית )כ

דרבי גזר תעניתא ונחית אילפא קמיה ואמר משיב הרוח ונשיב זיקא, ואמר מוריד 

הגשם ואתא מיטרא, ולכן לאחר החג, אף דמזכירין היינו משום דסו"ס הוא סמוך 

לזמן גשמים, רק לא רוצים מפורש לבקש כיון דמפריע לעולי רגלים, אבל סמוך 

וי גם להפסיק להזכיר כמו בקיץ, וזה לא רצו לפסח אם היו מפסיקין לבקש היה רא

 לתקן לגמרי להפסיק ענין הגשמים.

טו( והגר"י גלינסקי שליט"א תירץ דעבור מצוה יבואו במסירות נפש אף שיורדים 

גשמים, אבל לא ישובו לביתם אחר החג אם ירדו גשמים, ואיכא צערא טובא 

 עכבתם בדרך.
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יתכן דמה שביקשו כל החורף זה יועיל טז( ועוד תירץ דאף אם לא יוסיפו לבקש 

שעתה ירדו גשמים עד הפסח כיון דעדיין הוא זמן גשמים, ולא יועילו במה 

 שיפסיקו לבקש.

יז( והרה"ג ר' הלל כהן שליט"א תירץ דכשבאין לרגל לא באין כולן בכנופיא, אלא 

יש מקדימין, ויש מאחרין, ואין ראוי לקבוע בזה זמן מסוים להפסיק לבקש על 

הגשמים, משא"כ כשחוזרין לביתם אחר הרגל אז חוזרין כולם יחד, וודאי עבור רוב 

 הציבור ראוי להימנע מלבקש עדיין על הגשמים, ועיין בב"מ )כ"ח ע"א(. עכ"ל.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 האם ארץ ישראל שייכת לאברהם אבינו

 ז(  ,ַאְבָרם ַוֹיאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת )יבַוֵיָרא ה' ֶאל 

היה הולך וכובש את ארץ ישראל  - והכנעני אז בארץברש"י על הפסוק הקודם 

מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר 

רהם לזרעך )בראשית יד יח( ומלכי צדק מלך שלם, לפיכך )פסוק ז( ויאמר ה' אל אב

אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם. ולפי"ז הארץ 

ם וההבטחה היתה להחזירה מידי הכנענים  מוחזקת לאברהם כי הוא מזרעו של שֵׁ

לבני ישראל. אולם מקושיית הרמב"ן להלן )יג ז( שההבטחה היתה לתת לזרעו 

 וא"כ לא שייכת לאברהם.

 ויכוח הרועים

ָבָאֶרץ.  י ַריב ֵבין ֹרֵעי ַמְקֵנה ַאְבָרם וֵבין ֹרֵעי ַמְקֵנה לֹוט ְוַהְכַנֲעַני ְוַהְפַרַזי ָאז ֹיֵשבַוְיַה 

יג ז( רש"י מפרש מה היתה המריבה ביניהם לפי שהיו רועים של לוט רשעים )

ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם 

רץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט יורשו, ואין זה גזל, והכתוב אומר אומרים נתנה הא

והכנעני והפרזי אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין. וא"כ יוצא שרועי לוט 

מחשיבים את הארץ למוחזקת אצל אברהם ואילו רועי אברהם עדיין לא רואים 

 אותה בחזקתו והכתוב מסייעם והכנעני אז יושב בארץ. 

לר"י לוריא הקשה תימה גדולה שהרי בפרשת חיי שרה  משיבת נפשבספר 

פירש"י גר ותושב אנכי עמכם פי' אם לא תרצו הריני נוטל מן הדין שהקב"ה נתן לי 

 את הארץ. הרי כאן מפרש שהאומות עדיין בארץ. 

ומיישב לפי הברייתא )ב"ב ק.( הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי 

מים אומרים אין הילוך קונה, ומודים חכמים לר' אליעזר בשביל של ר' אליעזר, וחכ

 כרמים הואיל ונעשה להילוך נקנה בהילוך. 
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לפי זה י"ל שכל דבר ברשות הרבים שאין יחיד עושה בה מעשה רק שהכל 

הולכים שם קונה בהילוך. ומאז כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם קום התהלך 

ו קונה רשות חבירו בזה מ"מ קונה ככל דבר של בה לארכה ולרחבה, אעפ"י שאינ

רה"ר, וא"כ בידוע שבית הקברות של רבים הוא, וקנה אותו אברהם. וכמו כן כל 

דברים של רבים. אבל ברשות היחיד לא קנה בהילוך וכיון שלא קנה גם לאברהם 

אין רשות לרעות בהמתם )בשדות( אחרים שלא ברשותם, ולא נמצא שנטל רשות 

 על זה.

 חזקת לענין ביטול עבודה זרה וחלק בכורהמו

בגמ' עבודה זרה )נג:( אמר רבי אלעזר דבר זה נלמד כתחלתה של כניסת בני 

ישראל לארץ ישראל. דאמר רחמנא ]דברים יב[ "ואשריהם ]של האמוריים[ 

, הרי ארץ מכדיתשרפון באש". והתורה אסרה אף האילנות המחוברים לקרקע. 

שזו הארץ הנתונה  היא להם לבני ישראל מאבותיהם ירושהישראל והמחובר לה 

לאברהם אבינו, שנאמר ]בראשית יג[ "כי לך אתננה" ואיך יכלו האמוריים לאסור 

את האילנות בעבודתן להם, הרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ומבואר מהסוגיא 

שמוחזקת לאבותינו כפשוטה. וכמו"כ מבואר בסוגיא דבבא בתרא )קיט.( דבנות 

לפחד ביקשו חלק בכורה בנכסי חפר ואע"פ שאין הבכור נוטל בראוי אלא שארץ צ

ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, ובחדושי הגר"ח )ב"ב פא.( מדייק מכאן שזכיית 

 ישראל בארץ, עוד מימי אברהם היתה זכיה גמורה ושלימה ולא חסרה שום דבר.

 קנין ממוני לענין מוחזקת

שאע"פ שארץ ישראל היתה של ישראל עוד מימי אלא שאנו רואים  הגר"חמוסיף 

אברהם לכל דיניה והיתה ממון ישראל בקנינם מהלכה של מוחזקת בידינו 

מאבותינו, מ"מ לא נתקדשה ולא נעשית ארץ ישראל לענין מצוות התלויות בארץ, 

עד שנכבשה ע"י יהושע ונתקיימה בה חלות של ירושה וישיבה, ומזה מוכח 

ישראל בארץ נשלמה ונגמרה עוד מימי אברהם, בכ"ז  דלמרות העובדה שזכית

נאמרה הלכה מיוחדת של כיבוש ומעשה המקדש, דישראל זוכים בה ע"י ירושה 

 וישיבה.
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וממשיך הגר"ח וכותב נראה ששתי הבטחות נאמרו לאברהם, א. זכיה תכופה 

בארץ על פי הדיבור והבטחת הקדוש ברוך הוא, וזוהי זכות מוחזקת, ב. הבטחות 

דוש ברוך הוא כי ישראל יזכו בארץ ע"י ירושה וישיבה ויקדשוה, וזה הקובע הק

 לענין חיוב תרומות ומעשרות.

לפי"ז י"ל שלגבי קבורת שרה הוי מוחזקת לאברהם שזה ענין של זכות קניינית, 

וכמו שמצינו נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו, אמנם לגבי אכילת פירות הרץ זה 

ולזה מועיל כיבוש הכנעני שיש לו קנין פירות בארץ ישראל תלוי בירושה וישיבה 

וא"כ מובן טענת רועי אברהם שאע"פ שזכה קנין הגוף לא זכה בקנין פירות עד 

 לאחר ירושה וישיבה.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 האם היה בזה מעשה גירושין -בענין אמירת 'אחותי היא' 

ֹחַתי ָאְת ַכֲאֶשר ַהְקַריב ָלבֹוא ַמְצָרְיָמה ַוֹיאֶמר ֶאל ָשַרי ַאְשתֹו וכו' ַאְמַרי ָנא אֲ ַוְיַהי 

ה ֹזאת ְלַמַען ַייַטב ַלי ַבֲעבוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפַשי ַבְגָלֵלְך. ַוַיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם ַוֹיאֶמר מַ 

 ַלי י ַאְשְתָך ַהוא. ָלָמה ָאַמְרָת ֲאֹחַתי ַהוא ָוֶאַקח ֹאָתהָעַשיָת ַלי ָלָםה ֹלא ַהַגְדָת ַלי כַ 

 יט(-יח-יג-ְלַאָחה ְוַעָתה ַהֵמה ַאְשְתָך ַקח ָוֵלְך )יב, יא

מבואר שאברהם אמר לשרה שתאמר 'אחותי היא' כדי שלא יהרגוהו. ויל"ע למה 

והו, וזה דבר לא היה מספיק שתאמר שאינה אשתו, שזה מספיק בשביל שלא יהרג

 שפחות ניכר ]כי אם אינה דומה לו, קשה יותר להאמין שהיא אחותו[.

ובדברי פרעה מבואר שהיו לו שני טענות על אברהם, א. למה לא הגדת לי כי 

 אשתך היא, ב. למה אמרת אחותי היא. ויל"ע למה היה צריך את שני הדברים.

תה לפרעה אם היא ובפשטות הביאור הוא, שהרי הסיבה שלא היו לוקחים או

אשתו, משום שאין זה יאה למלך לקחת אשה מיד בעלה. ולפי"ז יתכן שגם אם 

אינה אשתו, אבל היא מיועדת להיות אשתו, ג"כ לא יאה למלך לקחתה ויהרגוהו, 

ולכן היה צריך לומר שגם אינה מיועדת לו, ומה שהולכת עמו זה רק משום שהיא 

 אחותו.

דברי הרמב"ם )פ"ט ממלכים ה"ח( שאצל בני נח ובאופן אחר אפשר לבאר על פי 

אין גירושין בכתב, אלא הגירושין הם על ידי שמשלחה ממנו או שהיא מעצמה 

יוצאת ממנו. וזה לשון הרמב"ם: "ומאימתי תהיה אשת חבירו כגרושה שלנו, 

משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה, או משתצא היא מתחת רשותו ותלך לה. 

כתב. ואין הדבר תלוי בו לבד, אלא כל זמן שירצה הוא או שאין להם גירושין ב

 היא לפרוש זה מזה פורשין".

ולפי"ז יתכן )ויסוד הדבר מבואר במשך חכמה לקמן כ, ז גבי אבימלך( שלא רצה 

אברהם לומר רק שאינה אשתו, כי זה אינו נכון, רק התכוון שבאמירת 'אחותי 
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אשתו. כי כשאומר 'אחותי היא' הרי היא' יהיה גירושין, ועל ידי באמת לא תהיה 

 זה כאילו אמר 'אינה אשתי' וזה מעשה שילוחין.

ולכן פרעה טען לאברהם על דבר זה, שראשית לא אמר שהיא אשתו, וגם אם 

היתה אשתו, הרי באמירת 'אחותי היא' גירש אותה ממנו, וכבר אינה אשתו 

 קח'ועתה הנה אשתך  ]ובספר 'למיסבר קראי' ביאר על פי זה את סיום דברי פרעה

 ולך', שצריך עכשיו לעשות ליקוחין חדשים אחרי שגירשה[.

אבל באמת אברהם אמר כן באונס, ואמירתו לא היתה בכוונה לגרשה, ולכן 

 באמת נשארה אשתו כל הזמן.

ואמנם יש לעיין טובא בביאור זה, כי הרי קודם מתן תורה היה מותר לאח 

'אחותי היא' אין כלל גילוי שהיא אינה אשתו, ואין להנשא לאחותו, וא"כ באמירת 

 בזה מעשה גירושין כלל.

', משום שבאמירת ולך]והנה בספר 'למיסבר קראי' כתב שפרעה אמר לו 'קח 

'אחותי היא' היה שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא שהיא אסורה לו, ולכן היה צריך 

רה לו. אבל לקחתה למקום אחר שיודעים שם שהיא באמת אשתו ואינה אסו

באמת זה תלוי בגדר שויא אנפשיה, האם זה נאמנות או התחייבות, או 'חובת 

האדם לנהוג על פי ידיעתו' )וראה מש"כ בזה בקונטרס לב הארי על מסכת כתובות 

 סימן א'([.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 "הנה נא ידעתי"

 י וגו' )יב, יא( ַוְיַהי ַכֲאֶשר ַהְקַריב ָלבֹוא ַמְצָרְיָמה ַוֹיאֶמר ֶאל ָשַרי ַאְשתֹו ַהֵמה ָנא ָיַדְעַת 

ופירש רש"י "מדרש אגדה עד עכשיו לא הכיר בה", וכן מבואר בגמ' )בבא בתרא 

טז א( "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את, מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה", 

ד הדרשה הוא על פי הכלל שנתן הרשב"ם על הפסוק )בראשית כט כה( "והנה ויסו

"בדבר שלא נודע תחילה אומר הנה", ולכן ממה שאמר אברהם "הנה  -היא לאה" 

 נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" מתבאר דעד עתה לא ידע מיופיה.

 תמיהות בכך שלא הכיר אברהם באשתו

בעלה עד עתה ביופיה עי"ש. עוד הקשו אך נתקשה רש"י היאך לא הכיר אברהם 

המפרשים ממה ששנינו )קידושין מא א( שאסור לאדם שיקדש את האשה עד 

שיראנה שמא לא תמצא חן בעיניו וישנאה, והיאך לא חשש אברהם אבינו לדבר 

 זה.

 חילוק בלשון הקודש בין חן ליופי

 עי"ש ביאורו. ועי' מהרש"א ב"ב )טז.( שמבאר שאכן ראה אותה קודם קידושיה, ו

והנראה בזה על פי החילוק בלשון הקודש, בין יופי לחן. דיופי הוא מציאות 

הנמצאת בעצמותו של האדם ואינה תלויה בהבחנת אחרים, ודומה היפה לחזק, 

שאין ידיעת האחרים בחוזקו משנה את מציאות כוחו. משא"כ חן הוא עניין התלוי 

ות עצמה. ואפשר שיהיה לאדם חן בהתרשמותו של האחר, ולא תלוי כלל במציא

בלא יופי וכדברי הגמ' )מגילה יג א( "אסתר ירקרקת היתה" כלומר שלא היה בה 

יופי, ומה שכתוב )אסתר ה, ז( "והנערה יפת תואר וטובת מראה" זהו "חוט של 

חסד )כלומר, חן( משוך עליה". וזהו שדקדק הרמב"ם )אישות ג יט( "לא יקדש אשה 

כשרה בעיניו שמא לא תמצא חן בעיניו וגו'" שאף אם עד שיראנה ותהיה 
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את ישתהא נושאת חן בעיני בעלה, לפי שנבמציאות נאה היא, מ"מ אפשר שלא 

 חן שונה היא מאדם לאדם.

ולפיכך על הפסוק )בראשית ו ח( "ונח מצא חן בעיני ה'" אמרו חז"ל )ב"ר כט, א 

היה כדאי, אלא שמצא חן  וכעין זה סנהדרין קח, א( "אפילו נח שנשתייר מהן לא

בעיני ה'" ודייקו חז"ל ממה שהוצרך נח למציאת חן בעיני ה', שמשמעו שלא היה 

נח ראוי להצלה מצד עצמו או מצד הדין והיושר אלא מצד חסד וחנינה מהקב"ה, 

אע"פ שאינו ראוי.  -וכמ"ש בברכות )ח, א( "וחנותי את אשר אחון" )שמות לג, יט( 

 -שיתן לך מתנת חינם, ובברכת המזון  -כה( דרשו ויחונך  ובספרי פרשת נשא )ו,

"הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים", הסמיך את החן לשאר מידות 

  של ויתור.

ומעתה י"ל שכאשר התקרבו אברהם ושרה למצרים, ומראהָׂ היווה סכנה לחייו 

ודע לי כי אין זו ואעפ"כ ישרה בעיניו, אז דיקא אמר "הנה נא ידעתי וגו'" שעתה נ

 נשיאת חן גרידא.
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נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי  –יוסף 

 זצ"ל

 כדי לזכות למעלה רוחנית צריך מאמץ מצד האדם

הנה אמרו והובא ברש"י בתחילת בראשית, בראשית בשביל התורה  (א

נבראה בשביל התורה שנקראת ראשית, שנקראת ראשית, והיינו שכל הבריאה 

)ואגב יתכן לפרש שזו גופא התשובה לאומות העולם שכל הארץ של הקב"ה היא 

הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה 

לנו, ודו"ק(. ונשאלת השאלה, א"כ כיצד היתה בריאה קודם קבלת התורה, ואף 

בואר ברש"י להלן פ' יום השישי, וכדאיתא בע"ז בראש שבאמת הי' תנאי, כמ

המסכת, אולם מ"מ מה הי' התכלית של אותם דורות של קודם קבלת התורה, 

וצריך לומר שהתכלית של הדורות של קודם קבלת התורה, הי' להביא לידי כך 

שתהי' אומה שראוי' לקבלת התורה, ואולי גם שכל העולם יקבל תורה אם אפשר, 

ב"ה חזר על כל האומות, ונראה שגם אילו היו מקבלים הרי גם כלל ובאמת הק

 ישראל לא הי' נגרע חלקם.

תיקון הבריאה שתוכל להגיע  -ונמצא לפי"ז שזו היתה עבודת האבות הקדושים 

לקבלת התורה. ולפי"ז נמצא עוד שכהיום שיש לנו תורה, זוהי תוצאה של ההכנה 

מר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם של האבות הקדושים, ובאמת חייב אדם לו

יצחק ויעקב, כי הם סללו הדרך לעבודת השם, וכל מה שאנו עובדים להקב"ה הוא 

מכח מה שהם עשו, וזהו ענין של מעשה אבות סימן לבנים, היינו שהאבות עשו 

ההכשר, ולולא ההכשר לא הי' שייך כלל שנגיע לעבודת השם. והיינו שלא הי' 

 ה שהאבות הקדושים עשו.שייך לקבל תורה בלא מ

וענין זה טעון ביאור, אף שרואים כך בכל התורה, וגם יציאת מצרים רואים 

שהיתה בזכות אברהם יצחק ויעקב, ויציאת מצרים היתה בשביל מתן תורה, והיינו 
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שללולא זכות וברית דאבות הק' לא הי' יציאת מצרים ומתן תורה. וזה גופא טעון 

 אבות מביאה למתן תורה.הבנה באיזו צורה ההכנה דה

ולכאורה יסוד הענין הוא דכדי לזכות למעלה רוחנית כל שהיא צריך מאמץ מצד 

האדם, ולכן רק ע"י מעשה האבות שכבר הי' מעשה האדם, שוב זכו בניו. וזהו ענין 

אברהם אבינו תקן תפילת שחרית, ויצחק תפילת מנחה יעקב תפלת ערבית. דאין 

א יצר הכוח הרוחני של תפילת שחרית מנחה הכונה תקן מה שיתפללו, אל

וערבית. וכך שמעתי בשם הגר"א לאפיאן. ובכן י"ל דע"ד זה הוא כל מעשה 

 האבות. שהם עשו המאמצים שהם התנאים לכל מעלה רוחנית.

ומש"ה ברור שגם ע"י העקדה הי' מתן תורה, וכמו שרואים שהשופר של מתן 

 תורה הוא מאילו של יצחק.

נן עוד שגם קודם מתן תורה, לא הי' העולם הפקר, ובאמת אמנם יש להתבו (ב

שבע מצוות בני נח היו כבר. וכבר נידונו אומות העולם, בדור המבול ואנשי סדום, 

וגם אנשי שכם היו מחויבים מיתה, והרי שכבר היו חוקים של הקב"ה מיד 

בתחילת הבריאה, והיינו באמת מפני שבודאי שהבריאה נבראה בתור בריאה עם 

 מנהיג ולרגע לא היתה ללא מנהיג.

וזו עומק השאלה של אברהם אבינו כלום יש בירה בלא מנהיג. דלא יתכן שאדם 

יקים בירה לסתם ללא מטרה כלשהי. וכמו כן לא יתכן בירה שנבנית ע"מ להיות 

הפקר ללא שום מטרה. ובודאי שהבעל הבית בא יבא, ומהיכן שהוא הוא מפקח 

 וצופה בנעשה.

קשה להתבונן בו, ובאמת הוא יסוד עצום, ולא יתעלם ממנו כי אם  אמנם הדבר

מי שהוא סומא בשתי עיניו. והקושי להתבונן הוא מפני שאדם נוטה תמיד לחשוב 

אך ורק על עצמו, אני ואפסי עוד. ולא לרצות לתת דין וחשבון לאף אדם זולתו, וזה 

שלו. ואברהם אבינו גרוע מאד, כי הוא חי בעולם שאינו שלו, ועושה בו כבתוך 

זכה מעצמו לגלות דבר גדול זה, שלא יתכן כלל עולם ללא מנהיג ואדם לא צריך 

להיות מופתע כשהוא מסתובב במקום ומתמקם שם, ופתאום בעל הבית שואלו 
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מאי בעית בהאי ארעא. כי ודאי שצריך הוא לתת דין וחשבון לבעל הבית מה הוא 

 עושה.

לברך על המזון, וגם אברהם אבינו לימד  ולכן אין פלא שתקנו לנו חכמים

העוברים ושבים לברך, כי הוא אמר להם, לא יתכן שתאכלו ותיהנו מבלי לדעת 

בעולם של מי אתם נמצאים ובאיזה מלון אתם מתארחים. ומה מצפים מכם 

 המארחים.

ובנדרים ד"ט ע"ב, דתניא אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא  (ג

חת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב אלא אחד, פעם א

רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו בני מה ראית להשחית את שערך 

זה הנאה, אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן המעיין 

שע ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם אמרתי לו ר

למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה 

העבודה שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו אמרתי לו בני כמוך ירבו 

נוזרי נזירות בישראל עליך הכתוב אומר איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה', 

ה, וצ"ב מדוע לא יבא אח"כ וכו'. ועי' שם בסוגיא דמבואר דבזה לא אתי לידי תקל

 לידי תקלה.

ונראה ע"פ מה שמצינו בפ' לך לך, ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. 

ועי' בספורנו שכתב שמה שיצאו ללכת ארצה כנען, הטעם הוא לפי שהיתה 

מפורסמת אצלם לארץ מוכנת להתבוננות ולעבודת הקל יתברך, ועל הפסוק, ויצאו 

בואו ארצה כנען. כתב הספורנו, לא כענין יציאת תרח ללכת ללכת ארצה כנען וי

 ארצה כנען שלא בא אלא עד חרן.

והיינו כי בתרח כתיב ויצאו אתם ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. 

והרי דאף שגם תרח הי' בדעתו ללכת לארץ כנען, מ"מ לא השלים חפצו. אבל 

 אברהם השלים וזכה להגיע לארץ כנען.

וש בזה, כי כאשר האדם יוצא עם החלטה חזקה יש תקוה שישלים חפצו. והפיר

 אבל אם הולך ולבו חסר, זהו מרשם לכשלון.
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והנה אף שגם תרח רצה ללכת לארץ ישראל מטעם "שהיתה מוכנת אל גרם 

המעלות במושכלות והיתה רצוי' מכל הארצות כאמרו ארץ אשר ד' א' דורש 

כאויר שאר כל הארצות כאמרו ולא גושמה  אותה, ולא הוזק אוירה בגשם המבול

ביום זעם, וכבר אמרו חז"ל אוירה של ארץ ישראל מחכים". עכ"ל הספורנו. אמנם 

 לא הי' זה החלטה עצמית כ"כ כמו אצל אברהם אבינו. וע"כ לא השלים עד הסוף.

והנה הנזיר מן הדרום, רצה לגמור היצר, והרי שהיה מוכן להקריב מעצמו למען 

 רצוי', וכאשר עושים כך, יש סיכוי טוב להצליח בדרכו.התכלית ה

והיינו כי אם אדם עושה דבר מתוך מחשבה שהוא עושה משהו בשביל הידור 

ולפנים משורת הדין, הרי הוא מרגיש אינו מצווה ועושה, ואינו מתאמץ כל כך, 

וכאשר אינו מתאמץ כל כך, אזי אין הכרח שיצליח, וככל שאדם מרגיש יותר 

כך זוכה יותר להצליח. וי"ל דכל שאר הנודרים נודרים בשביל פורענות, וכן  מצווה,

עלולים להגיע לתקלה, אולם הנזיר מן הדרום נדר מפני היצר הרע. והיינו שעשה 

מתוך הכרח, ולא חשב שעושה מדת חסידות אלא הכרח גמור. וזהו יסוד גדול 

 בעבודת השם.

כה לבניו לטלית, ואברהם בשכר וכן מצינו בשם לפי שנתאמץ במצוה יותר, ז (ד

שאמר מחוט ועד שרוך נעל. וי"ל דמאחר ששם נתאמץ, הרי זה לאות שהי' עומד 

בנסיון גדול מאד, וע"כ המעשה שעושה גדול ביותר ומשא"כ יפת אף שעשה אותו 

מעשה אולם בפחות מאמץ, ואף שהוא נטפל אבל הוא בגדר זה יכול וזה אינו יכול, 

 ממש.ונחשב מסיע שאין בו 

וכמו כן ברבים, יש גוררים ויש נגררים, ויש אדם שגורם להציבור להתחזק, ויש 

 אדם שמתחזק רק ע"י הציבור, וזה שונה לגמרי.

וזהו בעצם ענין עשרה ראשונים שנוטלים שכר כנגד כולם. שהם גורמים שיש 

מנין ומזכים אחרים, ואילו אחרים רק נגררים ואין להם כל כך המעלה של 

 יותר.המתאמץ 
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וברבים מי שמתאמץ יותר הרי מעיד שהי' עומד בנסיון גדול יותר. ומשא"כ 

אחרים אין הוכחה. וכאשר אדם עושה דבר מתוך נסיון גדול יותר, ואף אם זה לא 

 נסיון בפועל, אולם זהו נסיון בכח, גם זה נחשב. וזה הבדל עצום.

 וים.וזהו היות אברהם אב המון גוים, כי פרסם האמונה בהמון הג

 ומי שזוכה להיות מתאמץ יותר ולזכות הרבים שכרו גדול מאד. וד' יזכינו לזה.
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 מקור מצות מעשר כספים 

 ַמֲעֵשר ַמֹכל )יד, כ(ל ֶעְליֹון ֲאֶשר ַמֵגן ָצֶריָך ְבָיֶדָך ַוַיֶתן לֹו -וָברוְך אֵ 

או  מאו מדרבנן לטבמצות מעשר כספים נחלקו השיטות האם חיובה מדאורייתא

. יש עוד שחילקו בעיקר חיובה בין ארץ ישראל מאשכלל אין חיוב אלא מנהג הוא

 ואכמ"ל.  מבלחוצה לה

הב"ח )יו"ד סי' של"א ד"ה ומ"ש ואין נותנין( כתב וז"ל "אבל מה שאדם מעשר 

ממה שמרויח במשא ומתן ככספים ושאר רווחים, אינו בכלל זה, ויכול ליתן ממנו 

לצדקה ולפדיון שבויים שהרי אינו חייב בה לא מן התורה ולא מדרבנן". ויש 

 ינו. שביארו כוונתו שהוא אך מנהג טוב שכבר נהגו בו אבות

שלפי פשוטו משמע שנתן אברם למלך סדום  כעי"ז כתב בפנים יפות )בפרשתן(

מעשר מכל הרכוש שהביא, "והוא רמז למעשר שצריך האדם להפריש מנכסיו 

  לשמים", כמו שמצינו גבי יעקב, וכדאיתא בהל' צדקה )סי' רמ"ט(.

ברכת והוסיף עוד במלבי"ם, וז"ל "ויתן לו מעשר מכל, שהמעשר הוא המריק 

אלוה ממעל במ"ש הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וכו' והריקותי לכם 

  ברכה עד בלי די."

גבי סי' י"ב( כמו"כ מצינו בפסיקתא זוטרתא )בראשית פרשת תולדות פכ"ו 

אברהם, דכתיב ויתן לו מעשר מכל, וביעקב כתיב עשר אעשרנו לך, וביצחק מצינו 

 ויברכהו ה'. 

                                                
)ט. ד"ה עשר( בשם ספרי מהא דעשר תעשר "כל" תבואת זרעך וגו', אור זרוע )ח"א הל' צדקה סי' תוס' תענית  לט

י"ג( דעת זקנים בעלי התוס' )בראשית כח, כב( מהא דכתיב גבי יעקב שאמר "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך", 

 שו"ת תשב"ץ )ח"א סי' קמ"ד( ועוד רבים.
 ד סי' ע"ג(  שו"ת כתב סופר )או"ח סי' קל"ט(מהרי"ל )סי' נ"ד( נודע ביהודה )חיו" מ

בפ"ת )יו"ד סי' של"א סקי"ב( הביא שכבר מהר"ם מרוטנבורג סבר כן )תשו' מהר"ם דפוס פראג סי' ע"ד(, כ"ה  מא

במשנת חכמים )הל' יסוה"ת דף י"ז( שו"ת פנ"י )ח"א או"ח סי' ב'( שו"ת חוות יאיר )סי' רכ"ד( ויעויין עוד במש"כ 

 למעלה.
 ת רבי ידידיה טיאה וויל )יו"ד סי' ס'( ויעויין עוד בשו"ת מנחת יצחק )ח"י סי' פ"ה(.שו" מב



 

 עח 'עמ -אספקלריא 

 

)פ' חיי שרה סימן ו'( וה' ברך את אברהם בכל. ש"בכל", כן הוא במדרש תנחומא 

היינו בזכות המעשרות, שנאמר "ויתן לו מעשר מכל", וכן יצחק נתברך בזכות 

המעשרות, מהא שנאמר "וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'" וכן יעקב 

  נתברך שנאמר "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך".

י התוספות )בראשית פרק כ"ד( שה' ברך את כך גם כתבו דעת זקנים מבעל

 אברהם בכל בזכות הפרשת מעשר של "ויתן לו מעשר מכל". 

 מגהיינו שמנתינת אברהם את ה"מעשר מכל" ילפינן עניין והנהגת מעשר כספים

 ואכמ"ל.

 משכיר בית ושוכר בית אחר האם נותן מעשר כספים 

לפורטם כי רבים ועצומים וכידוע, הלכות רבות וחשובות נאמרו בדין זה, וא"א 

הן. ואפי' לסוברים שהוא מנהג, הפליגו בחשיבות הנתינה, ובנגרם ח"ו למי שאינו 

מקפיד בכך, וכמו שכתב התוס' )תענית ט. ד"ה עשר( גבי המעשה, ביורש, שאביו 

נתן מעשר מרווחיו בשדהו, והוא לא הקפיד ע"כ ונותר לו מעשר מרכושו שהיה לו, 

שכשקיבל השדה היה זה כביכול הקב"ה הכהן והוא  והגדירו זאת החכמים

הבעה"ב, אבל כשפסק מליתן נעשה הקב"ה הבעה"ב והוא הכהן. ועוד האריכו בזה 

 גדולי ומאורי כל הדורות.

אנסה לדון באופן אחד שמסתפקים בו רבים, אדם שבבעלותו דירה במקום א' 

דירה שמקבל  ומשכירה, ודר במקום ב', אם צריך ליתן מעשר כספים על השכר

 עבור דירתו.

באופן שמשכיר דירה ומרוויח מכך, כתב בשו"ת תועפות ראם )סי' צ"ט( שצריך 

 ליתן מעש"כ דהוא ככל פרקמטיא ועסק אחר שעושה. 

כששוכר באותו המחיר בו משכיר את דירתו, סבר הגריש"א זצ"ל )באורח צדקה, 

 פ"ט ה"ה( שאין צריך ליתן מעש"כ.

                                                
 יעויין עוד בשו"ת חת"ס )יו"ד ח"ב סי' רל"ב( ובשו"ת יהודה יעלה )יו"ד ח"א סי' של"ד( שדנו במעשה דאברהם. מג
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בעניין זה את פי חדב"נ הגרח"ק שליט"א והשיב לי שצריך לעומת זאת, שאלתי 

ליתן הריוח שמרויח בכך שדר בדירה ב' ולא בדירתו הפרטית ]כמובן שאין לסמוך 

מכאן להלכה, וכן יש להסתפק אם כוונתו לעשר בכל חודש מהריוח שנהנה, או 

 שיתן את הריוח של הנאתו גופא, ולא מדין מעש"כ[.

ט"א שאדם שמשלמים עבורו שכירות דירתו, אינו משלם כמו"כ, סבר הגרנ"ק שלי

מעש"כ משום שהמנהג לעשר מכסף שמקבל, ולא מה שחסך הוצאה. אולם דעת 

הגרשז"א זצ"ל )באורח צדקה עמ' של"ג, ובס' הלכות מעש"כ עמ' מ"ו( שייתן 

 מעש"כ מהכסף שחסך בעקבות כך שקיבל עזרה לשכירות.

הא ודאי שצריך אדם לדור בדירה ככל ושמא הדברים דומים זה לזה, משום ד

שתהיה, אלא שטבע העולם הוא שמשלם עליה, ובשני האופנים נהנה, באופן הב' 

הרי שלא משלם כלל על מקום מגוריו, ובאופן הא' אינו משלם כלל על כך שדר 

במקום שליבו חפץ ]ולא בדירה שבבעלותו[, וא"כ דעת הגרשז"א ויבדל"ח הגרח"ק 

 . מדעל "משתרשי"היא שמפריש מעש"כ 

  

                                                
ומצינו שנחלקו הנהו רבוותא הגרשז"א והגרנ"ק עוד בעניין עובד שעשו עבורו ביטוח רפואי, וחסכו לו לשלם  מד

מעצמו, גם אם בכל אופן היה עושה ביטוח זה, וכעת חסך הוצאה זו, דעת הגרנ"ק שפטור ממעש"כ, אולם דעת 

 הגרשז"א שחייב משום הריוח העקיף שנעשה לו.  
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 מטרת הנסיון

 ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך וַמםֹוַלְדְתָך וַמֵבית ָאַביָך. )יב, א(

חז"ל האירו את עינינו בסיבות שונות לנסיונותיו של הצדיק. במדרש )רבה נ"ה, 

לכל משל הארה ב'( מובאים שלושה משלים לבאר את סיבת הנסיון לצדיקים. 

 אחרת ותפיסה שונה!

ה ַנְפשֹו"  ְנאָׂ ס שָׂ מָׂ ב חָׂ ע ְוֹאהֵׁ שָׂ ן ְורָׂ ְבחָׂ יק יַׁ )תהלים הבה נלמד את הדברים: "ה' ַצדַׁ

ינֹו מַ משל א':  ,י"א, ה'( ה אֵׁ נֹו לֹוקֶׁ ְשתָׂ סַׁ י ַהזֶׁה ְכשֶׁ נַׁ ְשתָׂ ן, ַהסַׁ י יֹונָׂתָׂ ַמר ַרבַׁ יו אָׂ לָׂ יש עָׂ ףַׁ

ר,  יו ְביֹותֵׁ לָׂ יש עָׂ ה הוא ַמףַׁ נֹו יָׂפֶׁ ְשתָׂ סַׁ יא סֹוַקַעת, וְכשֶׁ הַׁ ְסנֵׁי שֶׁ ר מַׁ ָלָםה ֶשַהיא ְביֹותֵׁ

ה שֶׁ ַמְשַתַבַחת ְוהֹוֶלֶכת םָׂ ים, לָׂ עַׁ ְרשָׂ ת הָׂ ה אֶׁ ינֹו ְמַנןֶׁ רוְך הוא אֵׁ דֹוש בָׂ ְך ַהףָׂ ין . כָׂ ין ְיכֹולַׁ אֵׁ

יב  ְכתַׁ ת ַהעַ : "וְ )ישעיה נ"ז, כ'(ַלֲעֹמד, דַׁ ה, אֶׁ י ְמַנןֶׁ ת מַׁ ש". ְואֶׁ ְגרָׂ ים ַכיָׂם נַׁ עַׁ ְרשָׂ ים, הָׂ יקַׁ דַׁ

ן" )תהלים י"א, ה'(.  ְבחָׂ יק יַׁ מֱֶׁאַמר: "ה' ַצדַׁ ים ל"ט, ז'()בראשית שֶׁ רַׁ י ַאַחר ַהְדבָׂ : "ַוְיהַׁ

יו" וגו'.  ת ֲאֹדנָׂ שֶׁ ֹנָׂא אֵׁ ה ַותַׁ לֶׁ אֵׁ  הָׂ

לֹו אֵׁ משל ב':  ן שֶׁ ְבשָׂ ת ַהכַׁ ק אֶׁ הוא בֹודֵׁ ר ַהזֶׁה ְכשֶׁ ן, ַהיֹוצֵׁ י יֹונָׂתָׂ ַמר ַרבַׁ ת אָׂ ק אֶׁ ינֹו בֹודֵׁ

לָׂ  יש עָׂ קַׁ יק ְלהָׂ ינֹו ַמְססַׁ אֵׁ ה שֶׁ םָׂ ים, לָׂ עַׁ ים ַהְמֹרעָׂ לַׁ הוא שֹוְברֹו, וַמה הַהכֵׁ וא יו ַאַחת ַעד שֶׁ

ק, בְ  ינֹו שֹוְברֹו, כָׂ ַקְנַקַנים ְברוַריםבֹודֵׁ ים אֵׁ מַׁ ה ְסעָׂ יו ַכםָׂ לָׂ יש עָׂ לו הוא ַמףַׁ ֲאפַׁ ין , שֶׁ ְך אֵׁ

מֱֶׁאַמר: "ה ים, שֶׁ יקַׁ ת ַהַעדַׁ א אֶׁ לָׂ ים אֶׁ עַׁ ְרשָׂ ת הָׂ ה אֶׁ רוְך הוא ְמַנןֶׁ דֹוש בָׂ ן" ' ַצדַׁ ַהףָׂ ְבחָׂ יק יַׁ

 )תהלים י"א, ה'(. 

המשל ג':  רֹות, ַאַחת ֹכחָׂ י סָׂ יָׂה לֹו ְשתֵׁ הָׂ ת שֶׁ זָׂר, ְלַבַעל ַהַביַׁ ְלעָׂ י אֶׁ ַמר ַרבַׁ ה ְוַאַחת אָׂ  יָׂפֶׁ

ד ין ַהףָׂ ְך אֵׁ ה, כָׂ ה יָׂפֶׁ ֹכחָׂ ה שֶׁ ֹעל, ֹלא ַעל אֹותָׂ ת הָׂ ן אֶׁ י הוא נֹותֵׁ ע, ַעל מַׁ ה רָׂ רוְך ֹכחָׂ ֹוש בָׂ

ן" )שם(.הוא ְמנַ  ְבחָׂ יק יַׁ מֱֶׁאַמר: "ה' ַצדַׁ ים, שֶׁ יקַׁ א ַהַעדַׁ לָׂ ה אֶׁ  ןֶׁ

 שלושה ביאורים, למה בא נסיון –שלושה משלים 

מדוע הוצרך המדרש להביא שלש דוגמאות לאותו ענין? הלא דברים בגו! אלא, 

 המדרש בא ללמדנו שלושה טעמים, מפני מה מעמיד הקב"ה את צדיקיו בנסיונות.
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 המטרה ראשונ

אין כל תועלת לקנקנים עצמם. ההקשה עליהם באה להוכיח  –במשל הקנקנים 

משל זה לקונה שהם חזקים. לכן לא יקיש על קנקנים גרועים העלולים להשבר. 

. לכן ה' מעמיד בנסיון אמור כלפי נסיון שמטרתו להראות לבריות שאדם זה צדיק

עוד רווח בנסיון זה,  רק את הצדיק, שנקרא בלשון המדרש "קנקנים ברורים". יש

לפרסם את צדקותו באופן שתהיה לעם  –להבליטו בעולם בבחינת "נס להתנוסס" 

 דוגמא מוחשית של צדיק אמיתי, ויושפעו ממנו אחרים.

על הצו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" )י"ב, א'(, 

ם המיועד לעבודה כותב ה'משך חכמה': יתכן לפרש כי צווהו לילך לארץ מקו

ושם יפרסם ]את ה[אלקות ולקרבנות ששם הקריבו אדם הראשון ונח קרבנותיהם, 

ויקדיש שמו בשחוט בנו ויראה את הכוחות הטמונים בסתר לבבו אשר מצא 

פועל יוצא, שיראה את הטמון בלב  –. וזה שאמר "אראך" ]הקב"ה[ נאמן לפניו

העקידה[ "כי עתה ידעתי" )כ"ב, י"ב(. אברהם לאחרים, וכמו שאמר המלאך ]אחר 

 והנה לפי זה יתראה ויהיה הנראה לאחרים. עד כאן דבריו.

 מטרה שניה

מעלה  –הכתישה לצדיק כותשים אותו כדי להשביחו. כך  –במשל הפשתן 

 .ומרוממת אותו, ומחזקת את תומתו וצדקתו

חפץ הקב"ה בטוח בצדקת דרכו של הצדיק ויודע מראש שיעמוד בנסיון, אך 

 להוציא את הכוחות הטמונים בו מן הכח אל הפועל.

ואכן על הפסוק "והאלקים נסה את אברהם" )כ"ב, א'( כותב הרמב"ן: ענין הנסיון 

הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו אם ירצה יעשה ואם 

לא ירצה לא יעשה, יקרא "נסיון" מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצוה בו 

להיות לו שכר מעשה טוב, לא שכר לב טוב  -להוציא הדבר מן הכח אל הפועל 

דע כי השם צדיק יבחן )תהלים י"א, ה'( כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו  בלבד.
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וחפץ להצדיקו, יצוה אותו בנסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו. והנה 

 .כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה

 מטרה שלישית

ניתן העול על זו שכוחה יפה, מפני שרק בה אפשר להשתמש  –ל הפרות במש

וכדברי ישעיהו הנביא  הצדיק מתנסה ביסורים כדי לכפר על הדור,באופן זה. כך 

ם". לָׂ ינו ְסבָׂ א וַמְכֹאבֵׁ יֵׁנו הוא נָׂשָׂ ן ֳחלָׂ כֵׁ  )נ"ג, ד'(: "אָׂ

 ת.הנה השכלנו לפתוח פתח ולהבין למה מעמיד ה' את הצדיקים בנסיונו

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 מ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'הבע

 מחוט ועד שרוך

ת ֲאֶשר ָלְך ְוֹלא ֹתאַמר ֲאַני ֶהֱעַשְרַתי אֶ ַאם ַמחוט ְוַעד ְשרֹוְך ַנַעל ְוַאם ֶאַקח ַמָכל 

 ַאְבָרם )יד, כג(

איתא בחז"ל )חולין פח:( "אמר רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד 

 שרוך נעל, זכו בניו לשתי מצות, לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין". 

אלה על  ודנו המפרשים על השייכות בין הענינים, ומדוע זכה דייקא במצוות

 דיבור זה. 

יש מקום להבין, שהנה ב' מצוות אלה, הם מצוות שמכירים לעולם שהלובשם 

מזרע ישראל, כמו שנאמר לגבי התפילין 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 

עליך', וכן לגבי הציצית חזינן שלעתיד לבוא 'והחזיקו עשרה אנשים בכנף איש 

על הלובשם שיהודי הוא. לא זו, אלא גם יהודי, לאמר וגו'', הרי שהם המכירים 

לישראל עצמם כן, כדאיתא ברב פפא שאמר 'אנא תפילין קא מנחנא' להורות 

שעול מלכות שמים עליו, וכן הציצית באו וטפחו על פניו של אותו תלמיד להסירו 

 מעבירה, הרי ששניהם מזכירים עול מלכותו, זה עול מלכות וזה עול מצוות. 

אברהם שמו ית', במה שאמר אם מחוט ועד שרוך, זכה לחוט  הנה, בשכר שקידש

המקדש שם שמים, ומזכיר עולו. וזכה לרצועה הקושרת את לבם ומחם של ישראל 

לאביהם, וגורמת שיהיה שם שמים ניכר עליהם. החוט הוא החוט שבסוף הבגד 

הנפרם בקל, ושם ניתן חוט של ציצית. הרצועה קושרת את הנעל, והיא השרוך, 

זה זכו לרצועה על היד ועל הראש, לשעבדם למקום. והזכיר 'תכלת' ביחוד, כי וב

 התכלת היא המזכירה את כסא הכבוד, והיא עיקר כח המזכיר.

ועוד בה, שהנה רצועה דתפילין המקביל לשרוך, ענינו 'קשר תפילין'. שהרי 

תפקיד השרוך לקשור ולחבר את הנעל. קשר תפילין שהראה לענו, היא המודיעה 

שישראל קשורים ודבוקים בו יתברך. הרצועה של תפילין הם לזכור ולמשוך שפע 
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וך כח התכלת של מתפילין דקוב"ה. הוא הדין לתכלת של ציצית, שתפקידם למש

כסא הכבוד, שהרי תכלת דומה לים וים לרקיע וכו', דומה לכסא הכבוד. נמצא 

שבזכות שקידש שמו, זכה שיתקדש שם שמים על צאצאיו, שיהיו שמו ניכר ונקרא 

 עליהם. 
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 נדיבותו של אברהם אבינו

ה' ַהַמְרֶאה ַוֵיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוֹיאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת ַוַיֶבן ָשם ַמְזֵבַח לַ 

 ֵאָליו )יב, ז( וברש"י: על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל. 

הנה אברהם אבינו החל את מידת החסד בעולם, וממנו יתד וממנו פינה, לכל 

יד ְלךָׂ עולם החסד וקיומו ע" גַׁ י 'אנשי חסד' המקיימים בהוד והדר את הנאמר "הַׁ

ט  ְשסָׂ ם ֲעשֹות מַׁ י אַׁ ְםךָׂ כַׁ ש מַׁ ה ְיהוָׂה דֹורֵׁ ם ַמה טֹוב ומָׂ דָׂ ת  ְוַאֲהַבת ֶחֶסדאָׂ כֶׁ ַע לֶׁ ְוַהְצנֵׁ

" )מיכה ו, ח(.  יךָׂ  עם ה' ֱאֹלקֶׁ

אברהם אבינו ע"ה היה הדוגמא החיה בכל הדורות למציאות של אדם החי 

ולם עם שלל הצרכים האנושיים, עצמיים משפחתיים וכדו', ובכל אופן מנותק בע

מעצמו ומד' אמותיו ויוצא לבחוץ, לחשוב תדיר היכן אפ' להועיל לשני וכיצד ניתן 

 לשמח את האחר ולהקל מעליו. 

 חסד של הכרת הטוב

להכיר בטובה שנעשית עם האדם, ולהודות על כך היא מידה מיוחדת, וחלק 

חסד אשר גם היא נלמדת מאבינו הראשון שהאיר את העולם כולו ממידת ה

 במידת חסדו וטובו. 

 בלא שיהוי –הכרת הטוב 

עיון בפסוק מפרשתנו הנזכר לעיל, מלמד אותנו מציאות של הכרת הטובה 

הנפלאה מבית מדרשו של אאע"ה. אברהם קיבל את הבשורה על הזרע ועל ארץ 

רגע, ברגע ששמע על הבשורה הטובה, בנה  ישראל, ובאופן מיידי ללא דחייה של

מזבח והקריב עליו קרבן כדי להודות לה'. אשר כידוע זה הדרך להודות לבורא ית', 

טובה על רוב טובו וחסדו. אאע"ה לא חיכה לברכה  –כביכול  -ולהחזיר לו  

שתתקיים ולא המתין לשעת כושר, או ללידת הילד המיוחל. הוא בנה את המזבח 

 את הבשורה, להכיר טובה על ההבטחה 'בו ברגע'. ברגע שקיבל
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 ע"הברהם אבינו מידתו של א –נדיבות 

ְגְמלו ֹזאת ַעם  הנה בפרשת האזינו בנתינת המוסר לעם ישראל, נאמר "ֲהַלה' תַׁ

" ובספורנו מפרש את ה ְשךָׂ ַוְיֹכְננֶׁךָׂ נֶׁךָׂ הוא עָׂ יךָׂ ףָׂ בַׁ ם ֲהלֹוא הוא אָׂ כָׂ ל ְוֹלא חָׂ בָׂ נאמר נָׂ

'עם נבל': "בזוי בהיותך כפוי טובה ומשלם גמול רע למיטיב על היפך הנדיב הנכבד 

 שלא היטיב עמו מעולם". בהיטיבו למי 

אדם שאינו מכיר טובה נחשב כבזוי, וזה היפך המידה הטובה שלמדים אנו 

מאאע"ה הנקרא 'נדיב' כידוע, כנאמר ברש"י )תהילים מז( "שהיה נדיב לב 

 הראשון", וכלשונו הזהב של הספורנו "על היפך הנדיב הנכבד בהיטיבו למי וכו'".

 ולה לבני בניהם"."זכות אבות לבנים תזכור ותביא גא
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל 

 ילקוט יוסף

 קבלת הוראות מרן ה'בית יוסף'

 חזרת עטרה ליושנה

זצ"ל. מרן זצ"ל זכה השבוע חל יום השנה הרביעי לפטירתו של מרן אאמו"ר 

לעשות מהפכה הלכתית. לפני שהוא היה, חלק מהספרדים היו עושים כפסקי ה'בן 

איש חי', וחלקם היו עושים כמו אחינו האשכנזים, ומרן זצ"ל החדיר, במשך 

עשרות בשנים, את המושג של קבלת הוראות מרן הבית יוסף בשולחן ערוך. ולא 

 ;מרן הבית יוסף כתבו כן גדולי הדורהוא חידש את זה, אלא כבר בדורו של 

שנה, וכל גדולי הדורות  044-גדול חכמי איטליה לפני כ –מהראנ"ח, מהר"י מינץ 

שהיו, הספרדים והאשכנזים, כולם כתבו שחיבור השולחן ערוך של מרן הבית יוסף 

הגר"ח פלאג'י, מהר"ח אבועלפיא, כל הראשונים לציון  ;התקבל בכל העולם כולו

שנה היה רפיון בזה ומרן זצ"ל בא  24-04, שהיו גדולי הדור. לפני לדורותיהם

והחזיר עטרה ליושנה, וכהיום הלכותיו של מרן השו"ע נפוצים בכל רחבי תבל וכל 

 הספרדים נוהגים כהוראות מרן השו"ע. 

 'בית יוסף'–בשר 'חלק'

 בתקופה ההיא לא כולם היו מודעים לבעיה שבבשר 'כשר' בלבד, דהיינו שאינו

'בית יוסף'. היו רואים חותמת 'כשר' והיו קונים, ומרן זצ"ל הלך –גלאט[-'חלק' ]

מעיר לעיר וממקום למקום והחדיר שלספרדים אין לאכול בשר 'כשר' בלבד אלא 

'בית יוסף' ])וראה בשו"ת יחוה דעת )ח"ג סי' נו(, שו"ת יביע אומר )ח"ה יו"ד –'חלק'

שמים, וכל שכן בני הישיבות, כולם מקפידים סי' ג([, וכהיום כל יהודי ספרדי ירא 

 'בית יוסף'.–שלא להכניס לפיהם ח"ו בשר שאינו 'חלק'
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 "שוצזמן רבינו תם במ

מרן זצ"ל החדיר את ענין שמירת זמן רבינו תם במוצאי שבת ובמוצאי יום 

הכיפורים, ובעבר לא הקפידו על זה כל כך, וגם בישיבת 'פורת יוסף', אפילו שהיו 

דקות  64-69-רבנים, היו מוציאים את השבת מוקדם יותר, כדעת הגאונים, כשם 

אחרי השקיעה, ומרן זצ"ל החדיר את הענין להמתין לזמן רבינו תם וכהיום כל מי 

 שיראת ה' נוגעת ללבו מקפיד ושומר זמן רבינו תם במוצ"ש ויוה"כ.

 ברכת סוכה ולולב לנשים

פר, סוכה ולולב, למרות שלדעת בעבר היו הנשים הספרדיות מברכות על שו

הרמב"ם והשו"ע זו ברכה לבטלה, אפילו הכי עשו כדברי הרמ"א, ונמשכו בזה 

אחרי מנהג האשכנזים היוצאים ביד רמ"א, שהולכים אחרי הוראותיו, אבל 

הספרדים הולכים אחרי הוראות הרמב"ם והשו"ע ולדעתם זו ברכה לבטלה. ומרן 

שה יראת ה' ויראה מאיסור ברכה לבטלה אינה זצ"ל החדיר דבר זה וכהיום כל א

 מברכת לא על שופר ולא על סוכה ולולב.

 ברכה קודם הדלקת נרות

הדלקת  קודםמרן זצ"ל החדיר את ההלכה שצריך לברך 'להדליק נר של שבת' 

הנרות. ואמנם דעת הרמ"א עפ"י דברי המהרי"ו שמברכים אחרי ההדלקה, כי הם 

רות מקבלים שבת, ואם יברכו 'להדליק נר של סוברים שבברכה או בהדלקת הנ

שבת', הרי בכך כבר קיבלו עליהם שבת ושוב לא יוכלו להדליק, ולכן מדליקות 

ומניחות ידיהן על עיניהן ומברכות ורק אח"כ יכולות להינות מהנר, וכל זה לדעת 

האשכנזים, אבל לדעת הרמב"ם והשו"ע אין מקבלים שבת בהדלקת הנרות, אלא 

מזמור שיר ליום השבת' וכיו"ב, ואף אם נאמר שמקבלים שבת בהדלקת באמירת '

הנרות, היינו בגמר ההדלקה, אבל לא בברכה, ולכן לדעת השו"ע מברכים תחילה 

 ואח"כ מדליקים.

שנה שינו הנשים הספרדיות מנהגן לעשות כהאשכנזים, זאת  04-04ורק לפני 

שו כדבריו, אולם עד אז לא בעקבות ה'בן איש חי' שכתב בזה כדעת הרמ"א, והן ע
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 –מקומו של הבן איש חי  -עשו כן אצל הספרדים. ואילו היו נוהגים כן בבגדד 

החרשנו, אבל הן באו לכאן, ארץ ישראל, 'לכבוש את המלכה עמי בבית' אתרא 

 דמרן הבית יוסף והיו נוהגות נגד השו"ע ובירכו אחרי ההדלקה?!

ם, לברך ואח"כ להדליק. מה עשו וכך כתבו להדיא שלושים גאונים וראשוני

בביתם של רב האי גאון, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, הרמב"ם, וכל גדולי הדורות?! 

ואם באמת בירכו אחרי ההדלקה היה צריך לכתוב כן, אך הם לא כתבו כן, אלא 

בפשטות כמבואר בגמ' )פסחים ז' ע"ב(: כל המצוות כולם מברך עליהן עובר 

ר שאינו יכול לברך 'וציוונו' לפני הטבילה, כי מי ציווה לעשייתן, מלבד טבילת ג

אותו?! ולכן מברך אחר הטבילה, אבל שאר המצוות כולם מברך עליהם קודם קיום 

המצווה. ולדעת כמה מהראשונים אם מברכים אחרי קיום המצווה, הרי זו ברכה 

 לבטלה.

שהעיד  וכך נהגו הספרדים בכל הדורות לברך קודם הדלקת נרות שבת, וכפי

)סי' רסג( וכתב שלספרדים אין שום  -לפני כמאתיים שנה  –בספר מאמר מרדכי 

סיבה לברך אחרי ההדלקה. ומרן זצ"ל החזיר עטרה ליושנה וכהיום כל אשה יראת 

 ה' שמקבלת את האמת ממי שאמרו, מברכת קודם ההדלקה.

ואמנם יש מי שקם ותמה על מה ה'רעש' שעושים מזה, שהרי החיד"א כתב 

אחרת ודעביד כמר עביד וכו', ויש שכתב בהסכמה לאיזה ספר כי "פשוט וברור 

ואין צריך לומר" שצריך תחילה להדליק ואח"כ לברך, ולא כתב כן אלא "להוציא 

מלב הטועים שמברכים קודם ההדלקה", והאיך ניתן לכתוב "לב הטועים" על 

ות מחבר הספר שלושים גאונים וראשונים ורוב ככל האחרונים?! והגדיל לעש

וכתב ש"דעת כל הראשונים" ובראשם רבינו הרמב"ם שתחילה מדליקים ואח"כ 

מברכים, אולם המעיין יראה שיש כאן שקר וסילוף. הרי הרמב"ם כתב להדיא )הל' 

 שבת פ"ה ה"א(: "וחייב לברך קודם ההדלקה וכו'".

ן בילקוט איך ניתן לדחות במחי יד תשובות שלימות שמרן זצ"ל האריך לכתוב, וכ

יוסף אריכות רבה?! הללו הרימו ראש לנסות לעקור את ההלכות של מרן זצ"ל 

ולהמציא לעצמם דרך חדשה, אך זה לא יעלה בידם. מרן זצ"ל זכה לסייעתא 
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דשמיא שדבריו בכל עניני הלכה התקבלו, מה שלא זכו אחרים לכך. ובהלכות 

זצ"ל והחזיר עטרה  שונות שהבן איש חי החמיר נגד מרן הבית יוסף, בא מרן

ליושנה לפסוק כדעת הבית יוסף. כל הוראותיו היו מתוך יראת שמים, לא במטרה 

לנגח, לא במטרה לקנות לעצמו שם וכדו', אלא לעשות הכל לשם שמים ולחפש 

אחר האמת באמת. וכהיום רוב ככל הציבור קיבלו את האמת ונוהגים כפסקיו של 

ל להחדיר את ההלכה בקרב הציבור. ואמנם מרן. זו היתה משאת נפשו של מרן זצ"

גם צרכי הציבור השתרגו עלו על צווארו, אולם עיקר מאוויו היה עולם ההלכה, 

להחדיר את ההלכות של הרמב"ם והשו"ע, שתהיה תורה אחת לכל עם ישראל 

המרוקאים לחוד,  ;ולא יהיו הספרדים עדרים עדרים, כל אחד משהו אחר

לחוד, אלא יעשו כולם אגודה אחת, להתאגד אחרי  התוניסאים לחוד, והתימנים

הוא רבינו יוסף קארו, 'אשר  –הוראות מרן הבית יוסף בשולחן ערוך. 'לכו אל יוסף' 

 עשו', והוא זכה ודבריו נשמעים. -יאמר אליכם 

ה'חתם סופר' זצ"ל היה רגיל לענות לשואליו ולפסוק הלכות במהירות, ופעם 

מצליח לעשות כן, והשיבו כי הקב"ה שותל בכל דור שאלו בנו ה'כתב סופר' כיצד 

ודור את ה'פוסק' של הדור שמקבל סייעתא דשמיא, וולא זה לא ניתן לזכות לכוין 

אליבא דאמת. וכך אני אומר על מרן אאמו"ר זצ"ל כי הוא זכה לסייעתא דשמיא, 

 ;הוא זכה שפסקיו פורסמו בכל העם. אני נמצא לפעמים במקומות שונים בחו"ל

רה"ב, ארגנטינה, מכסיקו, לונדון, צרפת, ואני רואה שפסקיו מפורסמים בכל א

העולם והולכים אחריו, לא רק 'וישם בארון' את הספר, אלא יושבים והוגים 

בספריו ופוסקים כפסקיו. וזכה לכל זה כי הוא חיפש אחר האמת באמת, מטרה 

המעשה אשר  להורות לעם את האמת, את הדרך ילכו בה ואת –אחת לשם שמים 

 יעשון עפ"י דברי הפוסקים וכללי הפסיקה.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי והרב מרדכי גור. 

 gmail.com@8033050לתגובות: 
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 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

לך לך מכיתתך...

יָׂה מלמד רציני, שלקראת פרשת לך לך, העמיק מחשבתו בתהייה כיצד  ֹיה הָׂ הָׂ

'. ילדי הנסיוןלהעביר כראוי לתלמידיו בכיתה ג', את  ַאְרְצךָׂ ְך ְלךָׂ מֵׁ ם מבינים של 'לֶׁ

איך את אברהם באור כשדים, 'ויהי רעב בארץ', ועוד. אך  נסה ובדק שהקב"ה 

את ענין לך לך מארצך? התלמידים ישמעו הליכה וטיול, יציאה לחו"ל וכיף.  יסביר

 ?ַאֵיה הנסיון

ְכְננֹו. עם תום ההפסקה נכנס לכיתה, ועל פניו ארשת רצינות.  הגה רעיון ְותַׁ

ב'ה משהו לומר, ומשתתקים באחת. בטון נמוך התלמידים חשים שיש לר

ובאיטיות, פותח המלמד ומספר "כבוד המנהל דורש ממני להעביר שלשה 

תלמידים מכאן, לכיתה המקבילה. אצלנו יש ריבוי תלמידים ושם יש מקום עודף. 

הבעתי בפניו, היות ואצלי כולם אהובים כולם ברורים, אתקשה לקבוע מי ומי 

ד להפיל גורלות". שקט עמוק ומתוח שורר בכיתה. הילדים העוברים. המנהל פק

נעים על כסאותיהם בחוסר נוחות, על חלקם ניכרת מבוכה, ואחרים מלמלים פרקי 

 תהלים...

המלמד מיישר מבט ומציע "אולי נחסוך את הגורל? מישהו שמסכים לעבור? יש 

אחד לא  שלשה מתנדבים?". הוא תולה בהם עיניים אוהבות ואומר "ידעתי שאף

ירצה לעזוב את כיתתנו! אצא להתייעצות". הפדגוג יוצא, ותיכף שב בחיוך מרגיע 

ו "זה רק היה 'משל'. ראינו  לֵׁ ר והרגיל. לא שכל אחד אוהב את מקומוומבע שָׂ כָׂ , ַהםֻׁ

אוהבים לעקור ולשנות. אף אחד לא רצה לעבור לכיתה הסמוכה, הגם שמכירים 

ף יכולים לשמור על חברים מכאן. כל אחד רוצה את הילדים, את סדרי הלימוד, וא

 מנסהלהישאר במקום הקבוע שלו. כך הטבע שלנו. והנה, בפתח פרשתנו, הקב"ה 

. שאברה יךָׂ בַׁ ית אָׂ בֵׁ םֹוַלְדְתךָׂ ומַׁ ַאְרְצךָׂ ומַׁ ְך ְלךָׂ מֵׁ ם את צדקת אברהם. מצווה עליו לֶׁ
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ר ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָׂ ל הָׂ , אינו מהרהר  לא ידע לאן הוא הולך, כי הקב"ה רק אמר אֶׁ ךָׂ ַאְראֶׁ

 אחר של הקב"ה, והוא עוזב והולך בשמחה. אברהם עמד בניסיון!

בתום השיעור המוצלח יצאו הילדים להפסקה ברוממות רוח! איזה שיעור מעניין! 

ם שמחים בצאתם. בחדר מורים פונה הוא ל'מומחה',  והנה, מלמד אחר רֹואָׂ

השיבו המלמד והסביר בעין  בשאלה, "מה ריגש את הילדים היום, בלימודך?",

טובה את כל "מערך השיעור" שתכנן וביצע. המלמד האחר נהנה. הוא, ללא 

חשיבה וללא תכנון, ושיעור מוכן ומוצלח נופל לידיו כפרי בשל... נכנס אף הוא 

לכיתתו בקריאה "המנהל רוצה ששלשה ילדים יעברו לכיתה המקבילה. מי מוכן?" 

מצביעו בקולניות "אני רוצה! אני ביקשתי  אך לתדהמתו ולרוע מזלו כולם

 ראשון...!"

סיפור זה )שהיה או שלא היה( תובע התעוררות וחשיבה אצל מלמדים ומוסרי 

ַשל מלמד בתרא כישלון כה צורב, מעליב ומשפיל, מול -שיעור. מה ארע? למה כָׂ

 ?גילה את לב ונפש צאן מרעיתוהמלמד שהצליח להנחיל מסר כראוי, ואף 

לקראת השיעור במטרה לחבר את  התבונןחשיבה! הוא  השקיעהראשון המלמד 

בלבד. חשוב היה לו  הסיפוריהילדים לפנימיות פרשת השבוע, ולא הסתפק בחלק 

 נערךאת העיתוי הנכון, הוא  בחראת כניסתו, הוא  תכנןשיבינו ושיעמיקו. הוא 

 הצלחה!הכנה מביאה באינטונציה, בשפת גוף ובכל כללי ההוראה הנדרשים. 

ואילו המלמד האחר לקח ממנו את הרעיון ללא תכנון ובלי חשיבה. הוא העביר 

 לתלמידיו קליפה, מעטפת ריקה, והתוצאות בהתאם...

בדפי עבודה, בעבודות ובסיכומים. מתאימים כל דבר  המשקיעיםיש מלמדים 

משנה שעברה! ויש )אשר אינני מצפה  מעצמםלתלמידיהם, ואפילו לא מעתיקים 

ים סביב מכונת הצילום ללקט שיריים שאחרים  רַׁ תָׂ להכירם במסגרת עבודתי( שֶׁ

אין בהוראה קיצורי השאירו, ומנסים להעתיק הצלחות של הזולת מבלי להשקיע. 

נכנסים ללב,  -! שיעור טוב מכינים! איך אומרים: 'דברים היוצאים מן הלב דרך

נכנסים לגניזה או לפח זבל...'. ]על המלמד  -ממכונת הצילום  דברים היוצאים

להשקיע בהכנה והתאמה כיון שבשנה שעברה הוא הכין עבור הכיתה של שנה 
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 -שעברה. הכנה היא לא רק של החומר, אלא גם פרטים טכניים נוספים, ובראשם 

ריזר שיעור צריך להיות טרי. אל תגיש קציצות מהפריזר. ואם הם מהפ .קהל היעד

 עקרת בית יודעת כיצד לבשל אותם מחדש[. -

, ויודע לזהותו ולהכירו. כשיש הערכה יש דרך ארץ, ילד מעריך מלמד שמשקיע

את  יחושומשמעת ואתגר ללימודים! נהיה מלמדים מומחים, התלמידים 

 ... יישארו אצלנוהתמסרותנו, יקלטו את רצינותנו, וברגע של ניסיון 

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך בהצלחה בעבודת הקודש

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת לך לך

 (?6(? והיכן נרמז אדום )6היכן נרמזו אומות העולם ) .א

 נתגלו להגר?כמה מלאכים  .ב

 איזו לשון בפרשה משמעותה "אמיתת דברים"? .ג

 מנין שכאשר מזכירין הצדיק יש לברכו, ואילו הרשע יש לקללו? .ד

 (?6איזה "משפט" הוזכר בפרשתינו ) .ה

 מא, טז( -חדוותא דאפטרתא לך לך )ישעיה מ, כז 

 היכן נרמזה בהפטרה מלחמת המלכים? .ו

 מנין שכוחם של ישראל בתפילה? .ז

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח 

   okmail.co.il@7628366 לכתובת. 

* 

 תשובות ל'חדוותא' בראשית

 איזו לשון בפרשה הוא לשון "כנגד"? .א

 הלשון "בעד"

ים וָׂה ֹאתֹו ֱאֹלהַׁ ר צַׁ או ַכֲאשֶׁ ר בָׂ שָׂ ל בָׂ כָׂ ה מַׁ בָׂ ר וְנקֵׁ ים זָׂכָׂ אַׁ ְסֹגר  שנא' )ז, טז( ְוַהבָׂ  ד'ַויַׁ

מן המים, וכן כל בעד  כנגדו רש"י ויסגור ה' בעדו. ופשוטו של מקרא, סגר ַבֲעדֹו:

שבמקרא לשון כנגד הוא, בעד כל רחם )בראשית כ, יח.(, בעדך ובעד בניך, עור 
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א יב, -בעד עור )איוב ב, ד.(, מגן בעדי )תהלים ג, ד.(, התפלל בעד עבדיך )שמואל

 יט.(, כנגד עבדיך: 

 העיר טבריה )רש"י(? והיכן נרמזה שומרון )רש"י(?היכן הוזכרה  .ב

ן ַהחָׂ  .1 ם מַׁ א ַהגֶׁשֶׁ לֵׁ כָׂ ם ַויַׁ יַׁ מָׂ ֹבת ַהחָׂ ְכרו ַמְעְיֹנת ְתהֹום ַוֲארֻׁ ןָׂ ם: ופירש"י )ח, ב( ַויַׁ יַׁ מָׂ

ויסכרו מעינות. כשנפתחו כתיב כל מעינות, וכאן אין כתיב כל, לפי שנשתיירו מהם 

 וכיוצא בהם:טבריא  כגון חמיאותן שיש בהם צורך לעולם, 

ֳהֹלה: רש"י אהלה. אהלה .2 ְתַגל ְבתֹוְך אָׂ ר ַויַׁ ְשכָׂ ן ַויַׁ ן ַהַייַׁ כתיב,  )ט, כא( ַויְֵׁשְת מַׁ

שנקראת אהלה, שגלו על עסקי היין, שומרון  רמז לי' שבטים שנקראו על שם

 שנאמר השותים במזרקי יין )עמוס ו, ו.(: 

 אימתי נכנס באדם היצר הרע? .ג

יו וכו' ופירש"י מנעריו. מנעריו כתיב, משננער  רָׂ ְמעֻׁ ם ַרע מַׁ דָׂ אָׂ ב הָׂ ר לֵׁ י יֵׁצֶׁ )כא( כַׁ

 : מהלצאת ממעי אמו נתן בו יצר הרע

 האם היו דור המבול כולם רשעים? .ד

ל ץ כָׂ ים ְלֹנַח קֵׁ ר ֱאֹלהַׁ  לכאו' היו בהם גם טובים, וכמבואר ברש"י עה"פ )ו, יג( ַוֹיאמֶׁ

ַני  א ְלפָׂ ר בָׂ שָׂ ץ: רשבָׂ רֶׁ אָׂ ת הָׂ ם אֶׁ יתָׂ י ַמְשחַׁ ְננַׁ ם ְוהַׁ ְסנֵׁיהֶׁ ס מַׁ מָׂ ץ חָׂ רֶׁ אָׂ ה הָׂ ְלאָׂ י מָׂ "י קץ כַׁ

 כל בשר. כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודת אלילים, אנדרלמוסיא באה לעולם,

 :מווהורגת טובים ורעים

                                                
ית רבה פרשה לד( שאל אנטונינוס את רבנו, אמר לו מאימתי יצר הרע נתון באדם, והנה אמרו חז"ל )בראש מה

משיצא ממעי אמו או עד שלא יצא ממעי אמו, אמר לו עד שלא יצא ממעי אמו, אמר לו לאו, שאלו היה נתון בו עד 

יצר לב האדם שהוא במעי אמו, היה חוטט את בני מעיה ויוצא, והודה לו רבי, שהשוה לדעת המקרא, שנאמר: כי 

 רע מנעריו. רבי יודן אמר מנעריו כתיב, משעה שהוא ננער לצאת ממעי אמו. 

וכעי"ז אמרו בגמ' )סנהדרין צא:( ואמר ליה אנטונינוס לרבי מאימתי יצה''ר שולט באדם משעת יצירה או משעת 

זה למדני אנטונינוס  יציאה א''ל משעת יצירה א''ל א''כ בועט במעי אמו ויוצא אלא משעת יציאה אמר רבי דבר

 ז( לפתח חטאת רובץ.-ומקרא מסייעו שנאמר )בראשית ד

שאמרו חז"ל )תנחומא בראשית פרשה  שנעשה נער,אמנם במקום אחר בחז"ל יש משמעות שמנעוריו היינו משעה 

ז( ויאמר ה' אלהים הן האדם. זה שאמר הכתוב: לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר )קהלת ז, 

כט(. לא בראו הקדוש ברוך הוא שנקרא צדיק וישר, את האדם בצלמו, אלא כדי להיות צדיק וישר כמוהו. ואם 

תאמר, למה ברא יצר הרע שכתוב בו, כי יצר לב האדם רע מנעריו )בראשית ח, כא(. אתה אומר שהוא רע, מי יוכל 

חמש בן שש ושבע ושמונה ותשע אינם אתה עושה אותו רע. למה תינוק בן לעשותו טוב אמר הקדוש ברוך הוא, 

ואם תאמר, אין אדם יכול לשמר את עצמו אמר הקדוש  חוטאים, אלא מבן עשר ואילך, ואז הוא מגדל יצר הרע.

 ברוך הוא אתה עשית אותו רע. למה תינוק היית ולא חטאת, נתגדלת וחטאת. 
כאשר יש טובים הם נלכדים בעוון הרעים,  ואין ליישב שאין הוכחה שהיו שם טובים, אלא שכאשר יש זנות אפילו מו

 דלכאו' כוונת חז"ל שהביא רש"י היא שכן היה בדור המבול.
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אמנם צ"ב שהרי בפסוק הקודם לכאו' מפורש שכולם חטאו, שנא' )ו, יב( ַוַיְרא 

ת  ים אֶׁ יתֱאֹלהַׁ ְשחַׁ י הַׁ ה כַׁ תָׂ ְשחָׂ מֵׁה נַׁ ץ ְוהַׁ רֶׁ אָׂ ץ: אבל אם ָכל ָבָשר  הָׂ רֶׁ אָׂ ת ַדְרכֹו ַעל הָׂ אֶׁ

נתבונן בדברי רש"י  שם שכתב כי השחית כל בשר. אפילו בהמה חיה ועוף נזקקין 

לשאינן מינן, נראה שהכוונה לרבות שגם החיות והבהמות ולא שכל האנשים 

 חטאו.

 הוזכרה מצוות ציצית? מנין שלמד נח תורה? והיכן .ה

ְשתֹו ו .1 יש ְואַׁ ה אַׁ ְבעָׂ ה שַׁ ְבעָׂ ַףח ְלךָׂ שַׁ ה תַׁ ה ַהְטהֹורָׂ מָׂ ֹכל ַהְבהֵׁ ה )ז, ב( מַׁ מָׂ ן ַהְבהֵׁ מַׁ

ְשתֹו: ופירש"י הטהורה. העתידה להיות ט יש ְואַׁ ם אַׁ וא ְשַניַׁ ה הַׁ ר ֹלא ְטֹהרָׂ הורה ֲאשֶׁ

  שלמד נח תורה:לישראל, למדנו 

ףַ  .2 ם ַויֵׁלְ )ט, כג( ַויַׁ ם ְשנֵׁיהֶׁ ימו ַעל ְשכֶׁ ה ַויָׂשַׁ ְמלָׂ ת ַהנַׁ ת אֶׁ ם וָׂיֶׁפֶׁ ית ח שֵׁ כו ֲאֹחַרמַׁ

או: ופירש"י ויק ם ֹלא רָׂ יהֶׁ ְרַות ֲאבַׁ ית ְועֶׁ ם ֲאֹחַרמַׁ ם וְפנֵׁיהֶׁ יהֶׁ ְרַות ֲאבַׁ ת עֶׁ ח שם ַוְיַכןו אֵׁ

יותר  ויפת. אין כתיב ויקחו אלא ויקח, לימד )ב"ר לו, ו.( על שם שנתאמץ במצוה

 וכו'.לטלית של ציצית מיפת, לכך זכו בניו 

 חדוותא דאפטרתא שבת ור"ח )ישעיה סו(

איזו נבואה מפרשת נצבים תצא לפועל כאשר תתקיים נבואה מההפטרה  .ו

 )רש"י(?

ַמר ד': ופירש"י וגם מהם אקח לכהנים  ם אָׂ יַׁ ים ַלְלוַׁ ַףח ַלֹכֲהנַׁ ם אֶׁ הֶׁ )כא( ְוַגם מֵׁ

אותם ומן המובאים אקח כהנים ולוים ולפני גלוים ללוים. מן העמים המביאים 

הכהנים והלוים שבהם ואברור אותן מתוכן ויהיו משמשין לפני אמר ה' והיכן 

 )דברים כט( כך מפורש באגדת תהלים.הנסתרות לה' אלהינו  אמר,

ת ְוצֹור -וכן פירש"י בתהילים )פז, ד שֶׁ מֵׁה ְפלֶׁ י הַׁ ל ְלֹיְדעָׂ בֶׁ יר ַרַהב ובָׂ ם כוש זֶׁהו( ַאְזכַׁ  עַׁ

ְסֹסר בַׁ  ְליֹון: ד' יַׁ ה ְוהוא ְיכֹוְננֶׁהָׂ עֶׁ יש יַֻׁלד בָׂ יש ְואַׁ ַמר אַׁ יֹון יֵׁאָׂ ם: וֲלצַׁ ים יַֻׁלד שָׂ ְכתֹוב ַעםַׁ

                                                                                                                                                                         
ובאמת כן הבין גם באוה"ח )שם( וז"ל: "ואם תאמר בשלמא אם נפרש אומרו חמם כמו שאמרו מרבותינו )ב''ר 

ממש שהוא הגזל למה נענשו פל''א( שהוא עבודה זרה וגלוי עריות וכו' יש טעם בדבר אבל להאומר שהוא חמס 

הנגזלים כגוזלים. הגם שיש לומר שכולן היו גוזלים כל אחד כפי שיש יכולתו ממושלל יכולת. עם כל זה יתבאר 

הדבר על פי דבריהם )שם פכ''ו( שאמרו וז''ל במקום שאתה מוצא זנות וכו' והורגת טובים ורעים ע''כ. ולפי הדברים 

שנחתם גזר דין על הגזל עם כל זה כיון שבאותן עבירות שנדונו עליהם היה זנות  יכוין הכתוב לתרץ קושייתנו שהגם

 נהרגו גם אותן שלא היו גוזלים". 
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ה: ופירש"י  לָׂ ם סֶׁ אזכיר את מצרים ואת בבל, על  אזכיר רהב ובבל ליודעי.זֶׁה יַֻׁלד שָׂ

והביאו את כל אחיכם וגו' מנחה לה' יודעי להביא מנחה, כענין שנאמ' )ישעיה סו( 

וכשיביאום מנחה לה' בציון יאמר להם על  ולציון יאמר איש ואיש יולד בה.וגו': 

ה' יספור בכתוב עמים כל אחד ואחד זה מאותם שגלו ממך ומתולדותיהם וכו': 

. מקרא מסורס זה וסלה האמור לסופו מוסב כלפי ראשו ה' יספור בכתוב עמים וגו'

ימנה את ישראל הנבלעים לעתיד כשיכתוב הקב''ה הע''ג לדראון סלה כלומ' 

בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם ויאמר זה יולד מאותם של ציון ויברור 

וזה שאמר ישעיה )שם סו( וגם מהם אקח לכהנים וללוים מן הגוים אותם לו 

ינם נכרים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם ויהיה בהם כהני' ולוים שא

 הנסתרות לה' אלקינו:)דברים כט(  והיכן אמרולפני גלוים הם אמר ה', 
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 ...א'...וא'... א' א''ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך') שמו"ע( 

 .א' א'דיבור הכפול להוסיף לו שכר 

 א' א'.למה נאמר בלשון יחיד  בארץ''ויהי רעב 

 .א' א'אלו מילים פירושם כפשוטו 'קרובים' 

 שמו של המישור של פארן, ושל ממרא, ושל שיטים.

 .ֵחָמרמה זה 

 בגימטריא שמונה עשר ושלש מאות.

 (.6לפי הפשט והמדרש ) –ויוצא אותו החוצה 

 שנחשב לזכות וצדקה לאברם.זכות מיוחדת 

 כמה מלאכים דיברו עם הגר.

 מי קרא לבאר 'באר לחי רואי' )לשון זכר(.

 מניינם כמו גימטריא 'אברהם'.

 אב של מי. -באר שם אברם 

 אינו חייב כרת אם לא עשה מילה. 

 פירוש המילה 'אבל'. 

* 

 אותיות א' ב' א'

 . א' ב' א'מכאן שמצות מילה מסורה לזרעו של יצחק 

* 

 אות ב'

 (.6למה בנה אברם מזבח במקום שכם )

 (.6שמות סדום ועמורה )

 ללמד שאברהם נימול ולא נתיירא מהלצנים, הגוים, אויביו ובני דורו. 
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* 

 אות ג'

 נפש אשר עשו בחרן )דרש(.

 על מה הוכיחו רועי אברם את רועי לוט הרשעים.

 איזה מקום הוא מותג עבור אילנות משובחות.

 )מלכותו( של המלך תדעל.שם עמו 

 לאיזה חשך )וצרות( רמז ב'והנה אימה חשכה גדולה נפלת עליו'.

 ישראל אדום וישמעאל. 

* 

 אות ד'

 סיבה הממעטת שלש הדברים שבגינה אברם הוצרך לשלש ברכות.

 וילך למסעיו מה נלמד מאברם בהנהגה זו.

 פרש מאברם כל זמן שלוט היה עמו.

 מוזכרת פעמיים ולפי דרוש התלמוד פעם אחת.עיר, לפי הפשט ומדרש אגדה 

 על מי רמז העיט בברית בין הבתרים. 

* 

 אות ה'

 הרי אברם יצא כבר עם תרח מאור כשדים? –'מארצך וממולדתך' 

 מה עשה אברם במקום שכם.

 מה הראה הקב"ה לאברם 'עד אלון מורה'.

 איך זכה לוט לצאן ובקר ואהלים )לשון הפסוק(.

יך' לא לשון הגנה. 'ַמֵגןפירוש המילה   צרֶׁ

 מי שאין לו בנים.

 מה היתה הגר רגילה לראות בביתו של אברם. 

* 

 אותיות ה' ו'

 מנין שנטה אהל אשתו לפני אהל שלו. 

* 
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 אות ו'

 רמז לחתימת ברכת 'מגן אברהם'.

 המלכויות ששיעבדו את ישראל ידונו.  שכלמאיפה אנחנו יודעים 

* 

 אות ז'

 מצרים משובח.לאיזה דבר היה 

 מה לוט חיפש דוקא בסדום )מ. אגדה 'כי כלה מקשה וכו'(.

 איך רצתה שרי 'להבנות' מכך שתכניס הגר לאברם. 

* 

 אות ח'

 מקום ששם אברם היה כשהקב"ה אמר לו 'לך לך' )עי' רמב"ן(.

 שם נוסף ל'עין גדי'.

 כינוי לאליעזר.

 כינוי לדן מקום שהעמיד ירבעם עגל לע"ז.

 אין ישיבתה ממנין עשר שנים לדין השוהה עם אשה ללא בנים. 

* 

 אות ט'

 ביאור 'ואברם כבד מאוד'.

* 

 אות י'

 לאן היו פניו של אברם מכוונות בנסיעתו נגבה י' שהוא בי'.

 מה יש היום במקום עמק השידים.

 אף הם זכאים לחלק מביזת המלחמה.

 להם'.מי היה הראשון מזרע אברהם להיות גר 'בארץ לא 

 למי עבר היו"ד שניטלה משרי.

 לפעמים נמול בשמונה ולפעמים לאחר שמונה.

 נקרא ע"ש י' נסיות, גילם דשרה ואברהם בלדת הבן, ח' ימים למילה. 

* 
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 אות כ'

 כבש את ארץ כנען מיד מי שנפלה בחלקו בחלוקת נח.

 מכאן למדנו שרשה היתה טמונה בתיבה.

 לך גיבור עולמי.מלך שהיה לו השפעה על נמרוד שהי המ

 שם, בעבורה נתן לו אברם מעשר. –מעמדו של 'מלכי צדק' 

 בו התקיים 'ודור הרביעי ישובו הנה'. 

* 

 אות ל'

 המילה שמתפרשת 'להנאתך ולטובתך'.

 אותו ואת אשר לו'. ביאור המילה 'וישלחו

 אות הי"א בסוף המילה משמשת במקומה.

 . ל' ל' ל'אחת מבריתות ה' עם אברהם 

* 

 מ' אות

 לאיזה הטבה אברם ציפה מפרעה.

 'ולא נשא אותם הארץ' למה נשא בלשון זכר?

 מהו משמעות ימין. ואימנה''אם השמאל 

 רש"י מפרש במקום אחד 'שם אדם' ובמקום אחר ל'שם מקום'.

 פשט ודרוש(.  6מאיפה עוג היה פליט )

* 

 אותיות מ' נ'

 מי נפל בבורות החמר ומי ברח להר הנמצא לו.

 על מה מלכי צדק רמז לאברם הוציא לחם ויין. 

* 

 אות נ'

 איך מלך סדום קרא לגופים לבדם שנשבו.

 מה קורה לערל המקבל דבר השכינה.

 יכלו כעננים ורוח. 
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* 

 אות ס'

 רמז בספר יחזקאל למצריים שטופי זמה.

* 

 אות ע'

 נפש אשר עשו בחרן )פשט(.

 ע' ע'.ל על כשלון זה -נתנבא מקדם לבית א

 מנין שמלאך הכה את פרעה וביתו לבקשת שרי.

 באיזה שנה למלכות כדרלעומר עשה מלחמתה עם החמשה.

 שמות על שם העתיד.

 מה כלול באמירה שה' 'קנה שמים וארץ'.

 ללא יורש.

 (.6איפה יש רמז ליום הכיפורים )

 מספר אומות שהבטיח ה' את ארצם לאברם. 

* 

 אות פ'

 הלוך ונוסע.

 אותם אכסניא. למה אברם חזר דרך

 שם נוסף ל'עוג'.

 באלו מילים צוה נמרוד על אברם לכבשן האש.

 נהר שנקרא גדול משום שהוא דבוק בארץ ישראל.

 אביה של הגר שפחת שרי.

 'את' הנאמר במילת ישמעאל ולא במילת אברהם. 

* 

 אות צ'

 לאיזה כיון נסע אברהם 'ויעל אברם ממצירם .... הנגבה'.

 עיר שלא ידוע שם מלך שלה. 

 רמז לעם ישראל שיהיו קיימין לעולם. 
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* 

 אות ק'

 בחרן'. עשופירוש המילה 'ואת הנפש אשר 

 איזה דמיון היה לאברם ולוט שנא' אנשים אחים )מ. אגדה(.

 ממי נסע. – מקדם'מה חז"ל דרשו 'ויסע לוט 

 (. 3אדום מואב ועמון )

* 

 אות ר'

 שרי. מכת חולי שלקה פרעה על דבר

 גודל המקום 'עמק המלך'.

 איך נקרא ארץ עוג בבשן. 

* 

 אות ש'

 תיאור מראה המצרים.

 (.6'ויצו עליו פרעה אנשים' לאיזה מטרה )

 מה למדו חז"ל מהפסוק ואנשי סדום רעים וחטאים וכו'.

 שמות מלכי אדמה וצבויים.

 שם הר מושבם של החורי.

 סיבת כתיבת שנותיו אל אברם בלידת ישמעאל. 

* 

 אות ש'

 על שם מה נקרא עמק השידים.

 היא היתה במחשבת עוג שבא לבשר לאברם על שנשבה לוט.

 על מה אברם דאג אחר שניצח את המלכים במלחמה.

 הכוונה שבנו יחזור בתשובה עד שהוא ימות.

 מה פירוש 'ויד כל בו'.

 . ויצחק'פירוש המילה 'ויפל אברהם על פניו 

* 
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 אות ת'

 מה אומרים אנשים. –בך' פשוטו של 'ונברכו 

 חזר בתשובה שנאמר 'אל אבותיך בשלום'.

* 

 תשובות

רבעה. אמונה. אצטגנינות. אהלו, אבל. אלוני, איל, ארץ לבדה. אותה אראך. אשר אברהם. אלוקי א

 מיתת הדבריםאלבן.  באארם. אברים. אנשים סתם. א –ברהם, גור אריה א –מדרש כל טוב 

 ת יצחק. אריתי בת א

 עצם היום הזה.ברשע. ברע, בשורת הארץ. בשורת הזרע ב

 וים.גן ה'. גזל. גרים. ג

 וד בן ישי.דיבור ה'. דרך ארץ. דרך. ד

 רוס.ההולך את אברם. הר עיבל. הר גריזים התפלל. התרחק עוד. ה

 קרי. וכתיב אהל האהל

 גם הגוי אשר יעבודו.והיה ברכה. ו

 כות.זמה. זרעים. ז

 וץ לארץ.חובה. חניכיו. חצצן תמר. חרן. ח

 עון משאות.ט

ליד בית ישמעאל. ישראל, יהושע בן נון. יצחק. יושבים על הכלים. ים המלח. ירושלים שהוא ביהודה. י

 צחק.י)נתעברה אצלו בח' ובשבת קנאה מעוברת נימול לאחר שבת(. 

 הן.כדרלעומר. כבוא אברם )לשון יחיד(. כנעני. כ

 אלוקים.לך להיות לה. בתחילת למ"דוויה. האות לך. ל

בול. מלחמה, מו' ושל ממרא אלוני שמו(. –י"ח שם אדם, י"ד –מרא )י"ג מגן ועזר. מראה. מתנות. מ

 לאכים.מ

 סכים.ננחות ומשארים להר. נלך סדום ועמורה לבורות מ

 שאים )ישמעאל(.נופל. נפש. נ

 וסים.ס

ז עגלה משולשת, ערירי. עשה. עמלקי. עין משפט, עשרים ושש. על דבר שרי. עכן. עון עבדים. ע

 שר.עמשולשת )פר ושעיר(. 

 ריעה.פרעה. פרת. פליט. פול. פרע חובות. פרקים. פ

 יפור לא בתר.צוער. צפון. צ

 דמוני.קנזי ק יניקלסתר פנים. קנין. ק

 פאים.ריס. ראתן. ר

 י"ג.בחו של ישמעאל שנימול בן שמאבר. שנאב, שם רשעים ירקב. שמירה. שילוח, שחורים. ש

 מחה.שונאים אותו. שיבה טובה. שכר. . שרהשעיר. שדות. ש

 רח.תהא כאברהם. ת

. המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע ביום ט"ז אדר תשע"ז 

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

mailto:r29.4.4865@gmail.com


 

 קה 'עמ -אספקלריא 

 

 סיפור

 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

 רבי פסח מקוברין זצוק"ל ----שערי דמעות לא ננעלו

הם ישבו סמוכים זה לזה, מתווכחים בקולות רמים בדרכי הבנתה של הסוגיה. 

הדיון היה ארוך ומייגע. מצחיהם מלאו קמטים ואצבעותיהם הקמוצות התרוממו 

 אל על.

חכמים צעירים בישיבת סלוצק. הם עסקו באותה  הייתה זו קבוצה של תלמידי

 שעה בסוגיה ממסכת בבא קמא.

לצדם ישב מי שהיה באותו זמן משגיחה המוסרי של הישיבה, רבי פסח פרוסקין 

 זכר צדיק לברכה.

 באותה עת היה ידוע כירא שמים גדול, אך לא כמצטיין בגאונות תורנית מיוחדת.

מודם של הצורבים הצעירים. לצידם ישב עתה נכח הוא בבית המדרש, מאזין ללי

מרוכז וקשוב, משתדל גם הוא לרדת לעומקם של דברים.והנה, תוך כדי שקלא 

 וטריא, השמיע רבי פסח הערה, משהו לא חשוב ולא משמעותי לנושא הנידון.

 בשמעם את הערתו זו, השתתקו לפתע הלומדים. "נו...נו..."

של הדברים, וכלפי חוץ לא גילו  נענעו בראשיהם. בסתר לבם גיחכו לתוכנם

 התלהבות מיוחדת.

 תקרית זו שברה את רוחו של רבי פסח מאוד.

הוא התיישב ליד הגמרא והתייפח בבכי רב. דמעות גדולות זלגו מעיניו והרטיבו 

 את פניו. שלולית קטנה נקוותה מהן על שולחן העץ לפניו.

בי ואת שכלי להבין את "אנה ה'", ביקש בלב מורתח, "רחם נא עלי! פתח את לי

כל דברי תורתך הקדושה, שאצליח לירד לעמקה!" כך התפלל והתחנן בבכי, עד 

 שנרדם.

 - - -רבי פסח נרדם, ובחלומו
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 בחלומו שומע רבי פסח קול, והקול מבטיח לו עזרת שמים:

היה חזק ברוחך! התחל ללמוד את המסכת בעיון, ועיניך יאירו בתורה. סייעתא 

 כך הבטיחו לו...דשמיא ללימוד, 

התעורר רבי פסח מתרדמתו וזכר את חלומו המיוחד והמופלא. מיד פתח את 

גמרתו והתחיל ללמוד בעניין ובמרץ רב. לשמחתו הרגיש איך שהוא חודר 

 למעמקים ונעשה כמעין הנובע.

משהו נפלא קרה לו. אושרו היה לאין קץ. הלא יאמן התרחש! הנה מחשבתו 

נוקב, הוא שופע חידושי תורה למכביר, חידושים עצומים ברורה, בהירה, הגיונו 

 בעמקותם ובחריפותם.

 רבי פסח התמסר ללימוד התורה בכל כוחו. הוא שקד עליה והתמיד בה.

 השמועה המרעישה עשתה לה כנפיים.

 בהתפעלות סיפרו כולם על הפלא הגדול שארע.

ים מיהרו ובאו רבי פסח התחיל ללמד אחרים, והעניק להם מאוצרות רוחו. בחור

לשמוע את חידושיו המיוחדים, טובי הלומדים נקבצו להתחמם לאורו. הכל ראו 

 במו עיניהם איך הערו עליו ממרום רוח חדשה.

רבי פסח פרוסקין היה לגאון אדיר. שמעו התפרסם למרחקים. הוא היה למייסד 

 ישיבת קוברין וראש הישיבה הנערץ שלה עד יומו האחרון.
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י גבורה יהודית ממסכת חייו של פרק –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 תקציר הפרק הקודם: 

אברך מיוחד במינו שוקד על תלמודו בעיר ירוסלב, האברך רבי ישראל בונם שרייבר הוא נצר 

למרן הגה"ק החתם סופר זי"ע דרך בנו הגאון הקדוש רבי שמעון סופר זצוק"ל, הוא נושא בת 

מאחת המשפחות המפוארות בישראל לבית משפחת בעק, משפחה בלזאית שורשית שמתגוררת 

שואיו קובע הוא את בית המדרש כביתו השני, הוא לא פוסק מללמוד בירוסלב. מיד לאחר ני

יומם ולילה ואף שהעיר כבר אינה במיטבה ממשיך הוא את המסורת כפי שהייתה קודם שחל 

בה שינוי, האשה הצדקנית נוטלת על עצמה את כל העול, כדי שבעלה יצמח להיות גדול 

רה תורנית, אבל לדידו תפקיד כל יהודי בישראל, ר' ישראל בונם אמנם אינו נוטה ליטול מש

  לשבת ללמוד יומם ולילה ולהגות בתורת ה' יומם ולילה.   

 הנצר הטהור -פרק ז' 

בי"ח שבט תרצ"א הפציע אור גדול בירוסלב נצר קדוש נולד לרבי ישראל בונם 

כמו ניבא  -פינחס–ולרעייתו הצדקנית פייגא ]שרייבר[ בן בכור ויקרא שמו בישראל 

 כי הילד הפעוט עתיד להיות כפינחס קנאה שעמד יחיד בפרץ והגן על עמו.לבם 

מהרגע הראשון ללידתו הוכן להיות גדול בישראל, כי לא המתינו לרגע קט עד 

שיגדל ויגיע לגיל חינוך. אמנם אין חיוב מהתורה לעשות כן, אבל אם רוצים 

ו את הרקע שהילד יגדל ויצמח עם אהבת התורה בלי כל שיור חייבים לתת ל

המתאים לכן. רבי ישראל בונם ורעייתו הצדקנית השכילו להבין כי את החינוך 

הבית מתחילים מהיום הראשון לחיים, רק בצורה זו ניתן לחנך להיות "ממשיך" 

הבית הוכן להיות "בית היוצר" למאור הגדול שיזרח ויאיר את שמי היהדות מעל 

 יובל שנים. 

הצמיח אילן רב פארות זה, ולזה יש רק דרך אחת, שני ההורים הכינו את עצמם ל

להשקות אותו מתחילת הנטיעה, כמו גנן שמטפח את עצי גינתו במסירות רבה, 

הוא לא יזנח לרגע אחד את הנטיעות שלו וככל שיתמסר להם כך יוציאו פירות 

 איכותיים.    
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ך סמוך ללידתו החלו ההורים הצדיקים להקנות לו אהבה עצומה לבורא יתבר

ולתורתו הקדושה, דרך שירי ערגה לתורה וליראת שמים. צלילי התורה שנלמדו 

מתוך יראת שמיים צרופה מלאו את חלל הבית, אוזני התינוק המתוק קלטו קול 

אחד בלבד, צלילי אהבה וערגה לתורה, מאבא ואמא הצדיקים, שלא הפסיקו לרגע 

 יגון הגמרא שובה הלב.קט ללחוש לאוזניו, שירי אהבה וכיסופים לתורה, לצד נ

ר' ישראל בונם למד את הגמרא בכל עוז ופיניה'לה מאזין לזה היטב, עריסתו 

נמצאת בחדר ולאוזניו הרכות נשמעות צלילי "זאגט דאך דיא הייליגע גמרא" )כך 

אומרת הגמרא הקדושה( "תנו רבנן" "תא שמע" איבעית אימא תיובתא ותיק"ו. 

בחדר בתמידות ובנעימות, הם הביעו ערגה צלילים מתוקים מדבש אלו נשמעו 

 עצומה לתורה הקדושה שנלמדת בקדושה ובטהרה. 

צלילים כאלו נקלטו עמוק מאד באוזני התינוק הפעוט והנעימו לו מאד, גם אם 

דומה שאינו מבין מה הם מביעים, אך נשמתו מבינה היטב את משמעותם והם 

המתיקות, הם מחלחלים  חודרים לעומק הנשמה הרכה והנפש קולטת היטב את

לתוכו היטב ומחדירים לתוכו את האהבה הגדולה שנמסכת בו כל ימי חייו, כי 

אוזניו לא קלטו מעולם רק שירה אחת שירת התורה. ולצד הצלילים הקדושים 

הללו ניסכים בקרבו שירי הערש שאמו הצדקנית משמיעה, הם ביטאו את משאת 

הרך חלחלו הנעימות המתוקות כמו  הנפש לחיי עליה בתורה, לאוזני התינוק

 סימפוניה מעולם עליון. 

עוד בטרם הבין פשר המילים, כבר זיהו אוזניו את הערבות של הגמרא, כר' 

יהושע בו חנניה ששמע סברות הגמרא בטרם ידע משמעותם, ועמדו לו שנים רבות 

 אחרי כן, להבין ולהשכיל ביתר שאת וביתר עוז, עד שהובאו בדפי הגמרא. 

כך הילד החכם פיניה'לה קלט את הצלילים היטב. הוא חש את הכאב של אביו 

כשהתקשה בדברי התוס', את התחינה שנמסכה בתפילתו "פתח עיני בתורתך" 

הוא קלט את השמחה כשהובנה הקושיא לאחר מיכן כשירד בדקות לעומק דברי 

ישות חשו המהרש"א, גם אם לא ידע והבין על מה הבכי והשמחה, אבל אוזניו הרג

תיכף את האמת הצרופה שבתורה וזה חרט אהבה עצומה לדברי הגמרא 
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 ומפרשיה על  לוח לבו. ויחד עם חלב האם, קנה יראה עצומה לבורא עולם. 

אוזניו הלכו שבי, אחרי ניגונו החרישי של האבא, בעת שלמד בספר "אור החיים" 

על ה"אור החיים" הקדוש, בלילות שבת היה עובר האבא על פירושו המתוק של ב

הקדוש, על הפרשה. פיניה'לה הקטנטן הרגיש עד כמה לימוד זה חשוב הוא לו, כי 

אבא אינו מתיק את עיניו לרגע מהספר, הוא מנגן את המילים במתיקות רבה מאד, 

 וחוזר אחריהם, פעם אחר פעם, כשכולו רגש התעלות. 

יה את נשמת אביו. אוזניו הילדותיות קלטו ועוד איך, עד כמה הספר הזה מחי

ניגון זה ליווה את פיניה'לה כל ימי חייו. עד סוף ימיו ייקר את לימוד ה"אור 

החיים" הקדוש מאד, כי כל ילדותו הייתה מרופדת בלימוד הקדוש הזה ]כפי 

שהעיד בעצמו בערוב ימיו לכותב השורות נ"י: "לימוד האור החיים הקדוש של 

במלים קצרות כדרכו בקודש סיפר לכותב בית אבא עמד לי יותר מכל דבר אחר" 

השורות שיחי' מספר פעמים, איך לימוד זה השפיע עליו ולפיכך היה פירוש אור 

 החיים הק' שגור על פיו והיה מייקר את דבריו עד מאד[. 

 אמא...האור החיים של אבא עלה לשמיים!

בסוף חודש אלול תרצ"ג, בהיותו פעוט כבן שנתיים ומחצה, נסתלק לעולמו הכהן 

הגדול מאחיו, הס"ק מרן בעל ה"חפץ חיים" זיע"א, לשמי מרום. בכל מקום בו 

הגיעה הבשורה המרה, נמסו הלבבות ויגון כיסה את פני הכלל. לא היה מקום 

ובכל מקום בו  אחד שלא הגיעה עדיו השמועה הנוראה, על סילוקו של צדיק

מגיעה השמועה הקשה אבל גדול ליהודים, כי הוא היה רבן של כל עם ישראל 

שהקנה את ההלכה לכלל בצורה הכי בהירה, בזכותו השו"ע אינו עוד נחלת מורי 

ההוראה בלבד, אלא כל יהודי באשר הוא יכול ללמוד אותו ולשלוט בו, וכבר 

 ההלכה".  הגדיר אותו מרן החזו"א זי"ע כ"בעל הבית של

הלכות לשון הרע שהיו מעורפלות נהפכו להיות נהירות, מי האיש שלא יחפוץ 

בחיים כאשר שמירת הלשון הפכה להיות נחלת הכלל, הלכות חסד הלכות 

מיוחדות נכתבו על ידו עבור פזורי ישראל כשנמצאים במצבים קשים ביותר, איך 

א הרוסי ונמצאו ישמרו על הגחלת )לא מעט יהודים גויסו בעל כרחם לצב
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בניסיונות קשים איך לשמור עצמם, לצורך זה כתב מרן החפץ חיים הלכות 

מיוחדות( עשרות ספרים בכל מקצועות התורה נכתבו על ידי רבן של ישראל, אי 

אפשר לשער איך הספיק אדם אחד לכתוב ספרים רבים כל כך ולהפיצם בכל 

היה מקובל על כל שכבות תפוצות ישראל בלי כל עזר, זכה מאורם של ישראל ש

 העם, בכל מקום שהיה מגיע נהרו רבבות כדי לשמוע את דבריו. 

אבל זה איחד את כל תושבי פולין גליציה וליטא, חסידים ומתנגדים כאחת, לכל 

אחד היה קשר ושייכות עם זקן חכמי ישראל שהתגורר בראדין הזעירה אשר 

 וסה בכל העולם כולו. ממדיה אינם עולים על שכונה קטנה, אך מצודתו פר

גם ירוסלב לא הייתה שונה מהם, אף שהשתנתה לרעה וכבר לא חרדה לכבוד 

התורה וחכמיה, אך לב מי לא היה חם לאותו צדיק מופלא שמלא היה רחמים על 

הכלל והעניק את כל כולו עבור הכלל, וכך גדשו רחובות ירוסלב אנשים שממררים 

 בבכי רב על האבידה הגדולה. 

'לה למרות רכות שנותיו חש באוירה הקודרת, הוא ראה עשרות אנשים פיניה

מתגודדים סביב לעיתוני החדשות היהודיים שמסרו את הבשורה המרה בכותרות 

שמנות ושחורות משחור, הוא שמע ללא הרף את המילים "אוי וועה דער הייליגער 

 "חפץ חיים" איז נישטא" )אבוי החפץ חיים הקדוש איננו עוד(. 

יות נוראות נשמעות ברחובות, גם ילד קטן כזה מבין וקולט את המושג "עליה בכ

לשמי מרום" לבו הרך נמס, הוא זכר את השם הקדוש, אוי ואבוי טאטע )אבא( הרי 

לומד את תורתו בכל ליל שבת, זה הרי הרבי של האבא, את אבא הוא לא רואה 

הוא ביתו הראשון, מי ברחובות, זה לא מקומו, אבא שלו נמצא בבית המדרש, שם 

יודע אולי הוא אינו יודע את הבשורה הרעה הזו שהרבי שלו נסתלק לשמי מרום, 

אבל חייבים למסור את הבשורה הזו בבית, את אבא לא מפריעים משקידת 

 התורה, אבל לאמא צריכים לספר זאת. 

הוא רץ בסערה לבית, ובהתרגשות עזה סיפר לאמו כי האיש שאבא כל כך אוהב 

וד בספרו, נסתלק עתה לשמי מרום, האמא שומעת ודומעת, לבה נחמץ מצער ללמ
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האובדן, אבל גואה בקרבה איך ילדה העדין קלט את השם רק שהתחלף לו השם 

 "אור החיים" עם ה"חפץ חיים".   

 זיכרון טוב מאד, זיכרון מושקע!

. כבר בגיל שלוש החל ללמוד תורה מפי אביו, וכך רכש לו מושגים רבים מאד

הלימוד בצוותא לא היה בשטחיות, אלא האבא למד איתו כאלו בחברותא, הוא 

העביר לו את התורה כאלו הוא בן גילו ממש, מסביר לו כל מה שכתוב בגמ' 

ומפרש אותה באר היטב, כדי שיבין כל דבר לאשורו. לא ייפלא שבגיל שמונה 

נה הגדולה שנים בלבד, כבר ידע ללמוד גמרא היטב. אבל לא זו הייתה המת

שקיבל מאביו, הוא קיבל מתנה גדולה ממנה עשרות מונים, לרכוש בעמל רב את 

 ידיעת המסכתות עד שהמסכתות נעשות חלק ממנו. 

לא היה זה קניין של זיכרון מיוחד למרות שהיה לו זיכרון מעולה ביותר, אביו 

לא יגעים הרגיל אותו שאין כזה דבר זיכרון, כי מתנה זו עלולה לעמוד לרועץ אם 

בתורה כפי שהתורה דורשת, חזרה ושוב חזרה, לימוד אין סופי עד התורה 

מתמזגת להיות חלק מתוכך. לא להתפעל מהיכולת לזכור, כי ישנם כאלו שבטבעם 

הם בעלי זיכרון מובהק ולא אחת סומכים על מידת זיכרונם, אין ספק שזוהי מתנה 

מה יתרון בו? ולא עוד מתנה זו חשובה מאת הבורא יתברך, אבל אם אין עמו עמל 

עומדת לרועץ לבעליה כי כך לא מתרגלים ליגיעה, הכל נרכש בקלי קלות ומה 

שמגיע בקלות אובד בקלות )כפי שאמרו חז"ל למה נמשלה התורה לזהב ולזכוכית, 

קשה לרכשה כזהב ומאידך קלה לאבדה ככלי זכוכית( ולא עוד גם הלימוד הוא 

 הלימוד ופעמים רבות לא עומדים על הבנת העניין.שטחי ואינו חודר למעמקי 

מאביו הצדיק למד שאין כמו עמל התורה, דמותו השוקדת בכל רגע שיש לה על 

דברי התורה בלי להרפות והכל מתוך חזרות ושינון אין סופי, הנהגה מיוחדת זו 

הייתה אות ומופת לפיניה'לה הקטן שאין הנחות בדברי תורה, צריכים לעמול 

גע על דברי תורה על כל פרט, כפי שאמרו חז"ל "תני מיניה ארבעין זימנין ולהתיי

והוי כמונח בקופסא" כל חזרה אפילו על שם של בעל מימרא בגמ' צריכה עמל של 

 שינון, כדי לחרוט זאת על לוח הלב לתמיד. 
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לימים, למד ולימד את הרבים, פרק מופלא ביותר בתלמוד תורה, יש להשקיע את 

 כרון בתורה, ובילתה אין! כל כוח הזי

כל דבר שלא היה שייך לתורה לא נקלט במוחו, ספק אם חלף לאוזניו, אוזניו היו 

נעולות ולא שמעו מה שלא ממש קשור לתורה. וכך לא נאגרו במוחו דברים 

פשוטים ביותר שאיש אינו טורח לזכרם והם קיימים בתאי הזיכרון הקצר, פרטים 

ורים היטב בתאי הזיכרון למשמרת, אפילו שאין נחוצים לחיי היום יום, שאג

משננים אותם. ברם אצל פיניה'לה שלימים היה לרבי פיני'ע הם לא היו קיימים, 

אפילו את מספר הזהות שלו לא ידע. ולא עוד, אפילו מספרי טלפון של בני 

משפחתו, כולל בניו ובנותיו )אותם יודעים בדרך כלל בעל פה( לא ידע. כי ידיעתם 

 הייתה נחוצה לו.לא 

]דוגמא אחת נביא ששמעתי מאדם שנוכח במקום. כאשר שימש הרב זצ"ל 

כגאב"ד אשדוד נוהג היה מידי הגיעו למקום להתקשר לרבנית הצדקנית תליט"א 

שהגיע למקום כדי שלא תדאג חלילה, רגע כמימרא לאחר מיכן היה מתיישב ליד 

שר לביתו ברם המכשיר הגמרא והשו"ע. יום אחד כשהגיע למקום ניסה להתק

הטלפון היה מנותק ולא היה צליל חיוג, לאחר שניסה כמה פעמים וראה שאין 

צליל חיוג ניסה לחבר את המכשיר לנקודה אחרת, האברך שנכנס בדיוק באותו 

רגע כדי לשאול אותו באיזה נושא הלכתי ראה את הרב מנסה להכניס את 

הוויה שאינה קשורה לתורה המכשיר לנקודת חשמל, כל כך היה מופקע מכל 

ויראת שמים, אף שידע את כל תהלוכות החיים ברהיטות שהרי ידע לייעץ לכל 

הבאים לשאול אותו בכל נושא בעולם, לא נעלם ממנו דבר, נהירים היו לו שבילי 

החיים בבהירות עצומה, אבל כל זה רק עד כמה שנגע לעזור לאחרים בכל שטחי 

לא עניין אותו כקליפת השום ולפיכך לא עניינו איך החיים, אבל מה שלא נצרך לו 

 נראית נקודת טלפון או נקודת חשמל[.   

את מידת הזיכרון שבו ניצל למטרה אחת בלבד: לדעת את התורה כולה, על כל 

נושאי כליה, כולל האחרונים המאוחרים ביותר. ואת הידע העצום הזה רכש בעמל 

ות פעמים, כדי שלא לשכוח דבר ממה עצום ביותר, כל גמרא נלמדה על ידו מא
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שלמד. וכל זה בא בעקבות חינוך בלתי מתפשר אותו קיבל מאביו הצדיק שהחדיר 

בו בשנותיו המועטות עלי אדמות, חינוך שילך לדורות הבאים לבני משפחתו 

 ולקהילתו.

בחיידר שבעיר בלט כ"ילד פלא". כישרונות שכאלו, עם אהבת התורה במידה 

ובגיל כה צעיר, הוא דבר שאינו שכיח. מתחרה אחד היה לו, בן דודו גדושה שכזו, 

הילד הגאוני שמוליק טויבנפלד, שהיה ילד מחונן מאד, לימים צמח להיות אחד 

מגדולי הגאונים בדור זצ"ל )כשנפגשו שניהם לאחר שהיו מגדולי גאוני הדור, מה 

ת פירוש הרד"ק על היה שיחם ושיגם?? תורה. בין היתר בחנו אחד את השני בידיע

ספר משלי, זה אומר פסוק אחד עם רד"ק, ומשנהו ממשיך בפסוק הבא, וכך עברו 

 במחורז על כל הספר(.

לא עברו ימים רבים והוא הצטרף כחבר חדש בבית המדרש, יושב היה בבית 

המדרש בפינה נסתרת כאביו, שעות רבות ביום, לומד את התורה בצימאון עז. לא 

ל יותר מלחוש את נעימות הגמרא בין כותלי בית המדרש, היה לו תענוג גדו

להשעין את הגמרא שלו על גבי הסטנדר הגדול, להיצמד לשורות הגמרא 

 האהובות, כדי לקלוט מהן את השפע האלוקי. 

לראות את האבא ואת הבן לומדים בבית המדרש, היה משהו שלא נראה בשום 

 מקום. 

הבנים שיחי'( כי התחושה הכללית  לימים סיפר אחד מתושבי ירוסלב )לאחד

בקרב אלו שראו את פיניה'לה הקטן יושב בבית המדרש, כולו מרותק לספריו ואין 

 לו שיח ושיג מחוץ להם כי יהיה גאון הדור. 

מובטחים היינו בו, כי יהיה אחד מגדולי הדור הבא, לא יתכן אחרת, עם כזו 

 לות בית ה'. התמדה עצומה מגיל כה צעיר, זוהי הדרך הסלולה לע

הוא היה ילד פלאי, לא לפי המובנים של היום ולא של דורות קודמים, שח האיש, 

זה לא התבטא מבחינת כישורים מיוחדים שבהם ניחן, את זה ראו גם אצל עוד, 

אצלו ראו במוחש, עד כמה טבועה בו אהבת התורה עד לשד העצמות, נדמה היה 
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ה זה כמעט ביתו הראשון! שח הלה לכולם כאלו הוא נולד בבית המדרש! כי הי

 בהתפעלות רבה.  

)אותו תושב היה הרה"ח רבי נפתלי פירר ז"ל אביו של איש החסד הנודע הרה"ח 

רבי אלימלך שליט"א, בין היתר אמר לבנו של רבינו, הג"ר שמעון שליט"א שבא 

לברר אצלו על פי שליחות אביו, אם יש בידו איזושהי תמונה של הסבא הצדיק 

ישראל בונם זצ"ל, נענה רבי נפתלי אליו בחיוך רחב, בשביל מה לך תמונה? רבי 

אמור לאביך שיתבונן בך ויראה לפניו את דמות דיוקנו של הסבא שלך זצ"ל, אתה 

 כך סיפרה הרבנית הצדקנית תליט"א לכותב השורות נ"י(.   --דומה לו להפליא 

לו לא עמדו שום מושגים את החידוש הזה, ינק מביתו הגדול בו נולד וחונך, מו

אחרים, מלבד תורה ויראה, אותם השפיע האב על בנו בכורו במלוא החופניים, 

 כאלו ליבו אמר לו לחטוף כמה שאפשר, כי עוד מעט כבר לא יהיה ניתן. 

משמים זיכו את רב ישראל בונם, שבשנים המועטות שעמדו לרשותו בכדי ללמד 

ים בעשרות שנים, קנייני נצח בדמות את פיניה'לה מה שלא עושים הורים ומור

ארבע גמרות שלמות חרוטות על לוח לבו כצורתם, נוסף ליראת שמים טהורה 

שהייתה נסוכה בו בלי פגימה דקה אחת והם נתנו את "פירותיהם" עם השנים, 

 דרכם ידע להתמודד מול מצבים קשים ביותר, בלי להיפגם חלילה. 

ת את בנו יחידו לבית הוריו שהתגוררו לא לא אחת נוהג היה ר' ישראל בונם לקח

הרחק מהמקום )פחות מתחום שבת(, בעיירה הקטנה צ'צנוב, כדי להתבשם 

 מהאווירה החרדית של המקום. 

עיירה קטנה זו לא היו בה הרבה משפחות יהודיות כירוסלב, אבל אורחות חייה 

ני'ע יראה. התנהלו כמימי קדם בלי כל שינוי, ואת זה רצה ר' ישראל בונים שפי

 נוהג היה סבו רבי אריה לייב להשתעשע עם נכדו האהוב באורייתא. 

דוד זקן היה מתגורר בעיר, תלמיד חכם מופלג מאד, והסבא המאושר ר' אריה 

לייב היה רגיל להביאו אליו כדי שיבחן אותו בלימוד. תמיד היה יוצא אותו דוד 
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, שיודע לענות על הכל מהתפעלות מתשובותיו המחוכמות של אותו יניק וחכים

 בלי להחטיא פרט, ואף יותר, כפי הבנתו הרחבה.

 יש לך נכד שעדיו לגדולות, שח הדוד לסבא המאושר.

* 

מה שלא עושים הורים בחינוך הילדים משך שנות דור, הצליח רבי ישראל בונם 

 בשנים המועטות אותן שהה בחברת בנו יקירו.

שום חשק ילדותי לשחק עם החברים איך גדלים כאלו ילדים שכאילו אין להם 

ולהשתובב כיתר הילדים? מניין סוד מופלא זה בו מטביעים בילד את אהבת 

התורה האמיתית בלי טיפת זיוף? כמה עמלים מחנכים להקנות מושגים 

לתלמידים? מה לא ינסו ההורים כדי שיגדלו להם פרחי כהונה כאלו? במה הצליח 

קדוש שיעבור בקרוב את כל הניסיונות הכי הצדיק רבי ישראל בונם שהעמיד בן 

קשים שהעבירו כמעט את כל אלו שעברו אותם להחליף את מורשתם ולהמירם 

 באידיאות זרות? 

 הסוד להצלחה המדהימה שהייתה לו עמו פשוטה בתכלית!

רב ישראל בונם, אהב את התורה בכל לבו ומאודו, לא היה אצלו מצב בו ניתקים 

 ה...תורה ודקדוק מצוות. מהתורה, כל ישותו אמר

בית משפחת שרייבר היה חדור באהבת התורה בלי שיור, עם דקדוק מצוותיה עד 

לקוצו של יוד! למרות שבאותם ימים ירוסלב לא הייתה עיר תורנית וחסידית 

כבעבר, אך כל הרוחות הרעות נעצרו עוד לפני פתח הבית, שם שרתה הרוח 

 הטהורה של ישראל סבא בלי שינוי .

]כשרואים דרך ברורה וחתוכה בלי כל שינוי, כששני ההורים נותנים את הכיוון, 

כי אין בעולם רק לימוד תורה מתוך יגיעה עצומה וכל נשימה ונשימה מלאים 

באהבת תורה ומצוות, אין ספק שחינוך כזה עומד בכל מבחן ולפיכך בעת 

 הניסיונות עמד הדבר במבחן[ 

 


