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רה- רמת שלמה התו ללומדי  במה 

בשלח – קריאת התורה 

גליון
ש"ד

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

סיכום דברי הרבנים בעצרת החיזוק והתעוררות 
הגדולה שנערכה השבוע בשכונתנו 

בהשתתפות מאות אנשים נשים וטף מבני השכונה.

דברי חיזוק והתעוררות מהגאון ר' צבי מאיר זילברברג שליט"א
הגדול, צער השכינה, צער המשפחות, להתחזק  יחד להשתתף בצער  כולנו  כאן  באנו 
יחד, ליצור מהפכה, בזמן הזה כאשר כלל ישראל בימים הקדושים של שובבים ת"ת, 
בזמן  ההם  בימים  שהיה  כמו  והאור  השפע  הכוחות  את  הפרשיות ממשיכות  שכידוע 
נוראה, ממ"ט שערי טומאה, לאור  ושפלות  יציאת מצרים, שיצאו בזמן קצר מעבדות 
הגדול של עבדי ה', של קירבת ה' על למעמד הר סיני וקבלת התורה, כן עכשיו בזה"ז 
אפשר להתהפך בזמן קצר, בכח התשובה של הרבים, תשובה מאהבה, להמשיך שפע 
רחמים והשפעות, ולהאיר מאורו של משיח, מתוך רחמים מרובים. ולזה אנחנו באים 
כולנו יחד, מתאספים, עם הנשמות הקדושות והטהורות, שנמצאים כאן יחד איתנו, נפש 
נקי וצדיק, נפשות שנמצאות עכשיו במתיבתא דרקיעא, ואנחנו כולנו מתעלים יחד עם 

הנשמות שמגיעות מעולם העליון עולם גבוה ונקי.  
השו"ע מתחיל עם התכלית של כל העולם, העבודה של "שויתי ה' לנגדי תמיד", להיות 
במצב של לפני ה', והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, התכלית של כל המצות, לעבדו 
מרמה  וחילותיו  היצה"ר  ה'.  לפני  ויותר  יותר  להיות  א',  ה'  את  לאהבה  לבבכם,  בכל 

ומדמה שזה ענין של מדרגות גבוהות, ודאי שיש בזה מדרגות אבל זה היסוד והבסיס. 
ואמנם מתפללים ע"ז כל יום בהשיבנו והחזירנו לפניך כי תמיד יש יותר יותר לפניך, 
לחיות לפני ה'.  הקב"ה אוהב את עם ישראל בתכלית האהבה וכל קירבה גורם נחת רוח 
עצומה, וממילא כמים הפנים לפנים, הקב"ה אוהב כל נשמה באהבה עצומה, וכן אנחנו 

צריכים לפעול בעצמנו לחוש אהבה עצומה, להיות דבוק עם השכינה הק'. 
בצרה,  שנמצאת  נשמה  כל  עם  בצרה,  בגלות  ישראל  כשכלל  הסנה  בתוך  ההתגלות 
ולישא בעול  ויצא אל אחיו", להשתתף  "ויגדל משה  והעבודה שלנו  הקב"ה משתתף, 
מעמנו  רוצה  שבשמים  אבינו  המשפחות.  של  ההורים,  של  הצער  עם  יהודי,  כל  עם 

התעוררות, להגיע למהפכה הזאת, זה התכלית של האסיפה כאן.  
לילות  ישנו  שלא  עמהם,  שמשתתפים  הדמעות,  זה  נסכים,  של  בחינה  יש  בקרבנות  
עוד  יצטרכו  שלא  בכדי  הזולת,  את  ולהרגיש  לחיות  להשתתף  התכלית  זה  שלמים. 
קרובים,  ישראל  כלל  כל  החלל,  אל  קרובים  להרגיש  להתעורר.  כדי  נוספים  קרבנות 
אבל אנחנו השכנים מחויבים להרגיש יותר, לחיות את הצער של המשפחות, להשתתף 
ע"י חיזוק גדול ועצום, קבלות חזקות, מהפכה, שיהיה תועלת מהאסונות, שיהיה כתוב 

וברור אצלנו ונחיה את זה ונתחזק למעשה .
היסוד איך יכולים לחיות יותר עם השויתי. ונדבר על ארבעה ענינים עיקרים שעל ידם 

נוכל להתחזק ולעמוד במצב של שויתי ה'. 
א' התורה. ב' תפילה. ג' קדושה וטהרה. ד' אהבת ישראל.

כמה אנו קרובים לגאולה, כידוע בדור הזה של עקבתא דמשיחא הנשמות כוללות את 
העלם  מלשון  שהוא  והעולם  עצומים,  כוחות  לו  יש  יחיד  כל  הקודמות,  הנשמות  כל 
בחינה של  יש  וע"ז  יציאת מצרים,  בחינה של  זה  הגאולה  קודם  הכוחות.  מעלים את 

"תכבד העבודה על האנשים" והיא עבודת ה'. 
הטרדות  בלבולים  שטותים  של  ומבול  שמקבלים,  הנשמה  את  לחיות  בוקר  כל  צריך 
יחד  מתאספים  כולנו  וע"ז  לזה.  מפריעים  אסורים  דברים  מיני  וכל  שמיעות  ראיות 
להתחזק להיות "לפני ה'", להיות עבד ה'. "זה אלי ואנוהו" כל אחד מתייחד בנפרד זה 
קלי לשון יחיד. ובדוד כתיב "ויתחזק דוד בה' אלוקיו", רק נשמה של יהודי יכול להגיד 
מישראל  ואחד  אחד  כל  על  כביכול  מתייחד  הק'  שמו  ומלאך,  שרף  שום  ולא  אלוקי 
בנפרד, וכולנו ביחד נתחזק לחיות עם אבינו שבשמים. מי מטהר אתכם אביכם בשמים, 

מקוה ישראל ה', לחיות עם אין בליבנו אלא ה' אחד . 
א. תורה - התמדה, יגיעה, להתעלות בהתמדה, הכל מתחיל ב"השיבנו אבינו לתורתך", 
ע"י שהתורה נלמדת באופן של עבודת ה', אז נהיה יודעי שמך, לדעת שהתורה כולה 

היא שמותיו של ה'. כל סדר מתחילה ועד סוף, כל חלקי התורה הקדושה ללמוד 
באופן של קבלת התורה, וזה ממש מעמד הר סיני. 

ה' לקח נשמות צדקניות, נשתדל להתחזק ביחד, ללמוד בקדושה וטהרה, ללמוד תורה 
יותר ויותר, באופן של שויתי ה' לנגדי תמיד, הגישה ללימוד והחיזוק ברציפות הלימוד. 

וצריך להתחזק בשמירת הזמנים וכו', ולדעת ולחיות את קדושת התורה.
הציבור  כל  הנפש  בהשתפכות  סוף  ועד  מתחילה  להיות  צריכה  התפילה   – תפילה  ב. 
והיחיד. וגם תפילות עצמיות מעומק הלב, בשומע תפילה ואלוקי נצור. וכן לבוא בזמן 

ומוקדם. 
ג. קדושה וטהרה – כל אחד נחשב עולם מלא, "ושכנתי בתוכם" בתוך כל אחד ואחד. 
ולכן צריך במסירות נפש לשמור על כל הגדרים והסייגים, ולשאול רב שמכיר אותו טוב 
ומכיר את מצב הכלי תקשורת שלו טוב לידע מה מותר. היצר הרע מתרץ הרבה ענינים 
של פרנסה ורווחים של רוחניות, צריך לידע שמקדושה וטהרה רק מרויחים לא מפסידים. 
לא להשהות למחר, לפעול מיד לקבל על עצמו מיד להשמר ולהתרחק מכל מיני כלים 
שגדולי ישראל אסרו להחזיק ולהשתמש. היצר מפתה בזה הרבה, וצריך לשמור עצמו 

ובניו וכל ב"ב מכל מכשיר אסור, "והיה מחניך קדוש". 
הנשמות הק' מתחננות אלינו שנתחזק בקדושה וטהרה, וזה מביא קירבת ה', "קדושים 
תהיו כי קדוש אני". אבינו שבשמים מחכה להתחזקות עצומה בדברים אלו. להתרחק 

מכל הדברים הרעים שגורמים לכל הצרות הקשות. 
ואחוה  אהבה  וצריך  ידידים,  בין  שכנים  בין  פירוד  מכל  להזהר   - לחבירו  אדם  בין  ד. 
ורעות עם כולם, וכמו שכל אב ואם עיקר צערם כשח"ו יש פירוד ומחלוקת בין הילדים, 
כך להקב"ה יש צער עצום כשיש פירוד בין הילדים שלו. אם חיים עם שויתי ה' לנגדי, 
ועם הידיעה שעמך כולם צדיקים, אז אוהבים את כולם, שנזכה להתעלות במסירות נפש 

לאהבה ואחוה ורעות כולם ביחד.
עת רצון, הנשמות נמצאות איתנו, ה' רוצה שנקבל קבלות, וכ"א יכתוב לעצמו קבלות, 
שעי"ז נמנע אסונות, ונמשיך חסדים וטובות לכולם, ועי"ז לעורר רחמים ולהביא שמירה 

לכל השכונה, וע"י חיזוק גדול זה יתנחמו את המשפחות האבלות על חסרונם . 
ונסיים בתפילה על כל בני השכונה הקדושה, וכל בני ירושלים, וכל דרי ארץ הקודש, וכל 
כלל ישראל בכל העולם. שיהיה חיזוק עצום ונגיע לקיום הפסוק "כי אתה באש אתה 

עתיד לבנותה", ולקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן. 

דברי חיזוק והתעוררות מהגאון ר' מנחם שטיין שליט"א
"קול ה' שובר ארזים קול ה' על המים". כאן בשכונה הגיע "קול שובר ארזים", נשמות 

קדושות עשו את התיקון שלהם, ולנו הם משמשות להיות קול ה' שובר ארזים. 
 "טוב לכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי יתן 
אל לבו", החי צריך לקבל מבט נכון על החיים, על העולם הזה שהכל כחלום יעוף, גם 
מאה שנה מסתיימים בסוף, אבל אם מביטים מלמעלה מקבלים מבט אחר על החיים. 
הגר"א אומר 'שמע קולנו' לא דברינו, והכונה היא לעצם הקול מה שעומד מאחוריו. זה 

קול ה', ניתן לנו קול שצריך להבין את רצון ה' מאתנו, 
אנחנו מתכנסים לומר להקב"ה אנו עושים חשבון נפש, ומתקבצים לשמוע ולהבין מהו 

הקול שה' קורא לנו.  
רוצים להסביר לילד איפה אחותו, איפה היא נמצאת, וגם אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו 

את הדברים באמיתותם.
המשל לזה הוא, אדם בעוה"ז הוא כמו צוללן בעומק הים, כדי להכנס למעמקי הים 
הוא לובש חליפה ומשקפת, יש לו מכשיר לשמיעה, יש לו אפשריות מיוחדות לנשימה, 
גם לאכילה אם הוא נמצא שם לזמן רב. וכשיוצא מהים הוא מוריד את הכל, למה, כיון 
שאין לו צורך בכל זה, הוא רואה ללא המשקפת ושומע ונושם ללא בלון חמצן ואוכל 

ללא כל מכשיר. 
היא  ולשמוע  לראות  כדי  בעוה"ז  כאן  אבל  בעצמה,  ושומעת  רואה  היא  הנשמה,  כך 
צריכה כלים גשמיים כדוגמת עיניים ואוזניים וכו'. עכשיו נסתיימה המשימה והתפקיד, 
והיא פושטת את הלבוש הגשמי וחוזרת להיות מה שהיא באמת. בשביל מה באו אין 
הנשמות  של  תוצאה  ודאי  זה  סביבותיה  שיצרה  והחסד  החיזוק  כל  אבל  יודעים,  אנו 
הק' האלו, ובעיקר הנשמות האלו ירדו לעולם ללמד אותנו מה זה חיים, שלא יחשוב 

אדם שהוא בעולם - לעולם, אלא צריך לנצל כל רגע למלאות את המשימה  
והתפקיד, ליישם את המטרה שאותה אדם אמור למלאות, מול נצח 

אין הבדל בין 4 שנים חלקי אין סוף ל100 שנים חלקי 



אלא בכל הענינים הגשמיים, כתרבות מוזיקה ביגוד, ולא מודרני כתרבות הגויים. הגאון 
טומאה  של  מבול,  שוב  יהי'  המשיח  ביאת  שלפני  לי,  אמר  זצ"ל  פיינשטיין  מיכל  ר' 

אדירה, וינצלו רק מי שבורח בכל כוחו מהמבול הזה. 
הנשמות הרכות האלו באו להרעיד את אמות הסיפין, חייבים לאמץ סטנדרטים גבוהים, 
לא חסימות כמו רימון וכדו', אלא חסירה גמורה ומוחלטת. כמו שבכשרות המאכלים 
אנו מקפידים על כשרות מהודרת, כל שכן בענינים של אינטרנט צריך כשרות מהודרת, 

ולא להסתפק בכשרות רגילה. 
סיכום 

א. מחשב לא מנותק מקליטת אינטרנט, שזה כל מחשב היום, הוא דבר מסוכן מאוד, 
)שמספרם  נט,   - אאוט  חברת  של  המחשב  על  מדבקה  שאין  לבית  להכנס  ואסור 
אינטרנט, אפי' אם המחשב  0722613613( שמנתקים את המחשב מאפשרות קליטת 
גדולי ישראל הורו שלהשתמש במחשב שאינו מנותק אף  לצורך חידושי תורה בלבד. 

לצורך חידושי תורה, הרי זה מצוה הבאה בעבירה.  
ב. לצורכי פרנסה - רק בהוראת רב המבין היטב במכשירים אלו, וחסום בחסימה טובה. 
ועדת  רק מכשיר עם חותמת מקורית של  צריך לקנות  הנייד  גם במכשיר הטלפון  ג. 
הרבנים, ולא ח"ו מכשיר תומך כשר שכל גדולי הדור אסרו את השימוש במכשיר זה 
מחמת שיש בו אפשרות חיבור למקומות טמאים. נוסף לזה מי שמחזיק מכשיר תומך 
ג. פורש מדרכי ציבור,  כשר, א. מחלל ש"ש. ב. מבזה ת"ח שאין רפואה למכתו ח"ו. 
ותומך כשר זה כמו חזיר, ובקלות יכול  להעביר לסים לא כשר. והרי זה פורץ גדר, גם 

אם חושב שלו זה לא יקרה. 
יהי רצון שנזכה לעבוד את הקב"ה בקדושה וטהרה, ונזכה במהרה כולנו יחד לביאת 

גואל צדק, אמן. 

החלטות העצרת
בהתאסף יחד תושבי השכונה

"אמר הקב"ה כלום חסרתי דבר שאבקש מכם אלא שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים 
זה את זה ויראים זה מזה". )תד"א פנ"ח(

על  נקבל  בלבנו  הדברים  שישארו  וכדי  שנאמרו,  והתפילות  התעוררות  דברי  לאחר 
עצמנו בל"נ קבלות, 
א( בין אדם לחבירו 

ידוע מגדולי הדור שליט"א שזלזול בענינים אלו גורם לצרות רבות ורעות רח"ל, לכן 
נקבל על עצמנו להתחזק בענינים אלו, 

א. הארת פנים – כל אחד לחבירו, בכל מקום ובכל ענין להתייחס לכל אדם בנעימות 
ושמחה וליצור בלב רצון להיטיב עם כולם. 

ב. אהבה ורעות – לחיות ביחד ובאהבה, גם כשמדובר באלו השייכים לחוג אחר. להניח 
לברוח  שצריך  זצוק"ל  שמואליבץ  הגר"ח  ממרן  ידוע  שהרי  הדעות,  חילוקי  את  בצד 
ממחלוקת כמו מאש אף אם כוונתו לטובה, וידוע ממעשה חנה ופנינה שפנינה נענשה 

משום שהכעיסה את חנה אע"פ שכוונתה היתה לטובה. 
ג. יחסי שכנים – לדאוג לרווחת השכנים, ולפרגן להם בכל תחום וענין. ובפרט כשמגע 
צעדיהם.  את  להצר  ולא  בשכנים  לפגוע  לא  מאוד  להזהר  בניי'  תוספות  של  הנושא 

ואכמ"ל. 
ד. שמירת הלשון – לא לדבר בגנותם של אחרים כלל, וכ"ש וק"ו לא לגנות ת"ח וק"ו 

גדולי ישראל, שכידוע דבר זה גורם שתסתלק השכינה מישראל. 

ב( סכנת האינטרנט
כל מי שעדיין מחובר לאיטרנט לא כשר או מחזיק טלפון לא כשר או תומך כשר בביתו 
או במקום העבודה, ובכל מקום שהוא, ידאג לפעול בהקדם האפשרי לפי כל ההוראות 

של גדולי ישראל שליט"א בענין.
אפשר לקבל סיוע ממוקד היעוץ המקצועי שמספרו 1599550330

וממוקד היעוץ והניתוק של חברת אאוט- נט שמספרו 0722613613
חדישות,  מצלמות  טאבלטים,  ממחשבים,  האלחוטי  האינטרנט  קליטת  לניתוק 
חינם ובאחריות חברת אאנוט-נט, פנו לנציג אאוט-נט בשכונה הרב יצחק דיסין 

שליט"א שמספרו 0548445430 
ע"פ הוראת הרבנים שליט"א ראוי שכל אחד ואחד יקבל על עצמו בפה מלא להתחזק 

בדברים הנ"ל, 
והבורא יתברך שמו יאמר לצרותינו די, ונזכה שתשרה השכינה בינינו, וימלא הקב"ה כל 

משאלות לבנו לטובה בכל העניינים , אמן ואמן

 העולה מברך לפניה ולאחריה
בשירות דברות וברכות וקללות

הרב חיים מרדכי שפירא
זו נקראת שירת הים,  והנה בשבת  נושא השבת לקריאת התורה,  ייעדה את  המערכת 
בשבת שלאחריה הדברות, ובשבת שאחריה נזכר ספר הברית. שעת הכושר היא לבאר 
דין מחודש בקריאת התורה בפרשיות אלו, ובעז"ה בשלשת שבועות אלו יתבאר כל אחד 

מן הנושאים במועדו, וזה החילי.
במשנה מגילה כא א, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. ובגמ' ע"ב, 

)וכ"ה  ה"ז  פ"ג  מגילה  בירושלמי  והנה  לפניה.  מברכי  כולהו  דהאידנא 
ארורייה  אילין  הונא  לרב  בר פסטי שאל  לוי  פי"ב(,  במ"ס 

אין סוף.  
הסטייפלער עודד מאוד להוציא סיפורי בי"ד של מעלה, להמחיש את הארעיות של 
העוה"ז, כולנו סביב גשמיות ועוה"ז. בספר חיי עולם של הסטייפלער האריך מאוד 
בענין זה. בדור הזה אנו נמצאים עמוק בתוך הגשמיות, ומבזבזים זמן בשביל לייצר 
כסף בשביל מגורים ואוכל, וצריך לנצל את הזמן שניתן לנו מהשמים בשביל עיקר 

המטרה, שהיא תורה ומצוות. 
וצריך  למיתה,  סימן  זה  מהבית  נעליים  הוצאת  בחלום  שרואה  שמי  אומרים  חז"ל 
לעשות ע"ז תענית חלום וכו'. הגר"ח מוואלאזין מבאר ענין זה, כי כשם שהנעל זה 
חלקים,  ה'  שמכילה  נשמה  בו  יש  האדם  כך  האדם,  של  התחתון  לחלק  המעטפת 
נר"ן ח"י, נפש זה מה שמניע את כל הגוף, ר"ת נר פתילה שמן. רוח זה הכח המדבר. 
יחידה זה מגיע עד למעלה עד לכסא  נשמה זה מעל הכל מלמעלה, וההמשך חיה 
והגוף זה הנעל, זה המעטפת של החלק התחתון ביותר של הנפש, נעליים  הכבוד. 
משמשים כמשל על הגוף, כמו "של נעליך מעל רגליך", תצא מהגשמיות. ולכן הוצאת 
נעלים מבטאת מיתה, הוצאת גופות מהבית. ביוה"כ אסור בנעילת הסנדל, מורידים 

את הנעליים הכונה שמתערטלים בבחינה מסוימת מהגוף - מהנעל שלנו. 
התינוקות של המשפחות החשובות פרידמן, מויאל, ושלנו שטיין, שואלות איפה הוא 
הילד, בקבר? איפה היא? הנה המיטה שלה! איפה היא? וקול זה - צריך לשבר ארזים! 

לשבור את החוזק המטופש של החיים כביכול. 
הגאון ר' אברהם גנחובסקי זצ"ל, אמר לבת דודתו שבעלה נפטר לאחר מחלה ארוכה, 
אני לא מפחד למות, בשביל זה אני חי, בשביל למות לאחר 120, ולא בשביל להשאר 
בפרוזדור, ורק צריך לנצל כל רגע בפרוזדור, אבל ודאי לא בשביל להשאר כאן לנצח. 
ליד  מי שעובר  אין אפשרות לעשות מצוות.  כבר  כי בקבר  אמנם מאידך מצטערים 
המת עם ציצית הוא לועג לרש, הוא רואה את הציצית, הוא רש אמיתי שאין לו גוף 

לקיים את המצוה, ולנצל אור כשלמה.   
אברך שהיה צריך לשהות ברוסיה ופולין, שאל את מרן הגראי"ל שליט"א אם יש טעם 
לעלות על קברי צדיקים סתם ביום רגיל, לא ביאר צייט,  וענה לו, בשם צדיקים, שיש 
בזה ענין, אך תאמר הריני נודר צדקה לנשמה משוטטת שתקרא לאותו גאון וצדיק 
שיש יהודי בקברך שרוצה ישועה, ומיד יטוסו אלפי נשמות לעשות זאת,   כמה הם 

צמאים לכל זכות.  
לקבל  אמיתיים.  שאינם  בדברים  להשקיע  להפסיק  הנפש  חשבון  של  בסוג  אנחנו 
נכונה בקומת האדם. בהזדמנות זאת לדבר מה הם הדברים הבוערים, מה  מערכת 
מזעזע בתוך המחנה פנימה, קהילה זו וסביבותיה זוהי השכונה מהחשובות בירושלים 
מקבץ של ת"ח, אנשים ברמה גבוהה.  וכאן הקב"ה רוצה יותר מבחינה של מדקדק עם 
צדיקיו כחוט השערה, דרך שלוש התינוקות שנפטרו תוך שבועיים הוא מדבר לציבור. 
חיזוק בעניני קדושת המחנה, אמרו חז"ל  הדברים החשובים ענין של שובבים ת"ת 
יוסף בגי' ציון, 156, ומה שאירע ליוסף אירע לציון. הבית הלוי מבאר ע"י יוסף נוצר 
חילוק בין היהודים למצרים, "כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם". יוסף 
היה 93 שנה בתוך ערוות הארץ מלך מצרים, ונשאר בדרגת יוסף הצדיק "צדיק יסוד 

עולם". 
מהמהר"ל  וידוע   ,66 בגימטריא  שזה  היון,  על  מתגבר  שהצדיק  היא  הכונה  צ-יון 
שהמספר שש מורה על עוה"ז, יופי, חוזק אקדמיה, וכו', וצ' זה היסוד, וזה ע"י שמצוין 
ופירושו  וזה מה שאמרו מלמד שהיו מצוינים,  ומובדל מכל עוה"ז מתגבר על היון. 

מובדלים, הצדיק מובדל מהחברה של העוה"ז, והוא נשאר בשלו בשמירת העינים. 
איך נפרד יעקב מיוסף, מה אמר לו, "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי 
שור". היחיד שהיה יפה תואר ויפה מראה, יתום מאמו, לבד במצרים, עם נסיון גדול 
יום", איך עמד בזה. וע"ז אומר יעקב ליוסף, בנות צעדו  יום  "ויהי כדברה אליו  של 
לזרוק עליך דברים יקרים כדי שתביט בהם ואתה לא הרמת את הראש, ולכן ברכו 

יעקב, עין שלא זנה מדבר שאינו שלו, לא תשלוט בו עין הרע. 
נהיה מקום  כל העולם  בימינו  בחייך,  עולמך תראה  לו את העולם שלו,  יש  הצדיק 

הצצה, מקום ראיה עקומה, אותו שטן וס"מ רוצה לכבוש את הטוב דרך העינים. 
על מה שקורה היום, צריך לבכות כל היום, בהצצה אחת אפשר לאבד את כל עולמו 

בזה ובבא. 
הרב אפרתי פירסם בשם מרן הגריש"א זצ"ל, שאמר שמאז בריאת העולם לא נברא 
כלי משחית לרוחניות כמו האינטרנט, בתקופה זו השטן השאיר את הנשק של הרגע 
בנאמנותה  שנשארה  האחרונה  בקבוצה  לטפל  צדקנו,  משיח  ביאת  לפני  האחרון 

להקב"ה, והיא הציבור החרדי. 
אמר בעל הלשם זצ"ל, לא נברא שום סבון בעולם שיכול לנקות את העין מראיה אחת 

אסורה. 
שמעתי בשם מרן הגראי"ל שליט"א שאמר ביחס למכשירים הטמאים, שעם השטן 

בעצמו לא מתחילים, אפי' אדם הראשון נפל. 
צריך לדעת שתמים תהי' נאמר רק עם ה' אלוקיך, אבל בענינים אלו צריך להגיד את 
וצריך לדעת את מקומות המכשול שיכולים  ואסור להיות תמים,  הדברים כהוויתם, 

להוביל ח"ו אותנו ואת ילדינו לבאר שחת. 
צריך לדעת שגם מחשב בלי אינטרנט הוא מסוכן, בשניה אפשר להכניס סרטים וכו'. 

בלב אליהו פרשת יתרו כתב בשם הח"ח, שיהיו ג' מלחמות בעולם, מלחמת העולם 
הראשונה, ואחר 25 שנה מלחמה גדולה יותר מהראשונה, ואחר בערך עשר שמיטות, 
אז תהי' המלחמה הגדולה לפני ביאת המשיח, ולא תהי' דוקא מלחמה גשמית, אלא 

תהי' מלחמה רוחנית, ועכשיו אנו בדקות האחרונות לפני ביאת המשיח. ומי 
ישרוד, אומר רבינו הגר"א "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי", 

אם אתם מובדלים הרי אתם לי, מובדל זה לא רק במצוות, 

 



מהו דיקרינון חד ויברך לפניהן ולאחריהן א"ל אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא 
קללות שבתורת כהנים וקללות שבמשנה תורה ר' יונתן ספרא דגופתה נחת להכא 
חמא לבר אבונא ספרא קרי שירת הבאר ומברך לפניה ולאחריה וכו', ע"כ. ועי"ש בירו' 
דשוו לשירות ולקללות, אף עשרת הדברות וח' פסוקים שבתורה. והמכוון, דאף לדין 
המשנה דאך הפותח והחותם מברכין ולא שאר הקרואים, מ"מ בפרשיות אלו מברך 
פרשיות  משאר  נשתנו  במה  צ"ב,  זה  דין  ועיקר  המפרשים.  כ"כ  ולאחריהן,  לפניהן 
התורה. ועיין ראב"ד )תפילה יג ו(, שנראה דמפרש להירו' כעניין הדין הנזכר בבבלי 
)ב"ב טו א(, דח' פסוקים יחיד קורה אותן, וכשיטת ר"ת שם שלא לחלק לב' קרואים. 
ויברך לפניהן  דינא דיקרינון חד. אולם אכתי צ"ב, מהו  יהי דאהנו דבריו לפרש  ולו 

ולאחריהן, וצ"ע. 
את  ה'  מלחמת  בספר  יאמר  כן  על  יד(,  )כא  חוקת  בפר'  כתי'  דהנה  בזה  והנראה 
והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ופירש האבן עזרא, ספר היה בפני עצמו ושם כתוב 
וכו'.  אבדו  רבים  ספרים  כי  אברהם  מימות  שהיה  ויתכן  יראיו  בעבור  ד'  מלחמות 
והרמב"ן סו"פ בשלח )יז יג( כתב עלה, שאין בדבריו רק תואנה. אולם בתרגום יונתן 
דמלקדמין.  סבייא  בספר  דוכרנא  דא  כתוב  וז"ל,  עזרא,  כהאבן  להדיא  מבואר  שם 
הרי דאיירי בספר שהיה מימות אברהם. ]ובגמ' ע"ז כה א, מאי ספר הישר א"ר חייא 
בר אבא א"ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, ופרש"י )ד"ה ספר( 
דהיינו ספר בראשית. ואולם עכ"ז עיין בתשובת ר"א בן הרמב"ם )סי' יג(, י"א בדרש 
שספר הישר הוא התורה וכו' והנכון כפי שנראה לי שספר הישר וכמו כן ספר מלחמות 
תימה  והוא  ע"כ.  בגלות,  ואבדו  לפרטיהם  ישראל  קורות  גלגולי  כוללים  ספרים  ה' 

שנתעקשו הראשונים לומר דספר אחר הוא[.
בספר  אף  הדברים  דנכתבו  בהא  איכא  רבותא  מאי  צע"ג,  מקרא  של  פשוטו  והנה 
מלחמות ה'. הלא אם הדברים כתובים בספר התורה, אין לך עיקר נאמן גדול מזה, וכי 
ספר דעלמא יחשב כמקור למקרא להתלות בו. וביותר דבתרגום ירושלמי )שם(, בגין 
כן יתאמר בספר אורייתא דה' דמתיל בספר קרביא ניסיא וגבורתא דעבד ה' לעמיה 
וכו'. והיינו ספר מלחמות ה'. הרי שספר התורה גופיה, משול בספר קרביא. ותימה מי 

נתלה במי. והדברים תמוהים מאד למעיין.
דסוף  ימא  על  ה'  דעבד  קרבין  בספרא  יתאמר  כן  על  שם,  בתרגום  דהנה  והנראה, 
וכן פרש"י, כשם שמספרים בנסי ים סוף כך יש לספר בנסי  וגבורן על נחלי ארנון. 
נחלי ארנון וכו'. ותמוה, היכן נתקיים דבר זה, שיזכרו במקום אחד ניסי ים סוף ונחלי 
ארנון. ולפנינו הלא הם כתובים במקומות שונים. האומנם נראה להראות סוגיא ערוכה 
דחד שירה הם. דהנה מבואר בר"ה לב א לעניין שיר במקדש, דבמוספי דשבתא היו 
]והיינו, אז  וכו'.  ישיר  ואז  ומי כמוך  ישיר  ובמנחתא דשבתא אז  אומרים הזי"ו ל"ך, 
ישיר משה, מי כמוך, ואז ישיר ישראל[. ואיתא התם, אמר רבי יוסי עד שהראשונה 
אומרת אחת שניה חוזרת שתים. וברש"י ד"ה חוזרת שתים, דהתם שית פרקי והכא 
תלתא וכו' ע"כ. ולכאורה תימה, דהשניה גומרת ד' מבעיא ליה. דאז ישיר ומי כמוך 
שירה אחת, ואז ישיר ישראל שירה בפ"ע היא. נמצא דעד שבמוסף יסיימו הזי"ו ל"ך, 
יסיימו במנחה ב' שירות ב' פעמים כ"א. הא קמן להדיא, דחשיבי אז ישיר ומי כמוך 

ואז ישיר פרקי שירה אחת. 
לספר  נעתק  ומהם  התורה,  לספר  קדמו  אשר  ספרים  דיש  נראה,  הדברים  ובביאור 
הנזכר  הישר  ספר  וכן  הברית,  וספר  מלחמות  ספר  עצמה,  בתורה  כנזכר  התורה. 
נראה  ומעתה  עלה.  תורה  כתיבת  תורת  בהם  הכתוב  דאף  לחדש,  ונראה  ביהושע. 
המכוון בהך קרא דעל כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. 
דבאותו ספר מלחמות ה', נזכרים כאחד נסי ים סוף ונסי נחלי ארנון. אשר לפ"ז נראה, 
ב'  ה', הגם דבספר התורה הם  דחשיבי שירה אחת, משום כתיבתן בספר מלחמות 
שירות נפרדות. וכמדומה דזהו עיקר פשוטו של מקרא זה, דניסי ים סוף ונחלי ארנון 
נזכרים אף בספר מלחמות ה'. והיינו, דיש להם עוד כתיבה נוספת בספר מלחמות ה', 
ואף כתיבה זו חשיבא תורה. וביותר נראה, דדברים אלו עיקר דין כתיבתן היא בספר 
מלחמות ה', ובספר התורה נעתקו. והתם מתקיים מאמר הכתוב, להזכיר נסי ים סוף 
עם נסי נחלי ארנון. נמצא דהכתיבה בהם היא עיקר כתיבתן, ועל כן ספר התורה גופיה 

נתלה בספר מלחמות ה'.
ובמגילה טז ב גבי שירת הלויים, דרש רבי שילא איש כפר תמרתא כל השירות כולן 
ע"ג  כנען שאריח  ומלכי  זו  ע"ג אריח חוץ משירה  ולבינה  לבינה  ע"ג  נכתבות אריח 
אריח ולבינה ע"ג לבינה. ותימה, אמאי אין שירת הבאר כתובה בס"ת אריח ע"ג לבינה. 
הוא  וממקומו  וכתובים,  שבנביאים  שירות  אף  השירות  בכלל  הלא  צ"ע,  זה  ומלבד 
מוכרע. ולא מצינו בכל הש"ס דין כתיבה לנביאים וכתובים, בכדי שנימא דינים בצורת 

ואופן כתיבתם. )מלבד במשנה ידים שיכתבו אשורית על הספר ובדיו(. 
והנראה מבואר מזה, דהשירות כולן עיקר דין כתיבתן הוא בספר מלחמות ה' או ספר 
הישר, ומשם נעתקו לספר התורה ולכתבי הקדש. והתם אכן דין כתיבת כולן, באריח 
על גבי לבינה, כדינא דגמ'. ורק בהעתקם בכתובים אין קפידא בזה. וניחא אמאי שירת 
נכתבה  דוד  וידבר  דהא  ק"ל  שם,  רי"ד  ]ובתוס'  הכתב.  כשאר  בס"ת  נכתבת  הבאר 
אריח ע"ג אריח ולבינה ע"ג לבינה כבני המן ומלכי כנען, והניח בקושיא. לדרכנו נימא, 
דשירת דוד נהי דבכתבי הקדש נכתבת אריח ע"ג אריח, מ"מ עיקר כתיבתה בספר 

הישר או ספר מלחמות ה', היה באריח ע"ג לבינה, וכדינא דרב שילא[.
בשו"ע  איתא  הנה  ולאחריה.  לפניה  דמברך  הירו',  לדין  ונשובה  ראש  נתנה  ומעתה 
)או"ח קמ ג(, העולה לקרות בתורה והראו לו מקום שצריך לקרות וברך על התורה 
והתחיל לקרות או לא התחיל והזכירוהו שפרשה אחרת צריך לקרות וגלל הספר 

תורה למקום שצריך לקרות בו י"א שאינו צריך לחזור ולברך וי"א שצריך. 
וטעם הי"א שצריך, מבואר בב"י דדמי לברך על פרי שאינו לפניו. 

עיין בב"י שם ובמ"ב ס"ק ט. 

 

ומעתה נראה, דהשירות הלא עיקר דין כתיבתן אינו בספר התורה, כי אם בספר מלחמות 
ה', ומהתם נעתקו לספר התורה. נמצא דקריאתן מספר התורה, היא כעין קריאה מספר 
על  שהיתה  והחותם,  הפותח  ברכת  לפ"ז  אשר  המלחמות.  בספר  הכתוב  את  התורה 
הכתוב בספר התורה עצמו, לא עלתה להן. וניחא אמאי בעי שיברך לפניהן ולאחריהן. 
ועיין בי"ד רמ"ה בב"ב טו גבי ח' פסוקים, דמפרש שיקרה חד אותן ח' פסוקים ולא יוסיף 
פסוקים שלפניהם. והנה ח' פסוקים מנה להם הירושלמי, בכלל הטעונים ברכה לפניהם 
ולאחריהם. ולדרכנו שיטתו מדוקדקת כהירושלמי, דהברכה קיימא אך אאותן שיש דין 
מסוים שיברך לפניהן ולאחריהן, אולם הפסוקים שלפניהם ואחריהם כבר נפטרו ע"י 

הפותח והחותם.
שבס"ת  הבאר  משירת  בס"ת,  אף  כשיר  דנכתבת  הים  שירת  מ"ש  צ"ב  דאכתי  אלא 
נכתבת כשאר הכתב. והנראה בזה, דהנה ספר הברית הנזכר סו"פ משפטים, אף הוא 
הברית,  ספר  דכשנכתב  ונראה  ורמב"ן שם.  רש"י  עיין  לס"ת,  מכלל הספרים שקדמו 
קודם מעשה דנחלי ארנון היה, וא"כ אכתי לא נאמר הצווי דכתיבת ניסי ים סוף עם ניסי 
נחלי ארנון, בספר מלחמות ה', וא"כ כתיבת השירה בשעתה בספר הברית, היתה עיקר 

כתיבתה, ומימלא נכתבה אריח ע"ג לבינה. 
והנה לכאו' צ"ב, לסברת הירושלמי דבקריאות מס"ת את הכתוב בספרים הקדמונים, 
בעי ברכה לפניה ולאחריה, א"כ כל ספר הברית בכלל, ויהיה כולו חדא קריאה דבעיא 
ברכה לפניה ולאחריה. והפשוט בזה, דספר הברית לא נעתק ממנו לס"ת, כי אם דהוא 
גופיה נעשה מכלל סה"ת ושוקע בו, וא"כ הוא כשאר סה"ת. אולם נראה דהא דנשתייר 
בס"ת מחמת ספר הברית הקדמון, הוא הא דשירת הים נכתבת כשיר. דזה הוא מחמת 
הזמן שקודם ניסי נחלי ארנון, שנתחדש דין כתיבת שירת אז ישיר משה מי כמוך ואז 
שמעיקרא  מחמת  כשיר,  נכתבת  הים  שירת  ונכתבת  מלחמות.  בספר  ישראל,  ישיר 
נכתבה כך בספר הברית. אמנם קריאת השירה היא מעין קריאה מספר המלחמות, ובזה 
שוו שירת הים והבאר. וזהו דחשיב הירושלמי לתרוויהו, בכלל אותן פרשיות דבעי לברך 

לפניהם ולאחריהם.
ובשבועות שלפנינו יבואר בעז"ה, גם דין קריאות דברות וברכות וקללות.

בגדרי מצות קריאת התורה
הרב יוסף יצחק לוי 

המג"א בסימן רפ"ב סק"ו כתב שהגם שקטן עולה למנין ז' מ"מ אינו יכול לקרוא בתורה 
עד שיביא ב' שערות, ומבאר הלבושי שרד כוונתו שיכול הקטן רק לעלות לתורה אבל 
את קה"ת עצמה יקרא הש"ץ בקול והקטן יקרא בלחש משום שאין קטן יכול להוציא 
שהגיע  בקטן  בפשטות  כאן  שמיירי  שהגם  וצ"ל  בקריאתו,  קה"ת  יד"ח  הציבור  את 
לחינוך שהרי כתב הרמב"ם שמה שקטן עולה למנין ז' מיירי בקטן שיודע לקרות ויודע 
למי מברכים שיש לו שייכות לקה"ת ולברכה, ומסתמא קטן זה הוא עצמו חייב בקה"ת 
מדין חינוך, מ"מ ס"ל למג"א שאינו יכול להוציא גדול, מחמת שחיוב הגדול בקה"ת זה 
מכוח חד דרבנן וחיוב הקטן בה הוי מכוח תרי דרבנן ולא יכול תרי דרבנן להוציא חד 
דרבנן, כמ"ש תוס' במגילה י"ט ע"ב שמח"כ אינו מוציא קטן את הגדול במגילה, ולפ"ז 
מה ששנינו במשנה ובמגילה כ"ד ע"א שקטן קורא בתורה הכוונה שעולה בתור אחד 
מהקרואים ולא שקורא ממש להוציא את הציבור בקריאתו, ולא הוי כמו ששנינו שם 
שקטן מתרגם שהוא עצמו מתרגם את הקריאה, ששאני תרגום שבא רק כדי שיבינו 

השומעים מה שקראו ולא צריך הקטן להוציא את הציבור במה שמתרגם.
אולם השעה"צ שם ס"ק ט"ז הביא מהפמ"ג שהקשה ממה ששנינו שקטן קורא בתורה 
יכול לקרות הפרשה שלו ואמאי אסרו לקטן לקרא כל הפרשה,  ומסתמא הוא עצמו 
וכתב השעה"צ לתרץ שהגם שהקלו לו שיקרא את הפרשה שעולה בה מ"מ לא הקלו 
שיקרא את כל הפרשה כולה כמו שלא הקלו שיהיו כל העולים קטנים, ומשמע שס"ל 
ומוציא בקריאתו  יכול הקטן העולה לקרא את חלק הפרשה שעלה בה  שגם למג"א 
את הציבור, וזה משום שכיון שמעיקר הדין העולה צריך לקרא בעצמו אז כמו שהקלו 
שקטן עולה למנין ז' הקלו שגם יקרא את חלק הפרשה שעולה בה ומוציא בקריאתו 
את הציבור, אבל את שאר הפרשה לא יכול קטן לקרא, וזה לא כמו שלמד הלבושי שרד 

במג"א שיכול הקטן רק לעלות ולברך ולא לקרא לציבור גם את הפרשה שעולה בה.
עולין  פירוש  וקטן  אשה  ואפילו  שבעה  למנין  עולין  שהכל  כתב  במגילה  הר"ן  והנה 
להשלים קאמר ולא שיהו כולם קטנים ולא כולם נשים, דכיון דלאו בני חיובא נינהו 
לא מפקי לגמרי, ובפשטות כוונתו זה שמפרש שאשה וקטן שעולין למנין ז' זה לא רק 
שעולים בתור אחד מז' הקרואים אלא שהם גם קוראים בתורה בשעת עלייתן ומוציאין 
בקריאתם את השומעים, ועל כך כתב שעולים רק להשלים ואי אפשר שכל העולים יהיו 
נשים או קטנים, שכיון שלאו בני חיובא נינהו בקה"ת א"א שבכל הקריאה יוציאו נשים 
או קטנים את הציבור, וכ"כ לקמן כ"ד על המשנה שקטן קורא בתורה שקורא להשלים 
מנין ז' ולא שיהיו כולם קטנים או רובם, וזה כמו שלמד השעה"צ בשיטתו שמהני רק 
שיהיו מיעוט מהעולים לתורה קטנים או נשים אבל רובם צריכים להיות אנשים גדולים, 
אבל מ"מ חזינן בר"ן שבמיעוט העליות שעולים קטנים או נשים יכולים גם להוציא את 
הציבור בקריאתם הגם שאינם בני חיובא בקה"ת, שכמו שהקלו חז"ל שיוכלו להיות 
מקצת מהעולים הקלו שיוכלו להוציא את הציבור בקריאה של חלק הפרשה שעלו בה 
כמו שס"ל לשעה"צ, ולא כמו שלמד הלבושי שרד במג"א שיכולים רק לעלות לתורה 

ולא להוציא את הציבור בקריאתם גם בחלק הפרשה שעלו בה.
אולם במגילה כתב מהמאירי שיכולים קטנים לעלות את כל העליות ורק עליה אחת 

עולה גדול כדי לקיים תקנת משה שהיא דוקא בגדול, ובפשטות לשיטתו גם 
אם את רוב קה"ת קוראים הקטנים מ"מ יוצאים הציבור בקה"ת זאת, 

וגם אי נימא שאת קה"ת של העליה שעולה הגדול צריך 



שאינם יוצאים בשמיעה מקטן, משום שכדי לצאת בשמיעתם צריך שהקריאה ששומעים 
תהיה קריאה של מצוה, ורק אם הקורא מחוייב בקה"ת נחשבת קריאתו לקריאה של 
מצוה ולא קריאת אשה וקטן שלא מצווים בקריאה זאת, וכן כתבו האחרונים ליישב 
כעין זה את מה שקטן לא מוציא גדול בשופר הגם שסובר שהמצוה שם זה השמיעה, 
ולכאורה לפ"ז י"ל כן גם בר"ן שגם הוא ס"ל שמצות קה"ת  מצותה זה השמיעה ויוצא 
בעצם שמיעתה גם בלי דין שומע כעונה, ורק מ"מ אינו יוצא רק אם שומע קריאה של 
מצוה שאצל הקורא זה נחשב קריאת מצוה, וקריאה של אשה וקטן שאינם מחויבים 

במצות קה"ת לא נחשבת לקריאה של מצוה לכן לא יוצא בשמיעה מהם. 
אולם נראה שא"א לומר כן בשיטתו, שהרי הר"ן מיירי גם בקטן שהגיע לחינוך שמחוייב 
סובר  ומ"מ  מצוה,  של  קריאה  קריאתו  הוי  ושפיר  חינוך  מדין  קה"ת  במצות  מדרבנן 
שאינו יכול להוציא את הגדולים יד"ח הגם שקה"ת חיובה רק מדרבנן, משום שחיוב 
הקטן הוא רק מכוח תרי דרבנן וקיל חיובו מחיוב הגדול שהוי מכוח חד דרבנן וכמ"ש 
הר"ן לעיל י"ט ע"ב לגבי מגילה, וזה א"ש רק אי נימא שמצות קה"ת זה עצם הקריאה 
בפיו והשומע יוצא מדין שומע כעונה, וצריך הקטן להוציא את הגדול בקריאתו וליחסה 
אליו שיחשב כהוציאה בפיו, זה לא יכול הקטן לעשות משום שאינו בדרגת חיוב של 
יותר מחיוב  יוצא הגדול בעצם השמיעה מה בכך שחיוב הקטן קל  הגדול, אולם אם 
הגדול, מ"מ הוי קריאתו שפיר קריאה של מצוה שהרי גם הקטן מצווה בה מדין חינוך, 
ויכול הגדול לצאת בעצם שמיעתו מאחר שאין הקטן צריך להוציאו בקריאתו, ולא דמי 

לשופר שמצותו היא מהתורה ותקיעת קטן לא הוי מעשה מצוה של תורה.
וכתב שם להוכיח שעיקר מצות קה"ת זה השמיעה, שהרי נתקנה משום מצות ת"ת 
כדי שלא ילכו ג' ימים בלי תורה, ובת"ת עיקר המצוה זה ההבנה והידיעה של התורה 
ולצד זה שהמצוה זה עצם הקריאה בפיו, צ"ל שהגם  שזה מתקיים בעצם השמיעה, 
שעיקר מצות קה"ת נתקנה משום מצות ת"ת, מ"מ אחרי שתקנוה תקנו מצוה חדשה 
של קה"ת מס"ת ואמרו שמצותה זה לקרא בפיו מס"ת ורק יוצא גם בשמיעה מאחר 

מדין שומע כעונה.

פסקי הלכות בדיני קריאת התורה 
שנשמעו מפה קדשו של רבן של ישראל

מרן רבינו יוסף שלו' אלישיב זצוק"ל
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

א. שאלה: הנה מנהג בני תימן שקוראים פרשיות חוקת בלק מחוברים1, נמצא שכאשר 
האשכנזים קוראים פרשיות מטות ומסעי מחוברים, בני תימן קוראים רק את פרשת 
מחוברים  מטו"מ  של  בשבת  להתפלל  תימן  מבני  לאחד  נזדמן  אם  יהא  מה  מסעי. 
בביהכ"נ אשכנזי, האם מותר לתת לו לעלות לתורה בפר' מטות, שהרי הוא כבר יצא 

יד"ח בפר' מטות בשבת הקודמת.
בחו"ל בשבת  א"י שנמצא  בן  לתורה  כמו שאפשר להעלות  תשובה: אפשר להעלותו 
אור  א'  )יום  כאן2.  וה"ה  יד"ח,  יצא  כבר  א"י  וקוראים בפרשה שהבן  שהם משלימים 

לכ"א תמוז תשס"ט(

שאלה: ולכאורה אין המקרים דומים זל"ז, דהתם זה חיוב של כל המקום דבכל חו"ל 
קוראים כך, משא"כ בנידון דידן אי"ז חיוב של כל המקום אלא רק של ביהכ"נ זה.

וגם  אין המקום מחייב את הפרשיות אלא אותו הציבור שהוא נמצא בתוכו,  תשובה: 
בחו"ל המחייב הוא הציבור הנמצא באותו ביהכ"נ, ולכן כאשר התימני מתפלל בביהכ"נ 
ואפשר להעלותו לתורה דהציבור הזה  גם בפר' מטות,  זה מחייב  ציבור  אשכנזי הרי 

מחייב. )יום א' אור לכ"א תמוז תשס"ט(

ב. שאלה: מה הדין אם אחד עלה לתורה למפטיר ולא הראו לו את המקום הנכון של 
הקריאה ובירך את הברכה ]באופן שבכל העליות צריך לברך שוב וכגון שהמקום שצריך 
לקרוא שם הוא לפני המקום שהראו לו, וע"ז לא חלה הברכה[, האם במפטיר ג"כ צריך 

לחזור ולברך.

1. כן מנהג "בלדי" ובס' תיקון יששכר הביא שכן המנהג בסוריא, והטעם לזה הוא כיון שיש יותר קשר 
בין פר' חוקת המסתיימת עם מלחמת האמורי לפר' בלק המתחלת עם זה שבלק ראה את אשר עשה 
ה' לאמורי, מאשר הקשר שבין מטות למסעי. ודלא כמנהג "שאמי" שמחברים את מטו"מ. ויש עוד 

מנהג תימן ותיק לחלק את פר' חוקת בשביל להפריד בין מיתות הצדיקים. ואכמ"ל.  
2. ואף שלענין בן א"י ביו"ט שני בחו"ל אינו עולה לתורה כמבו' בשע"ת )סי' תצ"ו(, שאני התם דאין 
לו חובת קריאה כלל, דבא"י אין קריאה כזו, אבל הכא שפיר עולה לתורה, וכן האריך בשו"ת קנין 
תורה )ח"ב סי' צ"ט(, ולא גרע ממי שכבר עלה לתורה שמותר לו לעלות פעם נוספת כמש"כ הביה"ל 

)סי' קמ"ד( עי"ש. 
ועי' עוד בהליכות שלמה )תפילה פי"ב הל' קריה"ת ס"ז( שהורה הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שבן א"י 
ידי  ולהוציאם  יכולים לקרוא לרבים  וכן להיפך,  הנמצא בחו"ל בשבת שאין קריאת הפרשיות שוה 
חובתם. ובהערות שם ביאר משום דשאני מקריאת המגילה שיש בה חילוקי דינים בין בני כרך לבני 
עיר וכדו', אלא בזה כל המקומות הם בחיוב אחד לסיים את התורה, ובני א"י וחו"ל חיוב אחד רמיא 
מדין שומע  יד"ח  בה  לצאת  ועל השומעים  קריאה  חובת  היא  המגילה  דקריאת  ועוד,  בזה.  עלייהו 
כעונה, משא"כ בקריה"ת עיקר חובתה הוא חובת לימוד )עי' ב"ק פ"ב א' ורמב"ם רפ"ב מתפילה(, 
ובזה אין הקורא מוציא את הציבור מדין שומע כעונה חוץ מפר' זכור וכדו', ולכן אין הקורא צריך 
להיות בר חיובא לאותה קריאה דוקא. והא דקטן אינו מוציא, אי"ז משום דבעי' שומע כעונה, אלא 

משום שאין להקטן שייכות לעיקר חיוב זה של לימוד התורה כסדר פרשיותיה. 

ידי  על  לעשות  יכולה  קה"ת  רוב  משה  של  קה"ת  תקנת  לקיים  כדי  בעצמו  לקרא 
קטנים, וצ"ב איך מהני שיוציאו קטנים את הציבור בקה"ת כשעקרה נעשית על ידם, 
ואמנם המאירי לקמן כ"ד מיישב זאת שכתב שמה ששנינו במשנה שם שקטן קורא 
ואין זה מצוה גמורה שנאמר בה כל שאינו  בתורה אין הכוונה אלא להשמיע לעם, 
מחוייב בדבר אינו מוציא בה אחרים ידי חובתם ולא כהר"ן שיש גם בקה"ת חסרון זה, 

וצ"ב כוונת המאירי ובסברת מה נחלק עם הר"ן.
בגדר מצות  ט' כתב להסתפק  יוסף אנגל כלל  ציונים לתורה של הג"ר  והנה בספר 
קריאת התורה, אם חיובה זה רק עצם השמיעה לשמוע את הפרשה הנקראת מס"ת 
ויוצאים את מצות קה"ת בעצם השמיעה גם בלי חידוש של שומע כעונה, או שעצם 
מצות קה"ת זה הקריאה בפיו שיש חיוב על כל אחד לקרא את הפרשה בפיו מס"ת, 
ורק יוצאים השומעים את מצות קה"ת בשמיעה מהקורא מדין שומע כעונה, שעל ידי 

ששומעים את קריאתו מתייחסת קריאה זאת אליהם להחשב כקראוה בפיהם.
ונראה שנחלקו בחקירה זאת הר"ן והמאירי, שהר"ן שכתב שאי אפשר לומר שיהיו כל 
העולים קטנים משום כיון דלאו בני חיובא נינהו לא מפקי, סובר שגדר מצות קה"ת 
זה מצוה חדשה של קריאת הפרשה בפה מס"ת שיש חיוב על כ"א לקרא בפיו את 
אחרי  מ"מ  בציבור  רק  במצות קה"ת  נימא שלא מתחייבים  אי  וגם  הפרשה מס"ת, 
שנתאספו עשרה יש חיוב על כל אחד מהציבור לקרא את הפרשה מס"ת בפיו, ורק 
ידי שמיעתם מתייחסת  יוצאים השומעים בקריאת הקורא מדין שומע כעונה, שעל 
הקריאה לכל אחד מהשומעים שיחשב שקראה בפיו, וצריך הקורא להוציא את כל 
השומעים בקריאתו שתתייחס לכל אחד מהם להחשב שקראוה בפיהם מדין שומע 
כעונה, וגם אי נימא שמצות ת"ת הכללית יוצא השומע ד"ת מאחר בעצם השמיעה של 
הד"ת, מ"מ גדר מצות קה"ת אינה מדין מצות ת"ת הכללית אלא תקנו מצוה חדשה 
של קריאה מס"ת בפה, ורק מדין שומע כעונה יוצאים השומעים מהקורא, ולכן כתב 
שאי אפשר שכל העולים לקרא בתורה יהיו קטנים או נשים, משום שצריך שהקורא 
יוציא את השומעים בקריאתו ליחס את קריאתו אליהם שיחשבו כקראו בפיהם, ונשים 
וקטנים אינם בני חיובא במצות קה"ת ולא יכולים להוציא בקריאתם את הגדולים, 
ורק במקצת העליות שעולים הקלו שיוכלו להוציא את הציבור בקריאתם הגם שאינם 
בני חיובא ולא ברוב הקריאה שעיקרה צריכה להיות בגדול בו חיובא, ולפי הלבושי 

שרד במג"א גם בקריאה שעולים לא יכולים להוציא את השומעים.
אולם המאירי ס"ל שגדר מצות קה"ת אינה עצם הקריאה בפיו כמגילה, וכל מצותה 
זה רק השמיעה שתקנו שצריך לשמוע קה"ת מס"ת, וכשאחד קורא יוצאים השומעים 
בעצם שמיעתם ולא צריך להגיע לדין שומע כעונה שיצאו בקריאת הקורא שתתייחס 
אליהם להחשב כקראוה בפיהם מדין שומע כעונה, משום שס"ל שגדר מצות קה"ת 
זה מדין מצות ת"ת ודינה כת"ת שיוצא גם בעצם השמיעה של הדברי תורה הנקראים 
מס"ת גם בלי שיחשב כקרא בפיו מדין שומע כעונה, וזה הביאור במה שכתב שקטן 
קורא בתורה ויוצאים הציבור בקריאתו, משום שאינה מצוה גמורה שנימא בה שכל 
מצות  קה"ת  מצות  שאין  זה  שכוונתו  אחרים,  בה  מוציא  אינו  בדבר  מחויב  שאינו 
להוציא את  והלל, שנימא שצריך הקורא  מגילה  כקריאת  כל אחד  על  בפה  קריאה 
השומעים בקריאתו ושתתייחס קריאתו אליהם להחשב שקראוה בעצמם בפיהם מדין 
שומע כעונה ורק כשהוא בר חיובא יכול להוציאם בה, שזה אינו שעצם מצות קה"ת 
זה רק השמיעה לשמוע קריאה מס"ת ויוצאים השומעים בעצם שמיעתם את הקריאה 
ולא צריך הקורא להוציאם, ולכן יוצאים לשיטתו גם כששמעו קה"ת מקטן הגם שאינו 
בר חיובא בקה"ת, משום שיוצאים בעצם שמיעתם את הקריאה ממנו ולא צריך הקטן 
להוציאם בקריאתו, ומה שלא יוצאים יד"ח תקיעת שופר בשמיעה מהקטן כמבואר 
במשנה בר"ה כ"ט, צ"ל שס"ל שהמצוה של שופר זה גם עצם התקיעה כשיטת ר"ת 
וצריך התוקע להוציאם בעצם תקיעתו ליחסה אליהם שיחשב שתקעו בעצמם מדין 

שליחות או שומע כעונה, ולכן צריך שיהיה התוקע גדול בר חיובא.
ורק יש לעיין אם בעליה האחת שעולה בה בדוקא גדול גם לשיטתו כדי לקיים תקנת 
או  גדול מוציא,  רק  יקראנה שקריאה של תקנת משה  גם שהגדול  צריך  משה, אם 
שצריך רק שהגדול יעלה אבל קטן גם יכול לקרא, ומפשטות לשונו משמע שאת עליה 

זאת קורא הגדול ולא מהני שקטן יקראנה.
ומביא הציונים לתורה שם מהמהר"י ברנא שהקשה, מאי שנא במגילה שקטן אינו 
הקריאה  עצם  זה  מצותה  שבמגילה  ומתרץ  מוציא,  ובקה"ת  בקריאתו  גדול  מוציא 
שחייב כל אחד לקוראה בפיו ורק יוצא בשמיעה מאחר מדין שומע כעונה, שקריאת 
בקריאתו  להוציאו  הקורא  וצריך  בפיו,  כקראה  להחשב  לשומע  מתייחסת  הקורא 
ולייחס את קריאתו אליו, וקטן שאינו בר חיובא כהגדול אינו יכול להוציא את הגדול 
זה  מצותה  התורה  קריאת  מצות  משא"כ  שמיעתו,  ידי  על  אליו  ולייחסה  בקריאתו 
ויוצא כל אחד בעצם שמיעתו, ולא צריך הקטן להוציא את השומעים  רק השמיעה 
בקריאתו וליחסה אליהם, ולכן יכולים לצאת גם בשמיעה מקטן וזה כשנ"ת במאירי. 
ג'  וראיתי בקונטרס זכרון משה על הלכות קה"ת שדייק כן מהרא"ש בברכות פרק 
אחרים  בה  מוציא  אינו  מ"מ  בבהמ"ז  לעשרה  הגם שמצטרף  שאכלו, שכתב שקטן 
יד"ח, והגם שמצטרפים קטן ואשה למנין ז' זה משום שס"ת לשמיעה קאי, ומבאר 
שכוונתו לחלק בין בהמ"ז שהמצוה על כל אחד לברכה בפיו ורק המברך מוציא את 
השומעים בברכתו מדין שומע כעונה, שמח"כ נחשב כבירכו אותה בפיהם ולכן צריך 
שהמברך יהיה בר חיובא בה כדי להוציאם, משא"כ בקה"ת המצוה זה רק השמיעה 
של קה"ת והשומעים יוצאים בעצם שמיעתם את הקריאה ולא צריך הקורא להוציאם, 
ולכן גם קטן יכול לקרא קה"ת הגם שאינו בר חיובא בה, שלא צריך להוציא בקריאתו 

את השומעים אלא הם יוצאים אותה בעצם שמיעם וזה כשנ"ת במאירי.
הגר"י אנגל כתב בהמשך דבריו שגם אי נימא שמצות קה"ת זה 

י"ל  מ"מ  שמיעתם,  בעצם  השומעים  ויוצאים  השמיעה 

 



תשובה: א"צ לחזור ולברך כיון שזה רק מפטיר ואינו ממש מעיקר חיוב הקריאה, והוא 
שונה מכל העליות האחרות3. )יום א' אור לכ"א תמוז תשס"ט(

ג. שאלה: הראו לעולה למפטיר את המקום הלא נכון בהפטרה ובירך, האם צריך לברך 
שוב את ברכות ההפטרה או לא.

תמוז  לכ"א  אור  א'  )יום  התורה4.  קריאת  כדין  זה  דאין  ולברך  לחזור  א"צ  תשובה: 
תשס"ט(

ד. שאלה: במ"ב5 מבואר דלהעלות לתורה את הסבא ואת בן בנו בזה אחר זה במקום 
הצורך יש להתיר, האם בסבא ונינו בזה אחר זה יש יותר מקום להתיר או לא.

תשובה: יש יותר מקום להקל בזה6. )יום ה' אור לי"ד שבט תש"ע(

“מעלת נשים צדקניות”
הרב אבא קליינרמן

“ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה, ותצאן כל הנשים אחריה בתופים 
ובמחולות. ותען להם מרים, שירו לה’ כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים”. )פרק ט”ו 

פסוק כ-כא(.
“ותען להם מרים” שהנשים באו בתחילה אל מרים ושאלו  יש לדייק בלשון הפסוק 
איזה דבר, ועל זה “ותען להם מרים” שהשיבה להם תשובה על שאלתם. ויש לעיין מה 

טענו הנשים למרים שמרים הוצרכה לענות להם באמירת השירה הזו.

השירה נאמרה מתוך רוח הקודש
גבוהות  לדרגות  התעלו  ישראל  כלל  הים  שירת  בשעת  דהנה  בס”ד  לפרש  ונראה 
ועצומות, ושרתה עליהם רוח הקודש ורוח נבואה, וכמו שמובא בחז”ל “ראתה שפחה 
על הים מה שלא ראו נביאים”, והביאו רש”י בשירת הים על הפסוק )פרק ט”ו פסוק 
ב’( “זה א-לי ואנוהו”, וכתב “זה א-לי, בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע, 

ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים”.
וי”ל שהנשים הרגישו את עצמן כפחותי דרגא כלפי האנשים, וחשבו שאינם ראויות 
לקבל ולהשיג כאלו דרגות נשגבות, וממילא אינם ראויות לומר את השירה, שאינם 
ראויות שתשרה עליהם רוח הקודש בצורה כזו נעלית שיוכלו לומר שירה. ולכן באו 
אל מרים וטענו, “איך אנחנו יכולות לומר שירה”, הרי עיקר מעלת השירה הוא במה 
כיון  וזה חשבו הנשים  ועצומים,  גלויים נשגבים  ומתוך  רוח הקודש  שאמרוה מתוך 

שהם בדרגה פחותה מהאנשים וטפלות לבעליהן אינן ראויות לכך.

3. באמת להפמ"ג שהובא בביה"ל סוף סי' ק"מ, דאם דעתו היתה על הפרשה שצריך לקרוא אין 
חוזר ומברך, כמעט אינו מצוי כלל שחוזר ומברך, עי' בשו"ת מנח"י )ח"ז סי' ז'(, וכן הכריע החזו"א 

)עי' בארחות רבינו ח"ג עמ' רי"ד(. 
ובעצם החילוק שחילק מרן זצוק"ל בין מפטיר לשאר הקריאה יל"ע בזה, שהרי סו"ס המפטיר הוי 
קריה"ת לכל דבר, וגם מברכים עליו ברכה"ת. ואף שמצינו חילוקים ביניהם, כגון לענין ס"ת פסול 
)עי' מ"ב סי' קמ"ג ס"ק כ"ג(, אך לענין זה יל"ע. אבל הא פשיטא דמרן זצוק"ל איירי דוקא במפטיר 
שאינו מחובת היום, אלא בסוף הפרשה שחוזר וקורא הפסוקים האחרונים, וא"כ י"ל דס"ל למרן 

זצוק"ל שזה מפטיר קל יותר כמבו' במ"ב שם, ולכן שאני משאר הקריאה. 
4. עי' באג"מ )או"ח ח"א סי' ל"ו( דנקט דגם בהפטרה הוי דינא כקריה"ת בס"ת, ואם צריך להוציא 
ספר אחר יצטרך לברך שוב. אבל בס' שערי אפרים )שער ט' סעיף ל"א( כתב לא כן, דבהפטרה א"צ 
לברך שוב. ולכאורה הביאור בזה הוא, דבאמת יוצאין יד"ח בכל הפטרה שקורין אם יש לה איזה 
שייכות קצת לפרשת השבוע ]עי' בשערי אפרים שם סעיף ט'[, ואף בכה"ג שלא היה שום שייכות 
עי' בס' קצוה"ש )סי' פ"ח הערה ס"ז( דאפשר דיוצאין בכל גווני, וע"כ נראה דאין חוזר ומברך. שו"מ 
בכה"ח )סי' רפ"ד אות כ"ז( שהוא ג"כ פסק שאין לחזור ולברך, וכ"כ בשם הדבר משה )סי' כ"ה( 

וברכ"י )אות ט'(, וצריך לעיין שם.
5. סי' קמ"א ס"ק י"ט.

6. השואל אמר שבתוך הדברים עלתה הסברא דבסבא יש את הסברא של איפליג דרא, אבל לא 
דרא  איפליג  יותר  יש  ונינו  דבסבא  זו  הוא מחמת סברא  זצוק"ל  מרן  ברור האם מה שהורה  יצא 

מסבא ובן בנו.
והנה יסוד הטעם להא דאין מעלים לתורה אב ובנו בזה אחר זה או ב' אחים, מבו' בשו"ע שם שהוא 
יש להקל.  עין הרע אך במקום הצורך  יש  בנו  ובן  וזהו שכתב המ"ב שגם באדם  עין הרע,  משום 
ולפי"ז יל"ע קצת בדברי מרן זצוק"ל, שהלא בנין לכאורה יש יותר עין הרע מחמת הפלגת הדורות.

)סי' קמ"א( הביא בשם  זה לתורה, דהב"י  בזה אחר  ונינו  ליתן טעם שלא להעלות אדם  יש  עוד 
הארחות חיים שאין לקרות ב' אחים בזה אחר זה מפני שהם פסולים לעדות זה לזה, וכתיב עדות 
ה' נאמנה. והנה מובא להלכה שסבא ונין הם פסולים לעדות זה לזה, ולפי"ז א"א להעלות לתורה 

בזה אחר זה.
וראיתי לידידי הרה"ג ר' עקיבא מלר שליט"א שכתב בספרו הקריאה בתורה והלכותיה )פנ"ב הערה 
ב'(, דלפי טעם זה צ"ל שאין הקפידא רק באופן שעולים שני קרובים בזה אחר זה ממש, אלא ה"ה 
כאשר עולים באותה קריאה אף שלא בזה אחר זה ממש, ומש"כ הארחות חיים שלא יעלו בזה אחר 
זה כוונתו שלאחר שעלה אחד מן הקרובים שוב לא יעלה השני באותה קריאה אף שלא בסמוך 
לראשון. ע"כ. אך נראה דאינו מוכרח, ואפש"ל שכיון שהטעם הוא משום שפסולים לעדות, אז כל 
האיסור הוא דוקא בצורה של הגדת עדות וזה דוקא כאשר הם עולים בזה אחר זה ממש, דכך הסדר 

בהגדת עדות, וזה ממש כלשונו של הארחות חיים.
ובס' הנ"ל כתוב לתמוה בגוף דברי הארחות חיים, דאף שהתורה נקראת עדות מהיכי תיתי לאסור 
להעלות ב' קרובים בזאח"ז, וכי נאמר שב' קרובים זל"ז יהיו אסורים בתלמוד תורה זה עם זה משום 
שהתורה נקראת עדות. והגר"א בביאורו שם הקשה גם ממה שנשים וקטנים יכולים מעיקר הדין 
לעלות לתורה כמבו' בפ' הקורא עומד דף כ"ג, אף שהם פסולים לעדות, וכן הוכיח מירושלמי סו"פ 
ב' דכתובות שיכול העבד לקרוא בתורה אף שהוא פסול לעדות. ע"כ. ולפי הנ"ל אולי גם זה מיושב, 
דאמנם התורה נקראת עדות, אבל האיסור של פסולי עדות בדברי תורה הוא רק באופן של הגדת 

עדות, שהוא דוקא בשני עדים בזה אחר זה. ועי' בזה.      

 

שבוודאי  טענתם,  על  ניצחת  תשובה  להם  השיבה  מרים  מרים”  להם  “ותען  ולזה 
שזכותם גדול מאוד ובוודאי הם ראויות לומר שירה. וכה אמרה להם “שירו לה’ כי גאה 
גאה סוס ורוכבו רמה בים”, שביציאת מצרים ראינו שהשתנה המציאות ו”סוס ורוכבו 
רמה בים”, שאע”פ שהרוכב הוא העיקר והסוס הוא רק טפל לרוכב, והיה צריך להיות 
שרק הרוכב יענש שהוא החוטא העיקרי, אבל הסוס שלא עשה כלום לא יענש. בכל 
זאת מצינו שלמעשה גם הסוס נענש וסוס ורוכבו רמה בים, הרי שגם הטפל התעלה 
ונעשה שווה לעיקר, וקיבל את העונש כמו הרוכב שהוא העיקר. שכיון שהמעשה הזה 
בלא  ישראל  אחרי  לרדוף  יכול  היה  לא  הסוס, שהרוכב  בלא  להתקיים  יכול  היה  לא 
הסוס. ממילא אע”פ שתמיד סוס הוא רק טפל, בכל זאת לגבי העונש הוא מקבלו כמו 
העיקר. שהמעשה הזה נעשה מכוחו בדיוק כמו הרוכב שהוא העיקר, וע”כ הוא מוגדר 

כשווה דרגה לעיקר ומקבל את העונש בשווה ערך לרוכב.
וממילא אם לגבי העונש הטפל נעשה שווה לעיקר, כל שכן לגבי שכר שהטפל יקבל 
שכר מצווה בשווה דרגה לעיקר, שהרי מידה טובה מרובה וכמו שמצינו במשנה במכות 
)דף ה’ ב’( לגבי עדים זוממים “רבי עקיבא אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר 
עליו ולעשות דינו כיוצא באלו ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה 

על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה וכו’”.
ומעתה ענתה מרים לכל הנשים, שודאי הנשים הם טפלות לבעליהן, אבל גם הטפל 
מקבל זכות כשווה דרגה לעיקר. וכיון שכל המעלות של האנשים נעשה מכח הנשים, 
נגאלו ממצרים. ממילא  צדקניות  נשים  ובזכות  ומעלתם,  בקדושתם  נשארו  ובזכותם 
לגבי השכר והמעלות של השירה, ודאי שגם הם ראויות לזכות לכל המעלות העליונות 
לכל  יזכו  שירה  יאמרו  וכאשר  למאוד,  עד  גבוהה  מעלתן  הם  גם  ולכן  השירה.  של 
גאה  כי  לה’  “שירו  וזהו מה שאמרה להם  לזכות באמירה השירה.  הגילויים שאפשר 
גאה, סוס ורוכבו רמה בים”, כלומר “שירו לה’ כי גאה גאה - גם אנו הנשים ראויות לשיר 
ראויות שתרשה  אנו  וגם  גאה.  וגאה  ישראל  לכלל  והנפלאות שעשה  הנסים  על  לה’ 
עלינו רוח הקודש ונזכה לומר שירה. והטעם לכך הוא משום שסוס ורוכבו רמה בים - 
שכאן ראינו חידוש שהקב”ה מעניש את הסוס הטפל כמו העיקר, ושניהם יחד קיבלו 
אנו  שטפלות  אע”פ  הנשים  ואנו  מרובה  טובה  מידה  ממילא  לים.  ונפלו  העונש  את 
לבעלינו בכל זאת נזכה לקבל את אלו המעלות, ועלינו לומר את כל השירה אל הקב”ה.

נשים במאי זכיין
ב’(, דאיתא בגמ’  י”ז  )דף  וכעין זה שמעתי מהגרי”י פישר זצ”ל לפרש בגמ’ בברכות 
“אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין, באקרויי בנייהו לבי כנישתא )תינוקות של 
בית רבן היו רגילין להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת, רש”י( ובאתנויי גברייהו בי 
רבנן )בית המדרש ששם שונים משנה וגמרא, רש”י( ונטרן לגברייהו )ממתינות לבעליהן 

ונותנות להם רשות ללכת וללמוד תורה בעיר אחרת, רש”י( עד דאתו מבי רבנן”.
לנשים הרבה מצוות שהם  יש  זכיין, הרי  נשים במאי  ולכאורה לא מובן מה השאלה 
חייבות בהם, שהרי הם חייבות בכל המצוות עשה שאין הזמן גרמא, וגם יש עוד כמה 
יש להם הרבה  וכו’, א”כ  הנר  והדלקת  לנשים כמו הפרשת חלה  רק  מצוות שנמסרו 

מצוות שבעבור זה הם ראויות לזכות לקבל את שכרם, ומה הגמ’ שואלת במאי זכיין.
והרבה מצוות שיקבלו עליהם את  זכויות  יש לנשים הרבה  אלא ביאר בזה, שבוודאי 
לתחיית  לקום  זכיין  במאי  נשים  הוא  בגמ’  השאלה  עיקר  אלא  לבוא.  לעתיד  שכרם 
וארץ  טליך  אורות  טל  “כי  הפסוק  על  כתוב  ב’(  קי”א  )דף  בכתובות  שבגמ’  המתים, 
באור  וכל שאין משתמש  תורה מחייהו  אור  תורה  באור  כל המשתמש  רפאים תפיל, 
תורה אין אור תורה מחייהו וכו’”. דהיינו שרק מי שמשתמש באור תורה שלומד ועמל 
זוכה  אינו  בו אור תורה  זוכה לקום לתחיית המתים, אבל מי שאין  ויגע בתורה, הוא 
לקום לתחיית המתים. וא”כ נשים שהם פטורות מתלמוד תורה, איך יהיה להם את זכות 
התורה שיזכו מכוחו לתחיית המתים. ולזה התשובה בגמ’ שעי”ז שהם עוזרות לבעליהן 
בזה  וזוכות  כמותם ממש,  והרי הם  בתורתם  יש להם חלק  בלימוד התורה,  ולבניהם 
לאור התורה לתחיית המתים. שכיון שהתורה מתקיימת מכוחם ממילא הם לא נחשבת 
רק כטפלות, אלא יש לה חלק ממשי בתורה עד כדי כך שזוכות מכח זה לאור תורה, 

ומכח זה בכוחם לקום לתחיית המתים.

שכרם של תלמידי חכמים
כל  יוחנן  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  רבי  “אמר  איתא,  ב’(  ל”ד  )דף  בברכות  בגמ’  והנה 
הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לתלמיד 
עין לא ראתה אלהים  ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו, אבל תלמידי חכמים עצמן  חכם 

זולתך יעשה למחכה לו”.
כך שכל התענוגות  כדי  עד  ועצום,  גדול  הוא  מבואר שהשכר הגדול הצפון לצדיקים 
הפסוק  נאמר  זה  ועל  הזה.  הגדול  השכר  לעומת  וכאפס  כאין  הם  הנביאים,  שניבאו 

)תהלים פרק ל”א( “מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם”.
ובברכת המזון בליל הסדר כתוב בהגדה שאומרים “הרחמן הוא ינחילנו ליום שכלו טוב, 
ליום שכלו ארוך, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ויהי 
חלקנו עמהם”. שהעונג העצום של “נהנים מזיו השכינה” הוא התענוג הגדול ביותר, 
יותר מכל תאוות וחמודות העולם הזה לאין ערוך ולאין שיעור. וכל זה זוכים הצדיקים 

לעתיד לבוא.
והנה בגמ’ בבבא בתרא )דף י’ א’( איתא, “אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך 
חכמים  תלמידי  אלו  יצחק  בר  נחמן  רב  אמר  תמונתך,  בהקיץ  אשבעה  מאי  וכו’, 

והקב”ה משביען מזיו השכינה לעולם  שמנדדין שינה מעיניהם בעולם הזה 
הבא”.



כח האמונה והבטחון בהשי”ת
“ויאמר ה’ אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו”. )פרק י”ד פסוק ט”ו(, 
אעתיק בזה דבר חיזוק גדול, מדברי האור החיים בפסוק הזה, ואלו דבריו “מה תצעק 
אלי, קשה ולמול מי יצעק אם לא לה’ אלוקיו, ובפרט בעת צרה דכתיב קראת מצרה לי, 
מן המצר קראתי קה, ואם לצד שהרבה להתפלל הלא כל עוד שלא נענה מהעונה בצר 
לו לא ירף מתפלה. עוד רואני כי נתקבלה תפלתו ואמר לו ה’ “הרם את מטך”, אם כן 

קבלנות זה שאמר מה תצעק אלי למה”. ועי”ש שהקשה עוד קושיות.
וכתב לתרץ, “אכן יתבאר הענין על פי מאמרם ז”ל שישראל היו נתונין בדין מה אלו אף 
אלו, ודבר ידוע הוא כי כח הרחמים הוא מעשים טובים, אשר יעשה האדם למטה יוסיפו 

כח במדת הרחמים. ולהיפך בר מינן ימעיטו הכח, והוא אומרו צור ילדך תשי.
והנה לצד שראה קל עליון כי ישראל קטרגה עליהם מדת הדין, והן אמת כי חפץ ה’ 
לצדק ישראל אבל אין כח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר, אשר על כן אמר למשה תשובה 
נצחת “מה תצעק אלי”, פירוש כי אין הדבר תלוי בידי הגם שאני חפץ עשות נס כיון 
שהם אינם ראוים מדת הדין מונעת, ואין כח ברחמים כנגד מדת הדין המונעת. ואמר 
אליו “דבר אל בני ישראל”, פירוש זאת העצה היעוצה להגביר צד החסד והרחמים, דבר 
אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל לבם ויסעו אל הים קודם שיחלק על סמך הבטחון 

כי אני אעשה להם נס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים.
“ואתה הרם את מטך” פירוש באמצעות מעשה הטוב נעשה להם הנס ובקע הים, כי 
הוא  הראשון  וצדיק  היה  שכן  ותמצא  לטובה.  להכריעם  הלז  והאמונה  הבטחון  גדול 
נפש,  עד  מים  באו  כי  שאמר  עד  הים  נבקע  ולא  גרונו  עד  ונכנס  עמינדב,  בן  נחשון 
כמאמרם ז”ל )סוטה ל”ז א( ובזה נתישבו הכתובים על נכון”. ועי”ש בדבריו עוד, והנה 
יש ללמוד מדבריו הללו לקח עצום ונשגב, כל אחד לפי מצבו בחיים, ובפרט בענין זיווגו 
של אדם ומזונותיו של אדם שעליהם נאמר שהם קשים קריעת ים סוף, שאם יהודי 
מאמין בה’ בכל לבו בבטחון חזק שיושיע אותו ממצבו, הרי בזכות האמונה הוא יוושע.

קשה כקריעת ים סוף
והנה שמעתי לבאר את ענין זה ש”קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף” )פסחים 
דף קי”ח א’(, ו”קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף” )סוטה דף ב’ א’(, מה הדמיון בין 

קריעת ים סוף לאלו הדברים.
ושמעתי לבאר שכאשר כלל ישראל עמדו לפני קריעת ים סוף, מצבם היה קשה עד 
ובשאר  הים,  את  ממולם  היה  שני  ומצד  אחריהם,  רדפו  המצריים  אחד  מצד  מאוד, 
הצדדים היה מדבר, וכל צד שהיו פונים אליו היה בו סכנת נפשות עד מאוד. והכל היה 

סתום בבחינה כזו שאי אפשר להוושע מהצרה הזו.
בו  ועברו  לשנים  נבקע  עליו, שהים  הישועה ממקום חדש שלא חשבו  באה  ופתאום 
ונושעו מיד מצרים. וזה נעשה על ידי נחשון שקפץ לתוך הים, ובזכות בטחונו ואמונתו 
החזקה נצמח הישועה, ובדבר זה נמשל ענין מזונותיו של אדם וזיווגו של אדם, שהרבה 
הפרנסה  או  הזיווג  נזדמן  ופתאום  רחוקים,  במקומות  הישועה  את  מחפשים  פעמים 
ממקום שלא חשבו ולא פיללו על זה, “רק חזק ואמץ בבטחון חזק בהשי”ת, ואז בוודאי 

תוושע במהרה” אכי”ר.

השלמת קריה"ת של שבת שחרית במנחה
הרב שמואל קליימן

א. כתב הרמ"א ]קל"ה ס"ב[ "אם בטלו שבת אחת קריאת הפרשה בצבור, לשבת הבאה 
קורין אותה פרשה עם פרשה השייכה לאותה שבת". ומקור דבריו באו"ז ]הל' שבת סי' 
מה[, ובטעם הדבר כתב דמלבד חובת הקריאה ביום השבת, בעינן גם לקרוא כל התורה 
כולה בזאת השנה, ולא אמרינן דכיון דנדחה נחדה, דאין קביעות מסוימת איזה פרשה 

יקרא באיזה שבת, יעו"ש.
דביטלו  היכא  אך  בשוגג,  הקריאה  דביטלו  היכא  דכ"ז  צדד  דבעט"ז  בבה"ל  כתב  ב. 
במזיד אין משלימין. והביא דעת הפמ"ג ושעצ"ש דאין חילוק בדין זה בין שוגג למזיד, 
ואף במזיד משלימין. וכתב עלה, דלא נר' כן מדברי הגר"א, שהשווה הגר"א בביאורו דין 
השלמת קריה"ת בשבת הבאה, לדין תפילת תשלומין, ומיניה, דכ"ז הוא בשוגג, כדין 

תשלומין דתפילה, אך במזיד ל"מ תשלומין ]כמבו' בסי' קח[.
ג. כתב הדגמ"ר ]שם[ לחדש, היכא דביטלו הקריאה בשבת שחרית, אם מצאו מנוחה 
]עי' שעה"צ  קוראים במנחה הפרשה שהחסירו בשחרית  בזמן המנחה באותה שבת, 
נתקנה  לא  בשבת  הקריאה  דתקנת  כתב  הדבר  ובטעם  יעו"ש[.  מנחה,  לפני  דקורין 
בכה"ח  ]עי'  במנחה  עתה  קורא  לפיכך  הוא,  זמניה  היום  כל  אלא  בלחוד,  לשחרית 

שהחיד"א פליג בזה יעו"ש[.
ד. לפי"ז יש לומר, דגם לפוסקים דס"ל דאיכא תשלומין לקריה"ת רק בביטלו בשוגג, 
במנחה  דקורא  דהא  במנחה.  קורא  בשוגג,  ולא  במזיד  בשחרית  ביטלו  אם  גם  הכא 
בשבת זו, אינו בתורת תשלומין, אלא מטעם דכל היום זמניה הוא, וא"כ אין לחלק בין 

מזיד לשוגג ]במשנ"ב לא נחת לחלק בהכי, וצ"ת[.
ה. יש לדון בגוונא שלא קראו בשבת שחרית, ויש בידם לקרוא במנחה קריאה אחת, 
או את הקריאה של מנחה ]מתוך הפרשה דשבת הבאה[ או את אשר חסרו בשחרית, 
כיצד נוהגין. דהנה אם כשקורים במנחה את הפרשה דשחרית הוא מדין תשלומין, נר' 
פשוט דקורא את של מנחה ואינו מקיים עתה דין התשלומין דשחרית, דאין נדחה עיקר 
התקנה מפני חובת תשלומין. ברם, למבואר בזה דקריאה במנחה ]את של שחרית[ 

אינה תשלומין, אלא דכל היום הוא זמנו של הקריאה, יש לצדד דקורא את של 
שחרית, דעתה הרי קורא כעיקר הדין. 

שחרית  קריה"ת  דחלוק  ס"ג  קל"ז  בסי'  מבואר  דהרי  ו. 

וכתב המהרש”א, “יש לפרש בזה על דרך וקוי ה’ יחליפו כח, שאמרו בסוף קדושין 
אמר  האדם  את  מחליש  השינה  שמיעוט  ולפי  תורה,  ללומדי  כח  נותנת  שהתורה 
נותן להם כח  בתלמידי חכמים המנדדין שינה בעולם הזה בלימוד תורתם, הקב”ה 
וחלשות  שינה  דאין שם  הבא,  דלעולם  שכינתו  הזה  בעולם  ומשביען  תורה  ללמוד 
הוא  בזה  והיסוד  השכינה”,  מזיו  ונהנין  יושבין  שהצדיקים  אלא  כדאמרינן  האדם 
שהשכר של הצדיקים הוא לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה הם זוכים להרגיש 

את נועם של עולם הבא.
ונראה לומר שנשותיהן של הצדיקים והתלמידי חכמים שעומדים לימינם ומסייעים 
להם לעלות ולהתעלות, לא רק שיזכו לאור תורה שיחייהם לעתיד לבוא, אלא גם יזכו 
להשראת השכינה וכל התענוגים הגדולים שהצדיקים זוכים לזה בעולם הבא ובעולם 

הזה. “ואשרי חלקם וגורלם”.

ותען להם
ומעתה לפי כל זה שהנשים לא רק שזוכות לשכר בעבור עמלם וסיועם לבעליהם, 
שזוכים  הגדולים  ותענוגות  מעלות  לאותם  זוכות  והם  ועצומה  רבה  מעלתם  אלא 
להם התלמידי חכמים, י”ל עוד ביאור ודיוק יפה בפסוק של שירת מרים, דהנה לשון 
“ותען להן מרים” בלשון  לומר  צריך  ולכאורה היה  “ותען להם מרים”,  הפסוק הוא 

נקבה, ולמה כתוב “להם” שהוא לשון זכר.
הזכרים,  ובאותו מעלה של  דרגה  באותה  לנשים, שהם  לומר שמרים אמרה  ונראה 
שכיון שהם גרמו למעלות הגדולות שעם ישראל זכה בהם, ממילא מעלתם גדולה 
השכינה  להשראת  לזכות  ראויים  הם  גם  בוודאי  ולכן  הזכרים,  כמעלת  ועצומה 

ולאמירת השירה.
וגו’,  הנביאה  מרים  “ותקח  וז”ל:  הללו,  כעין הדברים  יקר שכתב  בכלי  שוב מצאתי 
גם הנשים לראות פני השכינה עד שאמרו  זכו  זה  כי במעמד  נביאה  עכשיו נעשית 
כולם זה קלי, כמו שאמרו רז”ל ראתה שפחה על הים כו’, לכך נאמר ותצאן כל הנשים 
אחריה כי הנבואה התחילה במרים וכל הנשים יצאו בעקבותיה במעמד זה כי כולם 
זכו לנבואה וכו’. ומה שאמר ותען להם מרים להן מבעי ליה למימר, אלא לפי שעל 
הים באו הנשים למדרגת האנשים בהשגת הנבואה ע”כ נאמר להם כמדברים לזכרים 

וכו’”.

הסכם יששכר וזבולון
והנה מכל זה אפשר ללמוד לקח גדול בענין “יששכר וזבולון”, שזבולון שדואג לשכרו 
זוכה לכל השכר הגדול הצפון לצדיקים,  ולתורתו, הוא  לו  ועוזר  של התלמיד חכם 

ולעתיד לבוא יזכה לטל תחיה כמו התלמיד חכם בעצמו.
והנה בבעל הטורים בפרשת במדבר )פרק ב’ פסוק ז’(, כותב על במעלת שכרו של 
לפי שזבולון  כדרך שנאמר באחרים,  “ומטה”  ולא אמר  זבולון,  “מטה  וכתב  זבולון, 
היה מפרנס ליששכר. וראיתי בתנחומא הטעם שלא אמר “ומטה” בזבולון כמו שאמר 
בכולן, ללמדך שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא ונותן לתוך פיו של יששכר לפיכך לא 
רצה הכתוב לעשות טפל לו, לומר ששכרו גדול כמותו. וכן הוא אומר עץ חיים היא 
למחזיקים בה ותומכיה מאושר, וכתיב כי בצל החכמה בצל הכסף, לכן חשוב הכל 
במטה אחד וכאילו אמר יששכר מטה זבולון”, “אהה מה גדול הזכות שזוכה מי שיכול 

לעזור ולתמוך בתלמידי חכמים”.
והנה בגמ’ בפסחים )דף נ”ג ב’( איתא, “דאמר רבי יוחנן כל המטיל מלאי לכיס תלמידי 
חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף”. ופרש”י, 

בצל החכמה, במחיצת החכמה יכנס זה שהנההו מנכסיו.
ונראה שכאשר יזכה אותו אחד שההנאה את התלמיד חכם לשבת בישיבה של מעלה, 
הוא לא יישב שם כאבן דומם שאינו מבין את כל דברי התורה שילמדו בישיבה של 
שום  בזה  אין  לדבר,  יכולת  וללא  כלום,  להבין  בלא  לשבת  כזה  דבר  שהרי  מעלה. 
מעלה. ולהפך זה בזיון וצער גדול למי שעומד במצב כזה, אלא הפשט בזה שלעתיד 
התורה  כל  את  לדעת  בתלמידי חכמים,  ואותו אחד שתמך  זבולון  אותו  יזכה  לבוא 
ויזכה  לו את מעיינות החכמה,  יפתח  והחכמה שילמדו בישיבה של מעלה. הקב”ה 

לדעת ולהבין את התורה.

אשריך בעולם הזה
שמעתי מת”ח אחד, שפעם הגיע אל מרן הגר”א קוטלר זצ”ל גביר גדול, שהיה תורם 
ומחזיק הרבה תלמידי חכמים וישיבות מכספו. ואמר הגביר להגר”א, אם לעתיד לבוא 
אזכה לשבת בישיבה של מעלה, כי בצל החכמה בצל הכסף, א”כ לשם מה אני צריך 

גם לשבת וללמוד בעצמי, הרי שכרי כבר מובטח לי בשמים.
ענה לו ר’ אהרן, נכון שלעתיד לבוא תזכה לתורה ותזכה לשכר עולם הבא, אבל אם 
אינך לומד כאן בעולם הזה אתה מפסיד את העולם הזה שלך שרק מי שעוסק בתורה 
יכול  לא  הוא  בתורה,  עוסק  שאינו  ומי  אמיתי.  הזה  לעולם  זוכה  הוא  הזה,  בעולם 
להשיג תענוג אמיתי בעולם. ואשריך בעולם הזה, שייך לקבל רק מכח העסק בתורה 

בפועל ממש.
ובאמת יש יחידי סגולה שזכו להיות גם בבחינת יששכר וגם בבחינת זבולון, וכדוגמת 
מורנו מרן ראש הישיבה רבתי דמיר, מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ”ל, שהיה 
תלמיד חכם מופלג בדורו, וגם תמך הרבה בתלמידי חכמים, ובישיבות אחרות, וכל 
הזוכה ללמוד וללמד, ולתמוך בתלמידי חכמים, אשריו ואשרי חלקו. והשי”ת יזכנו 

בזכות התורה הקדושה שיקויים בנו התפילה, “שיבנה בית המקדש במהרה 
בימינו, ותן חלקנו בתורתך, בעגלא ובזמן קריב”, אכי”ר.

 



מקריה"ת דמנחה לענין חיסור ודילוג, דבקריה"ת דשחרית צריך להשלים את הנחסר 
ואילו בקריה"ת דמנחה כל דקראו י' פסוקים תו לא בעי השלמה יעו"ש. ובטעם הדבר 
כתב המשנ"ב "דהא קרא י' פסוקים כתקנת חכמים ואין הפסוק המדולג חובת היום 
והרי יקראנה בשבת הבא אחריו", וא"כ יש לומר דהכא נמי יקראו הפרשה החסרה, 
דזה חובת היום היא, ומהני זה גם לעיקר התקנה דקריה"ת דמנחה, דסו"ס הרי קראו 

 במנחה, ומה בכך שלא קראו את הפרשה דשבוע הבא, הרי זה אינו חובת היום.  
הבאה  לשבת  שחרית  של  קריה"ת  להשלים  מהני  דהרי  לומר,  מקום  יש  מאידך, 
]כמבואר ברמ"א בשם או"ז[, א"כ יש לומר דאין לבטל התקנה הקבועה של קריאה 
להשלים  יכול  שהרי  דשחרית,  הקריאה  בשביל  הבא[  דשבוע  הפרשה  ]את  במנחה 

הקריאה החסרה לשבת הבאה.
ז. ברם, לפי"ז, כל היכא דביטלו בשחרית במזיד, דיש פוסקים ז"ל דס"ל דאין משלים 
הפרשה  את  במנחה  לקרוא  דיש  דינא  הדר  בבה"ל[,  שמצדד  ]כמו  הבאה  לשבת 
הקריאה  לבטל  יש  דבכה"ג  דמנחה,  הקבועה  הקריאה  ולבטל  דשחרית,  החסרה 
בפוס'  המבוארים  המקרים  אותם  לכל  כמו"כ  ]וה"ה  ועי'  היום,  חובת  עבור  דמנחה 
ז"ל דאין משלימים הקריאה לשבת הבאה, כגון כשחיסר פרשיות מחוברות או פרשה 

שבסוף ספר[.
ח. יש לדון בכ"ז עפ"י מח' האחרונים ז"ל היכא שבמנחה בשבת, או בשני וחמישי, 
דכתב  סק"ד[  ]קל"ה  במשנ"ב  יעוי'  הבאה,  שבת  של  מהפרשה  שלא  קריה"ת  קרא 
ומעכב,  מהני  דלא  ח'[,  ]בתשובה  ציון  הבנין  דעת  בזה.  דנח'  תשובה  הפתחי  בשם 
דכשם שתיקנו דצריך לקרוא כמו"כ תיקנו מה צריך לקרוא, והוא לעיכובא, ואילו דעת 
ערוה"ש ]קל"ה סק"ה[ ועוד אחרונים ז"ל, דאינו מעכב, "דכיון דאינה עולה לקריאת 
הצבור שהרי בשבת הבא יקראוה מחדש, ולא נתקן אלא כדי שלא יהיו ג' ימים בלא 
תורה ומשום יושבי קרנות, ולכן בכל מה שקראו יצאו ידי חובתן" ]לש' הערוה"ש[. 
דנר' דלבנין ציון ודאי לא יקרא הפרשה החסרה דשחרית, וכל מה דיש לדון הוא לדעת 

הערוה"ש. 

מה ענין בית המקדש אצל קריעת ים סוף
הרב יאיר יעקב קרמר

...זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארממנהו. )שמות טו;ב(  יעוין ברש”י שם ד”ה זה קלי 
בשם המכילתא: בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע, ראתה שפחה על הים, 
מה שלא ראו נביאים. ושם ד”ה ואנוהו: אונקלוס תרגם לשון נוה, נוה שאנן ) ישעיה 
לג;כ( וכו’. )זה לשונו של התרגום שם: דין אלקי ואבני ליה מקדשא וכו’ ( דבר אחר, 
ואנוהו לשון נוי, אספר נויו ושבחו לכל באי עולם, כגון מה דודך מדוד ) שה”ש ה;ט-י( 

וכו’. 
בפשטות, כונת רש”י לומר שדרגה כזאת של גילוי שכינה עד כדי שהיו מראין אותו 
מחייב  התרגום,  לפי  נביאים,  ראו  הים מה שלא  על  דהיינו שראתה שפחה  באצבע 

שיבנו לו בית מקדש, ולפי המכילתא, מחייב שיספרו נויו ושבחו לכל באי עולם.
הנה הניחא שדבר כזה מחייב שיספרו נויו ושבחו לכל באי עולם, אולם טעון הסבר 

לפי התרגום מה ענין בית המקדש לכאן.
שגוי  לו  וסיפר  זצ”ל  דיסקין  המהרי”ל  לפני  יהודי  בא  שפעם  מסופר  ראיתי  והנה 
מתנכל להרוג אותו לאחר שאיבד אצלו את כספו. יעץ לו הרב מבריסק ללמוד בכל 

יום משניות מסכת מדות. היהודי נהג כך והגוי הפסיק לרדוף אותו.
נלאו חכמי ירושלים למצוא מקור לעצת הרב מבריסק, ולא עלתה בידם. ממילא הגיעו 
למסקנה שמכיון שהרב מבריסק גזר כך, לכן היהודי ניצל – אך באותה מידה יכל היה 

ללמוד גם משהו אחר.
כאשר ספרו לאדמו”ר ר’ יואל מסטמר זצ”ל, הגיב מיד שמקרא מפורש הוא, )שמואל 
א’ יט (: ויבקש שאול להכות בחנית בדוד... ודוד ברח וימלט ויבא אל שמואל הרמתה... 
וילך הוא ושמואל וישבו בניות. על זה שואלת הגמרא )זבחים נד ע”ב (: מה ענין ניות 
אצל רמה? ומבארת שהיו יושבים ברמה ועוסקין בנויו של עולם ) ברש”י: עניני בית 
הבחירה(. הרי לנו שבשעה שדוד המלך פחד מהחרב, הלך ועסק בעניני בית המקדש, 

וזה מקורו של הרב מבריסק.
הנה לפי הגמ’ בזבחים הנ”ל יוצא שבאמת נוה ונוי הם שני צדדים של אותו מטבע, 

מכיון שבית המקדש היא היא נויו של עולם, ולא שני פירושים כמו שמובא ברש”י. 
עוד אפשר לפרש לפי זה מה באמת ענין בית המקדש אצל קריעת ים סוף. דהנה לפני 
קריעת הים כתוב )שם יד;ט-י”ד( וירדפו מצרים אחריהם וכו’ ופרעה הקריב וישאו בני 
ישראל את עיניהם וייראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל ה’. ויאמרו אל משה המבלי 
אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים. וכו’. 
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה’ אשר יעשה לכם היום כי 
אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ה’ ילחם לכם ואתם 
תחרישון. די”ל שכדי להפיג את פחדם התגלה אליהם הקב”ה בדרגה כזאת המחייבת 
בנית ביה”מ וזה קיום של “וישבו בניות” כדי שיהיו בגדר “עוסקים בנויו של עולם” 

וכנ”ל.

"אז ישיר"
הרב יהודה שניידר

תניא אמר רבי אליעזר כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרו לעולם הבא שנאמר 
אז ישיר משה שר לא נאמר אלא ישיר אותו לעתיד לבא.

בשמחה  הים  שירת  שיאמר  הזוהר  בשם  כתב  סקי"ז  נ"א  סי'  ובמשנ"ב 
בשמחה  והאומר  בים  עבר  היום  באותו  כאילו  בדעתו  וידמה 

מוחלין לו עונותיו.

 

סיפוקו  על  בא  האדם  שכאשר  השלמות,  הרגשת  מתוך  היוצא  דבר  הוא  השיר  הנה 
מתרונן השיר בפיו, ובקריעת ים סוף נשלמה יציאת מצרים ואז נשתוררו בשיר.

והנה יסוד השיר הוא להודות על התיקון והשלימות, שאין השיר בא אלא מתוך תכלית 
השלמות, והנה תכלית הבריאה היא להביא לתיקון ולשלמות, ולפיכך כל האומר שירה 
את  הזה  בעולם  בנפשו  שקיים  שכמו  ומשום  הבא,  לעולם  ואומרו  זוכה  הזה  בעולם 
שהוא  הבא  בעולם  לשיר  יזכה  כמו"כ  השירה,  ע"י  ושלמות  תיקון  של  הזאת  המידה 

עולם התיקון.
התיקון  דהנה  עונותיו,  לו  מוחלין  בשמחה  שהאומרה  הזהר  דברי  היטב  יובן  ובזה 

והשלמות לא יתכנו בלא מחילת עונות, ולפיכך זוכה למחילת עונות.
רש"י עה"פ אז ישיר הביא דברי חז"ל מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה, דישיר משה 
משמע לעתיד לבא, ונראה ביאור הדברים דשירה שהיא פועל יוצא מתשלום התכלית 

הנרצית, ולפיכך היא זכר לתכלית התיקון לעתיד לבא שאז ישיר משה שיר חדש.
כדכתי'  לפני הקב"ה  בלשון שנתרעמתי  מביא מהמדרש שאמר משה  הטורים  הבעל 
הדברים  ביאור  ונראה  ולקלס,  לשבח  אתחיל  לשון  באותו  פרעה,  אל  באתי  ומאז 
שאדרבה מתוך החושך מאיר האור, ובאותו לשון שתמה משה רבינו איך תבא הגאולה, 

באותו לשון שורר והודה בראותו איך הכל נצרף ונשלם לטובה גדולה.
הרמב"ם פ"ז מהל' תפילה הי"ג כתב יש מקומות שנהגו לקרות בכל יום אחר שמברכין 

ישתבח שירת הים ואח"כ מברכין על שמע וכו'.
ובדברות משה פסחים פ"י סי' ה' ענף ד' ביאר המנהג לומר שירת הים אחרי ישתבח 
ולא כמנהגנו קודם ישתבח, וביאר דבברוך שאמר אומרים ובשירי דוד עבדך נהללך וכו', 
ולפיכך אומרים רק מספר תהילים שהם שירי דוד, אבל שירת הים שאינה משירי דוד 

אם יאמרה קודם ישתבח הוי הפסק, שהרי בברוך שאמר בירך רק על שירי דוד.
וי"ל באופן אחר דהנה חובת היהודי לעורר בכל יום את זכרון ורגש השמחה של קרי"ס 
שהרי יציאת מצרים נצטווינו לזוכרה בכל יום, ובכלל זה גם ניסי קרי"ס, ובכלל חובה 
זו גם כן לשמוח ולהודות ולשורר, אבל אינו מובן מה ענין שירת הים לפסוקי דזמרה, 
שכן פסוקי דזמרה עניינם שירה וזמרה על חסדי השם שבכל יום ובכל עת, אבל אינם 
וא"כ שירת הים  ולנו הם לזכרון בלבד,  עוסקים בניסים הקדומים שהם נחלת העבר 
אינה מתיישבת עם שאר  לעינינו א"כ לכאורה  אינה מוחשית  לזכרון אבל  לנו  שהיא 
י"ל דלפיכך היו שנהגו להוציא את שירת הים מפסוקי דזמרה  ולפ"ז  פסוקי דזמרה, 

ולאומרם אחרי ישתבח.
ויש ליישב מנהגנו לומר שירת הים קודם ישתבח, דאמנם אי"ז שירי דוד וגם אינם בכלל 
פסוקי דזמרה שהם שבח הבריאה וחסדי השם עמנו יום יום, אבל הנה כל יסוד השירה 
בעולם דהיינו לשיר את שיר התיקון והתכלית הנרצית כאן בעולם הזה, וכדוגמת העולם 
הבא, חידוש זה שאפשר כבר בזה העולם להשיג את שירת התיקון השלם נתייסד ע"י 
משה רבנו בשירת הים, )ומה שאמר אדם הראשון מזמור שיר ליום השבת וגו', שאני 
שבת שהיא כנגד עולם התיקון, שהשבת היא מעין עולם הבא, אבל לגבי שיר בענייני 
העולם הזה היה מרע"ה ראש וראשון( וממילא י"ל דגם שירי דוד יסודם בשירת הים 
ששם נתחדש ענין השירה, ולפיכך מכיון ששירי דוד מיוסדים על שירת משה לפיכך 

הויא שירת הים בכלל ברכת שירי דוד.

הערות לפרשת השבוע
"וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך"

איתא בע"ז יא. במעשה דאונקלוס כי הוו שקלו ואזלו, א"ל אימא לכו מילתא, בעלמא 
וכו', הקב"ה נקט נורא קמי ישראל דכתיב וה' הולך  ניפיורא נקט נורא קמי פיפיורא 

לפניהם יומם וגו' ע"ש. 
ואזלא מהפך פשטא מונח קטן, כלומר  זה הענין בטעמי המקרא קדמא  יתכן דנרמז 
דהקב"ה מקדים והולך לפניהם, הפך פשיטות דעלמא דמונח בקטן, דאיהו מחזיק את 

האש לפני הגדול.
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף" )י”ג, י”ח( יעויין ברש”י שביאר מדוע 
ויל”ע, דים סוף הוזכר כבר קודם לכן בפרשת וארא “ויהפך ה'  נקרא שמו “ים סוף”, 
רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף” )י’, י”ט(, ואמאי לא פירש טעם 

השם התם.
ב. “ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר" )י"ג, כ'( וכתב רש"י וז"ל, ויסעו מסכת - 
ביום השני, שהרי בראשון באו מרעמסס לסכות, עכ"ל. ויל"ע מנא ליה דלא נסעו גם 

מסוכות באותו יום.
ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים  וילחם עם ישראל ברפידם:   “ויבא עמלק  ג. 
וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי" )י"ז, ח' – ט'( 
ויל"ע מדוע לא פנה משה אל ה' כמו שפנה אליו בעת עומדם על הים ומדוע החליט כאן 

להלחם על דעת עצמו בלא לשאול את ה’ ולבקש ממנו.
ד. “ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר 
עמלק מתחת השמים" )שם י"ד( עיין חי' מרן רי"ז הלוי על התורה כאן שכתב לבאר 
וזהו  פירושה,  דהיינו  התורה שבע”פ  ואת  דידה  התורה שבכתב  את  יש  פרשה  דבכל 

מאי דכתיב הכא, “כתוב זאת זכרון בספר” תורה שבכתב, “ושים באזני יהושע” 
תורה שבעל פה. והביא דברי הרמב”ם בהקדמה דמשה מסר התורה ליהושע 

התורה  את  ]שמסר  לכך  מקורות  כמה  והראה  עליה,  וציוהו 



דברי חזוק
לע"נ הילדה רחל בלומה בת משה יעקב

א. ההנהגה בבואו ובצאתו מבית הכנסת- קודם בואו לבהכ”נ בעוד שהוא 
וירתע  וירגיש  ברגש”.  נלך  אלוקים  “בבית  יאמר  בהכ”נ  בהחצר  עדיין 
“ואני  ויאמר  מעט  וישהה  וימתין  עצמו בהכנסתו לבהכ”נ מרוב פחדו, 
ברב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך” ואח”כ יכנס 
]מ”ב הקדמה לסי’ מ”ו [ ]ואם הוא קודם ברה”ת עיין סי’ ס”ה ס”ק ח’ 

ושעה”צ ס”ק י’ להיכן שמפנה, דמשמע דיכול לומר זאת[.

לפני  הישר  שוררי  למען  בצדקתך  נחני   “ד’  אומר  מבהכ”נ  וכשיוצא   
נמי כשגמרו  ]רמ”א סוף סי’ קל”ב[ דבמקדש  ויוצא  דרכך” ומשתחווה 
העבודה היו משתחוין ויוצאין ]מ”ב שם[ ]ומשמע דווקא שיוצא לאחר 
שהמהרי”ל  מביא  ובמ”א  במ”א”  “ועיין  המ”ב  מסיים  אולם  תפילה, 
משמע  אולי  כתלמיד הנפטר מרבו.”  בכל פעם  “ובצאתו מפתח בהכ”נ 

בכל פעם שיוצא.[

לכוון  יש לזכור בשעה שמברכים על הטלית  והט”ק-  ברכת הטלית  ב. 
לפטור בברכה גם את הט”ק  ]שו”ע סי’ י’ סעיף ח’ ומ”ב ס”ק כ”ד. וע”ש 
לפני  )כגון שלומדים  מרובה  זמן  ביניהם  במ”ב דמשמע שאם מפסיק 

התפילה וכדו’( צריך לברך על הט”ק מיד שקם[

ג. הקורא ק”ש לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו 
בפרשה ראשונה שהוא עיקר קבלת עומ”ש, מפני שנראה שקורא עראי, 
ו’[  סעיף  ס”ג  סי’  ]שו”ע  קבע  אותם  עשה  ודרשינן  בם  ודברת  וכתיב 
ולכן אין לתת צדקה  י”ז[  ואפילו לדבר מצווה אסור לרמוז ]מ”ב ס”ק 
לעני ]פס”ת אות ו’ בשם האחרונים ע”ש[ ויש מחמירין גם בפרשה שניה 

אך לדבר מצווה לכו”ע מותר לרמוז בפרשה שניה ]מ”ב ס”ק י”ח[

ג’(  אין לברך קודם שיתפוס הלחם )שו”ע קכ”ז סעיף  ד. ברכת הפת- 
כנגד  אצבעות  עשר  בהן  שיש  הברכה  בשעת  הפת  על  ידיו  שתי  יתן 
עשר מצוות התלויות בפת. ובמ”ב ס”ק כ”ג כותב “יתן שתי ידיו. היינו 
דטוב לעשות כן.. כתבו האחרונים כשיאמר השם יגביה הכיכר, ובשבת 

שמברכין על שתים יגביה את שתיהם”.

ה. כבוד אשתו- “ וא”ר חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין 
ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנא’... לעולם יהא 
אדם זהיר בהונאת אשתו שמתוך דמעתה מצויה אונאתה קרובה. )ב”מ 

נ”ט ע”א( “באונאת אשתו. באונאת דברים לצערה “ )רש”י( 

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

יתרו – כבוד חמיו
משפטים – כפייה על המצוות

תרומה – שיעורי מדות של תורה

תורה  קבל  דמשה  אבות  מסכת  בריש  מפורשת  משנה  הביא  לא  אמאי  וצע”ג  ליהושע[, 
מסיני ומסרה ליהושע.

תגובות
תגובה לדברי הרב י.ז. דסקין

הרה"ג רי"ז דסקין חידש שיש שני עניינים בנתינת הדם של פסח מצרים, ויתכן שהיו גם 
שני מעשים שונים דרש"י על הפסוק והיה הדם לכם לאות כתב ולא לאחרים לאות, שהדם 

היה ניתן בפנים, ואולם תרגום יונתן ב"ע תרגם מלבר, דהיינו מבחוץ.
ולדברי הנ"ל ייתכן שאין כאן מחלוקת, דדם הפסח מדין מתיר של הקרבן היה בחוץ, והדם 

המעורב של פסח ומילה לאות היה בפנים.
הרב אברהם ישעיהו קלרברג

הא דפירש הרב שמואל מנחם כהן את קושייתו דאם בניו של משה היו גוים א"כ מה היתה 
ידע את  ולא  י"ל דהנה משה רבינו נתגדל בבית פרעה כמצרי  עבירתו שלא מל את בנו, 
יחוסו, ובאבן עזרא פירש הפסוק ויצא אל אחיו דהיינו למצריים, ולכן גם כשברח למדין 
בסנה  לו  נתגלה  כשהקב"ה  אח"כ  אולם  כגויה,  צפורה  את  ונשא  ידע  שלא  להיות  יכול 

מסתמא אשתו נתגיירה ולכן נולד אליעזר כישראל.
בדברי חיזוק כתבתם שלא לצאת משנפתח הס"ת, ולכאורה הכוונה כדי לקרות, אבל אלו 
שנוהגים לסגור הס"ת בשעת הברכה אף שכבר פתחוהו מקודם להראות מקום הקריאה 

מותר לצאת.
בענין לומר שיר המעלות בימים שאין בהם תחנון, היינו גם בערב ממנחה גדולה יש לומר 

שיר המעלות, ובערב שבת הוא מחצות, עיין מ"ב ריש סימן רס"ז וחק יעקב סימן תפ"ט.
הרב דוד אריה שלזינגר 

עבור גליון פרשת בשלח מס' 304 תשע"ו:
תגובות לתגובות הרה"ג רבי דוד אריה שלזינגר שליט"א:

א' בענין אמירת שמע עם הציבור במקום שאסור להפסיק, שנתבאר בשו"ע סימן ס"ה סעיף 
ב' שיש לומר בניגון הציבור כדי שיהא נראה כקורא עמהם. הביא שאפשר גם להניח היד 
על העינים. כ"כ הכף החיים שם סק"ז, אבל משמע שהוא מלבד האמירה בניגון שמע, שזה 

נזכר בשו"ע ולא מסתבר שאפשר להחליף לאופנים אחרים.
שהמנהג  כמדומה  וחמישי,  בשני  אפים  נפילת  לאחר  ישראל  אלוקי  ה'  אמירת  בענין  ב' 
לאומרו בישיבה, ועיקר הדין להוסיף בתחנונים בשני וחמישי מקיימים באמירת והוא רחום 
ובזה מקפידים לעמוד, וכן ראיתי בתשובות הגר"ח קניבסקי שליט"א )בסו"ס אשי ישראל 

תשו' רמ"ה( שהמנהג לשבת.
ג' בענין סמיכת ברכת הריח קודם תפילת הדרך, עי' הגהות חת"ס לשו"ע או"ח סי' ק"י 
סקי"ג שכתב שההרחה הוי הפסק, ואמנם כשאין באפשרותו מסתבר שזה עדיף מכלום, 

אבל לכתחילה יש להסמיך לברכה אחרונה וכד'.
 הבחור יוסף פליסקין

תגובות להגאון הרב דוד אריה שלזינגר
א. העיר היטב שלא דייקנו בלשון תפילת הדרך במה שכתבנו “ותתנני” ואילו במ”ב איתא 
בדבר,  עיינו  הערתו  עקב  אולם  הדברים.  מקור  שהוא  במ”א  וכ”ה  איתו  והצדק  “ותנני”. 
ובגמ’ ברכות כ”ט ע”ב כתוב ותתננו, וגם בסידור אזור אליהו כותב את הנוסח שנמצא בכל 
ס”י )בין פולין ובין אשכנז מערבי( ושם כתוב ותתננו, וכמדומה שגם מנהג העולם לאומרו 

בשני ת’ ולא בת’ אחת. 
ב. עוד כתב שבימי שני וחמישי שעומד מקודם בפיוט ד’ אלוקי ישראל יש לדקדק לשבת 
באנחנו לא נדע כדי שיוכל לקום בתיבות “מה נעשה”. והערתו הינה לנוסח ספרד, שבנוסח 

אשכנז כמדומה המנהג לשבת בד’ אלוקי ישראל.
ג. הבאנו לנגן התיבות שאומר עם הציבור שקורין שמע במקום שאסור להפסיק. והוסיף 
רק  זו  והנה בפוסקים לא הביאו עצה  עיניו.  ידו על  עוד עיצה לשים  הרב שלזינגר שיש 

בכה”ח כותב ]ס”ה, ז’[ שחוץ מלנגן עימם צריך גם ליתן ידיו על פניו.
מדור דברי חיזוק

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪


