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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 –אשרי האיש 

פנינים והארות 

מכל הדורות / 

ישראל אברהם 

 קלאר
אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

משובח מכל המזמורים  המזמור הזה

 וח"ט(ש' מד)

"אשרי איש ולא אשרי 

]ואולי למה לא  –אשה?" 

דייקה הגמרא כך כן...[ 

לגבי אשרי האיש 

 ? שבמזמור א'
 אישהגמרא )ע"ז יט.( מדייקת "אשרי 

]ירא את ה'[, ולא אשרי אשה?" ועונה, 

שהאיש בא לדרשה: ששב כשהוא איש 

בצעירותו, או שמתגבר על יצרו  –

 גיבור.   –כאיש 

על דברי הגמרא, למה לא  ויש לתמוה

איש' הדייקה הגמרא כך לגבי 'אשרי 

שבמזמור א', והלוא עוסקת שם הגמרא 

באריכות במזמור א'?! ]ועד כה ראינו 

 את תירוץ התוספות שם, ועוד[. 

תירוץ: מלת 'האיש' אינה מיותרת 

 לדרשה

]מבעלי התוס'[  תוספות רבינו אלחנןב

 ' במזמור א'אישה'מלת מבואר כי 

כי הגמרא  האינה מיותרת לדרש

בסמוך על אברהם  דורשת אותה שם

. ויש להטעים, שהרי לפי מדרש אבינו

שוחר טוב הדרשה מבוססת על כך 

 .אשאברהם נקרא בתורה 'האיש'!!

 דווקא איש –תירוץ: אשרי האיש 

ובכמה ספרים כתבו לתרץ שבמזמורנו 

ולכן אי אפשר  אין אשה נכללתאכן 

 ול "ולא אשרי אשה?", וכדלהלן:לשא

מלת כי  מבאר בבינה לעתים. ב1

מודגש בה ש"האיש" לא זו  "אשר"

הסיבה לכך ש"אשריו" אלא "לא הלך 

 .גבעצת רשעים וגו'"

כי כאן נאמר  מבאר דעיון יעקב. ב2

ואשה אין דרכה להיות בעצה,  "בעצת"

כל ההולך בעצת  .(נט"מ ב) דברי חז"לכ

 אשתו וכו'. 

 'פרק ז סי"ק ב)מדברי הרא"ש . וכבר 3

 "אשר פריו"שמשמע שסובר יט( 

, שבמזמור אשרי האיש אינו כולל נשים

 . העיי"ש

                                                             
 ד"המנחה' )אב ב'קומץ צינץ ל"מהרא ואף א

 טעם שובה( מבאר לשבת דרוש, פלאצק

 .לדרשה, עיי"ש מיותר אינו" האיש"ש
 סג דף, נו דרוש', קץ עת' חלק, פיגו ע"ר ב

 א."ט
ולעומת זאת בפסוק "אשרי איש ירא וגו'"  ג

 "אשרי מי שהוא איש". פרשתכול להי
 א.,יט ז"ע יעקב עין על, ריישער י"ר ד
אינו  ההכרחאף אם  לפי פירושים אלו ה

 "אפשר"שייך בפסוק שלנו, עדיין שמא 

ואמנם כמה  לדרוש כן גם על פסוק זה,

מפרשים השתמשו בדרשה זו גם לעניין 

. ואם לא שבעת, הא לך פסוק אשרי האיש

 קומץ המנחהב: א. שני תירוצים נוספים

המלה "איש"  שלפיו כתב שם ביאור נוסף,

ואולם לגמרא  ,ממעטת אשה אינה בהכרח

היה דיוק מיוחד מפסוק "אשרי איש ירא 

והוא  ,מקום שלישי ,וגו'", כי במקום אחר

ירא  כלכתוב "אשרי  תחילת מזמור קכ"ח,ב

" אישה'", ומכך ששינה כאן וכתב "אשרי 

 משמע שבא לציין דבר מה במלה זו.

)ר"מ ועקנין, ראב"ד  זכרון מאירב ב.

כי  ביאר רמא( 'עמ ב, דרוש קטז"בטבריה, ח

לא יכל להקשות כאן 'אשרי האיש ולא 

אשרי האשה', שהפסוק אומר כאן שאשרי 

האיש שאינו הולך בעצת רשעים, שראוי 

אם בתורת ה' חפצו,  אפילוהוא להילול 

ר"צ עשוש( )ב"כפות תמרים" ויצוין כי 

שמ"אשרי האיש" לתרץ להפך, כתב 

בה"א הידיעה אי אפשר לדייק "ולא 

]ואולי  נשים לרבותאשה" כי ה"א 

  .[ו...'האיש' אותיות 'אישה'בפרט ש

 "וההפתעה הגדולה..."

ונסיים את התירוצים בתירוץ מסוג 

לפי גירסת אחר... ההפתעה הגדולה, ש

כל דברי  עוליםאכן  זמדרש הגדול

והכל  !!הגמרא על מזמור "אשרי האיש"

דבר אחר אשרי האיש המשך אחד: "

אשרי איש ולא בצדיקים הכתוב מדבר, 

אלא וכו'", וממילא לא נולדה  ?אשה

 ח...כל תמיהה

/  לגברא גברא בין

 ש"בר אהרן הרב

 ליפשיץ
טעם לאיסור העבדות אחר 

 היובל
ים לִּ  שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשסָּ ה ַהםִּ ם. ְוֵאלֶּ ְפֵניהֶּ

ים ַיעֲ  נִּ י ֵשש שָּ ְברִּ ד עִּ בֶּ ְקנֶּה עֶּ י תִּ ד כִּ בד

ם בְ  מָּם. אִּ י חִּ ְפשִּ ת ֵיֵצא ַלחָּ עִּ וד וַבְחבִּ ַגסד

                                                                           
שהתורה מגינה עליו מיצר הרע, וכל שכן 

אם  ןנשים שאין להם את הגנה זו שאשריה

 אינן הולכות בעצת רשעים. 
ששון כהן מעיר קרית גת העלה מר  ו

בחיבורו הצעה כזו על מלת "האיש" 

שבמזמור זה, מבלי להתייחס לדברי הגמרא 

 על אשרי איש.
 .נח 'ר"ד העדני, תחלת פר ז

גם לגירסת הש"ס שמא יש לומר שאכן ו ח

דרשות אלו גם על "אשרי שבידינו נדרשות 

האיש" ]ואף דרשת "במצוותיו ולא בשכר 

גם על "בתורת ה' חפצו", מצוותיו" נדרשת 

רות ) כדברי ר"ש קלוגר ב"תולדות שלמה"

[ אלא שבחרה הגמרא לנקוט את (ז ג,

הדרשה באופן שנדרשה בפועל על ידי 

ריב"ל ור"א, שהם דרשו כך על פסוק "אשרי 

איש". ובזה יובן מדוע הובאו דרשות אלו 

 בין הדרשות ממזמור "אשרי האיש".

 



 

 2עמ' 

ם ַבַעל  וד ֵיֵצא אִּ א ְבַגסד ה הוא יָּבד חָּ אִּ

ן לד  תֶּ יו יִּ נָּ ם ֲאדד . אִּ וד םד וד עִּ ְשתד ה אִּ וד ְויְָּצאָּ

חָּ  אִּ ת הָּ וד נד וד בָּ ים אד נִּ וד בָּ ה לד ה ְויְָּלדָּ חָּ ה אִּ

נֶּיהָּ ְוהוא ֵיֵצא ְבגַ  ְהיֶּה ַלאדד יהָּ תִּ דֶּ ילָּ . וִּ וד סד

ת אֲ  י אֶּ ַהְבתִּ ד אָּ בֶּ עֶּ אַמר הָּ ר יד מד ם אָּ י ְואִּ נִּ דד

א נָּי לד ת בָּ י ְואֶּ ְשתִּ ת אִּ י.  אֶּ ְפשִּ ֵאֵצא חָּ

ישד  גִּ ים ְוהִּ קִּ ֱאלד ל הָּ נָּיו אֶּ וד ֲאדד ישד גִּ ל ְוהִּ וד אֶּ

נָּיו אֶּ  ַצע ֲאדד ל ַהְםזוזָּה ְורָּ וד אֶּ ת אד לֶּ ת ַהדֶּ

ם. )טז, א לָּ וד ְלעד דד וד ַבַםְרֵצַע ַוֲעבָּ ְזנד  ו(-אָּ

פרשת המשפטים הראשונה בה נצטוו 

ישראל אחר מתן תורה היא 'פרשת 

רשים על עבדים', וכבר עמדו המפ

החשיבות הרבה שנתנה התורה לדיני 

עבדים עד כדי שתאמר פרשה זו 

 בראשונה.

גם במהות דיני העבדים שנצטוו 

ישראל, ניכר כי מטרת התורה היא 

למעט ככל האפשר את העבדות 

בישראל כשבתחילה מותר למכור את 

הגנב רק לשש שנים ולא ליותר מכך. 

ואף אם בדין זה ניתן היה להבין כי 

התורה על מצבו של העבד שלא  חסה

ימכר לצמיתות ויפסיד את שחרור 

נפשו לעולם, בדין עבד נרצע מוכח לא 

כך. אחר שש שנים בהם עבד את 

אדוניו, הגיע זמנו להשתחרר לחפשי, 

אף על פי כן הוא רוצה להשאר תחת 

אדונו, כי כן טוב לו. כמה תנאים 

מצריכה התורה כדי שיוכל להמשיך 

הדברים מראים כשכל  טבעבדותו

בבירור כי רצונו להמשיך בעבדותו אינו 

עולה בקנה אחד עם רצון התורה. ואף 

במקרה שנרצע יכול להמשיך רק עד 

היובל ואז אפילו ברצונם הכנה של שני 

הצדדים חייב העבד לצאת לחפשי. 

והתמיהה רבה, מה מקום ראתה תורה 

לחסום בפני העבד את רצונו להמשיך 

 נח לו? בחיי העבדות אם כך

רש"י מביא את דברי חז"ל "אמר  ר' 

יוחנן אוזן ששמעה בהר סיני כי לי בני 

ישראל עבדים והלך וקנה אדון לעצמו 

ירצע" וכן את דרשת ר' שמעון "אמר 

הקב"ה; דלת ומזוזה שהיו עדים 

במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל 

שתי המזוזות ואמרתי 'כי לי בני ישראל 

ון לעצמו עבדים' והלך זה וקנה אד

ירצע בפניהם". והבנת העניין נעלמה, 

מה עניין עבדות אצל אדון לעבדות 

אצל הקב"ה? האם היותו עבד לאדונו 

מהוה סתירה לעבדותו כלפי הקב"ה 

הלא יכול להקפיד על קלה כבחמורה 

ואף ללכת לשיעור תורה בכל יום? ואם 

מחמת שמשועבד למלאכת אדוניו, הכי 

                                                             
 כמובא בגמרא בקידושין,  ט

ים כל אין אנשים עצמאיים שעסוק

 ימיהם להביא טרף לביתם?

 שעבוד עולם -העבדות 

התשובה לדברים נעוצה בדברי ימי 

קדם בהתנהלות הדברים באומות 

בשנים קדמוניות. החברה בזמנם היתה 

מחולקת לשני מעמדות. המעמד 

העליון המבוסס ומעמד העבדים שהיו 

או מבני אותו אומה שהגיעו לחרפת 

על  רעב ונאלצו למכור את עצמם, או

ידי חטיפות של שודדים שמכרו את 

שללם בארצות שונות, וכנודע כל 

העניין. לעבדים כלל לא היו זכויות 

מינימליות, הם היו נתונים לחסדיו של 

האדון כשורו וחמורו, הם ובניהם עד 

סוף כל הדורות. וכפי שהיו אבות 

אבותינו במצרים, שאם לא היה 

הקב"ה מצילנו מידם הרי אנו ובנינו 

ני בנינו משועבדים היינו לפרעה וב

 במצרים )בעל ההגדה(.

המצוה הראשונה אותה צוה הקב"ה 

את ישראל היתה לשרש את המידה 

הרעה הזאת של הבדלי מעמדות 

באומה אחת. ולכן גם עבד שרוצה 

להמשיך בחיי העבדות, אסרה זאת 

התורה למען התועלת הכללית של 

מניעת המדה המגונה הזאת אצל עם 

הם אמר הקב"ה: "והייתם לי ה', עלי

סגולה מכל העמים..., ואתם תהיו לי 

ממלכת כהנים וגוי קדוש" איך יתכן 

אם כן שבממלכת הכהנים יהיו אנשים 

 המשועבדים אחד לשני לדיראון עולם?

וכה הם דברי הרמב"ם בהלכות 

לדיינים בהנהגתם כלפי בעלי הדין 

)הלכות סנהדרין פכ"ה ה"ב(:  ואסור לו 

ם קלות ראש אע"פ שהן עמי לנהוג בה

הארץ, ולא יפסע על ראשי עם קודש 

אף על פי שהן הדיוטות ושפלין. בני 

אברהם יצחק ויעקב הם, וצבאות השם 

שהוציא מארץ מצרים בכח גדול וביד 

 חזקה"

בהלכות עבדים מתבטאת ביתר שאת 

ההתייחסות המתבקשת בעם ישראל 

בין איש לרעהו ובין מחנה אחד לחברו. 

עבדות עולם, לא עוד עבדות  לא עוד

משפילה כפי שנהוג היה בכל האומות 

כולם. בני ישראל צבאות השם 

שהוציאם מארץ מצרים הם ובחר בהם 

להיות לו לעם סגולה. ולכן העבד 

שרוצה להמשיך בחיי העבדות תחת 

להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש תחת 

מלכותו של מלך מלכי המלכים דינו 

  ילת.להרצע באוזן וליד הד

                                                             
זה גם השורש לכל הלכות יובל  י

שמשמעותו שלא יהיה אחד מישראל 

שמאבד את נחלתו לחלוטין והולך מדחי 

ומזה נלמד אף אנו מוסר השכל 

בחשיבות ההתייחסות לכל איש 

מישראל בכבוד הראוי לו שהרי בן 

אברהם יצחק ויעקב הוא ומצבא השם 

 שהוציא הקב"ה ממצרים.

 האור במשנת

 יעקב הרב/  החיים

, שיינברגר שלמה

 במשנת' ס"מח

 'י"רש
 יודעים הגבירים אין וכי

" החיים האור" מאמר את

 ?'הק
ם ף אִּ סֶּ ת ַתְלוֶּה כֶּ י אֶּ ת ַעםִּ י אֶּ נִּ עָּ ְך  הֶּ םָּ עִּ

  (כד, כב) וגו'

ראה(  )סוף פר'  ישראל אוהבבספה"ק 

 לבבך ירע ולא' גו תתן בפסוק נתון

עפ"י  פירש'. גו הדבר בגלל כי לו בתתך

 בפרשתנו על ל"ז 'הק ח"האוה דברי

 העני את עמי את תלוה כסף "אם פסוק

 תובראו השואל ישאל דלכאורה עמך",

 ללא לרוב בזהב האדם כבוד ירבה כי

 להאדם' ה הספיק לא ולמה. בו צורך

 מה זה כי. לו והכרח שצריך מה רק

 לאדם יחסר שלפעמים רואים שאנו

 בדבר טעם יש. צרכו כדי אפילו לו ואין

 הון אוצרות כ"משא. עונו על לייסרו

 הודיע לזה. בהם צורך לאין לאיש למה

 ויםרא שאינם אנשים יש כי הכתוב

 נותן' ה כי. מעשיהם לצד חוקם לקבל

לכל אחד  בריוח הצורך שפע בחסדו

 האדם יחטא כי והיה. מחסורו די ואחד

 מידו בכבוד פרנסתו לקבל ראוי ואינו

 עליון יטלנו לא ואז. לו המגיע חלקו' ית

. אחר מקום אל מתקבץ הוא הרי אלא

. אחר י"ע חלקו לקבל צריך הוא ואז

. טובות מדות' ב עבור זה' ה ויעשה

 פעלו ז"בעוה האדם להשתלם', הא

 באמצעות הנותן שיזכה כדי', הב. הרע

וזהו . לרעהו וחסד הצדקה נתינת

' פי. עמי" את תלוה כסף "אם שאמר

                                                                           
אל דחי הוא ובניו כל הדורות. וכן מצות 

ריבית שאסרה התורה אף בהסכמת שני 

הצדדים מכיון שבימי קדם הלוה בריבית 

היה נעשה עבד נרצע למלוה כשבדרך כלל 

צומה לא היה שייך לעמוד בריבית הע

שהושתה על הלוה והוא היה נעשה לבסוף 

לעבד משועבד לכל החיים למלוהוכן בעוד 

 מצוות רבות.



 

 3עמ' 

 מה על יותר כסף לך שיש ראית אם

. לעמי מלוה ואתה לעצמך צריך שאתה

 אלא לך המגיע חלק זה שאין לך תדע

 בזהו. עמך העני שהוא האחרים חלק

 .ש"עיי. העני עם יתגדל ולא יתנשא לא

 מוסיף ה'אוהב ישראל': ומכל שכן 

 הוא דמשלו כיון לב ברוע לו יתן שלא

 שנתן בזה י"הש ברכו זה ועבור. לו נותן

 וזהו שאמר. חבירו חלק אצלו והפקיד

. פעמים" מאה אפילו לו תתן "נתון

 אז צרכך מכדי יותר לך שיש מחמת

 ליתן אתה ויבומח. שלך זה אין בודאי

 ירע "ולא וזהו. פעמים כמה אפילו לו

 יברכך"' כו הדבר בגלל כי' כו לבבך

 בעושר י"הש ברכך זה עבור הלא. ל"כנ

 שאינו העני חלק מפני צרכך מכדי יותר

 י"הש וגזר. אצלו מונח שיהיה זוכה

 העני יוצרך ואז. אצלך בפקדון שיהיה

 ודי. ידך על ממש וחלקו פרנסתו לקבל

 פקדונו לו החזר כן ועל. זה שבעונ לו

 יפות עכ"ד. פנים בסבר עת בכל

' עמ ישראל, של בענין זה מסופר )לבם

 באו גבאי צדקה בקובלנה , כאשר(תמב

 על, ל"זצ מגור שמחה הלב ק"להרה

 רוצים הם ואין קמוצה עשירים שיד

 אין וכי: "תמה, צדקה למגבית ליתן

 האור" מאמר את יודעים הגבירים

 כסף אם" הפסוק על' הק" החיים

 ק"האוהחה לדברי כשכוונתו"? תלוה

 את תלוה כסף אם: "הנ"ל בפרשתנו

 כסף לך שהיה ראית אם" פירוש" עמי

! לך תדע, צריך שאתה מה על יותר

, אחרים חלק אלא, המגיעך זה שאין

 איפה נמצא. ש"עיי' וכו העני שהוא

, משלהם כלום נותנים העשירים שאין

 ולקמץ ידם את לקפוץ כ"א להם ומה

 .צדקה בנתינת

בעליו עמו פטור רק בידי אדם ולא בידי 

 שמים

י ְשַאל ְוכִּ יש יִּ ם אִּ ְשַבר ֵרֵעהו ֵמעִּ  ֵמת אוד  ְונִּ

ם יו וגו' אִּ לָּ םוד  ְבעָּ א עִּ ְיַשֵלם וגו' )כב,  לד

 יד(-יג

אף ששאילה  האור החיים הק'כתב 

בבעלים פטור, הפטור הוי רק מדיני 

 מים.אדם אבל חייב בידי ש

אבד"ק טארנא  רבי מאיר אריקהגאון 

הקשה עליו ממה  טל תורהבספרו 

דאיתא בגמ' בבא מציעא )דף צז.( אמר 

, מחבירו דבר לשאול שרוצה רבא: מי

 בזמן לו ויפטר מאחריותו, יאמר

 לשתות דהוי מים לי השאילה תן

 שהמשאיל מפני, בבעלים שאילה

 .השאילה בזמן לשואל מלאכה עושה

 שפטור ויודע, המשאיל הוא פקח ואי

השאלה יאמר  בזמן תלוי בעלים

 כך ואחר, קודם הדבר את לשואל שאל

בבעלים  שאלה זו ואין[ מים לך אתן

 ע"כ.

שחייב  כ׳׳דא ע״ומקשה הגר"מ אריק: וצ

 עצה רבא נתן אדם בידי שמים איך

לכתחילה, והרי ישאר חייב  כן לעשות

 בידי שמים. ומתרץ שיש ליישב: אולי

 אבל בפשיעה בנאבד ח״וההא כוונת

 והבא שמים, ידי לצאת אף פטור באונס

רבא. ומסיים  קאמר מאונס לפטור

 חידוש הדבר זה כל הגר"מ אריק: ועם

 .עכ"דבפוסקים  נזכר ולא

)שם( המאירי אמנם יש לציין לדברי  

שכתב שהעיקר שבא רבא ללמד הוא 

עצה למשאיל להיזהר מרמאותו של 

ים בשעת שואל, שלא יסכים לתת לו מ

 שביארנו השאילה ]וזה לשונו: מאחר

 השומר במלאכת שהמשאיל שכל

 שרוצה כל השואל פטור שאלה בשעת

 חברו את לרמות ומתכוין לשאול

 לו שיעתר ומכוין מים, השקני לו ואומר

 שהוא בשעה לו שאול ושיעשה לכך

 עליה, שואל להיות הבהמה את קונה

 לו ויאמר ]המשאיל[ פקח הלה יהא

 שלא אעשה כ"ואח תחלה נהוק משוך

 שנעשה עד לשאלתו נעתר עצמו יעשה

עיי"ש. ולפי דבריו אתי  שואל[ הוא

שפיר, שהעיקר בא רבא ללמד למשאיל 

איך להתחמק מהשואל, ולא לשואל 

   איך להיפטר מהמשאיל ודו"ק.                                                                                    
 

הרגשים / הרב 

 יהודה נקי
ֵבנו " ְפַתח לִּ הוא יִּ

תוד  רָּ נוד ... וְ ְבתוד ת ְרצוד  ַלֲעשוד

ֵלם ב שָּ ְבדוד ְבֵלבָּ  "וְלעָּ
ַקח ה ַויִּ שֶּ ת מד ם אֶּ ק ַהדָּ ְזרד ם ַעל ַויִּ עָּ  הָּ

ר אמֶּ ֵמה ַויד ית ַדם הִּ ר ַהְברִּ ַרת ֲאשֶּ ' ה כָּ

ם כֶּ םָּ ל ַעל עִּ ים כָּ רִּ ה ַהְדבָּ ֵאלֶּ  , ח()כד הָּ

כשיהודי זוכה לקבל בהכרה עמוקה 

ופנימית, כי אושר חייו הוא כשמתנהג 

ע"פ דרך התורה ועובד את ה' אלוקיו 

בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, 

במחשבה דיבור ומעשה, ומתבטל כליל 

לרצונו של מקום. הרי שמגיע לפניו 

הזדמנות לקבל את התורה 

בהתחדשות, שש ושמח הוא לפניה 

ב, אוחז בעץ החיים כמוצא שלל ר

ר ֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאש  ומגביהו לפניו לאמר '

ה ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל  'ַעל ִפי ה ,ָשם ֹמש 

ה  ', ורק ממנה יונק את חיותו.ְבַיד ֹמש 

בזוה"ק מובא ש'קוב"ה אורייתא 

וישראל חד הוא', והיינו שכל יהודי 

נשמתו חצובה מתחת כסא הכבוד, 

א חלק משמו של והתורה הקדושה הי

הקב"ה, וכדברי חז"ל )שבת קה.( 'אנכ"י 

נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהיבת', 

שהקב"ה הכניס את עצמו בתוך דברי 

התורה. ולכך כשנתן לעמו ישראל את 

התורה הרי לא נתן להם מתנה בלחוד 

אלא נתן להם חלק מאתו ית' 

 ומעצמיותו.

וזה מורה על גודל אהבת ה' לעמו 

יתן מתנה ואינו נותן ישראל, שחפץ ל

להם אלא מתנה שמקשרת בינו לבינם, 

והיא אשר תמשיך לעורר את 

ההתקשרות הפנימית בלבם, לעובדו 

 בלבב שלם.

ֲאִני אחד מי"ג עיקרי האמונה הוא: "

ַהבֹורֵ  ֱאמּוָנה ְשֵלָמה, ש   א ִיְתָבַרךְ ַמֲאִמין ב 

ַהּגּוף,  יְשמֹו ֵאינֹו גּוף, ְוֹלא ַיִשיגּוהּו ַמִשיגֵ 

'השגה'  ."ְוֵאין לֹו שּום ִדְמיֹון ְכָלל

משמעותה כאדם הרואה חפץ בריחוק 

מקום ומתאוה לאוחזו ולמששו בידיו. 

וע"כ כיון שכל תכלית קיומו של יהודי 

הוא שישיג את הבורא, וכל עוד שהוא 

משיג את הגוף וממלא ומספק לעצמו 

את תשוקותיו, תאוותיו ורצונותיו אין 

רות כלל להשיגו ית"ש. אלא לו אפש

עליו להוריד מעצמו את הקליפות 

והמחיצות המסתירים ממנו להתקרב 

לה' ורק אז מתחיל לחזות בנעם ה' 

 ולבקר בהיכלו דרגא בתר דרגא.

והנה כשעם ישראל היו במרה קודם 

קבלת התורה, נאמר: "שם שם לו חק 

ומשפט ושם נסהו" )שמות טו, כה(. 

שקיבלו כמה  וברש"י הביא דרשת חז"ל

מצוות התורה כדי שיתעסקו בהם; 

שבת, פרה אדומה ודינין. ולכאורה הוא 

תמוה וכי מה יש לתת להם חלק 

מהמצות, והרי עומדים הם סמוך 

ונראה למעמד קבלת התורה בהר סיני. 

וברמב"ן כתב 'היה זה להרגילם במצות 

ולדעת אם יקבלו אותם בשמחה ובטוב 

שם לבב, והוא הנסיון שאמר שם ו

 נסהו'.

ומפני מה נתייחדו מצות אלו, אלא כי 

יש בהם ג' עניינים, מצות השבת היא 

כנגד מצות שבלב, מצות פרה אדומה 

היא כנגד החוקים שלא ניתן בהם דבר 

טעם על קיומם, והדינים הם כנגד כל 

דיני התורה בין איש לרעהו, שרק 

התורה היא זו שקובעת את המשפט 

אמרו )סמ"ע  של פיו יוכרע הדין, וכבר

חו"מ סימן ג'( 'דעת בעלי בתים היפך 

דעת תורה'. ובכדי לקיים מצות אלו, 

דרוש להתבטלות מוחלטת כנגד כל 

 אופני מצות התורה.

ועם ישראל אכן הקריב מעצמו 

והתבטלו כליל אל מצות התורה שניתן 



 

 4עמ' 

להם במרה, ושמעו לקול מצות 

האלוקים. אזי זכו לראות עין בעין את 

ת לש יהודי הזוכה לקיים ערכה הנעלי

את דברי התורה, שמגדלתו ומרוממתו 

להיות קרוב להשי"ת. וזה היה רצון ה' 

לנסות את ישראל, לראות באם יחפצו 

בחיים אלו שמבטלים את כל ישותם 

 לדבר ה' האמור בדברי התורה הק'.

ולכך עיקר קבלת התורה תלויה היא 

באם חפץ ומשתוקק לקיימה, וכפי 

ה 'הוא יפתח לבנו שאומרים בתפיל

בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו', 

קיום התורה ומצוותיה מביאים לאדם 

ל'אהבתו ויראתו', וע"ז מבקשים שה' 

יפתח את לבנו בתורתו, שנקיים את 

המצוות ברעותא דליבא ובהשתוקקות 

למצוה עם הכרת וידיעת ערכה 

 הנעלית.

* 

ולכך כשעם ישראל במעמד הר סיני 

מות מיוחדת, וכן חוו בבשרם התרומ

 –ראו בעיניהם כי אין עוד מלבדו 

'ואתה מחיה את כולם', וכדברי הפייטן 

ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר )הגדה של פסח( '

ת ַהּתֹוָרה. ַדֵיינּו ', ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו א 

והוא דבר פלא וכי שווה יותר את 

מעמד הר סיני יותר מקבלת התורה, 

סיני היה לצורך  והרי כל המעמד בהר

קבלת התורה. אלא כי באמת כל 

נתינת התורה הייתה לצורך קרבת 

נּו ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלכֵ ' –אלוקים לעמו ישראל 

ךָ  ובמעמד הר סיני היה קירוב  ',ַלֲעבֹוָדת 

מיוחד שלא היה כמותו מעולם. וזהו 

 אכן תכלית כל בריאת העולם.

* 

וזה מה שהביא את ישראל לצאת 

מר כולם כאחד מיד משלוותם ולו

לאחר שמשה רבינו ע"ה הביא את 

ר ִדב  לוחות הברית: "  רַוֹיאְמרּו ֹכל ֲאש 

ה ְוִנְשָמע 'ה ", אינם זקוקים לשמוע ַנֲעש 

מה כתוב בדברי התורה, אלא ראשית 

כל 'נעשה' אנו חפצים לחיות חיים 

ורק אח"כ 'נשמע' מה '. ָכל ַמְעָיַני ָבךְ ש'

וע"ז  עלינו לעשות עבור מטרה זאת.

 רִהֵמה ַדם ַהְבִרית ֲאש  אמר משה רבינו: "

ם ַעל ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאל   'ָכַרת ה ", הִעָםכ 

לכם להגיע לכך ולכרות כי מה שגרם 

ברית עם הקב"ה, הוא מה ששפכתם 

 דם הקרבה של קושי ועמל עבורו ית'. 

 

 

 

/  שמואל ויאמר

 שמואל' ר ג"הרה

 מראשי, גנוט ברוך

 התורה אור ישיבת

 ס"מח, אלעד -

' שמואל ויאמר'

  ס"ושא
אומד לנזיקין בבור ובשאר 

 נזיקין
י ְפַתח ְוכִּ יש יִּ ר אִּ י אוד  בוד ה כִּ ְכרֶּ יש יִּ ר אִּ  בד

א מו ְולד  )כא, לג( ְיַכןֶּ

דעת התוספות )ב"ק נא, א(, הרא"ש 

ועוד ראשונים שהחופר בור ח' והשני 

הוסיף טפח, ששניהם חייבים בנזקי 

הבור, כדין החופר בור י' ואדם אחר 

השלימו לכ'. אולם דעת רבנו יונתן 

בשיטמ"ק )שם דף י'( והרא"ה )שם נא, 

יבת א( שהאחרון לבדו חייב, וס

 פלוגתתן צריכה תלמוד.

והנה בב"ק נ"א ע"א דרשי' "כי יפתח 

אחד ולא שנים.  -וכי יכרה איש בור"

ובפשטות הכוונה היא שחייב רחמנא 

דוקא כשאדם אחד כרה את הבור ולא 

שנים, ואולם הרשב"א שם כתב וז"ל: 

 והשלימוה חוליא שניהם שעקרו "כגון

 כי דרשי דרבנן גב על ואף. לעשרה

 ולא אחד, שנים ולא אחד שאי יכרה

 כורה כגון קאמרי זה אחר בזה שנים

 בבת חוליא בעוקרים אבל כורה אחר

להו", עכ"ל. נראה  חשבינן כאחד אחת

מדבריו דחסרון ב' כורים אינו חסרון 

בב' אנשים, אלא דבעינן כריה אחת 

ולא ב' כריות, וכשעקרו שניהם חוליא 

 בבת אחת, נחשב לכריה אחת. 

ב"ק פ"א ה"ב( נחלקו ת"ק ובירושלמי )

וסומכוס אי יש אומד לנזיקין, וז"ל 

הירושלמי: "כמה שיעורו להזיק, כל 

שהוא, ולמיתה עשרה טפחים. סומכוס 

אומר לעומק ג' טפחים, לאורכו 

ולרוחבו ארבעה", וכן הוא בתוספתא 

 )שם פ"ו ה"ג(, ועי' חזו"א ב"ק כ"ח ע"ב. 

ולפי"ז א"ש די"ל דהר"י והרא"ה ס"ל 

כתא כסומכוס דיש אומד לנזיקין דהיל

וא"כ אינו דומה חפירת בור ח' לחפירת 

בור ט' וישנם נזקים הנגרמים רק בבור 

ט', ונמצא שהשני הוסיף בחפירתו סוג 

כריה חדש שלא היה עד כה. ולכן חייב 

בכל תשלום הנזק. ומשא"כ החופר בור 

י' ובא השני והוסיפו לכ', שלא הוסיף 

מפני שהתורה מעצמו נזק נוסף בבור, 

הגדירה בור למיתה בבור י' ואין דרגות 

במיתה ולכן מתחלקים בשווה בנזקי 

הבור. ועי' יש"ש וחזו"א דפסקו כדעת 

 סומכוס בזה.

ואולם התוס' ס"ל כת"ק דאין אומד 

לנזיקין, ולכן כשאדם חופר בור טפח, 

שמבחינת התורה נחשב שחפר בור 

מושלם לחיוב נזיקין, כפי שבור י' 

בור לענין מיתה, ע"כ נמצא נחשב ל

-שהשני שהוסיף טפח לא הוסיף בשם 

הבור שחפר הראשון ולכן שניהם 

חייבים, כהחופר בור י' ובא אחר 

והוסיף לכ' טפחים, שאין בהוספת 

השני הוספת סוג כריה חדש. וכ"נ מד' 

התוס', שכתבו וז"ל: "האחרון חייב, 

דוקא הוא לפי שחידש מיתה שלא היה 

 בתחילה". 

ין אומד לנזיקין מספק"ל בבבלי ובד

בב"ק צ"א א', ומסקנת הש"ס דאין 

אומד לנזיקין לענין בור. אמנם הרמב"ם 

בהלכות חובל ומזיק פ"א הי"ח  פסק 

דיש אומד  לנזיקין ואילו לענין בור פסק 

)בפי"ב הט"ו, ועי' במ"מ ה"י( שאין 

אומד לנזיקין, וצ"ע. ושו"מ שכן הקשה 

 מרן זי"ע באבי עזרי שם.

והנה נחלקו הראשונים בטעם פטור בור 

ט' למיתה. דעת רש"י )ג, א( דלא 

מחמת הבור מת, אולם דעת הרמב"ם 

)נזק"מ פי"ב הט"ו, ועי' בחדושי רא"ל 

מאלין סי' נא(, דפטור מפני דלא הוי 

ליה לאסוקי אדעתיה שימות בבור ט' 

 והוי אנוס לענין זה.

ולפי"ז נראה ליישב דברי הרמב"ם 

וק בין אומד דבור לאומד ולהבין החיל

בשאר נזק"מ, דבבור ס"ל להרמב"ם 

דחייב על עצם זה שחפר ויצר מזיק, 

דבור תחילת עשייתו לנזק והוא מזיק 

דאלים טפי משאר מזיקים )עי' פנ"י ב"ק 

י, א בתוד"ה חומר(, וממילא כיון 

דחיובו על עצם יצירת המזיק ולא על 

כך שהזיק את חברו בפועל, מתחייב 

ני שהזיק היזק היכול לקרות בכל גוו

מחמת יצירת המזיק דיליה, ול"ש 

למימר דלא הו"ל לאסוקי אדעתיה, 

כיון דחיובו הוא על עצם יצירת מזיק 

דבור. והיינו דלדעת הרמב"ם, וכנ"ל, 

אינו פטור משום שהנזק לא נעשה 

מחמתו, אלא מפני דלא הו"ל לאסוקי 

אדעתיה דבורו יגרום לנזק כה 

יון דחיובו על נזק משמעותי, וע"כ כ

חבירו בא לומר משום עצם יצירת 

המזיק, לא איכפ"ל מה היתה כוונתו 

בזה. )ואמנם ההורג בבור ט', דכיון 

דל"ש ביה כלל אפשרות של מיתה, 
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 5עמ' 

נחשב כלפי המיתה כמי שלא יצר נזק 

כלל(. ומשא"כ בשאר נזק"מ, אין חיובו 

על עצם יצירת הנזק, אלא על כך 

וכיון דחפר בור  שהזיק בפועל לחבירו,

מועט, לא הו"ל לאסוקי אדעתיה 

שיזקינו היזק גדול בזה ולכן פטור כדין 

אנוס. ולכן דוקא בבור פסק הרמב"ם 

דאין אומד לנזיקין ואילו בשאר נזיקין 

 פסק דיש אומד לנזיקין, וא"ש.

ומו"ר מרן  הגר"ח קניבסקי שליט"א 

על הערתנו בסתירת דברי  כתב לי

ר פלוגתא הרמב"ם כך: "גבי בו

דסומכוס ורבנן היא בתוספתא, כמש"כ 

המ"מ, וסוגיא בגמ' ליישב גם לסומכוס. 

אבל הרמב"ם פסק כרבנן, ופלוגתייהו 

במציאות אם כל בור יכול להזיק", 

 עכ"ל. 

 

/  יוסף ויצבור

 צברי י"ר ג"הרה

 צ"ומו רב, א"שליט

 ס"ומח אלעד בעיר

 שלחן, יוסף ויען

 ועוד מלכים
ך אחר מקור הדין של 'הל

הרוב' בדיינים ובאיסור 

 והיתר
ים ַאֲחֵרי ת )כג, ב( ַרבִּ  ְלַהטד

ברש"י כאן מבואר, כי הפסוק מדבר על 

הדיינים בבית הדין, שיש להלך אחר 

רוב דעות הדיינים. מאידך, בגמרא 

למדו מכאן כי כאשר דבר איסור מועט 

נופל ומתערב בהיתר, האיסור מתבטל 

 .   בהיתר, כיון ש"הלך אחר הרוב"

וצריך עיון, כיצד ניתן ללמוד מהפסוק 

"אחרי רבים להטות", שלעולם הולכים 

אחר הרוב ואיסור מתבטל בהיתר, הרי 

עיקר הפסוק נאמר בתורה לגבי 

הדיינים, שאנו הולכים בתר רוב 

הדעות, אבל מהיכא ילפינן מפסוק זה 

 גם למאכלים, שאיסור מתבטל בהיתר. 

 תירוץ השערי יושר

בשערי יושר )שער ג'  והגר"ש שקופ

פ"ד בסופו( ביאר, דבכח הדיינים 

מונחים ב' ענינים, הא', הוא גילוי דין 

התורה המגיע ע"י גילוי דעתם, והב' 

הוא החלת כח הדין על האדם, כמו 

שמצינו שיש כח בדיינים לקנוס אדם 

מישראל ולהפקיר ממונו וכיו"ב, וזה 

ג"כ מגיע ע"י פסק הדין. והנה מבחינת 

דעת הדיינים, שפיר ילפינן מקרא גילוי 

ד"אחרי רבים להטות" דאזלינן בתר 

רוב הדעות, אבל להחיל את כח הדין 

על האדם, לכאורה מנלן דניתן להחילו 

אפילו בגוונא דמיעוט הדיינים מתנגדים 

להחילו, לפיכך לצורך זה באה התורה 

וביטלה לגמרי את דעת מיעוט הדיינים 

ו את שיהיו כמאן דליתא, ולא יחיל

כוחם לענין זה, ואז ניתן להחיל את 

דעת רוב הדיינים לקבוע מציאויות של 

הפקר קנס וכדו'. ענין זה של ביטול 

דעת המיעוט לגמרי, למרות שהם 

נמצאים וקיימים כאן, דמי לביטול 

האיסור בהיתר, דהוי נמי כביטול 

המציאות של המעוט שנפל כאן, 

ולפיכך שפיר ילפינן דאיסור מתבטל 

 תר מקרא ד"אחרי רבים להטות". בהי

 קושיה על דבריו

ולכאורה היה נ"ל להקשות על ביאור 

זה, דאמאי הוצרכנו לביטול דעת 

המעוט בדיינים בכדי להחיל את דעת 

הרוב על המציאות, הלא ניתן לבאר 

את ענין ה"אחרי רבים להטות" בדיינים 

גם ללא ביטול דעת המיעוט, והביאור 

א הנותנת הוא, שהתורה הקד' שהי

לדיינים את הכח לדון ולקנוס מדין 

"ועשית ככל אשר יורוך", היא היא 

אשר אומרת שכאשר ישנם חילוקי 

דעות, הולכים בתר רוב הדעות ועושים 

את המעשה על פיהם, ואין שומעים 

לדעת המיעוט, ולפיכך דעת המיעוט 

לא צריכה להפריע לי גם בחלק של 

 החלת כח דין התורה על האדם. וכ"ז

יהא מובן רק בענין דעות הדיינים, אך 

כעת תחזור השאלה, אכתי איסור 

בחפצא שמתבטל בהיתר והופך את 

מציאותו, מנלן ללמוד זאת מהפס' 

 "אחרי רבים להטות".    

 מהלך חדש בביאור הענין 

ולפיכך נלע"ד לבאר, שיסוד דינא 

ד"אחרי רבים להטות" באמת לא נאמר 

ין כללי משורשו רק על דיינים, אלא ד

הוא בכל התורה כולה, שהמעוט לא 

יכול לכפות את מציאותו על הרוב. 

ולפיכך ילפינן שכל איסור המתערב חד 

בתרי, אין כח בחתיכת האיסור להחיל 

שם איסור, אפילו מספק, על ב' 

חתיכות ההיתר, ונצטרך לזרוק אותם 

 ולנהוג בהם איסור. 

והטעם הוא, שבשלמא כאשר איסור 

מאכל או כלי, ונתן בו  נפל על היתר,

את כוחו ואסרו, שם שפיר אמרינן 

שהאיסור קלקל את ההיתר )אלא א"כ 

שוב הוא התבטל בשישים או בנתינת 

טעם שכוחו הוקלש(, אבל כאשר עומד 

אני בספק על שלש חתיכות, שם כבר 

אני לא קובע עובדה מה איסור ומה 

היתר, אלא אני בא לשאול מה דעת 

קרה כזה, אומרת התורה בספק כזה. במ

לי התורה: "אחרי רבים להטות", 

והמשמעות של אמירה זו היא שבכל 

ספק שיהיה לך, הרוב )הודאי שהיה( 

יקבע את המציאות שלפניך מעתה 

 ואילך. 

נמצא אם כן שאותו כח פועל בשני 

המישורים גם יחד, בדיינים ובכל איסור 

שנתערב בהיתר ויצר ספק. הרעיון של 

ים להטות", הוא התורה ש"אחרי רב

השורש שנותן את הסיבה שבמחלוקת 

דעות בדיינים ִיָקַבע הדין עפ"י דעת 

הרוב, והוא זה שיקבע שבכל ספק 

שאיסור נתערב בהיתר, לא יקבע 

מיעוט האיסור מציאות בשטח, כל 

שהיה לפני כן רוב היתר כנגדו, ונתיר 

את כל התערובת, וממילא יצא 

 שהאיסור התבטל בהיתר, ודו"ק. 

 

 המקרא טעמי

/  פה שבעל ותורה

 פישר זלמן
והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו 

הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז 

וכידוע ענין כבוד התורה כאשר 

דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה 

 )הגר"ח ערלנגר(

תפקיד טעם פזר בהקשר 

קטנה -לטעם תלישא

  )=תרסא(
 ֣דעַ ּוְוה םֹׁ֗שִלְ ׁש ֢לְֹמ ּתִמ  אּ֝וה ֨חָּגנַ  ֩רׁשֹו ֡םְוִא 

 ֹ֢וא ׁשיִ֖א  יתְ֤וֵהִמ  ּ֔נּוְְמר  ׁשיִ  ֢אְולֹ  ְִ֙בָעָליוּב

)כא, ָמֽת. ּוי יוְָ֖עלָ ּב-ְוַגם ֔לָקֵ ּסיִ  ֙רּׁשֹוהַ  הָּׁ֑שִא 

 כט(

היות והשבוע לומדים בדף היומי על 

חזקת הבתים מפסוק השור המועד 

נביא הסבר לקשר זה מהטעמים 

 הפותחים את פסוק זה:

)בבא בתרא כח, א(  – אּ֝וה ֨חָּגנַ  ֩רׁשֹו ֡םְוִא 

גמ'. אמר ר' יוחנן, שמעתי מהולכי 

אושא שהיו אומרים: מנין לחזקה ג' 

מה שור המועד . שנים? משור המועד

נפק לי' מחזקת  -כיון שנגח ג' נגיחות 

תם וקם ליה בחזקת מועד, ה"נ כיון 

נפק לה מרשות  -דאכלה תלת שנין 

מוכר וקיימא לה ברשות לוקח. ובבבא 

נדרשת השוואה בין ג' קמא )לז, ב( 

תאריכי נגיחות שור לג' תאריכי ראיית 

וסת של אשה לענין קביעת חזקה 



 

 6עמ' 

בנגיחות ובוסתות. רמז לדרשות בשתי 

 הגמרות נמצא בפסוק באופן הבא:

נדרש המספר  – םֹׁ֗שִלְ ׁש ֢לְֹמ ּתִמ  מהמלים

 ,שלוש, הוא גם מופיע במלה שלש"ם

 נוטריקון ג' נ'גיחות ח'זקה – ֨חָּגנַ 

נוטריקון ח'זקת  –ח' הו"א -נג אּ֝וה ֨חָּגנַ 

ה'בתים ו'סתות א'ילנות. מחלוקת האם 

חזקת וסתות מדאורייתא, ולהלכה 

מדרבנן מפני שזאת חזקה העשויה 

 .להשתנות

ר"ת  –ש'ור נ'גח ה'וא  אּ֝וה ֨חָּגנַ  ֩רׁשֹו

 המלה שנ"ה

קטנה ]הע': למנהג -תלישא – ֩רׁשֹו

הספרדים שם הטעם תרסא ואמשיך 

מציעה נקודות קשר בו[, לפי השיטה ה

בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, 

משוער, שבין תפקידי טעם תרסא 

נמצאים התפקידים "שיעורים חציצין 

מחיצין הלכה למשה מסיני" )עירובין ד, 

א, סוכה ה, ב(. משוער אפוא שכאן 

טעם תרסא רומז )א( על שיעור המספר 

שלוש מאותה סיבה כיסוד לחזקה 

על נגיחות  םֹׁ֗שִלְ ׁש ֢לְֹמ ּתִמ מהמלים 

מימים קודמים עליהם נוספת נגיחת 

היום, )ב( על שיעור אומדנת הכופר 

 .ָמֽתּוי יוְָ֖עלָ ּב-ְוַגם לבעל השור מהמלים

פזר, משוער, שבין תפקידי טעם  – םְ֡וִא 

פזר נמצא כעין דרוש למקום אחר ואם 

צריך גם דרוש למקומו. משוער שכאן 

טעם הפזר מעביר את רעיון החזקה 

ש פעמים מאותה סיבה אל אחרי שלו

-חזקת הבתים שלוש שנה המרומז ב

ר"ת  –ש'ור נ'גח ה'וא  אּ֝וה ֨חָּגנַ  ֩רׁשֹו

המלה שנ"ה  חזקת השדות והאילנות 

 כלולה בחזקת הבתים.

פזר תרסא קדמא  – אּ֝וה ֨חָּגנַ  ֩רׁשֹו םְ֡וִא 

ואזלא, קדמא ואזלא מלמד על כלל 

כלשהו, דרשה בסדר מסוים, כאן כעין 

נזקי שור המצוי אל בנין אב ללמד מ

נזקי בעלי חיים אחרים בין אם הם 

מגודלים ע"י בני אדם )כגון צאן, בקר, 

תרנגול, חמור, סוס, פרד, כלב, חתול( 

בין אם הם בני תרבות )כגון ארי, דב, 

זאב, נחש(. כאן טעם פזר מסייע לדרוש 

למקומו ]יש בפסוק זה לימודים נוספים 

 אבל הם דורשים הסבר תבניות טעמים

 נוספות.[

מוטעמת בטעם פזר  – םְ֡וִא מלת 

שמשוער שכאן משמש בתפקיד של 

 – ֩רׁשֹומלת   יאדרוש למקום אחר.

קטנה )=תרסא( -מוטעמת בטעם תלישא
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פזר שבתורה, שרשמתי עד עתה  151 -מה

 פה.-ע"פ דרשות התורה שבעל

שמשוער שכאן משמש בתפקיד שיעור 

 .יבואומדנה

בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי 

במצוותיך האמנתי', ושבת שלום 

 .ומבורך

 zzzf@bezeqint.net לתגובות:  .פישר זלמן

03-6486221 

/ ימה של תורה 

הרב ישראל מאיר 

 העריס
לחוס על  –"ארבע צאן" 

 כבודו של הגנב
רֹו  .א חֹו אֹו ְמכָּ ה ּוְטבָּ יׁש ׁשֹור אֹו שֶּ ב אִּ ְגנֹּ י יִּ כִּ

ת  חַּ ֹּאן ּתַּ ע צ ְרּבַּ ּׁשֹור ְואַּ ת הַּ חַּ ם ּתַּ לֵּ ר ְיׁשַּ קָּ ה בָּ ּׁשָּ ֲחמִּ
ה שֶּ  (כא, לז) .הַּ

"ולמה בשור נותן ה' ובשה ובמד"ר )פ"ל, ז( איתא  .ב
אינו נותן אלא ד', בשור נותן ה' שהוא מוציאו 
בפרהסיא". ובפי' מהרז"ו כתב "שהוא מוציאו 
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)תלוי בגירסות( תלישות  631או  637-מה

וקטנות )תלשא ותרסא( שבתורה,  גדולות

שרשמתי עד עתה ע"פ דרשות התורה 

  .פה-שבעל

השערות: הבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית 

 – ֢חמונ; מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חאתנ

=  א֤מרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי

, מחלק – יר֛תב; מצרף – ֧אדרג; רבוי, יך֤מאר

 שנוי – א֖חרט=  א֖; טפחממש לא, ממעט

 – א =֖טפח א֤מרכ; מתפשט רבוי, משמעות

 ֖אטפח יר֛תב ֧איתור לרבות, מכל מקום; דרג

 ֤אמרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה -

 שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

 קבוצה - ֖אטפח ֤אמרכ יר֛תב; לפרטיה

 -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה

מצב אחד  כ"בד, המוטעם של מצב-רב

סדור שנחלק, השלם והחלק  –; פסק ׀ נדרש

 על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘נדרשים; זרקא

-זקף; 1, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין

 ן֔קט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 – ן֔קט

: השלישיה; היקש – פסוק בחצי ן֔קט-זקף... 

=  רש֝ג=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ)

 – א֝ואזל א֨קדמ; ניןמהע יוצא – ֞ם֞יגרשי

' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד

 דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל

=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק

; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת

 אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ֡רפז

 .בהלכה

 

בפרהסיא, שהוא גדול שמוליכו לפניו וצריך לשומרו 
שלא יברח לכאן ולכאן ולרדוף אחריו, הרי שמפקיר 
עצמו ביותר לעבירה והעונש גדול יותר, אך הצאן נושא 

 .על כתיפו"

ובמכילתא )עט( איתא "אמר רבן יוחנן בן זכאי, חס  .ג
המקום על כבודן של בריות. שור שהולך ברגליו, ולא 
נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו משלם חמשה, שה 

 שנושאו על כתפו משלם ארבעה הואיל ונתבזה".

בשור משלם חמשה שעונשו גדול מפני שמפקיר  .ד
"כ לשלם עצמו על העבירה. ולכאורה בשה היה צריך ג

חמשה, שהרי כמבואר במדרש הגנב "כמוסר נפשו" על 
 העבירה בכך שמבזה עצמו עליה?

ומפני שחס המקום על כבודן של בריות, אינו  .ה
 משלם אלא ארבע.

 והדבר מבהיל! .ו

אותו גנב שמוסר נפשו לגנוב את השה, מבזה  .ז
 עצמו כשנושאו על כתפו, עליו חסה התורה?

 כבוד הבריות מהו?

 נחוס על כבודה?מה יש בבריה ש

נראה לבאר פרשתנו. חז"ל אומרים 

"הסתכל באורייתא וברא עלמא", מהי 

 אותה הסתכלות?

וכי למידה איך וכיצד לבנות עולם, 

כאותו אדריכל המשרטט תוכנית בניה 

פיה, או שמא -והפועלים בונים על

טמונה בהסתכלות זו חיבור וקשר 

תמידי לבריאה, חיות וקיום לכל 

 הבריאה?

הוא הבניין -כל באורייתא' הואה'הסת

עצמו, אין זה הבטה בתוכנית בניה, 

אלא ההשפעה מעצמותו. וכמאמר 

חז"ל "קוב"ה אורייתא וישראל חד 

מאוגדים ומחברים לאחד, כך  –הוא" 

היא ההסתכלות באורייתא לבריאת 

העולם הינה הקשר התמידי והחיות 

 לעולם כולו.

מבט עמוק על  –ה -מבשרי אחזה אלו

 ת גוף האדםמציאו

ה", אומר איוב. זו -"מבשרי אחזה אלו

לא התפעלות מפעילות הגוף והכרה 

בחכמת הבורא, כאדם המפעיל מכונה 

משוכללת ומפטיר "ראו איזו חכמה 

 טמונה במכונה".

הראיה והמבט על גוף האדם הינם 

ראיית הבורא בתוככי הגוף, במציאות 

-הגוף נראית מציאותו ית', "אחזה אלו

קיום וחיות הבריאה הינה מן  ה", כי כל

הקשר והחיבור התמידי של הבורא 

 בנברא, שלולי כן לא היה קיים בנמצא.

כשמבזים אדם, כשנוהגים בו בחוסר 

כבוד, כביכול יש כאן ביזוי הבורא. ועל 

כך מצוה התורה לחוס על כבודן של 

 הבריות.

 עומק הציווי לנהוג בכבוד הבריות

 נורא עד למאד!

מש בגוף ובכחות אותו גנב המשת

שניתנו לו מאת ה' המשפיע בו חיות 

וקיום, לצורך וכנגד רצונו ית'. וביותר 
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שמפקיר עצמו על העבירה ואף מבזה 

עצמו כשנושא את השה על כתפו. 

 שפל המדרגה!

והתורה מצוה לחוס על כבודו לבל 

 יתבזה וישלם ארבע ולא חמש צאן.

ומדוע? מפני שבכל מצב ודרגה של 

יכא עליה דמות וצלם האדם אכתי א

אלוקים. אכתי מושפע הוא ממציאותו 

 ית'.

ומה גדול הלימוד מפרשתנו לבל יבזה 

אדם חברו שדמות וצלם אלוקים בו. 

ואפי' אם ביזה אותו, וביותר אם 

השתמש חברו במה שהעניק לו במתנה 

לבזותו וכנגד רצונו שלא ישיב לו 

 כגמולו בביזיון.

לוקים ויהי רצון שנזכה להכיר בצלם א

המוטבע בבריות, במציאות האלוקית 

הטמונה בכל פרט בבריאה ולהיות מן 

המכבדים את הבריות ובזה נכבד את 

 בוראנו.

  שבת שלום ומבורך!שבת שלום ומבורך!

  YYSSHHTTOORRAA11@@GGMMAAIILL..CCOOMMלתגובות: לתגובות: 

לב המועדים / הרב 

יהודה לב, מח"ס 

 לב המועדים
הטעם באמירת משנה 

 במה מדליקים
ן )שבת פרק ב(: משנת במה מדליקי

 נוהגים לומר פרק במה מדליקין

לפי שיש בו דיני  הטעם:)טושו"ע ער א( 

הדלקת נרות וכן ג' דברים שצריך אדם 

לומר ערב שבת בין השמשות ואלו הם 

הדליקו את " "ערבתם" "עשרתם" –

  ." )טור או"ח ער(הנר

לפי שיש המאחרים לבוא  אחר:טעם 

לבית הכנסת מחמת טורח הכנה לשבת 

תפלל עם הציבור תיספיקו להוכדי ש

תקנו שהציבור ימתין מעט על ידי 

 .)באר היטב או"ח ער( אמירת פרק זה

מפני שנאמר בו דיני הדלקה  טעם אחר:

ואולי עשה שלא כדין שהדליק שמנים 

ופתילות שאסורים בהדלקה ויספיק 

ללכת לתקן )ולטעם זה מבואר מדוע 

אומרים זאת לפני מעריב שיש לו עוד 

טעם שולחן ער א(. זמן לתקן( )ערוך ה

: כדי להמתין למי שלא גמר משום אחר

  הסכנה )מטה משה תלב(.

 יו"ט שחל בערב שבת 

נוהגים באשכנז שיו"ט שחל בערב שבת 

שאין לומר פרק במה מדליקין )טור 

לפי שאומרים בפרק זה  -לטעם א ער(. 

ואין מעשרים ביו"ט )ר' " שרתם"ע

יחיאל אחיו של הטור, לבוש מנהגים 

כיון שביו"ט אין טרודים  - לטעם ב. כא(

בשום דבר כי אם בבישול והדלקה, 

ודבר זה עושים מבעוד יום לכן אין 

צריך להזהירם כמו בשאר ערבי 

 . שבתות )פרישה ער ב(

, אומרים פרק זה אין נוסח ספרד

ואומרים במקום זה מאמר הזוהר 

)תרומה דף קלה עא( כגוונא, והטעם 

לפי ין שאין אומרים פרק במה מדליק

שהטעם שאומרים קודם מעריב כתב 

ע ס"ק א( משום שבזמנם "במשנ"ב )ר

היו מקדימים להתפלל ערבית מוקדם 

וע"י קריאת פרק זה ידע במה מדליקים 

וג' דברים, אבל בזמנינו אין מקפידים 

להתפלל מוקדם ואין שייך טעם  כ"כ

 זה. 

וכן הטעם משום המאחרים לא שייך 

ואין מי  בזמן הזה שמתפללים מאוחר

שיתאחר ולא יבוא לבית כנסת קודם 

תפילת מעריב שהרי צריך לפרוש 

ממלאכה קודם שקיעת החמה. ואע"פ 

שברכת מגן אבות לא בטלה אע"פ 

שהטעם )משום מזיקים( בטל משום 

שתקנת חכמים אינה בטלה לעולם, 

ואמירת במה מדליקין הוא רק מנהג 

ומנהג אפשר שיתבטל )פסקי הסידור 

א"ח נאה בסוף ספרו קצות קכט, הג' ר

 השולחן(.

לב טהור ברא לי  / 

הרב יוחנן ריינר, 

מח"ס 'וטהר לבנו' 

 עה"ת ומועדים
למה עם ישראל למרות 

שנתגיירו עדיין נאסרו 

בקרוביהם?? הרי גר 

שנתגייר כתינוק שנולד 

 דמי!
עָּ  ְזֵני הָּ א ְבאָּ ְקרָּ ית ַויִּ ר ַהְברִּ ַקח ֵספֶּ ם ַויִּ

ל ֲאשֶּ  אְמרו כד ר ַויד בֶּ ְשמָּ  ה'ר דִּ ה ְונִּ  עַנֲעשֶּ

 )כד, ז( 

בשבת פרשת יתרו בתפילת שחרית 

התעוררה בי שאלה עצומה, שהרי עם 

ישראל התגייר בקבלת התורה, והרי 

יש כלל שגר שהתגייר כתינוק שנולד, 

ועד כדי כך הכלל הזה עוצמתי שאפילו 

מותר לו להתחתן עם אמו או אחותו 

חר כי הם כאנשים זרים ממש לא

 שהתגיירו.

 

ולפי זה קשה למה כתוב שבחטא 

בלילה עם ישראל בכה  המתאוננים

למשפחותיו ופי' רש"י על פי הגמרא 

יומא עה' שבכו על עסקי משפחות 

שנאסרו להם עריות והיו צריכים לגרש 

את נשותיהם שהתחתנו עמם קודם 

מתן תורה, כי לפני מתן תורה הם 

 -התחתנו עם עריות כגון אם משה 

בד שהייתה דודה של בעלה עמרם יוכ

אבי משה רבינו, וקשה מאוד למה 

בכו?? וכי למה היה להם להיפרד 

לאחר מתן תורה הרי גר שנולד כתינוק 

שנולד ואין עליהם איסור קרובים 

 בקרוביהם מלפני הגירות???

גירות בכפיה גרמה שלא יחשבו כתינוק 

 שנולד

והצגתי שאלה זו בפני הגאון ר' יחיאל 

שליט"א והוא ענה לי שהמהר"ל נוביק 

שואל שאלה זו, וענה שהיות ובורא 

עולם גייר אותם בכפייה בכך שכפה 

עליהם הר כגיגית כפי שכתב רש"י 

בפרשת ויתרו על הפסוק "ויתייצבו 

בתחתית ההר", ולכן לא הייתה להם 

קבלת גירות מושלמת לגבי שיחשבו 

כתינוק שנולד, ולכן עדיין נשאר להם 

ממילא נאסרו קרבת הבשר ו

 בקרוביהם.

 

ונשאלת השאלה, הרי עם ישראל 

אמרו לפני זה "נעשה ונשמע" וזה 

קבלת התורה באהבה מתוך רצון 

אמיתי מכל הלב, ואם כן היה כאן 

גירות מושלמת?? ולפי  –גירות מרצון 

זה הרי הם כן כתינוק שנולד מחמת 

 הגירות??

ואכן בשפתי חכמים כתב שבהתחלה 

התורה באהבה  עם ישראל קיבל את

גמורה כשאמרו נעשה ונשמע, אבל 

בגלל ששמעו את הקולות ואת העשן 

הם נבהלו וחזרו בהם, ולכן בורא עולם 

כפה עליהם הר כגיגית, ולכן זה נחשב 

כגירות בכפייה ולכן נשאר בהם איסור 

 קרובות כי הם לא כתינוק שנולד.

ונשאלת השאלה, לשם מה בורא עולם 

ולות ובעשן, הפחיד את עם ישראל בק

שבכך גרם לעם ישראל לחזור בהם 

מרצונם הטוב לקבל את התורה, ואחרי 

זה לכפות עליהם הר כגיגית, לכאורה 

עדיף היה שלא יהיו קולות ועשן וכך 

לא יפחדו ועם ישראל ישארו ב"נעשה 

ונשמע", ברצונם הטהור לקבל את 

 התורה בשמחה ומרצון טהור??

בכדי  –בכוונה הייתה גם גרות בכפיה 

שלא יתנתק הקשר המשפחתי עם 

 האבות הקדושים
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והתשובה שהתחדשה לי וכל כך 

התענגתי בשבת מתשובה זו, שזה היה 

עונג שבת מושלם עבורי, שבורא עולם 

בכוונה רצה שעם ישראל לא יהיו 

כתינוק שנולד בגרותם, כי אם כך הם 

יפסידו את החיבור והקרבה 

 –המשפחתית לאבות הקדושים 

חק ויעקב!! ולכן ברור לאברהם יצ

שבורא עולם תכנן שגם יגידו "נעשה 

ונשמע" וגם יחזרו בהם וגם יתגיירו 

מתוך כפייה!!! הכל למען הקשר שלנו 

לאבות הקדושים!!! ואין שמחה יותר 

 משמחה על חידוש זה!!!

ולפי זה מובן למה כתוב שעם ישראל 

"על משפחותיו"  בחטא המתאונניםבכו 

ם", כי עם ולא כתוב "על משפחות

משפחות, שאם  2ישראל בכו על 

הגרות תהיה מושלמת אכן תותר להם 

הנישואים עם הקרובות אבל אז יש 

להם לבכות על הקרבה שלהם לאבות 

הקדושים שנחתכה, ואם הגירות לא 

מושלמת אזי הם ישמחו שהם קשורים 

לאבות הקדושים אבל יש להם לבכות 

 על פירוק נישואיהם עם קרוביהם.

ובבכייתם כביכול הם העדיפו והיות 

גירות מושלמת והתנתקות מהאבות 

הקדושים לכן נגזר עליהם בכי לדורות 

במדרש שכתוב  וכפי ,על חורבן הבית

, שבגלל פעמיים שבכו איכה רבתי פ"א

בכי של תפלות בלילות לכן נגזר עליהם 

בתי מקדש, ועל בכי בלילה  2חורבן 

של המתאוננים נגזר חורבן בית ראשון, 

ואילו על בכי בלילה בחטא המרגלים 

שגלל  ויתכןנגזר חורבן בית שני, 

שפעמים בכו בכי  -הישנות החטא 

חינם וכשחוזרים על חטא פעם שניה 

זה מחמיר ומעצים את החטא, לכן 

נקבע זמן הגזירה לפי הפעם השנייה 

גם  ולכןשחטאו, שבכו בליל ט' באב, 

בתי  2יחרבו  נגזר שבליל ט' באב

לא קיבלו  הםאז כביכול  כיהמקדש, 

הגנה של זכות האבות הקדושים כי רצו 

 להתנתק מקרבתם לאבות.

 למה שמע ה' רק את תפילת רחל??

ואולי בגלל זה בורא עולם הקשיב רק 

לרחל אמנו, כי היא כביכול הסכימה 

להתנתק ממשפחת האבות בכך 

שויתרה על הנישואין עם יעקב עבור 

לאה אחותה, ובכך הסתכנה שעשו 

יקח אותה לאשה, ואכן היא נקברה 

בנפרד מהאבות הקדושים כי בזה 

כוחה, שגם במצב שעם ישראל 

מנותקים מהאבות, בכל זאת זה זכותה 

 שבורא עולם יחמול עלינו בזכותה!!!

 –הגאולה תגיע כשתסתיים זכות אבות 

 המשמעות

אבל ט' באב יתהפך ליום שמח, כי 

בסופו של דבר על הצד שהגירות 

ז ממילא הגירות שלהם מושלמת א

הייתה מתוך "נעשה ונשמע" שזה 

גירות מושלמת בשמחה אמיתית, וזה 

שלימות עם ישראל, וממילא בורא 

אבל זה רק  עולם ישמח בעם ישראל,

כשעם ישראל יתנתקו מנגיעות רעות, 

וכל כולם יהיה לעשות רצון אבינו 

שבשמים באופן מושלם, ואז גם אם 

ם כפי יסתיים זכות האבות הקדושי

שכתוב בפרשת האזינו, בכל זאת אז 

תבוא הגאולה לעם ישראל בזכות 

 ה"נעשה ונשמע".

 

לוית ח"ן / הרב 

חיים נתן היילפרין, 

מח"ס 'לקוטי שערי 

 תשובה' )מנצ'סטר(
 גודל כח הרצון!

כאשר מתבוננים מהו עבודת השעה 

מצינו דברים  -של פרשת שקלים 

נפלאים ביותר בתורת השפת אמת )ע' 

ת תרל"א ושנת תרמ"ה( ואלו שנ

 על משמיעין באדר באחד -דבריו:

 נדיבות לעורר השקלים .השקלים

 במחצית' ה רצון אין בוודאי כי ישראל

 פנימי רצון בהתעוררות רק. השקל

 יש כי. שבשמים לאביהם ישראל שבין

 בלתי פנימית נקודה ישראל איש בכל

 רשבמד' דכ שנה בכל וכן. ..לבדו' לה

 '. כו שקלים' פ כשקורין

 מנדבות היה הקרבנות כל יסוד

 והרצון התשוקה והוא השקלים

. ת"השי אל ישראל בני בלבות שנמצא

 נתרמה התרומה שעיקר הגם ולכן

 ועתה. זו בנדבה' הי ההכנה אבל בניסן

 במעשה הקרבנות לנו שאין ר"בעוה

 לעולם נמצא והנדבה הרצון אבל

 יוכל זה ובאופן. ישראל בני בלבות

 וגם אז' שהי בהקרבנות חלק לנו להיות

 מה וכפי. העתיד בבנין' שיהי במה

 כך. י"בנ בנפשות המקדש זכרון שנמצא

 עכ"ד.. בשמים גם נתעורר

 יסוד פרשת שקלים

זאת אומרת אשר יסוד פרשת שקלים 

הוא לעורר בליבנו הרצון של נדיבות 

אשר חלק זו קיים גם  -להביהמ"ק 

ן היום! ובידנו לעורר בליבנו הרצו

האמיתי והפשוטה להיות חלק 

בקרבנות הביהמ"ק. וכפי אשר פירשו 

צדיקים המימרא "אין דבר עומד בפני 

"אשר אין דבר שמעכב האדם  -הרצון" 

מלהיות הרצון!" ובס"ד נרחיב קצת 

בגודל כח הרצון, אשר הוא ענין יסודי 

 בעבודת ה'.

 ביאור הלשון רבים "מוליכין"

 רב מרא הענין מפורש בחז"ל )מכות י:(

 ר"א הונא רב אמר לה ואמרי הונא

 בה לילך רוצה שאדם בדרך.. אלעזר

אותו. ומרגלא בפומיה דהגר"ח  מוליכין

קויפמאן זצ"ל ביאורו הנורא של 

שמדייק הלשון  -המהרש"א על אתר 

 פ"ע והוא"מוליכין" בלשון רבים, וז"ל "

 שכל מקומות בכמה שכתבנו מה

 הנה האדם ומעשה ודיבור מחשבה

 לטוב אם ענינו לפי מלאך לו בורא אהו

 שאדם בדרך אמר ל כןוע .לרע אם

 ממנו האדם בידי שהרשות לילך רוצה

 חוץ שמים בידי שהכל ה"ב ברךית

 ודעתו רצונו כפי אבל ,שמים מיראת

 המלאכים אותן אותו מוליכין אדם של

 אשר ומחשבה רצון מאותו הנבראים

  !!בו

גודל הסיוע  -מלאך! -לזכות לגבאי

 לעילאמ

למדנו מדבריו הקדושים דבר נפלא 

אשר כמו שיודעים אנו שבכל  -ונורא 

מצוה נברא מלאך, כמו כן מכל 

מחשבה ודיבור נברא מלאכים. ולכן כל 

אותן המלאכים שנבראו ע"י מחשבותיו 

מסייעין ומוליכין אותו להוציא הענין 

וכמה חיזוק יש  -מן הכח אל הפועל! 

יאור בב -לשאוב מדבריו הקדושים 

דברי הגמרא. כי הרי לפעמים האדם 

חושב לעצמו, אשר כבר ימים ושנים 

מתקשה להתגבר על יצרו ומדותיו 

הצריכים תיקון וכו' וכו' לב יודע מרת 

נפשו, והלואי יהיה לי איזה סיוע... 

איזה עידוד מחבר נאמן או ממישהו... 

והרי כאשר יודעים אנו דברי 

דש הרי הסיוע הוא קו -המהרש"א אלו 

קדשים! בידינו לקבל סיוע ממלאכים.. 

פשוטו כמשמעו.. בכל מחשבה 

ומחשבה שחושבים שרצונינו לעשות 

רצונו, בורא מלאך, ועוד מלאך ועוד 

מלאך!! וכל אלו המלאכים מסייעין 

 אותנו!

ונסיים בדברי החפץ חיים בספר 

 - התבונה שער - א"חשמירת הלשון )

, אֹותוֹ  ִעיןְמַסיְ  ִלָטֵהר ְוַהָבא" (טו פרק

ָאְמרּו ּוְכמוֹ  )בתנא דבי אליהו  ל"ֲחזַ  ש 

ִאם ע"ש!( -זוטא פ"ג  ה ָאָדם ש   רֹוצ 

 לוֹ  מֹוֵסר הּוא ָברּוךְ  ַהָקדֹוש, ַצִדיק ִלְהיֹות

ִםְתַנֵהג, ַמְלָאךְ  ךְ  ִעםוֹ  ש  ר   ְוִאם, ַצִדיק ְבד 

ה ָאָדם  ָברּוךְ  ַהָקדֹוש, ָחִסיד ִלְהיֹות רֹוצ 

ִםְתַנֵהג, ַמְלָאךְ  לוֹ  מֹוֵסר אהּו  ִעםוֹ  ש 

ךְ  ר   !! ָחִסיד ְבד 



 

 9עמ' 

למען הסר ספק / 

הרב ישראל מאיר 

ווייל, מח"ס וביום 

השבת והשולחן 

 כהלכתו 
שאלות בענייני כשרות המאכלים 

 והכלים במטבח

מאכל פרווה שהתחמם 

במתקן חימום של 

 מאכליים חלביים
קניתי מאכל פרווה, וחיממו אותו 

קן חימום שמחמם גם מאפים במת

חלביים. האם מותר לאכול את המאכל 

 הפרווה בתוך שש שעות מאכילת בשר?

מותר לאוכלו בתוך שש שעות תשובה: 

. ]ולפעמים אפילו אפשר יגמאכילת בשר

 [.ידלאוכלו עם בשר עצמו

* 

 שאלות בענייני שבת

השימוש במכשיר 'בידן' 

 בשבת
 האם מותר להשתמש ב'בידן' בשבת?

: מותר להשתמש, ומותר אחר תשובה

כך לספוג את המים ב'טישו' חתוך 

ויקח הרבה ניירות ביחד כדי שלא יהיה 

בודאי סחיטה ]ובודאי לא יסחוט 

, ויש להיזהר לא לסחוט טוממש[

                                                             
מאכל פרווה שהתבשל בכלי חלבי, מותר  יג

שש שעות מאכילת בשר גם לאוכלו בתוך 

אם יש פירורים חלביים מעט. יו"ד סי' פ"ט, 

ג' וש"ך שם סקי"ט ופת"ש סק"ז. וכן הורו 

הפוסקים, וכמו שנתבאר בהשולחן כהלכתו 

 ט'. -סי' א' סעי' ח'

והפירורים החלביים שנדבקים בטלים 

ואם רואה פירור שנדבק יסירנו.  -בששים

ם וצריך ביטול בששים גם לדעת המקילי

בדברי הש"ך וכמו שנתבאר בהשולחן 

כהלכתו סי' א' הע' ס"ד שיש חילוק בין 

פירורי בשר בכלי פרווה לבין פירורי חלב 

 בכלי פרווה אחרי שכבר אכל בשר ממש.  
לגבי הפירורים החלביים צריך ודאי ביטול  יד

בששים, ואם אין פירורים חלביים, יתכן 

שהמכשיר מלבן את עצמו בחום, והרי 

א בלע מועיל ליבון קל, ועדיין לא להתיר

ברור לי מספיק המציאות אם יש ליבון קל 

 במכשיר.
ע"פ האגרו"מ ח"ב סי' ע' שאין איסור  טו

שרייתו זהו כיבוסו בהם וגם אין חשש שמא 

יסחוט כי לא מקפיד עליהם, וגם אם יש 

אמנם ודאי עדיף  -פס"ר שייסחט יש להקל

, ולכן במקום שיש שערות ינגב טזשיער

 .יזבעדינות

לתגובות ולשליחת שאלות במייל: 

noy10@etrog.net.il 

לשון לימודים / 

שמואל בר"י  הרב

 ליפשיץ
 משפטי ה' צדקו יחדיו

ה ים ְוֵאלֶּ טִּ ְשסָּ ר ַהםִּ ים ֲאשֶּ שִּ ם.  תָּ ְפֵניהֶּ לִּ

 )כא, א(

סמוך לקבלת התורה בהר סיני, שם 

נאמרו לבני ישראל עשרת הדברות, 

קיבל משה את דיני המשפטים ומסרם 

לבני ישראל. חשיבות מיוחדת ישנה 

לדינים אלו, בהם נאמר לשון אשר 

ם' לפניהם, אותה לשון בה נאמר 'תשי

לבני ישראל הדיבור שלפני מתן תורה 

)ראה רמב"ן לעיל יט, ז ו'לשון לימודים' 

אשתקד(, בפרשה זו נאמרו דינים רבים 

 ושונים ממבחר של נושאים ועניינים.

רבותינו הראשונים העמידו דבר דבור 

על אופניו ליישב את סדר ההלכות 

המעיין וקישור הפסוקים, כפי שיראה 

בפי' הראב"ע והרמב"ן ועוד. במאמר 

זה לא נוכל להקיף את נושא סדר 

המצוות בפרשה, אולם נעסוק בשאלה 

 אילו עניינים נכללו לפרשה.

 עשרת הדברות
ובהקדם, במעמד מתן תורה על ההר 

נאמרו לבני ישראל עשרה דברות. 

בעשרת הדברות הללו יש עשרה 

מצוות, אולם מצוות אלו כוללות הם 

וות רבות תחתיהם, וכך אמרו מצ

 רבי (: אמריג ,אבמדרש )רבה שה"ש 

 מלפני הדיבור מוציא היה מלאך יוחנן,

 ומחזירו ודיבור, דיבור כל על הקב"ה

 לו: ואומר מישראל, ואחד אחד כל על

 כך הזה, הדיבור את עליך אתה מקבל

 בו, יש עונשין וכך כך בו, יש דינין וכך

 וכך ותמצ וכך בו, יש גזרות וכך כך

                                                                           
להימנע מלהגיע לפס"ר שייסחט, וכמו 

נתבאר בוביום השבת סי' ט"ו הע' מ"ה ש

ועי' שם סי' מ"א סוף סעיף י"ד בדין פס"ר 

 בתרי דרבנן.
סי' ש"כ סוסקנ"ה וסי' ש"ב, ט' באה"ל  טז

ד"ה אסור וסי' שכ"ו סקכ"א, ולרוב 

הפוסקים האיסור משום מלבן כמו שנתבאר 

שם ובחזו"א סי' נ"ו סק"ה ובקובץ תשובות 

"מ ]ח"א ח"א סי' כ"ז, אמנם לדעת האגרו

סי' קל"ג[ והשבט הלוי ]ח"ה סי' מ"ה[ 

 האיסור משום דש.
כן הוראת הפוסקים וכמו שנתבאר בוביום  יז

 השבת סי' ט"ו סעי' כ"ז.

 שכר מתן וכך כך בו, יש וחמורים קלים

ע"כ. הרי לנו שמצוות אלו כללו  .בו יש

 .יחמצוות רבות

על פי זה כתב הרמב"ן )כא, א( כי 

בפרשת משפטים נתבארו פרטי 

המצוות של עשרת הדברות שנאמרו 

 בקבלת התורה. 

 עשרת הדברות והפרשה
כדי שיוכל הלומד לעמוד כראוי על 

חרוג מהרגלינו משמעות הדברים, נ

ונצוטט את הפסוקים בשלמותם, עשרת 

הדברות ואחריהם את הפסוקים מן 

 הפרשה:

יָך בדבור א' וב' נאמר:  ָאֹנִכי ה' ֱאֹלה 

ץ ִמְצַרִים ִמבֵ  ר  ר הֹוֵצאִתיָך ֵמא  ית ֲאש 

ַעל  ֲעָבִדים. ֹלא ִיְהי ה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים

ל ְוָכל ְּת  ס  ה ְלָך פ   מּוָנהָפָני. ֹלא ַתֲעש 

ל  :(יטיטכ, )ובפרשה  .וכו' ר ה' א  ַוֹיאמ 

ל ְבֵני ִיְשָרֵאל אַ  ה ֹכה ֹתאַמר א  ם מש  ּת 

ם ִכי ִמן ַהָשַמִים ִדַבְרִּתי ִעָםכ   ם. ֹלא ְרִאית 

ף ֵואֹלֵהי ָזהָ  ס  ב ֹלא ַתֲעשּון ִאִּתי ֱאֹלֵהי כ 

ם.  ַתֲעשּו ָלכ 

ת ֵשם ה' אֱ : כבדיבור ג' יָך ֹלא ִתָשא א  ֹלה 

ר יִ  ה ה' ֵאת ֲאש  תַלָשְוא ִכי ֹלא ְיַנק   ָשא א 

 ֹלא ִתָשא :א(, כגובפרשה ) ְשמֹו ַלָשְוא.

 .ֵשַמע ָשְוא

ת יֹום ַהַשָבת ְלַקדְ בדיבור ד':   שֹו.ָזכֹור א 

ת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִשיָת ָכל ְמ  ָך. ֵשש  ַלאְכּת 

יָך ֹלא ְויֹום ַהְשִביִעי ַשָבת  ַלה' ֱאֹלה 

ה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבּת   ָך ַתֲעש 

ָך ְוֵגְרָך ֲאש   ְמּת  ר ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבה 

יָך.  ת ָיִמ  :יב(, כגובפרשה )ִבְשָער  ים ֵשש 

יָך ּוַביֹום ַהְשִביִעי ה ַמֲעש  ִּתְשֹבת  ַּתֲעש 

ָך  ן ְלַמַען ָינּוַח שֹוְרָך ַוֲחֹמר  ְוִיָמֵפש ב 

 .ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר

ָך בדיבור ה':  ת ִאם  ת ָאִביָך ְוא  ַכֵבד א 

יָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאש   ר ה' ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָימ 

יָך ֹנֵתן ָלְך. ֹלא ִתְרַצח . ובפרשה ֱאֹלה 

 .ּוַמֵכה ָאִביו ְוִאםֹו מֹות יּוָמת )כא, טו;יז(:

 יּוָמת. מֹות ְוִאםוֹ  ָאִביו ּוְמַקֵלל

 :טז(כא, ). ובפרשה ֹלא ִתְגֹנבדיבור ח': 

. ָמתְוֹגֵנב ִאיש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּו

 :)כב, יח(. ובפרשה ֹלא ִתְנָאףדיבור ז': 

דיבור  ָכל ֹשֵכב ִעם ְבֵהָמה מֹות יּוָמת.

ר.ט':  ובפרשה  ֹלא ַתֲענ ה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשק 

ת ָידְ  :א(, כג) ָך ִעם ָרָשע ִלְהֹית ַאל ָּתש 

 .ֵעד ָחָמס

                                                             
 מאות שש יב: כל כד, י"כפי שהביא רש יח

 הדברות עשרת בכלל מצות עשרה ושלש

 לכל שיסד באזהרות פירש סעדיה ורבינו הן

 בו. התלויות מצות ודבור דבור
פסוק זה נאמר לפני תחילת הפרשה אחר  יט

 שנגש משה אל הערפל.
השוואה זו נכונה על פי פירוש הר"י  כ

 אברבנאל, עיי' בדבריו.
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ָך ֹלא ַתְחֹמ  דיבור י': ד ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרע 

ָך ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו וַ  ת ֵרע  ֲחֹמרֹו ֵאש 

ָך. ר ְלֵרע  הוא אזהרה שלא  ְוֹכל ֲאש 

לחמוד ממון רעהו בכלל דיבור זה 

שייכים שאר דיני המשפטים, דיני 

על הבית השומרים בהם אמר ונקרב ב

וכו' שלא שלח ידו במלאכת רעהו, ולא 

חמד אותה, ועוד. וכן כל המשפטים 

שבין אדם לחבירו הריהם פירוש 

לדיבור 'לא תחמוד' אשר בעת שיתברר 

ידע  -לאדם הממון השייך אליו ושאינו 

להקפיד שלא לחמוד את רכושו של 

 רעהו.

* 

נתינת התורה לא הסתיימה במעמד הר 

החלה הנתינה  סיני. להפך, משם רק

להמשיך לבני ישראל תוספת אור 

 תורה

מלך /  מעדני

הרה"ג ר' מרדכי 

מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר 

אלעד, נשיא וראש 

מוסדות "אור 

המלך", מחבר ספרי 

שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד
 עין הפקר. אינו העולם

 שומעת ואוזן רואה
ה וְטבָּ  ר אוד שֶּ יש שוד ב אִּ ְגנד י יִּ רוד כִּ חוד אוד ְמכָּ

ר וְ  ר ְיַשֵלם ַתַחת ַהחוד קָּ ה בָּ חָּ ַאְרַבע ֲחמִּ

ה אן ַתַחת ַהנֶּ יש  .)כא, לז( צד ֵתן אִּ ֽי־יִּ כִּ

ר ְוֻגמַ  ְשמד ים לִּ ־ֵכלִּ ף ֽאוד סֶּ ל־ֵרֵעהו כֶּ ב אֶּ

ֵצא ַהַגמָּב ְיַשלֵ  םָּ ם־יִּ יש אִּ אִּ ֵבית הָּ ם מִּ

ם )כב, ו( ֽיִּ  ְשנָּ

 מירההח התורה מדוע לשאול יש

 טבח ואם כפל לשלם גנב של בעונשו

 השור תחת חמישה משלם מכר או

 אדם והיינו, השה תחת וארבע

 שחברו באופן בלילה לגנוב שהחליט

 בידו נמצא אם כבש או עגל יראנו לא

 ושחט מסיבה עשה ואם, כפול משלם

 או ארבע פי משלם ואכלו הכבש את

אדם שהלך לאור  גזלן ואילו, חמש

וח ואיומים מהבעלים היום ולוקח בכ

עגל או כבש ואפילו שחט למסיבה 

 (כג ,ויקרא ה)ואכלו אומרת התורה 

ת ־ַהְּגֵזָלה ְוָהָיה ִכֽי־י ֱחָטא ְוָאֵשם ְוֵהִשיב א 

ר ָּגָזל וגו'  שמשלם אומרת זאת, ֲאש 

, כנגדו או שגזל מה את מצב בכל תמיד

 אותו גנבו שניהם הרי לשאול ויש

 שלקח הגזלן עגרו יותר ואדרבא רכוש

 ומדוע וציערו מהאדם הזרוע בכוח

 ?בעונשו מקילה התורה

 בשולחן ומוגדר מבואר הדבר ואכן

, גנב איזהו: ג שמח, משפט חושן ערוך

 הבעלים ואין בסתר אדם ממון הלוקח

, ובפרהסיא בגלוי לקח אם אבל. יודעים

 מבואר וכן. גזלן אלא, גנב זה אין

 הלכות משפט חושן ערוך בשולחן

, גזלן איזהו: ז סעיף שנט סימן ילהגז

 שחטף כגון, בחזקה האדם ממון הלוקח

 לרשותו שנכנס או, מטלטלים מידו

, כלים משם ונטל הבעלים לרצון שלא

 ונשתמש בבהמתו או בעבדו שתקף או

 ואכל שדהו לתוך שירד או, בהם

 מבואר עוד.  בזה כיוצא וכל פירותיה

 ערוך בשולחן גזלתו משלם שהגזלן

 שס סימן גזילה הלכות משפט חושן

 הגזילה להחזיר חייב הגוזל כל: א סעיף

 אשר הגזילה את והשיב: שנאמר עצמה

 או אבדה ואם(. כג, ה ויקרא) גזל

 . דמיה משלם, נשתנית

 הקילה התורה כיצד לדעת הראת

 ?אתמהה מגנב יותר בגזלן

 יותר בגנב תורה החמירה מה מפני
 מגזלן

 שאלתנו אכן התורה לביאור נבא ובזה

 ב"ע עט דף קמא בבא במסכת מבוארת

 זכאי בן יוחנן רבן את תלמידיו שאלו

 יותר בגנב תורה החמירה מה מפני

 עבד כבוד השוה זה להן אמר? מגזלן

 עבד כבוד השוה לא וזה, קונו לכבוד

 מטה של עין עשה, כביכול, קונו לכבוד

 כאילו מטה של ואוזן רואה אינה כאילו

 הוי (כט ישעיהו) שנאמר, שומעת אינה

 והיה עצה לסתיר' מה המעמיקים

 תהלים) וכתיב', וגו מעשיהם במחשך

 אלהי יבין ולא יה יראה לא ויאמרו (צד

 עזב[ אמרו] כי (ט יחזקאל) וכתיב, יעקב

 שם י"ופרש. רואה' ה ואין הארץ את' ה

 אדם מבני ירא לא עבד כבוד השוה

 לא גנב אבל, ה"מהקב ירא שלא כדרך

 יותר העבד כיבד אלא ונולק עבד השוה

 של ומעין אדם מבני ירא שהוא מקונו

 . נזהר לא מעלה

 מתייחסת התורה כמה עד ללמדנו

 זה פי ועל האדם של מעשיו לשורש

 ערך לפי מעשיו נמדדים רק ולא עונשו

 מראה שאינו הגזלן ולזאת, הממוני

 התורה ה"מהקב יותר מהאדם שמפחד

 שמגלה הגנב אבל, בעונשו הקילה

 יותר אדם מבני פחד לו שיש ודעת

 שיש מאמין שאינו בזה גילה ה"מהקב

 זו אמונה וחוסר מלמעלה רואה עין

 ומעשים בעבירות להמשיך שורש היא

 בעונשו התורה הכפילה ולזאת רעים

 . הנפש לחשבון לעוררו

 עליכם שמים מורא שתהא רצון יהי
 ודם בשר כמורא

 ב"ע כח דף ברכות במסכת מסופר וכן

 נכנסו, זכאי בן יוחנן ביר כשחלה

 רבינו לו אמרו' וכו. לבקרו תלמידיו

 שתהא רצון יהי להם אמר, ברכנו

. ודם בשר כמורא עליכם שמים מורא

 להם אמר? כאן עד תלמידיו לו אמרו

 עבירה עובר כשאדם, תדעו ולואי

 עד ללמדנו שוב. אדם יראני שלא אומר

 יותר אדם מבני חושש האדם כמה

 .הגנב כמו ת"מהשי

 יביט הלא עין יוצר אם

 התועים על המלך דוד אמר וכבר

 ָבָעם ֹבֲעִרים ִבינּו צד: פרק בתהלים

 ֹאז ן ֲהֹנַטע( ט:)ַּתְשִכילּו ָמַתי ּוְכִסיִלים

( י:)ַיִביט ֲהֹלא ַעִין ֹיֵצר ִאם ִיְשָמע ֲהֹלא

 ָאָדם ַהְמַלֵםד יֹוִכיחַ  ֲהֹלא ּגֹוִים ֲהֹיֵסר

 ִכי ָאָדם ַמְחְשבֹות עַ ֹידֵ ' ה( יא:)ָדַעת

ל ֵהָםה  :ָהב 

 ט פסוק צד פרק תהלים ק"הרד וביאר

 הדברים. ישמע הלא ֹאזן הנוטע

. עמו ועל' ה על שתדברו העתיקים

 ישמע לא כי תאמרו איך: ואמר

 הוא והלא, מעשיכם יראה ולא דבריכם

ַמע ְכֵלי הכין  מי יתכן ואיך, ְוָהְראּות ַהש 

ֵהִכין  . ֵיָדֵעם שלא אלהה הכוחות ש 

 הענין בזה משל המשיל ל"ז ם"הרמב

 או הַנָפח יודע היה לא אילו: ואמר

 אותה ומבין התפירה ענין התופר

 עושה היה לא בלבו אותה ומצייר

 לא אשר הזאת התכונה על ַהַםַחט

 ענין היה אם כן, זולתה התפירה ִּתְשַלם

, ֵיָדֵעהּו ולא ֵמַהֵשם נעלם ָהְראּות השגת

ַמע השגת כןו  הכלי זה המציא איך, ַהש 

 המוכן הכלי וזה ָהְראּות ְלַהָשַגת המוכן

ַמע ְלַהָשַגת  . ל"עכ ַהש 

 ומבורך שלום שבת בברכת החותם

 

 ואהבה בידידות

 מלכא מרדכי
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 -מעדני מלך 

/  אנגליתמהדורה 
Rav Mordechai 

Malka 
Parashat Mishpatim 

The World is Not Ownerless – 
There is an Eye Which Sees; 
an Ear that Hears 
The parasha states (21:37), “If a man steals 
an ox or sheep and slaughters it or sells it, 
he should pay five cattle in place of the ox 
and four sheep in place of the sheep.” It 
later states (22:6), “If a man will give his 
friend money or vessels to guard and they 
will be stolen from the man’s house; if the 
thief will be found, he should pay double.” 
                                                
Questions: 
Why is the Torah stringent with the 
punishment of the ganav [thief] to pay 
double; or if he slaughters or sells it, to pay 
five cattle in place of the ox and four sheep 
in place of the stolen one? For example, an 
individual decides to steal a calf or a sheep 
at night so that he will not be seen; if it is 
found in his possession, he must pay 
double. If he threw a party and slaughtered 
a sheep and ate it, he must pay back four 
or five times the amount. Yet, take for 
example, a gazlan, one who forcefully 
steals a calf or sheep in broad daylight, 
terrorizing the victim. Even if he would 
slaughter it for a feast and eat it, he would 
only be required by the Torah to return 
that which he stole. This is as the Torah 
states (Vayikra 5:23), “He should return the 
stolen item that he stole.” In other words, 
if a gazlan stole something, he must always 
return what he stole or return the 
equivalent value of what he stole. We must 
therefore ask: both the ganav and the 
gazlan stole the same property; on the 
contrary, the gazlan who stole in broad 
daylight is worse, because he forcefully 
stole the object from the victim and caused 
him anguish. Why, then, is the Torah more 
lenient with his punishment?  
Indeed, the matter is stated clearly in the 
Shulchan Aruch (Choshen Mishpat Hilchot 
Gezeilah 359:7), “What is a gazlan? One 
who forcefully takes another’s money; for 
example, to snatch movable objects from 
his hand; or if he enters his property 
without the owners’ permission and 
removes vessels from there; or he 
forcefully takes his slave or animal and uses 
them; or if he goes into his field and eats 
fruits and the like.” It is furthermore stated 

in Shulchan Aruch (ibid. 360:1) that a 
gazlan must return what he stole, “Anyone 
who steals [gozel] must return the actual 
stolen item, as it states, ‘And return the 
stolen item that he stole.’ And if it is lost or 
altered, he must pay its value.” You see, 
then, that the Torah is more lenient with a 
gazlan than with a ganav – why is this so?  
                    
The Way the World Lives 
We are witness to a reality in present times 
– the world lives with a perspective that 
everything begins and ends with man’s 
actions. Therefore man feels that he can do 
whatever he pleases. He can slander, 
fabricate vicious tales, injure, destroy, and 
damage in order to achieve his goal. He 
lives as if the world is ownerless and that it 
is without judgment or a judge. Therefore 
individuals act according to what they 
think, without considering the fact that 
there is a Creator of the world and a 
Director of the world, and that the world is 
not ownerless. They do whatever they 
please, thinking that this is the only way to 
achieve the desired results. However, our 
holy Torah teaches that there is a 
Controller of the world and that man is 
required to take into account that the 
world is not ownerless. He must know that 
all that was done and all that will be done 
is taken into account and that nothing is 
hidden from the eyes of Hashem. If he 
causes any harm, he is only harming 
himself. He will be forced to stand trial for 
every action and deed and will be punished 
accordingly. The punishment of one who 
knows his Owner and rebels against Him is 
worse than one who does not know and 
sins accidentally.  
   Why is the 
Torah More Stringent With a Ganav than 
With a Gazlan? 
Now we can explain the Torah’s intention. 
Indeed, the question we posed above is 
explained in Masechet Baba Kama (79b): 
The students of Rabban Yochanan ben 
Zakkai asked him why the Torah was more 
stringent with a ganav than with a gazlan. 
He answered that a gazlan, by stealing in 
full view of others, placed the honor of the 
slave [-man] on the same pedestal as the 
honor of the owner [-Hashem]. Whereas 
the ganav did not place the honor of the 
slave on the same pedestal as the honor of 
the owner; rather, he feared the slave 
more. The ganav acted as if the eye Above 
did not see and the ear Above did not hear.    
This teaches us to what extent the Torah 
takes into account the root of man’s 
actions, and according to this is his 
punishment. Man’s actions are not merely 
measured by the monetary damage that 

they caused. Therefore, since a gazlan 
does not display greater fear of man than 
of Hashem, the Torah is more lenient 
regarding his punishment. However, a 
ganav, who reveals that he has greater 
fear of man than of Hashem, shows that 
he does not believe that there is an eye 
that watches from Above. This lack of 
faith is the root cause of sins and wicked 
deeds. Therefore, the Torah multiplied his 
punishment so that he will be inspired to 
perform a spiritual accounting.   
  “It Should be His Will 
that Fear of Heaven Should be Upon You 
Like Fear of Flesh and Blood”  
It is similarly related in Masechet Berachot 
28b that when Rabban Yochanan ben 
Zakkai grew ill, his students entered to visit 
him. They asked him for a blessing, to 
which he responded, “It should be His Will 
that fear of Heaven should be upon You 
like fear of flesh and blood.” His students 
were surprised and asked him if they were 
not required to have more Heavenly fear 
than that equal to their fear of man. He 
responded that he wishes that they should 
fear Hashem as much as they fear man. As 
proof, he mentioned that when man sins, 
he says that he hopes that no man sees 
him. This once again teaches us how man 
is more concerned about a human being 
seeing him than Hashem, just like the 
ganav.   
                 The 
Tanna Teaches to Gaze at Three things 
This is as Rebbi teaches in Masechet Avot 
(2:1), “What is the straight path that man 
should choose for himself? Whatever is a 
credit for himself and earns him the 
esteem of man. And be as careful with a 
‘minor’ mitzvah as with a stringent one, for 
you do not know the reward for mitzvot … 
Consider three things and you will not 
come to sin. Know what is above you – an 
eye that sees and an ear that hears, and 
all of your deeds are written in a book.” In 
present times, Hashem has given us a 
tangible example of this: we see how 
satellites in the sky can see, hear, and 
bear testimony to everything that takes 
place from one end of the world to 
another in literally an instant. Now, it is 
the nature of man to be fearful of 
performing a misdeed before cameras 
that can testify about what he did. This is 
as we find today that in in distinguished 
offices they record conversations so that 
the worker knows that he must speak 
nicely and respectfully, for he fears that 
they will hear his speech. They also set up 
camera so that they can watch over the 
workers. This is something that is even 
relied upon in kashrut supervision, since it 
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generates fear amongst the workers. 
Therefore, when man contemplates that 
Hashem has a gigantic satellite in Heaven 
which can testify from the time of the 
creation of the world until the end of 
time, everything that happens in the 
world to each and every individual and 
can show pictures and videos, as well as 
record each word that was spoken – how 
could he sin and go against the Will of His 
Creator? 
                       “I 
Always Place Hashem Before Me” 
It is ruled in Shulchan Aruch (Orach Chayim 
1:1 in the Rema), “‘I always place Hashem 
before me’ (Tehillim 16:8) – this is a great 
fundamental of the Torah and of the levels 
of the tzaddikim who walk before Hashem. 
For man’s sitting, movements, and dealings 
are not the same when he is sitting alone in 
his home, like his sitting, movements, and 
dealings when he is before a great king. 
Nor is his speech the same like when he is 
with the members of his household and 
relatives, like his speech when he sits with 
a king. All the more so, when a man thinks 
that the great king Hakadosh Baruch Hu, 
whose Glory fills the whole land, stands 
over him, and sees his actions … the fear 
and subordination from fright of Hashem 
will immediately come upon him, as well as 
his constant shame before Him.” This 
teaches us that man’s greatest guard to 
prevent him from sin is thinking, “I always 
place Hashem before me.”     
    
 An Allusion to Something that 
Leads to Happiness 
The Rema concludes Shulchan Aruch, Orach 
Chayim with the words of the pasuk, “And 
[- for the one who has] a happy heart, it is 
constantly a celebratory feast.” I believe 
that it is possible to connect the beginning 
of Shulchan Aruch, which starts with “I 
always place Hashem before me,” and the 
conclusion of Shulchan Aruch, which ends 
with a reference to happiness. For the 
pasuk states in Tehillim (ibid.), “I have 
placed Hashem before me always; since He 
is at my right hand, I will not falter.” It then 
states in the following pasuk, “Therefore 
my heart is happy, and my soul rejoices; 
even my flesh rests assured.” This is as the 
commentators have stated that through 
fulfilling the dictate of “placing Hashem 
before me,” man merits guarding himself 
from sin. As a result, he merits rejoicing. 
See Birkei Yosef (697:2) who explains 
differently.  
                        The 
Mishnah Berurah Quoting the Arizal 
Commenting on the aforementioned words 
of the Shulchan Aruch, “and of the levels of 

the tzaddikim,” the Mishnah Berurah (1:4) 
writes that one should always imagine how 
he is standing before Hashem, because He 
fills the whole world with His Glory. He 
quotes the Arizal as saying that he should 
always imagine Hashem’s Four Letter 
Name before his eyes [he also mentions 
which nekudot to visualize beneath the 
letters]. He writes that this is the secret of 
“I always place Hashem before me,” and 
says that it has a great effect on one’s 
Heavenly fear.  
  The Heavenly Maggid 
Reveals the Secret of Success to Maran 
the Beit Yosef 
In the sefer Maggid Meisharim (Parashat Ki 
Tisa, Mahadura Kama), Maran the Beit 
Yosef is instructed to constantly focus his 
thoughts on Hashem with dread and fear, 
and he should constantly visualize 
Hashem’s Four Letter Name before his 
eyes, written in black ink. As David 
HaMelech said, “I always place Hashem 
before me.” He was told that this will 
enable him to be constantly humbled and 
tremble before Hashem. He was further 
instructed to remove all extraneous 
thoughts from his heart, and not to think 
about his dealings except for in the 
washroom, a dirty place. For he was told 
that thinking about his dealings will not 
benefit him; on the contrary, they will 
damage him. Therefore, he should be wary 
of them. He should designate his heart and 
thoughts exclusively to Divine service. He 
was told that If he does so, he will merit 
having the words, “This is the reish metivta 
(rosh yeshiva)” written on his forehead. 
                                      
Story About the Vilna Gaon 
We therefore pray every day, “A person 
should always be one who fears Heaven in 
private and in public, and he should admit 
the truth.” This can be illustrated by a story 
about the Vilna Gaon: One day he was 
being driven in a wagon. They passed 
through fields on their journey. The wagon 
driver saw that there was no one there to 
stop him, so he allowed his horses to graze 
from the fields. Suddenly the Gaon 
screamed out, “They see you! They see 
you!” The driver got scared and 
immediately sped away in his wagon lest 
they catch him stealing. However, after the 
horses had galloped away, he looked in 
each direction, but did not see anyone. He 
therefore asked the Gaon, “Where did you 
see someone?” The Gaon answered, “My 
intention was that they see you from 
Heaven. This is as our Sages state, that 
there is ‘an eye that sees and an ear that 
hears, and all of your deeds are written in a 

book.’ Therefore, why are you not afraid 
from the eye of Hashem which sees you?” 
    
                Words of Mussar 
We have learned just how much man lives 
with an erroneous perspective. He lives like 
a ganav who fears human beings more 
than Hashem. This is because he 
mistakenly thinks that there is no one who 
sees or hears his actions and words. This is 
why man falls to sin and other 
reprehensible deeds. However, one who is 
wise will contemplate that which he sees in 
present times; how it possible to see from 
one end of the world to another and hear 
from one end of the world to another with 
a device that can fit into the palm of his 
hand. All the more so, is everything that he 
does and speaks seen and heard by the 
world’s most gigantic satellite dish before 
Hashem. He should therefore weigh his 
deeds and words on a scale and guard his 
soul from stumbling to sin. The more he 
internalizes this true reality, so too, will he 
improve his ways and merit in both this 
world and the next all of the good which is 
stored away for the tzaddikim. Amen. 
 
                  
Shabbat Shalom U’Mevorach,  
                         
Rav Mordechai Malka      
      

/  הכהונה מפרדס

 גמליאל' ר ג"הרה

 רבינוביץ הכהן

 גם' ס"מח, א"שליט

 ח"כ' אודך אני

 יוסף פרדס, 'כרכים

 ועוד, כ"ג' החדש
 השבת אבידה בסיגריות

מו לוד  יבֶּ ֵשב ְתשִּ  )כג, ד( הָּ

 האם סיגריות, שמצא הסתפקתי, מי

 שצריך או, אבידה השבת לעשות עליו

  .לבריאות ומזיק הואיל, להשמידם

 להזיק אסור חבירו ממון

והגאון הגדול רבי יוסף ליברמן שליט"א 

ראש ישיבת שומרי החומות, כתב לי 

 תשובה זה בענין כתבתי וז"ל: כבר

 סימן י")ח משנת יוסף ת"בשו שנדפסה

, כשר שאינו טלפון השבת לגבי( קפ"ה

 מי לגבי( ק"צ בסימן) שם עוד ועיין
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 –. סיגריות קופסת מחבירו שחטף

 והוא, להזיק אסור חבירו מוןמ ד"ולענ

 איסורי לא אבל אכילה, איסורי בגדר

 דהשבת מצות עשה יקיים לכן. הנאה

 לך מחזירו הנני לחבירו ויאמר, אבידה

 .תעשן ואל חייך על חסוך אבל

 אסורה לתועלת גם גניבה

 שרחל:( קסד ויצא' פ) ק"בזוה וראה

, בתרפים אביה שציערה נענשה

 יגלו אשל, מהם להנצל רק וגנבתם

 גם שגניבה הרי. מעכבם והיה שברחו

 ע"בשו ל"קיי וכן, אסורה לתועלת

 .ש"עיי( א', שמ"ח סימן מ"חו)

 בו הרגילים זקנים קצת עדיין יש

 טלפון למכשיר דומים לא וסיגריות

, לכולם גמור מזיק שהוא האסור,

 זקנים קצת עדיין יש סיגריות כ"משא

 )עכ"ל(. .בו הרגילים

משפטי צדקך / 

ב יהודה הר

טננהויז, בעהמ"ח 

משפטי צדקך על 

 חו"מ
שאלות שכיחות במצות 

 הלואה
םָּ  י עִּ נִּ עָּ ת הֶּ י אֶּ ת ַעםִּ ף ַתְלוֶּה אֶּ סֶּ ם כֶּ ְך אִּ

לָּ  ימון עָּ א ְתשִּ ה לד שֶּ ְהיֶּה לוד ְכנד א תִּ יו לד

ְך    כד()כב, נֶּשֶּ

( פרשה יט)מכילתא דרבי ישמעאל וב

רבי ישמעאל אומר כל אם ואם 

 ג' מקומותוץ משבתורה רשות, ח

ואם תקריב מנחת  (ויקרא ב יד)

 (שמות כ כב)בכורים, חובה, כיוצא בו 

ואם מזבח אבנים תעשה לי, חובה, אף 

כאן אתה אומר אם כסף תלוה, חובה 

 ולא רשות.

 בגדר החיוב

ויש לדון בגדר החיוב האם זה מצוה 

חיובית שכל סכום פנוי שיש לו צריך 

שזה  לחפש לווים או להפקיד בגמ"ח או

מצוה קיומית ומתחייב בה כשפנו אליו 

 בבקשת הלוואה. 

אהבת חסד כתב בספרו  החפץ חיים

ברא כל תמס הלואה יןלענ)פ"ה הע' ח( 

הלואה אין  לבקש נובא לפני זמן שלא

 , ב״חיוב על הבעה תהעת ל לעטמו

ונראה לבאר שמצוה זו היא מצוה של 

בן אדם לחבירו ולא מצוה של בן אדם 

אין מוטל עליו החיוב למקום וע"כ 

לחפש מי שצריך להלוותו, אלא שאם 

  בא לפני בקשה מחויב להלוות. 

 הפקדה בבנק או בקרנות גמ"ח

מחדש  (צ"ז א) שער המשפטבספר 

שהמצוה להקדים להלוות לישראל 

בחנם מלהלוות לנכרי בריבית היא 

אבל  ,שהגוי נותן מעט ריבית במקרה

 כשנותן ריוח גדול אין מצוה להקדים

ומאידך מביא את דעת  הישראל.

דאף אם הגוי נותן לו  מגילת אסתרה

ריוח גדול ג"כ מצוה להקדים לישראל. 

דכתב דמי שכל פרנסתו  אהבת חסדוב

הוא מלהלוות לנכרים בריבית, מותר 

 לו להקדים הנכרים על פני הישראל.

ושורש הענין נראה כנזכר שהיות 

ומצות הלואה היא בן אדם לחברו 

מחויב להפסיד עבור מצוה  וא"כ אינו

זו, ובכלל אבדתו ואבדת אחיו, אבדתו 

שהבנקים נותנים  בימינוקודמת. וא"כ 

ריבית נמוכה א"כ ודאי עדיף להניח 

בקרנות גמ"ח ולקיים מצוה לישראל 

בחינם, אלא שכפי שהזכרנו אין עליו 

 חיוב כל זמן שלא ביקשו ממנו.

 היכן שיש סיכון בהלואה

צמו למכריו האם עדיף להלוות בע

שמבקשים ממנו הלואה, או עדיף 

להפקיד בידי קופת גמ"ח. נידון השאלה 

שאנו רואים שיש דין קדימה ועניי עירך 

קודמין, ומשא"כ קופת הגמ"ח יש לה 

סדר עדיפויות מי מחכה יותר זמן 

וכדומה, ומאידך כשלוה מגמ"ח יש 

תקנון וצריך להחתים ערבים, ובכך 

"כ שמלוה יותר בטוח במעותיו, ומשא

בעצמו לחברו לא נעים לו לבקש ערב, 

זה משתמע כחוסר אמון, ובכך יש 

סיכון שיאבד מעותיו, ואף יעבור 

 באיסור לא תהיה לו כנושה.

להגר"מ  תשובות והנהגותוראיתי ב

בשם  הביאיא( , א תקסשטרנבוך )

, שעיקר שכר מצות הלואה חזון אישה

ן בהלואה, כגון כשאינו וכיסלוקח כש

רב ואפ"ה מלוה, ואז שכרו מוצא ע

 כפול ומכופל.

האם יש לבדוק או לחשוש מה מטרת 

 ההלואה

ישנם גמחי"ם שמבקשים לדעת את 

מטרת ההלואה האם הגון לבקש כן, 

ולבדוק אם יכול לפרוע או שזה בכלל 

 לא הוגן, ומתעבר על ריב לא לו.

כתב דאם יודע  (צ"ז)והנה המחבר 

בחבירו שהגיע למדה שלוה ומאבד 

עות מוטב שלא ילוהו מאשר לעבור המ

בכל פעם על איסור לא תהיה לו 

ולכאורה נראה מזה שאין  כנושה.

חובה להלות חבירו אלא א"כ הוא 

גורם לו טובה, אבל אם מלוהו ועי"ז 

יתרגל לחיים בלי מגבלות, ע"ז נאמר 

לא עכברא גנב אלא חורא גנב, ויותר 

ממה שעושה עמו טובה הוא גורם לו 

בזה הרבה שיקול דעת  רעה, וצריך

דלפעמים בהלואה מקיים מצוה רבה, 

 ופעמים גורם לחברו רעה גדולה.

ודבר זה מצוי מאוד בצעירים שאין 

להם עדיין נסיון בחיים וכשמוצאים 

הלואה אין להם ככל מחשבה וידיעה 

כיצד יחזירו, וגורם להם להתרגל 

לחיות בלי חשבון, ופעמים אף ללוה 

ראה שחשוב רשע ולא ישלם, וא"כ נ

לבדוק את מטרת ההלואה או שמכירו 

 ויודע שהוא הוגן וישר.

האם מותר להלוות בלא עדים ושטר 

 בזמן הזה 

( אמרו על זה שני :ע"ה)ב"מ בגמ' 

הוא עובר על שחד אטעמים לאיסור, 

לפני עיור, ופירש"י ז"ל, "שעולה על 

רוחו של לווה לכפור", ולפי זה אם 

סור, אולם הלווה הוא איש נאמן אין אי

לטעם הב' דגורם קללה לעצמו דבזה 

, א"כ ואף בת"ח שייךיש לחוש שישכח, 

לכאורה אין היתר. ואולי אם הלווה 

הוא נאמן וגם הוא רושם לעצמו 

בפנקסו שהוא חייב לפלוני מעות, בזה 

לא שייך בו הטעם, אולם מהמעשה 

דהתם דרצה דוקא שיביא עדים וגם 

ו, לכתוב שטר ולא קאמר התם עצה ז

 משמע דלא מהני. 

 הגר"ח זוננפלדומרא דארעא דישראל 

אשרי האיש שמקיים דברי השיב 

חכמים ככתבם, ובמקום הכרח נכונה 

עצתו, דבעת הלוואה יחשוב בדעתו כך 

דהוא לא יתבעם כלל אחרי דאין לו 

שטר ולא עדים רק אם הם ישכחו 

מלהחזיר לו מכוין מעכשיו בתורת 

עכשיו  ואם לא ישכחו מכוין -מתנה 

 בתור הלוואה. 

 –מתהלך בג"ן 

פלאות עדותיך / 

הרב ישראל צבי 

 בוים )מאנסי(
דברים נפלאים בפסוק 'אם 

אחרת יקח לו שארה 

 כסותה ועונתה לא יגרע'
ה ְועד  ה ְכסותָּ ַקח לוד ְשֵארָּ ת יִּ רֶּ ם ַאחֶּ ה אִּ נָּתָּ

ע )כא, י( ְגרָּ א יִּ  לד

כמה ענינים נפלאים בפסוק זה, 

 ה זעיר שםמלוקטים זעיר פ
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? א( מתי מותר לישא אשה אחרת

בשער הפסוקים להאריז"ל כתב כאן: 

'אם אחרת יקח לו, הנה ר"ת 'שארה 

'כסותה 'ועונתה 'לא, הוא שכול, ירצה, 

כי האדם השכול מבנים, צריך לקחת 

אשה אחרת. גם בזה אני מסופק אם 

הוא ממורי זלה"ה'. ובנוסח אחר קצת 

אחרת בליקוטי תורה להאריז"ל: 'אם 

יקח לו 'שארה 'כסותה 'ועונתה 'לא 

יגרע ר"ת שכו"ל, כי אינו רשאי ליקח 

אחרת אם אינו שכול בנים, ואני מסופק 

 אם הוא ממורי ז"ל'. 

מקור מפסוק זה לתקנת חרם דרבינו 

: הנה הרבה אחרונים הקשו איך גרשון

היה יכול רבינו גרשון לתקן שלא ישאו 

ר ב' נשים, הא אין יכולים לאסור דב

המפורש בתורה להיתר כידוע מדברי 

הטו"ז, ובפסוק זה מבואר להדיא 

שמותר לו לו ליקח אשה אחרת. אמנם 

בספר )לרבי דוב בער טרייוויש ראב"ד 

בווילנא בזמן הגר"א( כתב כאן 

דאדרבה מפסוק זה הוא מקורו של 

חרם דרבינו גרשון, וזה לשונו: 'אם 

אחרת יקח לו שארה וגו', פשוט דמזה 

בא ביבמות דף ס"ה נושא אדם אמר ר

כמה נשים, וכן מפורש בנביאים חנה 

ופנינה, והוא דמצי למיקם בספוקייהו 

וכו'. ונראה מדתלי התורה בתנאי 

דשארה כסותה ועונתה לא יגרע, 

משמע הא אם חזינן דיש גירעון 

לראשונה לא ירבה לו אשה על אשתו, 

על כן היה כח לרבינו גרשון מאור 

הנושא אשה על  הגולה להחרים על

כמפורש באבן העזר סימן א' אשתו 

סעיף י, לפי שראה בזמנו דלא מצי 

למיקם בספוקייהו'. וכן הוא גם לשון 

הספורנו כאן: 'לא יגרע. שאין מותר 

להרבות נשים אלא היכא דמצי למיקם 

בספוקייהו )יבמות פרק הבא על 

יבמתו(, באופן שלא יגרע את הראוי 

 לראשונה'.

. והנה לאסור שתי נשיםשיטת הקראים 

במכילתא דרשב"י לעיל על הפסוק אם 

אדוניו יתן לו אשה, איתא: 'יתן לו 

אשה, אשה אחת נותן לו ואינו נותן לו 

שתי נשים. יכול לא יתן לבן חורין שתי 

נשים, תלמוד לומר אדוניו יתן לו אשה, 

לו אין נותן שתי נשים נותן הוא לבן 

גאון חורין שתי נשים'. וכתב על זה ה

רבי מנחם מנדל כשר ז"ל בספרו 

הרמב"ם והמכיתא דרשב"י עמ' קטז: 

'עוד יש לומר לפי מה שכתבתי במקום 

אחר קונטרס מיוחד להוכיח שהרבה 

דרשות חז"ל שאמרו 'יכול', הוא 

להוציא מלבן של צדוקים שכפרו 

בתורה שבע"פ, ולפי זה יש לומר שבא 

כאן להוציא משיטת הקראים, ולשימת 

הקראים יסודם ושרשם הרמב"ם 

מהצדוקים, ומובא בלקח טוב פרשת כי 

תצא על הפסוק כי תהיין לאיש שתי 

נשים: כמה טעות טעו הקראים שאמרו 

ואשה אל אחותה לא תקח אלו שתי 

ודבר זה בתורה ובנביאים נשים 

ובכתובים שהיו ישראל נושאים שתי 

נשים. וכן בפרשת אחרי: ושאר שתי 

ע שאין להם נשים בעלמא אסורות כידו

לא דת ולא חוק שהרי כמה צדיקים 

נשאו שתי נשים כגון אלקנה ודוד 

ושלמה ובדברי הימים כמה בשתי 

נשים וכו', ורבותינו חקרו ודרשו 

התורה על בוריה כנתינתה מהר סיני. 

ויש משערים שהרמב"ם לא הזכיר 

בספרו פי"ד מהל' אישות הי"ג חרם 

דרבינו גרשום על נשיאת ב' נשים כמו 

שדרכו להביא כמה פעמים דברי 

הגאונים, וכך בעיקר הדבר שתקנת 

רבינו גרשון לא נתקבלה בארצות 

המזרח, משום ששם גרו קהל גדול של 

קראים שסוברים שאסור מהתורה על 

סמך פסוק הנ"ל, לכן להוציא מלבן של 

צדוקים לא קיבלו הגזרה הזאת, ומהאי 

טעמא גם רבינו גרשון תיקן רק לזמן 

על פי הנ"ל מבואר שיש כאן ידוע. ו

לפנינו דרשה מקורית לדייק מקרא 

 היתר שתי נשים.

כיצד נלמד מפסוק זה שחייב אדם  ב(

. במכילתא: 'אם אחרת להשיא בנו קטן

יקח לו. מכאן אמרו, חייב אדם להשיא 

את בנו קטן; במקום אחר מהו אומר 

)דברים ד, ט( והודעתם לבניך ולבני 

אות את בני בניך, אימתי אתה זכאי לר

בניך, בזמן שאתה משיא בניך קטנים'. 

ובביאור דברי המכילתא כתב 

המלבי"ם דלפי המכילתא 'אם אחרת 

יקח לו' מוסב על מה שכתוב 'ואם לבנו 

ייעדנה', היינו אם יקח האב אל הבן 

שייעד לו את האמה עוד אשה אחרת 

ישראלית. וחיוב שאר וכסות הוא על 

על שלחן האדון, כי מיירי בבן הסמוך 

אביו, ומזה הוכיחו חז"ל שחייב להשיא 

בנו קטן. עיי"ש עוד בארוכה. ובבאר 

אברהם על המכילתא כתב דעיקר 

הלימוד הוא עצם הדבר שחייב אדם 

להשיא את בנו, אלא שמסתמא המצוה 

הבזה בעודנו נער, דאם כשיגדל אז אין 

דרך הבן לסמוך על אביו כל כך, וכיון 

צוה שיתן שהמצוה על האב יש בזה מ

 לו בעודנו קטן ונער בימים.

ובספר התורה והמצוה )להגרי"מ 

שטרן( עמ' ז הביא לבאר בזה לכן 

מבארים מה שמברכים תזכה לגדלו 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים, אע"פ 

שמעשים טובים הוא בן י"ג וחופה הוא 

בן י"ח, דעלה גדולה היא להשיאו לפני 

 בן י"ג.

או מהאשה לא יגרע, ממה שהיה לה  ג(

הרמב"ם פי"ד דאישות ה"ג  האחרת?

כתב וז"ל נושא אדם כמה נשים וכו', 

וכמה היא עונתן לפי מנין כיצד פועל 

שהיו לו שתי נשים יש לזו עונה אחת 

בשבת ויש לזו עונה אחת בשבת היו לו 

ד' נשים נמצא עונת כל אחת מהן פעם 

אחת בשתי שבתות. והקשה בספר 

משמע שירת דוד דמפשטות הפסוק 

שאסור לגרוע בכלל מן הראשונה על 

ידי לקיחת שניה ומדברי הרמב"ם 

מוכח שמותר ליקח שניה אע"פ שעל 

ידי זה יתמעט זמני העונה של 

 הראשונה.

והביא לתרץ בשם הרה"ג רבי שלום 

שפירא שליט"א, שהרמב"ם פירש 

כוונת המקרא שלא יגרע מן האמה 

שלא יפחות להאמה באופן היינו 

מן האשה האחרת  שתהיה פחותה

, אבל באופן שיהיו שתיהן שוות שלקח

אף שלמעשה עכשיו נגרע לה ממה 

שהיה לה קודם ליכא איסורא, עיי"ש. 

ויש לפרש בזה מאה"כ )בראשית לא, נ( 

שאמר לבן ליעקב אם תענה את בנותי 

ואם תקח נשים על בנותי, וברש"י, אם 

למנוע מהם עונת  -תענה את בנותי 

סיף עוד שגם לא תשמיש. ועל זה הו

תקח נשים על בנותי שבאופן זה תוכל 

 לגרע מעונתם, והבן.

 

עומקה של הלכה / 

הרה"ג ר' עקיבא 

לוי, בעהמ"ח עומק 

 הפשט
 ירושת שררה

  .יעקב אבינו הוריש לבניו

דף קכג.(  ב"במבואר בגמ' ) המקור:

ודם מותו, קבע איזה בן שיעקב אבינו ק

יו יקבל שררה בירושה, לו ולבניו אחר

עד סוף כל הדורות; מלכות ליהודה, 

כהונה ללוי, בכורה לראובן ויוסף. 

מוכח מזה, שהאבא בעלים על כל 

השררות הבאים מכוחו, וזה שורש 

 .'ירושת שררה'המושג של 

, אינו בפרשת 'ירושת שררה'המקור ל

נחלות הנלמד בפרק 'יש נוחלין', ואינו 

מופיע ברמב''ם ובשו''ע יחד עם דיני 

לא עיקר יסודו בפרשת המלך נחלה, א
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וכהן גדול, ומשם לומדים לכל 

 השררות.

תימה, מדוע לא מופיע דיני  שאלה:

בפרק יש נוחלין,  'ירושת שררה'

העוסק בדיני ירושות והעברות נחלות, 

וכל המקורות הוא מגמ' ביומא ועוד 

 מקומות. 

, ברבנות ירושה דין גדר בעיקר תשובה:

 בספרו שליט''א וייס אשרהג''ר  כתב

)במדבר סימן נט( שירושת  אשר מנחת

שררה אינו ירושה ממש, אלא מדין 

ברא כרעיה דאבוה הוא עומד במקומו, 

 נחלות בפרשת מקורה אין זו והלכה

 השיטות לפי גםו, המלך מפרשת אלא

 דין ששונה ודאי, ברבנות ירושה שיש

 ופרשת ממון מירושת זו ירושה

 .הנחלות

מספר וזה ההסבר שמצינו  ראיות:

לירושה  'ירושת שררה'חילוקים בין 

רגילה. שהרי ירושת שררה אינו 

לחצאין, וכאשר בן אחד יורש הוא 

לוקח את הכל והשני אינו נוטל כלום, 

)בירושה רגילה עושים גוד או איגוד, 

אבל בירושת שררה או הכל או כלום(. 

 בנו להמליך יכול זקן שרבעוד מצינו 

 אין מון,ת מירוש ובדין, בחייו תחתיו

 .מחיים ירושה

חידוש מעניין שמצינו רק  עודנכד: 

)ב''ב  ברש''שבירושת שררה, כמבואר 

 'ירושת שררה'דף קנט. ד''ה תדע( ד

עובר לנכד ישירות מהסבא, ואם 

האבא אינו ראוי הנכד קודם לאביו, 

 ַּתַחת( יז, מה תהליםונדרש מהפסוק )

יךָ   ְבָכל ִריםְלָש  ְּתִשיֵתמוֹ  ָבנ יךָ  ִיְהיּו ֲאֹבת 

ץ  .)מ.ז.( ָהָאר 

* 

 דינים העולים

יעקב אבינו קבע מי יירש בכורה יעקב אבינו קבע מי יירש בכורה 

כהונה ומלכות. מפורש בגמ' ובפוסקים כהונה ומלכות. מפורש בגמ' ובפוסקים 

שמלכות וכהונה עובר בירושה. וכן שמלכות וכהונה עובר בירושה. וכן 

מצינו ירושה בנשיאות. הרמב''ם מצינו ירושה בנשיאות. הרמב''ם 

מוסיף שכל השררות וכל המינויים מוסיף שכל השררות וכל המינויים 

  עובר בירושה לבנו ובן בנו עד עולם. עובר בירושה לבנו ובן בנו עד עולם. 

עוברת עוברת נחלקו הפוסקים, האם רבנות נחלקו הפוסקים, האם רבנות 

בירושה. ונחלקו פוסקי זמננו; יש בירושה. ונחלקו פוסקי זמננו; יש 

אומרים שכיום לכל הדעות אין ירושה אומרים שכיום לכל הדעות אין ירושה 

ברבנות. ויש אומרים שלפי כל הדעות ברבנות. ויש אומרים שלפי כל הדעות 

  יש ירושה ברבנות.יש ירושה ברבנות.
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פרחים לתורה / 

הרב ישראל חיים 

 בלומנטל
עליונים ששו ותחתונים 

 עלזו בקבלת תורה מסיני
ֱאלד ַויֶּ  ת הָּ ְשתים וַ קִּ ֱחזו אֶּ אְכלו ַויִּ )כד,  ויד

 יא(

שעשו שמחה  ,וישתואומר הרמב"ן: 

ויום טוב, כי כן חובה לשמוח בקבלת 

התורה, כאשר צוה בכתבם כל דברי 

וזבחת שלמים "התורה על האבנים 

 "ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך

ברי ז(. וכתיב בשלמה )ד ,)דברים כז

החכמה והמדע נתון "א יב(  ,במים הי

ויבא ירושלם ויעש "ו', מיד וג "לך

ג טו(.  ,אלכים )מ "משתה לכל עבדיו

ואמר רבי אלעזר מכאן שעושין משתה 

א  ים רבהריהשיר לגמרה של תורה )ש

ט(. ונאמר בדוד אביו בהתנדבם לבנין 

ויזבחו לה' זבחים ויעלו "בית המקדש 

עולות לה' וגו' ויאכלו וישתו לפני ה' 

ברי )ד "ביום ההוא בשמחה גדולה

כב(, ואף כאן ביום  כט כא ,אמים הי

 .חתונת התורה כן עשו

 חנו בשמחה ליד הר סיני

ש ַהְשִליִשי ְלֵצאעל הפסוק " ת ְבֵני ַבֹחד 

ץ ִמְצָרִים ַביֹום ַהז ה בָ  ר  אּו ִיְשָרֵאל ֵמא 

" )שמות יט א( אומר ִמְדַבר ִסיָני

היה ראוי שיאמר הכתוב הרמב"ן: 

נו במדבר סיני ויסעו מרפידים ויח'

, 'בחדש השלישי לצאתם מארץ מצרים

א( במדבר סין,  ,כמו שנאמר למעלה )טז

אבל בעבור היות ביאתם במדבר סיני 

שמחה להם ויום טוב, ומעת צאתם 

ממצרים נכספים אליו, כי ידעו ששם 

יקבלו את התורה, כי משה הגיד להם 

ים קתעבדון את האל"מה שנאמר לו 

יב(, וגם  ,ג שמות) "על ההר הזה

נלכה נא דרך שלשת "לפרעה אמר 

)שם  "ינוקימים במדבר ונזבחה לה' אל

ה ג(, והוא המהלך ממצרים ועד הר 

סיני, בעבור זה התחיל הפרשה כי 

בחדש השלישי ביום הזה שהתחיל 

החדש באו לשם. ואחרי כן חזר לומר 

 .כשאר המסעות ויסעו מרפידים

 חנו מתוך תשובה

עתם במכילתא נאמר: הקיש נסי

מרפידים לביאתם למדבר סיני, מה 

ביאתם למדבר סיני בתשובה, אף 

 נסיעתם מרפידים בתשובה.

ויש לתמוה מנין שביאתם למדבר סיני 

היתה בתשובה? מתרצים רבינו אליהו 

מזרחי והמהר"ל בספרו גור אריה, 

מדכתיב "ויחן" בלשון יחיד, כאיש אחד 

בלב אחד. אך עדיין קשה, מנין שכוונת 

 ד" היא לתשובה?"לב אח

 מהות עבודת התשובה

מבאר הרב יהודה מרגולין שליט"א 

)בספרו הדרי קודש( שמהות התשובה 

היא להביא את החיים להיות בצורה 

היותר נכונה, שהיא עבודת ה' 

בשמחה! וכמו שכותב בעל התניא 

)ליקוטי תורה, פרשת אחרי מות(: כי 

ענין התשובה הוא להשיב פנים בפנים 

, כי הלא התשובה הוא אליו יתברך

להתקרב אליו יתברך וכו' והתשובה 

הוא החזרת פנים בפנים להיות 

פנימיות רצונו וחפצו בתורת ה' 

 ומצוותיו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל!

לאור דברי הרמב"ן שביאתם למדבר 

סיני היתה בשמחה לקראת קבלת 

התורה, נמצא שביאתם זו היתה ברצון 

ה לקירבת ה', שזו מהות התשוב

 הנרצית.

ואכן בשבת זו אנו קוראים את פרשת 

בה נצטוינו על נתינת מחצית  –שקלים 

מסיימת במילים:  ההשקל. והפרש

כי השמחה  –"לכפר על נפשותיכם" 

האמיתית מביאה את האדם לעזור 

ולתת ולסייע לחבריו, והשמחה היא 

 הלואי שנזכה!יסוד התשובה כאמור, 

 שבת שלום ומבורך!

שראל חיים בלומנטל לתגובות: הרב י
blu.israel@gmail.com 

פתגמי אורייתא / 

הרב יוסף חיים 

אלבוים, בעמ"ח 

'אורייתא' ו'דעת 

 חכמה'
 מעם מזבחי תקחנו

ר לד  ת. ַוֲאשֶּ ת יומָּ יש וֵָּמת מוד א ַמֵכה אִּ

ֱאלד  ה ְוהָּ דָּ י ְלךָּ קִּ צָּ מָּה ְליָּדוד ְוַשְמתִּ ים אִּ

י יָּ  ה. ְוכִּ םָּ ר יָּנוס שָּ ם ֲאשֶּ קוד יש ַעל מָּ ד אִּ זִּ

קָּ  י תִּ ְזְבחִּ ם מִּ ה ֵמעִּ ְרמָּ ְרגוד ְבעָּ מו ֵרֵעהו ְלהָּ חֶּ

מות )כא,  יד(-יב לָּ

יש לשאול: א. מהי ההוה אמינא 

שהמזבח יציל את הרוצח ממשפטו, 

ובאם היה מדובר במקריב קרבן על 

חטאו אולי צריך להודיע שאין קרבן 

מכפר על המזיד, אבל מאחר שאיירי 

ה ההו"א שהמזבח גם בסתם, תמוה מ

יציל? ב. מדוע הפסיק הכתוב בדין 

השוגג בין שני הכתובים המדברים על 
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הרוצח במזיד, שהרי מכה איש ומת 

ופסוק וכי יזיד איירי במזיד, ואילו 

 ואשר לא צדה הוא דין השוגג?  

והנה בגמרא )מכות יב.( אמרו: "אמר 

רב יהודה אמר רב, שתי טעיות טעה 

ב )מ"א ב, כח( יואב באותה שעה, דכתי

ל ה' ַוַיֲחֵזק ְבַקְרנוֹ  ל ֹאה  ת ַוָיָנס יֹוָאב א 

ַהִםְזֵבַח. טעה שאינו קולט אלא גגו 

והוא תפס בקרנותיו. טעה שאינו קולט 

אלא מזבח בית עולמים, והוא תפס 

מזבח של שילה. אביי אומר, בהא נמי 

מיטעא טעה, טעה שאינו קולט אלא 

יה". מדברי כהן ועבודה בידו, והוא זר ה

הגמ' למדנו שגגו של מזבח עצמו מציל, 

ותמוה מדוע המזבח מציל את הרוצח. 

לכן צריכים להשמיע שיש שאין המזבח 

 מצילו.

 כהונה מצלת
ונראה שנחלקו האמוראים, מה הטעם 

שהמזבח מציל וקולט. האם הוא דין 

בגברא, או דין במקום. שיטת אביי 

שהכתוב מדבר מצד הגברא, 'מעם 

מציין את המצוי על גבי המזבח  מזבחי'

ַכֲהנָּא בתדירות. ובת"י )יד( "ֲאִפלּו הּוא 

א ן ִּתְסבּון ְדָקֵאי ּוְמַשֵםש ֳקָדַמי ִמן ַּתםָ  ַרבָּ

ָיֵתיּה ּוְתַקְטִלין ָיֵתיּה", היינו שבא 

הכתוב להדגיש שאפילו הוא הכהן 

גדול עצמו, שמיתתו מצלת את 

ל הרוצחים בשוגג לבוא לביתם, מכ

מקום אם רצח במזיד אין לו פטור. ]גם 

אם אינו כה"ג אלא הוא כהן ועבודתו 

בידו על גבי המזבח, ממתינים לו עד 

לשיטת אביי, אולם לשיטת  -שיגמור 

המכילתא )משפטים. נזיקין פ"ד( גם 

באמצע העבודה נוטלים אותו למות. 

היינו שנחלקו אם העבודה עצמת 

מצלת עכ"פ לחיי שעה, אבל מכל 

ום שמענו שהנידון הוא מצד שהוא מק

משבט הכהונה שמהותם להאריך 

ימיהם של ישראל על ידי המזבח 

והעבודה, ולכן יש הו"א שתהיה 

עבודתם מכפרת להם ומונעת מהם 

מיתה, קמ"ל הכתוב שמאחר שרצח 

 אין לו כפרה בעבודה ודינו ככל רוצח[.  

 המזבח מציל
אולם שיטת רב יהודה בשם רב, שגם 

למזבח יש לו מקום להנצל,  זר הבורח

 אלא שאם הרג במזיד אינו קולטו. 

נראה להסביר יסוד גדול בביאור ערי 

המקלט, שההבנה בטעם קליטתם, 

משום שכמו ששבט לוי מצווה על 

כפרת החוטא בשוגג על ידי הבאת 

קרבנותיו על גבי המזבח, כך הם 

המצווים לכפר על הרוצח בשגגה. 

הלויים  מטעם זה היו ערי המקלט ערי

קולטות, )שכל מ"ח ערי הלויים היו 

קולטות, אלא שנבדלו במידה מה 

מששת הערים(, הרי מבואר שעיקר 

הטעם משום שהלויים ממונים על 

כפרת השגגות. מטעם זה נחשבים ערי 

הלויים כמזבח המכפר על חטא 

הרציחה. אולם הרוצח במזיד לא די לו 

שאין מחנה לויה מציל אלא אפילו 

ו אין בו לכפר עליו ולכן המזבח עצמ

אינו מצילו, כי כל שמזבח מכפר עליו 

היינו שוגג גם מחנה לויה מציל, אולם 

כל שאין מזבח מכפר עליו בדומה לזה 

גם אין ערי המקלט מצילים ולכן תקחנו 

 למות. 

וביותר נוכל לומר, שבעצם למדנו כאן 

בפסוק שהמזבח הוא זה שקולט את 

לאדם הרוצח, אלא מאחר שלא ניתן 

להיות ע"ג המזבח בכל עת ובכל שעה, 

לכן נתנה התורה מקום לנוס שמה, 

היינו שיהיה בערי מקלט וייחשב לו 

 כאילו הוא ע"ג המזבח. 

 

 מובן סדר הפסוקים
לפי"ז יובן היטב סדר הפסוקים. 

שתחילה נאמר נזכר שרוצח במזיד 

נהרג, ואחר כך נזכר דין השוגג שניתן 

ך התורה לו מקום לנוס שמה. אחר כ

מסייגת את הפטור הלזה, שרק בשוגג 

המזבח מציל, וכן 'המקום' אשר ינוס 

שמה הוא משום שדינו כמזבח, אבל 

הרוצח במזיד אין לו פטור זה, ולכן 

 תקחנו למות. 

 טעם שלישי
והנה שיטת הרמב"ם )הל' רוצח 

הי"ד(: "המזבח -ושמיה"נ פ"ה הי"ב

קולט, שהרי נאמר בהורג בזדון )שמות 

( מעם מזבחי תקחנו למות, מכלל כא,יד

שההורג בשגגה אינו נהרג במזבח, 

לפיכך ההורג בשגגה וקלטו מזבח 

והרגו שם גואל הדם, הרי זה נהרג עליו 

כמי שהרגו בתוך עיר מקלטו. אין קולט 

אלא גגו של מזבח בית העולמים בלבד, 

ואינו קולט אלא כהן ועבודה בידו, אבל 

נהרג, זר או כהן שאינו עובד בשעה ש

או שהיה עובד ולא היה על גגו אלא 

סמוך למזבח או אוחז בקרנותיו, אינו 

נקלט. וכל מי שקלטו המזבח אין מניחין 

אותו שם אלא מוסרין לו שומרין 

ומגלין אותו לעיר מקלטו. במה דברים 

אמורים, במחוייב גלות, אבל מי שפחד 

מן המלך שלא יהרגנו בדין המלכות, 

גוהו בהוראת או מבית דין שלא יהר

שעה, וברח למזבח ונסמך לו, ואפילו 

היה זר, הרי זה ניצל, ואין לוקחין אותו 

מעל המזבח למות לעולם, אלא אם כן 

נתחייב מיתת בין דין בעדות גמורה 

והתראה כשאר כל הרוגי בית דין 

 תמיד". 

מדבריו מבואר שפסק גם כרב יהודה 

אמר רב שאין קולט אלא גגו של מזבח 

בית עולמים, וגם כשיטת  ומזבח של

אביי שאינו קולט אלא כהן ועבודה 

בידו. מבואר שאכן ג' טעויות טעה 

יואב. אלא שמאידך גיסא אין מקום 

מוצא לדינו שאם המלך רוצה להרגו 

או בי"ד בהוראת שעה שהמזבח מציל 

אלא רק מפרשת יואב, וכדברי  -

 -הרלב"ג שם "ויחזק בקרנות המזבח 

עיל לו אחוז ראוי שתדע כי לא הו

בקרנות המזבח מפני שהרג נפשות 

במזיד ובערמה, ולזה הסכים המלך 

שימות שם, ואע"פ שלא היתה שם 

התראה הנה המלך יוכל לענוש ביותר 

ממשפטי התורה ליסר העם וכו', גם 

לא היה מועיל ליואב אחוז בקרנות 

המזבח כי לא היה כהן ועבודה בידו, 

אבל ראוי שנלמד מזה שזאת החזקה 

בקרנות המזבח היתה מועילה לו שלא 

ימסרוהו למלך להמיתו אם לא היה 

מחוייב מיתה בב"ד, וזה נלמד מזה 

המקום, כמו שהתבאר בשלשה עשר 

מסנהדרין". היינו שיואב לא רצה 

להיות ממתי מלכות או הוראת שעה 

ועל זה הצילו המזבח, אלא שלבסוף 

נהרג על רציחה במזיד בעדים 

ו כדין רוצח והתראה, שבניהו הרג

 ממש. 

נראה שלשיטת הרמב"ם הטעויות 

שטעה יואב נבעו ממה שסבר שאי 

אפשר להמיתו כדין רוצח, אבל מצד 

לשיטתו שאין בו דין  -עצם המעשה 

מיתה כרוצח ממש, עשה כהלכה 

וכדין, כי הרוגי מלכות יכולים לברוח 

למזבח ואינם צריכים לעבוד או להיות 

 ם. על גגו של מזבח והמזבח מציל

משמע שלשיטת הרמב"ם הסברא 

שהמזבח קולט, אין זה משום שדינה 

כערי מקלט, אלא משום שהוא מקומו 

של מלך ממ"ה, והנכנס תחת כנפי 

השכינה פעמים שמצילתו, וזה בשני 

אופנים: א[ שהוא כהן ועבודתו בידו 

שאז הוא שם ברשותו של מקום, ולכן 

אם הרג בשוגג אינו נלקח מעל המזבח, 

ה זו אנו דורשים 'מעם' מזבחי ובבחינ

כמו 'מעל' מזבחי, שרק אם הוא בדיני 

המזבח מזבח קולטו. ב[ שגם זר, אם 

מלכותא דארעא מבקשת את נפשו, 

הרי שאם ברח ונכנס תחת רשותא 

דרקיעא אין למלכותא דארעא רשות 

 לשלוט עליו. 

אלא שיש הבדל בין השנים. רוצח 

בשוגג נכנס תחת רשות שמים בכל עיר 
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קלט, והמזבח גם הוא קולט אם הוא מ

כהן וכו', שאז מחשיבים לו את המזבח 

כעיר מקלט, אבל מצד עצמו אין 

המזבח קולט אלא ערים הידועות בלבד 

שהם רשותו של מקום לרוצח בשוגג. 

אבל הבורח ממלכות דארעא שהם 

המלך ובית דין המולכים על העם, אין 

עיר מקלט מקלטו, אבל מקומו של 

זבח, זה קולט מפניהם. המ -מקום 

)ועיין תפארת ישראל סוף מס' תמיד, 

בביאור 'מקום' על שם 'המקום אשר 

יבחר', ולפי"ז תבין שגם כאן נאמר 

 'ושמתי לך מקום'(. 

 

צירופי אותיות / 

הגה"ח ר' יואל 

טייטלבוים 

שליט"א, מח"ס 

כבודו מלא עולם 

ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(
כשאמרו בני ישראל 

ונתם על ונשמע היתה כ

 שמיעת מגילת אסתר
עָּ  ְזֵני הָּ א ְבאָּ ְקרָּ ית ַויִּ ר ַהְברִּ ַקח ֵספֶּ ם ַויִּ

ר  בֶּ ר דִּ ל ֲאשֶּ אְמרו כד ְש  יקוקַויד ה ְונִּ עַנֲעשֶּ  מָּ

 )כד, ז(

הנה כתב ק"ז בעל ישמח משה זי"ע 

 )פר' תרומה דף קפ:( לפרש המדרש

)תנדב"א רבה פי"ז( בשעה שאמרו 

כד, ז(, ישראל נעשה ונשמע )שמות 

מיד אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה. ע"פ 

מש"כ הרמב"ן לפרש דברי הבה"ג 

דמצות קריאת המגילה הוא דאורייתא 

ע"פ אמרם ז"ל מגילה )דף ז' ע"א( על 

הפסוק )שמות יז, יד( כתוב זאת זכרון 

בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן 

ובמשנה תורה, זכרון מה שכתוב 

, מה שכתוב במגילה ספרבנביאים, ב

עד כאן. הרי חזינן דקריאת המגילת 

אסתר ניתנה למשה והוא דאורייתא 

עכת"ד הרמב"ן לפרש שיטת הבה"ג. 

הרי דהשיגו אז ברוה"ק ענין שמיעת 

מקרא מגילה. ובזה מפרש הישמח 

 ונשמ"עמשה מה שאמרו בנ"י נעשה 

דקאי על מצות שמיע"ה במגילת אסתר 

שהשיגו אז, וע"כ מיד אמר הקב"ה 

רומה דקאי גם על השקלים לי ת ויקחו

שהוא מטעם הקדים שקליהם לשקליו 

כדי שיהיה הנס דפורים שמיעת 

 המגילה עכתד"ה יעו"ש.

הרי דתיבת ונשמ"ע קאי על ענין 

הספ"ר של פורי"ם לשמוע במגילת 

אסתר וע"ז נאמר תיכף ויקח"ו וכל זה 

 נרשם ע"ד הדילוג אצל תיבת ונשמע.

 ותא חזי

ת ַנֲערֵ    י ְבֵני ִיֹשְָרֵאל ַוַיֲעלּו ַוִיְשַלח א 

ים ֹעֹלת ַוִיְזְבחּו ְזָבִחים ְשָלִמים ַליי  רִּ סָּ

ה ֲחִצי ַהָדם ַוָיֹש ם ָבַאָּגנֹ וַ  ת ַוֲחִצי ִיַקח מש 

ר ַהָדם ָזַרק ַעל ַהִםְזֵבַח ַוִיַקח  ַהְבִרית ֵספֶּ

ר ר ִדב  ַוִיְקָרא ְבָאְזֵני ָהָעם ַוֹיאְמרּו ֹכל ֲאש  

ת ַהדָ ונשמע  יקוק נעשה ה א   ם ַוִיַקח מש 

( 74)בדילוג מספר  פורים –ספר  –ונשמע

ואצל כל תיבה מג' תיבות אלו נצמד לו 

כי סוד ונשמע ספר ויקח ג"כ תיבת 

 פורים הוא סוד ויקחו וק"ל והוא פלאי.

 

ועוד נרשם ע"ד הדילוג בפירוש אצל 

דקאי על המגילה לשמוע  עמונשתיבת 

אסתר )אות מ' של מגילת  במגילת

 -אסתר הוא אות מ' של תיבת ונשמע( 

 ותא חזי

ן ַיֲחִטיאּו ֹאְתָך לִ  י ִכי ֹלא ֵיְשבּו ְבַאְרְצָך פ 

ם ִכי ִיְהי ה ְלָך ְלמֹוקֵ  תַתֲעֹבד א     שֱאֹלֵהיה 

ל יי' ַאָּתה וְ  ה ָאַמר ֲעֵלה א  ל מש   ַאֲהֹרןְוא 

ל אֵ ְקֵני ִיֹשְרָ ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִשְבִעים ִמזִ 

ה ם ֵמָרֹחק ְוִנַּגש מש  ל ְוִהְשַּתֲחִוית   ְלַבדֹו א 

ֹו יי' ְוֵהם ֹלא ִיָּגשּו ְוָהָעם ֹלא ַיֲעלּו ִעם

ה ַוְיַסֵפר ָלָעם אֵ  ָכל ִדְבֵרי יי'  תַוָיֹבא מש 

ֹול ְוֵאת ָכל ַהִםְשָפִטים ַוַיַען ָכל ָהָעם ק

ָחד ַוֹיאְמרּו ָכל הַ  ר יא  ר ִדב  י' ְדָבִרים ֲאש 

ה ֵאת ָכל ִדְבֵרי יי'  דבַוִיְכּת ַנֲעֹש ה  מש 

ן ִמְזֵבַח ַּתַחת הָ  ר ַוִיב  ָהר ַוַיְשֵכם ַבֹבק 

ֹשְֵרה ַמֵצָבה ִלְשֵנים ָעֹש  ָר ּוְשֵּתים ע 

ת ַנֲעֵרי ְבֵני יִּ וַ  ִשְבֵטי ִיֹשְָרֵאל  ְשַלח א 

ֹלת ַוִיְזְבחּו ְזָבִחים ִיֹשְָרֵאל ַוַיֲעלּו עֹ 

ה ֲחִצי ַהדָ  ְשָלִמים ַליי' ָפִרים ם ַוִיַקח מש 

 ֵבַח ֹנת ַוֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ַהִםזְ גָּ ַוָיֹש ם ָבאַ 

ר ַהְבִרית ַוִיְקָרא ְבָאְזֵני ָהעָ  ם ַוִיַקח ֵספ 

ר יי' ַנֲעֹש ה ְונִ  ר ִדב  ע ְמָּ שַוֹיאְמרּו ֹכל ֲאש 

ת ַהָדם ַוִיְזֹרק ַעל ָהָעםַויִ  ה א   ַקח מש 

ר ָכַרת ר ִהֵמה ַדם ַהְבִרית ֲאש  יי'  ַוֹיאמ 

ה  ם ַעל ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאל   לַוַיעַ  ִעָםכ 

ה ְוַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִשְבִע  ים מש 

ֵאל ִמִזְקֵני ִיֹשְָרֵאל ַוִיְראּו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיֹשְרָ 

ִַפיר ןיו ְכַמֲעֹשֵה ִלְבַנת הַ ְוַתַחת ַרְגלָ 

ם ַהָשַמִים ָלֹטַהר  צ  ל ֲאִציֵלי ְבֵני  ּוְכע  ְוא 

ת ָהאֱ  ֹלִהים ִיֹשְָרֵאל ֹלא ָשַלח ָידֹו ַוי ֱחזּו א 

ה ֲעלֵ  רַוֹיאמ   ַוֹיאְכלּו ַוִיְשּתּו  ל מש  ה יי' א 

 ֵאַלי ָהָהָרה 

ר )בדילוג מספר -ת-ס-א-ת-ל-י-ג-מ-ב

75) 

תובנות / הרב נחמן 

 דרקסלר
 מאיר את העולם כולו

ים ְונֱֶּאַכל גָּ  צִּ ה קד ְצאָּ י ֵתֵצא ֵאש ומָּ יש כִּ דִּ

ה ַשֵלם ְיַשלֵ  דֶּ ה אוד ַהנָּ מָּ ר אוד ַהקָּ ם ַהַםְבעִּ

ה ת ַהְבֵערָּ  )כב, ה( אֶּ

באור החיים הק' כתב דברים מבהילים 

על פסוק זה, ותורף דבריו, שאותם אלו 

כי תצא אש  –חוטאים הנקראים אש ה

הם הרשעים, נענשים מחמת החטא,  –

והם כינוי לקוצים. אך פעמים שנאכל 

גדיש, שגם תשב"ר שלא טעמו טעם 

חטא סובלים מחמת החטאים. 'או 

אף צדיקי יסוד עולם באופנים  –הקמה' 

מסוימים נענשים מחמת חטאי הדור, 

שנאמר 'או  –ואף כל כלל ישראל 

 השדה'. 

וצא מדבריו הק' שהאדם הפרטי הי

שחוטא בביתו בלא שאיש יודע על 

מעשיו, מעניש את כל העולם וחב 

לאחריני, משום שאדם צריך לראות 

את העולם חציו זכאי וחציו חייב, וכל 

חטא מחייב את כל העולם. והוא 

מכניס במעשה הרע, רעלים לעולם 

שאחריתה מי ישורנה כפי דבריו של 

 האוחה"ק. 

מובא בספה"ק 'בית אברהם' כסיפור ש

שבשעת מסיבה גדולה בהיכל המלך 

אשר אור גדול שרר שם, אורחים רבים, 

וכל טוב ארץ מצרים. בעליית הגג ראה 

פועל הנקיון חוט, וחתך את אותו החוט 

משום שהיה צריך לו לשימוש מסוים. 

ולפתע אסון גדול בהיכל המלך 

בעיצומה של המסיבה, הנברשת 

שהאירה את  הגדולה והמפוארת

ההיכל באור יקרות נפלה והתנפצה 

לרסיסים, וכל המסיבה הגדולה 

והמפוארת התנפצה יחד עמה בקול 

רעש גדול. ואותו האיש לא ידע על 

ההרס והחורבן שגרם ברוב תמימותו 

וטיפשותו כשחתך את החוט שעליה 

הייתה תלויה הנברשת. כך הוא החטא 

שאדם חוטא בטיפשות של רגע אחד, 

את כל העולם כולו בעבורו  ומחייב

 ח"ו.

 

 מחייב את העולם

אלעזר בן דורדיא בגמרא מובא על  

הלך " -שתפס עצמו לאחר חטא נורא 

וישב בין שני הרים וגבעות אמר הרים 

וגבעות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד 

שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו 

כי ההרים ימושו  )ישעיה נד, י(שנאמר 

ה אמר שמים וארץ והגבעות תמוטינ
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בקשו עלי רחמים אמרו עד שאנו 

" וכו' מבקשים עליך נבקש על עצמנו

)ע"ז עא(. והקשה ב'דרכי נועם' מדוע 

ההרים והגבעות והשמים והארץ לא 

ביקשו עליו רחמים, למה לא לעזור 

 ליהודי הנמצא במצוקה?? 

ותירץ שכוונתם הייתה לומר, "בחטא 

דם שלך פגמת גם בנו, לכן תן לנו קו

לדאוג לעצמינו ולנקותנו מהליכלוך 

שדבק בנו מחמת חטאיך". ההרים 

והשמים הם העולם, ואותו עולם ירד 

 בדרגה מחמת חטאים כאלו ואחרים.

 מידה טובה מרובה

ולמעשה הדברים מעודדים למתבונן, 

שהרי מידה טובה מרובה ממידת 

פורענות, וכל מצווה, כל מחשבה 

ים טובה, ורצון טוב, כל פעם שעוש

רצון ה' בעולם השפל הזה, היא 

משפיעה רוב טובה וברכה על העולם 

 והארץ מאירה מכבודו, ולוואי ונזכה. 

ההלכה מאת מרן  פינת

הראשל"צ בעל ילקוט 

 יוסף

 מרן/  ההלכהפינת 

 הראשון לציון

הגאון רבי יצחק 

, יוסף שליט"א

 הדין נשיא בית

ובעל  הגדול הרבני

 ילקוט יוסף
תב אמירת דברים שבכ

 פה לקטנים-בעל
שאלה: נשאלתי במה שנהוג בכמה 

תורה שהמורים מטילים על -תלמודי

-התלמידים לשנן קטעים מהתנ"ך בעל

פה, כגון שירת הים, תפילת חנה, שירת 

דבורה וכל כיו"ב, האם יש למונעם מכך, 

-שהרי דברים שבכתב אסור לאמרם בעל

 פה?

בגמ' )גיטין ס ע"ב(: "דרש רבי  תשובה:

ן לקיש, כתיב )שמות לד כז( שמעון ב

'כתוב לך את הדברים האלה' וכתיב 'כי 

על פי הדברים האלה', הא כיצד? דברים 

שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה. 

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן 

 בכתב".

ונחלקו הראשונים האם איסור זה הוא 

מן התורה או מדרבנן. שמדברי הסמ"ג 

יסור הוא )הלכות מגילה( משמע שהא

 מהתורה. וכך משמע מספר 'חרדים'.

אולם מדברי התוספות )גיטין שם( 

משמע שהאיסור הוא מדרבנן, וכן דעת 

רבינו אליעזר ממיץ בספר יראים )סי' 

קכח( שהוא רק מדרדבנן, והפסוקים 

שהביאה הגמ', זהו אסמכתא בעלמא. 

וכן פסק הגאון רבי חיים אבועלפיא 

 בספר מקראי קודש )דף קכד(.

השדי חמד )מערכת חליצה סי' א אות 

לג( כותב שאין הכרעה בזה אם האיסור 

הוא מן התורה או מדרבנן, אולם 

החיד"א בברכי יוסף )סי' מט סק"ב( 

הכריע וכתב למסקנא שהאיסור לכתוב 

דברים שבעל פה או לומר בעל פה 

 דברים שבכתב, הוא מדרבנן.

ולדברי התוספות ישנים )יומא דף ע( 

איסור לומר דברים שבכתב  משמע שאין

בעל פה, לא מדברי תורה ולא מדברי 

סופרים, אלא הוא רק מצוה מן המובחר. 

ואמנם אין הלכה כדבריהם, אבל חזי 

לאיצטרופי במקרה ויש עוד סניפים 

להקל באופנים שונים כפי שהביא חלקם 

 בבית יוסף )סוף סימן מט( כדלהלן:

א. הכל בו )הובא במגן אברהם סימן 

סק"ח( כתב שאין האיסור אלא תכב 

בתורה שבכתב, אבל לא בנביאים 

 וכתובים.

ב. יש אומרים )התוספות ועוד ראשונים( 

שאין איסור אלא כשקורא להוציא 

אחרים ידי חובה, כגון קריאת התורה, 

קריאת המגילה וכיו"ב, אבל בקריאה 

 בעלמא אין איסור.

ג. המרדכי )גיטין ס.( כתב שדבר ששגור 

גון שירת הים, מותר לאומרו בפי כל, כ

 בעל פה. 

ד. יש אומרים שדבר השגור בפיו, אף 

שאינו שגור בפי כל, מותר לאומרו בעל 

 פה.

ה. י"א שכל דבר שנתקן לחובה לאומרו, 

כגון פרשת הקרבנות וכל דבר שהוא 

מסדר התפילה, מותר לאומרם בעל פה, 

אפילו אם קורא פרשה זו שלא לחובה, 

בכלל דברים  כיון שפרשה זו היא

שחובה לאמרם, אין בזה איסור של 

'דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם 

 בעל פה'.

ו. בשו"ת חוות יאיר )סי' קעה( כתב שכל 

שהוא דרך תפילה ותחנונים אין בו 

איסור משום 'דברים שבכתב אי אתה 

 רשאי לאומרם בעל פה'. 

ז. הכל בו )סי' יג( כתב שאין איסור זה 

ן ובטעמים, אבל אלא שקורא בניגו

בקורא סתם אין איסור לאומרו בעל פה. 

 ובבית יוסף.

לדעת כמה פוסקים האופנים הנ"ל אינם 

חולקים זה על זה, אלא כל אחד מוסיף 

 על חבירו.

והנה לשון מרן השו"ע )סימן מט סעיף 

גב דקיימא לן 'דברים -על-א'(: אף

שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה', 

בפי הכל, כגון כל דבר שרגיל ושגור 

קריאת שמע וברכת כהנים ופרשת 

התמיד וכיו"ב, מותר", משמע שצריך 

שהפסוקים יהיו שגורים בפי כל, אבל 

אם זה שגור רק בפיו ולא לאחרים, אסור 

 לאומרם בעל פה.

ברם, אם נאמר שכל האופנים השונים 

לעיל אינם חולקים אלא כל אחד הוא 

אופן נוסף להיתר, ניתן לומר כן גם 

דעת מרן השו"ע שכתב רק את אחד ב

מאופני ההיתר, ובאמת גם אם אומר 

פסוקים דרך תפילה ותחנונים, אין 

איסור, וכן אם קורא ללא טעמים וניגון, 

וכן כשקורא ואינו מוציא אחרים ידי 

חובה, אין בזה איסור. ומה שלא כתבם 

בשו"ע, יתכן שסמך על מה שהביאם 

 בבית יוסף.

עשה, כגון מי ויש בזה כמה נפק"מ למ

שקורא בתורה בבית הכנסת, ]שצריך 

להכין את הפרשה כמה פעמים, כמבואר 

בשו"ע וברמ"א )סי' קל"ט([, והפרשה 

שגורה בפיו ובדרך לבית כנסת רוצה 

לחזור על קריאת הפרשה בעל פה, כיון 

שאינו מוציא אחרים ידי חובה, אע"פ 

שאינו שגור בפי כל, כיון שנחלקו בזה, 

התוס' ישנים שהוא רק  ובפרט לדברי

למצוה מן המובחר ואינו איסור, אין הכי 

 נמי, ומותר לו לקרוא.

וכמו כן בנידון דידן, בתלמידים 

שאומרים את שירת הים ושירת דבורה 

וכיו"ב בעל פה, כיון שזה שגור בפיהם 

ואינם מוציאים אחרים ידי חובה, מותר 

 לחנכם לומר פסוקים אלו בע"פ.

לציבור, כגון בפרשת וכמו כן מי שדורש 

השבוע, ומזכיר בדרשתו פסוקים 

מהתורה, מותר לו לומר בע"פ. ואמנם 

יש מחמירים לעצמם לקרוא מתוך 

החומש, אך עד שמוצאים את הפסוק 

עובר זמן רב, ולפי מה שאמרנו, כיון 

שאינו מוציא אחרים יד"ח, ואינו קורא 

בטעמי המקרא, מותר. וכבר ראינו 

בקיאים בהלכה, לכמה תלמידי חכמים ש

 שקראו פסוקים בדרשה בעל פה. 

 פה-אמירת פסוקי החליצה בעל

המהרשד"ם ]חי בתקופת מרן הבית 

יוסף[ כתב )סימן קה, סדר חליצה אות 

יב( שמי שמקיים מצוות חליצה, צריך 

לקרוא את הפסוקים מתוך הכתב. אולם 
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הרמ"א בדרכי משה העיר על דבריו 

ע את וכתב שאין נזהרים בזה, ואם יוד

הפסוקים יכול לאמרם בע"פ, דדוקא 

 בניגון ובטעמים אסור לומר בע"פ.

והביא עוד בשם הירושלמי שהאיסור 

לקרוא בע"פ הוא דוקא דברים שבכתב 

שהם מחובת קריאה בציבור, שאם יקרא 

בע"פ יאמרו שחסר בס"ת. ולכן בחליצה 

שאינו קורא מתוך ס"ת, וגם אינו מוציא 

רוצה להחמיר  בזה ידי חובה, מותר, ואם

 תבוא עליו ברכה.

 

 חינוך קטן לאיסור?!

ובעצם חינוך הקטנים לאמירת תפילת 

חנה ושירת דבורה, לכאורה יש לדון איך 

מותר לחנכם לומר דברים שבכתב בעל 

פה, אבל לפי מה שאמרנו אין זה נגד 

ההלכה, כי אינם מוציאים בזה אחרים 

ובכהאי גוונא מותר. וכן יש להתיר, לפי 

רים שכל האיסור הוא שקורא בעל הסוב

פה פסוק מהתורה, אבל שקורא פסוק 

 מהנביאים אין בזה איסור.

וניתן להוסיף עוד, על פי מה שכתב 

בבית יוסף )סימן רסט( לענין קידוש 

בבית הכנסת, שאין למקדש לטעום מן 

היין ]כי צריך שיהיה הקידוש במקום 

סעודה[, אלא מטעימו לקטן, והטעם 

לקטן, כיון שיש המתירים שמותר ליתן 

לשתות בקידוש בבית הכנסת אפילו 

לגדולים, ואע"פ שהגדולים נוהגים 

כדברי האוסרים, מכל מקום לא חשיב 

כולי האי שיאסור להשקותו לקטנים. 

והיינו, שכל דבר שיש בו מחלוקת בין 

 הפוסקים, אפשר להקל בזה לקטן.

ולמעשה אין אנו נוהגים לקדש בבית 

ש מקומות שעושים כנסת, אם כי י

קידוש בבית הכנסת, כפי שנוכחתי 

לראות כשהייתי בשבת אחת בבית 

כנסת תל אביב, שם מתפללים ציבור 

מסורתי, ולא תמיד עושים קידוש 

בביתם, שלכל הפחות מוציאים אותם 

ידי חובה מדאורייתא בקידוש בבית 

 הכנסת.

וכמו כן בדידן, כיון שנחלקו הפוסקים 

דברים שבכתב  באופני איסור אמירת

 בע"פ, מותר לקטן לקרוא בע"פ.

ובפרט לדעת הרשב"א והר"ן שמותר 

לתת לקטן איסור דרבנן בידיים. ואמנם 

מרן השו"ע )סימן שמ"ג( פסק כדעת 

הרמב"ם שאפילו איסור דרבנן אין ליתן 

לקטן בידיים, מ"מ כשעושים לשם חינוך, 

ניתן לסמוך על הרשב"א והר"ן, וכעין 

ות בר"ה )דף לג( שאין מה שפסקו התוספ

איסור "לא תשא" בקטנים, דהיינו 

כשבאים לחנכם לברך, אין איסור 

הזכרת שם שמים לבטלה, כיון שמתכון 

לשם חינוך. ולכן למסקנא אין ספק 

שמותר לילדים לומר פסוקים בע"פ אף 

 בטעמים.

אולם חשוב להבהיר שלא כל דבר מותר 

לומר לקטן שיעשה. ויש המגזימים בזה, 

ן אם כבה להם המזגן, או שכחו כגו

לכבות את האור במקרר, אומרים לילד 

קטן בן שנתיים להדליק את המזגן, 

לפתוח את המקרר, וכי הוא "גוי של 

שבת"?! הוא יהודי! אפילו שלא הגיע 

 לחינוך.

אך בדברים שהפוסקים חולקים ביניהם, 

כגון קידוש בבית הכנסת, וכן משחק 

רן השו"ע בכדור בשבת, שחולקים בזה מ

-והרמ"א, מותר ליתן לקטן עד גיל בר

מצוה לשחק בו, אע"פ שלגדול אסור 

משום איסור מוקצה ]לדעת השו"ע[, וכן 

בשאר משחקים, לגו וכיו"ב מותר. אבל 

בדברים שהוא איסור מוחלט, כהדלקת 

מזגן וכדו' אין להקל, וכן מי שמוצא כסף 

בשבת, לא יאמר לקטן לקחת את הכסף, 

רגלו למקום מוצנע ותיכף אלא יגרור ב

 בצאת השבת יקחנו.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י 

הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק 

קורלנסקי אשר הרב חיווה דעת תורתו 

על היותו סומך על עריכתו. לתגובות: 

yk8033050@gmail.com 

 חינוך

חינוך בפרשה / 

הרב יחיאל מיכל 

מונדרוביץ', מחנך, 

ומרצה  מנהל ת"ת,

 חינוכי
 בין נשמות לתפוחים 

תיכף לאחר מתן תורה באה פרשת 

משפטים על מצוותיה, חוקיה וכלליה 

זצ"ל, בספרו  הג"ר יעקב ניימןהרבים. 

מקשה, לכאורה ראוי היה  'דרכי מוסר'

לפתוח פרשה חשובה זו באנשים גומלי 

ף חסדים, כמו ִאם ס  ת ַּתְלו ה כ  ַעִםי, או  א 

המטיב עם הבריות.  בדיני שומר חינם

מדוע מתחילים בעבד עברי, יהודי שפל 

שמכרוהו בי"ד בעד גניבתו? ומבאר 

זצ"ל, אילו היתה ה'סבא מקלם' בשם 

התורה נתונה מאת בשר ודם, בוודאי 

היה חושב לפתוח בנכבדים ולא 

בנכשלים. אבל, מכיון שהקב"ה הוא 

'נותן התורה' ואנחנו בניו, הרי כל 

הבן ו הן על מחשבות האב ודאגותי

, ומחפש להיטיב דרכיו. לכך החלש

פותחים בדיני עבד עברי, שנמכר לאדון 

הגון לשפר את מעשיו, כי בסביבה 

איכותית ילמד דרכי הנהגה. התורה 

מטיבה, איננה כולאתו במאסר, שם 

יפגוש עוד פושעים וישקע בתהום 

 העבריינות רח"ל.

שאין להתייאש משורשי האמונה 

להאמין שהנכשל  . חשובמשום יהודי

יכול להשתפר. בידיה של המערכת 

החינוכית הסמכות להכריע האם אין 

מנוס מלבחור לנער מסגרת חלופית, 

אך לפני צעד כזה יש לשקול אין סוף 

 פעמים! 

זצ"ל כתב דברים  ה'שפת אמת'רבינו 

נפלאים על טענת משה רבינו להקב"ה 

ֹקִלי. וזה בְ  ִיְשְמעּו ְוֹלא ִלי ַיֲאִמינּו ֹלא ְוֵהן

, כמו ובאמת" (ג"תרס וארא)לשונו 

שצריכין להאמין בהקב"ה, אף שאין 

יכולין להבין הנהגה נעלמת של 

הקב"ה, כמו כן צריכין להאמין בבני 

ישראל, אפי' שנראין כעורין ושחורין, 

ְוָנאָוה, לכן התרעם  ֲאִני כמ"ש ְשחֹוָרה

עליו הקב"ה שהי' לו להאמין בבני 

טא מי מריבה( ישראל... )גם בח

שהחטא רק במקרה בבני ישראל". 

אמונה בהקב"ה בכל מצב, ואמונה 

 ביהודי בכל מצב!

תלמידים יודעים 'לקרוא' את מחשבות 

ליבנו, כמה אנו מאמינים בו וביכולתיו. 

. שלנומעשיו מותאמות לרמת האמונה 

אדרבה, כאשר נשקיע, מתוך אמונה 

ודביקות במשימה,  להטיב עם אותם 

עבריים' שבקרבנו, נתמלא 'עבדים 

בסיפוק עצום ובתחושת עשייה נפלאה! 

 ּתֹוִציא )ירמיה טו( ְוִאם הקב"ה מבטיח

ִתְהי ה, ורש"י מביא  ְכִפי ִמזֹוֵלל ָיָקר

 מאדם הגון אדם תוציא מחז"ל  "אם

 - ִתְהי ה ְכִפי -למוטב  שתחזירנו רשע,

 " מבטלה! ואתה גזירה גוזר שאני

הירים של יש להתפעל מדבריו הב

פקודה )חובה"ל שער  רבינו בחיי ִאְבן

כי , לדעת אחי וראוי לך״אהבת ה' פ"ו( 

אם יהיה מגיע  אפילו, המאמין זכויות

 נפשו אל התכלית הרחוקה בתיקון

היה קרוב  ואפילו, לאלוקים ית'

במידותם הטובות ומנהגיהם  לנביאים

 מי כזכויות של אינן המשובחים...

, ך הטובהאדם אל הדר בני שמורה

, עבודת הבורא אל הרשעים ומיישר

 בעבור זכויותם בכל נכפלות שזכויותיו

" היינו, שבשמים .הזמנים ובכל הימים

יזקפו לזכות המדריך את הזולת 

ב'ריביות', זכויותיו מתרבות בכל יום 
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ע"י מעשיהם של אלה שדרכו התקרבו 

 להשי"ת.

מסופר כי רבני ישיבה עלו ובאו לפני 

, בכדי לקבל יש זצ"למרנא החזון א

מפיו 'היתר' לסילוק תלמיד מישיבתם. 

סיפרו שהבחור מתבטל ורחוק מלימוד. 

 בדיני' מחמיר' כידוע שהיה א,"החזו

נפשות, השיב שעליהם להתאים לו 

חברותא שיאיר עיניו התורה. ניסו 

להסביר כי הוא קל דעת ומתחצף, 

והחזו"א טוען לעומתם שיש למצוא 

שיודע להתמודד  עבורו 'משגיח' פיקח

עם כאלה. הרבנים ניסו בטיעון נפוץ 

שעשוי  תפוח רקוב"חובה להרחיק 

לקלקל את כל תפוחי הסל!" ְלֵשַמע 

מה דברים אלה הגיב בנחרצות "

ההשוואה בין בחור ישיבה לבין תפוח 

תפוח שנגע בו רקב אין דרך  רקוב?

ְלַרְפאֹו, ואכן יש להרחיקו מיתר תפוחי 

א יכול לשוב אך בחור? הוהסל. 

 ! ניתן ְלַרְפאֹו!"בתשובה

פירות בתחילת מסכת ביצה דנים בדיני 

, אלה פירות שהבשילו ונשרו הנושרים

עוד הנער לא 'נשר' נשמור  מאליהן. כל

 ניתןעליו מכל משמר פן 'ייתלש' ח"ו, 

, מומחים רופאים נדרשים אמנם !לרפא

 הנפש. ריפוי בסיכויי המאמינים

עבד בכדי ה בדיני פותחת הפרשה

 ולא לשקם איך נלמד אותנו. לאתגר

. המצב את להחריף ולא לתקן להעניש,

 חפוזה ובהחלטה יחיד בדעת נחליט לא

 רפואת כמו בתחום. תלמיד הרחקת על

 ו"ק', מומחים' עם שמתייעצים הגוף

 .ראש בכובד לדון שיש הנפש ברפואת

שמעתי בשבועות האחרונים ממשגיח 

שובי חשוב ששמע מרבו שליט"א מח

כי המשליך בחור  ,אדמור"י זמננו

מהישיבה "נעשה שותף עם השטן" כי 

שאל  .הרי השטן ממתין ומצפה לקולטו

המשגיח "וכאשר מוכרחים?" השיב 

האדמו"ר "אמת, כשמוכרחים עושים 

זאת למרות שנעשים שותף עם 

 "...השטן

'וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו 

ד הציל עולם מלא', מי יתן ונזכה בס"

 להציל ולהוציא יקר מזולל.

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 חבר -מרצה  -מנהל  -מחנך 

 

 123ymm@gmail.comלתגובות: 

 

 

/ הרב  החינוךתורת 

שלום קמינר, ייעוץ 

חינוכי והכשרה, 

הנחיית קבוצות 

 והרצאות
 החברה אצל ילדים

 : שאלת הרב נחום ברים, אב לששה

רותי וילד טוב ב"ה, בני בן התשע חב

לאחרונה הוא התיידד במיוחד עם ילד 

מכיתתו שהינו קצת שובב ולא כל כך 

ממושמע, בני נהנה איתו, הוא אוהב 

"שמח", ואנו רואים בחוש שהחברות 

הזו ממלאת אותו מחד וגורמת לו 

להיות פחות ממושמע מאידך, האם 

להפריד ביניהם? ואם כן מהי הדרך 

 הנכונה לבצע זאת

* 

שלום הרב נחום. ראשית, אני ובה: תש

מודה לך שהינך משתף את הקוראים 

 -אודות ענין של "חינוך הילדים"

מלאכה הקשה שבמקדש. נושא רחב 

מיני ים, רגיש וסבוך. אשר כולנו 

צריכים להתפלל ללא הרף לראות 

ברכה בעמלינו. שלא נטעה, שלא נבוש 

 ושלא נכלם.

הנה, ענין ה'חברה' שהעלית קשה 

ים. הקושי הכרוך בכך הוא שבעתי

בעיקר כי אנו כמבוגרים, הן בכיתה והן 

בבית. עלולים להביט על ענין המרקם 

החברתי אצל הילדים כמשהו פחות 

 חשוב, זניח ושולי יותר. 

טובי ה'מלמדים' אשר יודעים 

ומצליחים להיות חלק מהווי הכיתתי. 

להיות מעורה ומעורב בנעשה בכיתה 

ומוכיחים כי  'בין השיטין', מעידים

בכך: א. הם נחשפים ליותר מידע 

באשר להצטרכויותיו של החניך. ב. 

מצליחים להוביל מהלכים חינוכיים. ג. 

מצב המשמעת והדרך ארץ עולה 

אצלם יותר. ד. רואים ברכה בהטמעת 

ערכים של כל עניני בין אדם לחבירו. 

ה. משיגים יותר שיתוף פעולה עם 

 התלמידים. ו. הקשר והתקשורת

יוצרים אהבה וחיבה בין המחנך לחניך. 

ז. הרווח הגדול מהכל: שמצליחים 

למנוע מהפרעות שונות 'לצוץ'. כי 

מונעים אותם או שמזהים אותם יותר 

מוקדם או בגלל שיש להם יותר דרכי 

פעולה, גישה וטכניקות לפעול 

 ולהשפיע על צאן הקדשים.

בהתאם לזאת. עלינו לדעת ולזכור 

חלק ומרכיב חשוב  שנושא החברה זהו

מחיינו. חלק משמעותי בשליחותנו 

כמחנכים. ולכן ההשקעה והייעוץ 

בנושאים הללו הכרחיים, חיוניים 

 ומועילים. גם לטווח הארוך.

לגופו של ענין. הורה התקשר אלי 

השבוע בבהלה גדולה על ענין שבנו בן 

שיתף אותו. והוא מאד נסער.  13-ה

חושש  אינו יודע מה וכיצד להגיב. הוא

מטעויות...    בשיחה הארוכה שקיימתי 

עם ההורה, הבין בראשונה: שצריך 

לשוש ולשמוח על כך שבנו בגיל בוגר 

'פתוח' עימו, משתף אותו גם בנושאים 

שאינם נעימים לנו ואינם משמחים 

אותנו. ברכה עצומה וסגולה מיוחדת 

לשמירה זהו הפתיחות שלנו. היכולת 

כלפיהם לקבל, לגלות , שלנו להכיל

רגישות. ולכן הוא צריך להביע זאת 

בפירוש, בדגש, ובהרחבה לבנו הבחור 

א שמח שמוצא אצל אביו אוזן נ"י, שהו

 קשבת.

למחרת ביקשתי שישאל את בנו על 

ההרגשה. ענה לו: "אבא, אני כבר 

מסתובב עם ענין זה כבר כמה חודשים. 

וההקלה שהרגשתי אתמול ששוחחנו 

' מהראש זה היה כמו להוריד 'אבן

 שלי"!!! 

שיחות אקראיות בנושאים אלו 

חשובים מאד. זה נותן הדרכה והכוונה, 

זה נותן כוח וחיזוק לנערים. אם 

בשולחן שבת, בנסיעה, הליכה, או כל 

הזדמנות טובה לענין.  זה יכול להיות 

עם סיפורי חז"ל. עם סיפורי צדיקים. או 

עם סיפורים אישיים שקרו לנו. דילמות 

היו או שיש לנו ]כמובן, וקשיים ש

 לשתף בחכמה, על פי הגיל והענין[.

במקרה שלך, נראה לכאו' שהילד טוב 

ושמח, אין לך חששות מהותיים 

מיוחדים.  אלא רק צריך הכוונה 

ושיחה על נושא גבולות ומשמעת. ואז 

השיחה תיראה ברוח הדברים הבאים: 

יוסי שלנו. אני רואה שאתה חבר טוב 

האמת שמהיכרותי לאחרונה של משה. 

עם משה, הוא נראה ילד חיובי וחינני. 

ויתכן מאד שחברות זו היא אכן נעימה 

לך.   אה, יוסי?!   נקודה ששמתי לב 

]וגם אמא אמרה לי[ שיש לפעמים 

שהחיבור ביניכם גורם לך קצת בילבול, 

או קושי לקבל את הנאמר וכדו'.  כמו 

הסיפור שהיה אתמול בבית כש..... או 

עבר שבאסיפת הורים הרבי שבוע ש

אמר לי על כך ש.....   יוסי. נראה לך 

שאתה מסוגל להתרגל ולהתגבר, או 

שדרוש לכך 'פסק זמן' מהחבר משה 

הזדהינו איתו, הראינו לו את   -נ"י?!  
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המציאות, שיקפנו לו את היתרונות 

והחסרונות. נתנו לו להבין שיש לו 

אפשרות להוכיח לנו שהוא אכן מסוגל 

ת חבר של משה אך עם גבולות. להיו

וגם אם יקרה 'פסק זמן' זהו אך ורק 

בגלל החיבור ביניהם ולא ח"ו בגלל 

 שאחד מהם אינו ילד טוב.

יחד עם זאת נרבה יותר בתפילה, ואם 

יהיה צורך גם נחזור ליעוץ בהמשך 

  הדרך.

 

 חודש אדר

לוית ח"ן / הרב 

חיים נתן היילפרין, 

מח"ס 'לקוטי שערי 

 ' )מנצ'סטר(תשובה
 עניני חודש אדר ומהותו

 עניני החודש
 מזל דגים. .א

 המליך אות ק' בשחוק. .ב

 שבט בנימין )לסדר בהאפוד(. .ג

 או שבט נפתלי )לסדר הדגלים(. .ד

 פרשיות על המשכן. .ה

 ביהמ"ק )עזרא(. -ג' אדר  .ו

כנגד  -החודש הששי מתשרי  .ז

מדתו יסוד )קדושת לוי פ'  -יוסף 

 תצוה(.

 כנגד החוטם )מהאריז"ל(. .ח

חודש שנים עשר הוא חודש  .ט

 אדר.

 נסים נסתרים. -פורים  .י

 

 מהות החודש

בספר הנפלא "אלקי אבי בעזרי" חלק 

א' )סימן נ"ה אות ג' במהדו"ק( מגלה 

כי חודש אדר הוא חודש של נדיבות. 

וברשות יש לבאר עוד בזה דהיינו 

שההחודש הוא ההכנה להשראת 

השכינה. השראת השכינה בהאדם 

ודש ניסן זוכים בעצמו, ואח"כ בח

להשראת השכינה בפועל באופן גלוי, 

בכלל ישראל ביחד. ואפרש שיחתי 

 בזערהשי"ת.

בחודש אדר למדנו הענין של ניסים 

נסתרים, ועוסקים בפרשיות של נדבת 

ועשיית המשכן דהיינו ההכנה של 

השראת השכינה. ואח"כ בחודש ניסן 

זכינו להשראת השכינה בפועל 

סים נסתרים בהמשכן. נס פורים, ני

לומדים בחודש אדר, ויציאת מצרים 

היה בחודש ניסן. תליית המן בפועל 

היה ג"כ בחודש ניסן, אבל לומדים כל 

ההכנה והמגילה המגילת "הסתר" 

כמש"כ בקדושת לוי, לומדים בחודש 

 אדר.

 למה יש שמחה באדר לפי"ז

שבט בנימין בחלקו היה הבימ"ק, 

. הצירוף של החודש הוא מבנין ביהמ"ק

יוסף הוא יסוד. צדיק יסוד עולם, צדיק 

 נסתר.

מהרה"ק מרוז'ין "אדר" אותיות "אלף 

אלופו של עולם דר, השראת  -דר" 

 השכינה.

אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, 

 משנכנס אדר מרבים בשמחה.

חודש של נדיבות. באחד באדר 

על השקלים. לעורר הרצון.  משמיעין

"א ר אדמו"ר מבאיאן שליט"טמכ"ק ע

שלכן מרבין בשמחהף מכיון שישמח 

לב מבקשי השם, ע"י הניבות האדם 

 נכלל ב"מבקשי השם".

 -מדת יסוד  -בחודש לעורר הרצון 

שפת אמת ליקוטים   -שישרה השכינה 

באדר מרבין  -לראש חודש אדר  -

בשמחה, פשוט הטעם על ידי 

שמשמיעין על השקלים וכל בני ישראל 

, שכל נתנו בזה החודש מחצית השקל

קרבנות הציבור היו מזה, בודאי הי' 

שמחה גדולה מאוד, וגם כוון שנבחר 

זה החודש נתעורר בזמן זה נדיבות 

ישראל להש"י, וגם על ידי זה עצמו 

שנתנו כל בני ישראל שקליהם בחודש 

השרישו והמשיכו רצון טוב בחודש הזה 

, ונראה שזה הי' גם כן הכנה זה

ו לגאולת מרדכי ואסתר כמו שאמר

חז"ל שקדמו שקלי ישראל לשקלי המן, 

 ולכך נקבע בחודש זה.

 פרשת תצוה  -ספר קדושת לוי 

או יבואר, ועשית בגדי קודש לאהרן 

אחיך לכבוד ולתפארת. דהנה נודע 

די"ב חדשי השנה ששה חדשים בימי 

החורף וששה חדשים בימי הקיץ הם 

נגד י"ב מזלות אשר יש ברקיע ובכל 

י"ב מזלות חודש משמש מזל אחד וה

הם כנגד הששה מדות הקדושים בסוד 

אור ישר ואור חוזר הם י"ב. ואלו 

הששה מדות הם. האחד, הוא אהבה 

שיש לאדם את הבורא לעבדו מחמת 

אהבה להשפיע לו תענוג. והב', יראה 

שיש לאדם ]לירא[ מפני הבורא לעבור 

על מצותיו ולהמרות רצונו. הג', הוא 

 התפארת אשר האדם צריך לראות

שהבורא יתברך יתפאר עמו כמו 

שכתוב )ישעיה מט, ג( ישראל אשר בך 

אתפאר. והד' והה"א, הוא האמונה 

שיש לאדם להבורא ברוך הוא והם 

תרי מדות אף שהוא אחת והכל נכלל 

באמונה. והמדה הו', הוא התקשרות 

מה שאדם מקשר את עצמו בהבורא. 

והם נגד י"ב שבטי י"ה י"ב אבני החושן 

הוא נגד יוסף וממנו יצאו  וחודש אדר

ב' שבטים אפרים ומנשה לכך חודש 

אדר מעובר. ויש לפעמים שני חדשים 

 אדר.

ולכן אדר מזל דגים שהוא בחינת יוסף 

דכתיב )בראשית מח, טז( וידגו לרוב 

בקרב הארץ. וידוע דזרעו של יוסף 

נמשל לדג מה דגים שבים מכוסים כך 

י זרעו של יוסף בן פרת יוסף בן פרת על

עין )שם מט, כב( ודג בצירוף אתוון 

בהיפך הוא גד הוא מלשון מז"ל על 

דרך גד גדי וסנוק לא )שבת סז ע"ב( 

דבחודש אדר נתרומם מזל ישראל וכמו 

ביוסף דהוא ב' שבטים אפרים ומנשה 

דמנשה רומז על הצרות ישראל על דרך 

כי נשני אלקים )בראשית מא, נב( 

כי ואפרים רומז על הטובות על דרך 

הפרני אלקים, כך בחודש אדר דהוא 

נגד יוסף היה תחלה בחודש הזה צרה 

גדולה אשר גזר המלך והמן דהוא 

מבחינת מנשה, אבל אחר כך נהפך 

הכל מיגון לשמחה מאפילה לאור גדול 

 מבחינת אפרים.

ולזה מרמז הצירוף דג דהדל"ת קודם 

לגימ"ל דדל"ת מורה על ישראל כשהם 

ינת דל"ת בצרה חס ושלום שהם בבח

אבל ג' דהוא בחינת עושר על דרך 

דאמרו חכמינו ז"ל )שבת קד.( ג"ד גמול 

דלים מתחלה היה התגברות הד' ואחר 

כך בא ממשלת הג' ונתהפך הכל מצרה 

לרצה ולהיהודים היתה אורה ושמחה. 

לכך הצירוף ד"ג אף שבהיפך אתוון 

הוא ג"ד גומל דלים דבאמת אצל 

תם ישראל השם יתברך אף שמכה או

בורא להם רפואות תחילה לכך אצל 

אחשורוש הקדים השם יתברך רפואה 

אסתר ומרדכי כמו שיתבאר במגילה 

לכך גם הצירוף של ג"ד ניחא דהרפואה 

הוא קודם למכה לכך הגמ"ל הוא קודם 

 לדל"ת.

 

 לראש חודש אדר  -שפת אמת ליקוטים 

באדר מרבין בשמחה, פשוט הטעם על 

כל בני ידי שמשמיעין על השקלים ו

ישראל נתנו בזה החודש מחצית 

השקל, שכל קרבנות הציבור היו מזה, 

בודאי הי' שמחה גדולה מאוד, וגם כוון 

שנבחר זה החודש נתעורר בזמן זה 

נדיבות ישראל להש"י, וגם על ידי זה 

עצמו שנתנו כל בני ישראל שקליהם 

בחודש הזה השרישו והמשיכו רצון 

גם כן טוב בחודש זה, ונראה שזה הי' 

הכנה לגאולת מרדכי ואסתר כמו 



 

 22עמ' 

שאמרו חז"ל שקדמו שקלי ישראל 

 לשקלי המן, ולכך נקבע בחודש זה:

* 

במדרש ויקחו לי תרומה המוכר נמכר 

עמו עיין שם המשל שהתורה היא בתו 

של הקב"ה ואומר לפרוש ממנה איני 

יכול, אלא בכל מקום שאתה הולך 

קיטון אחד עשה לי ואדור ביניכם, כי 

ית התורה הוא זה לזכות לדביקות תכל

, וזה מה שאמרו חז"ל וי מאן בו ית'

דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד, 

פירש רש"י שכל התורה הכנה לבוא 

ליראת ה', והוא הבית כדכתיב אי זה 

בית אשר תבנו כו' עני ונכה רוח וחרד 

על דברי, וצריכין לערב עם התורה 

יראת שמים, ואז הקב"ה שורה בדברי 

תורה אלו, ובגמ' אמונת עתיך כו' כל 

הש"ס, אי איכא יראת ה' אין כו' שהיא 

הדירה שכל התורה ניתנה בשביל זה, 

ובודאי זוכין ליראה זו על ידי התורה 

דכתיב אחר כך יראת ה' היא אוצרו 

 אחר היגיעה בתורה:

* 

אדר מרבין בשמחה, הוה לי'  משנכנס

מה לשון למימר משהגיע או משבא, 

כי יש ופירוש נכנס בגוף האדם  ,"נכנס"

, וכל יום שס"ה גידין נגד ימות השנה

קורא לאדם לקיים מצוה המיוחדת 

ליום ההוא ששס"ה מצות לא תעשה 

מכוונים גם כן לגידים ולכל גיד מצוה 

מיוחדת ויום מיוחד, ובזוה"ק כי ט' באב 

נגד גיד הנשה והיא הלא תעשה 

וכמו כן חודש אדר המכוון נגדו, 

התלוים בו נותנים שמחה והם המצות 

הגידין המביאין שמחה בשמירתן 

, ופירושו משנכנס ענין החודש בטהרה

להאדם ומקבל הארת הימים, וכתוב 

בספרים הקדושים כי חודש זה נגד 

שבט יוסף הצדיק והוא שמירת אות 

ברית קודש, אשר כל הגידין נתלין בו 

ושמירתו בטהרה מביא שמחה 

 וההיפוך עצבות כנודע: 

* 

ראש חודש אדר מרבין בשמחה דהנה 

בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי 

ובניסן ראש ונודע כי שניהם אמת 

ובתשרי בבחינת  השנה בבחינת חסדים

גבורות וכמו אלול שהם ימי רצון כי 

הם סוף השנה וגם הרצון לברוא 

העולם הי' אז בסוד ארבעים ימים 

כמו כן אדר קודם יצירת הולד כו' 

הבה וחסד ימים אלו הם ימי שבבחי' א

כי עלה במחשבה לבראות  הרצון

העולם בניסן, ויש להוסיף עוד כי נודע 

כי מניסן ועד תשרי בחי' החסדים 

ומתשרי עד ניסן בחי' הגבורות ולזאת 

אדר שהוא סוף ימי הגבורות ונודע כי 

בסוף נתחזק ונגמר הדבר בתוקפו 

ונתרבה הגבורות גם כן בימים אלו 

לאשר כי עיקר הימים הם  כנ"ל, אמנם

ימי רצון ואהבה כנ"ל נמצא הוא בחי' 

המתקת הדינים ונתגברו החסדים 

ונעשים גבורות ממתקות ואז יש ענין 

ולזה ענין חודש הזה  השמחה כנודע

הוא אשר נהפך מיגון לשמחה כו' 

ונאמר במגילה הפיל פור כו' לפני המן 

וכתוב במדרש כי חשב על אדר לאשר 

רבינו ע"ה ושכח כי גם  בו נסתלק משה

כן נולד בחודש הזה עיין שם במדרש 

והוא )חסר תיבה אחת( ששורה בחודש 

הזה ב' הבחינות והחסד גובר כנ"ל, 

ונקרא אדר לשון תוקף וחוזק כי נתחזק 

החסד על ידי ביטול הגבורות תוך 

החסד כנ"ל, ולכך כתבו חז"ל מאן 

דאית לי' דינא עם נכרי לישתמיט עד 

מזלי' כנ"ל שנתגבר החסד אדר דבריא 

על הדין כנ"ל וכמו חודש אלול 

מתעוררין בתשובה על ידי בחי' היראה 

ומתריעין בשופר שהוא שורש הגבורות 

כן בחודש מקום דדינין מתערין מינה, 

הזה מתעוררין בתשובה על ידי בחי' 

ומרבין בשמחה שהוא שורש  אהבה

החסדים מקום המחשבה אותיות 

ם אחר כתבנו בשמחה כנודע, ובמקו

שהיא בחי' התכללות ונקרא אדר 

מלשון אידרא שהוא גורן שמקבצין בו 

התבואה וכענין חג האסיף שהוא 

בחינת יוסף ומלשון אידור כמו שאמרו 

ז"ל באתרוג שדר על כל מים אל תקרי 

הדר אלא אידור כו' והוא גם כן כענין 

הנ"ל שהוא התכללות הגבורות 

שריכם בחסדים כענין שפירש בזוה"ק א

זורעי על כל מים ועיין שם מ"ש בזה 

 עוד,

שנקרא וכבוד אא"ז מו"ר זצלה"ה אמר 

על שם שכתבו חז"ל עשו לי קיטון  אדר

והוסיף עוד שזה על ידי  ביניכם ואדור

הכנעה ונרמז דלת וריש על שם הדלות 

ורש שידע האדם כי הכל מה' כי 

בגסות אין אני והוא יכולין לדור כו' 

תרומה ויקחו לי לקח  ובזה ביאר מדרש

טוב כו' תורתי כו' אל תעזובו את 

המקח שנתתי לכם כו' ופירש כי צריך 

האדם לידע כי גם לקיחת האדם אל 

המצוה והתורה גם כן רק מהש"י וזה 

שכתוב לקח טוב נתתי מקח שנתתי 

לכם שגם הכנה על ידי הש"י ועל ידי 

זה זוכין להמשיך השראת השכינה 

רש שנמכר עם כנ"ל כמו שמסיים במד

התורה לנו עיין שם וזהו שכתוב ויקחו 

לי על ידי הלקיחה שידעו שגם זה ממנו 

פירוש שיקרבו הקיחה לי על ידי זה 

 ויקחו לי באמת כנ"ל 

זה תוכן דבריו ז"ל, ואני כמוסיף על 

דברי רבי ומחבר דבריו להיות אחד על 

פי מה שאמר עוד פירוש הגמ' הרוצה 

אדיר שנאמר  שיתקיימו נכסיו יטע בהן

אדיר במרום ה' ופירש בחי' אדר הנ"ל 

על שם החיזוק על ידי שיודע שהכל 

מהש"י ופירש מקולות מים רבים הם 

מים הזידונים וכל זה כדי שיתברר כי 

אדיר במרום והקדושה דוחה ההסתר 

 עד כאן מה שזוכר בקיצור, 

ופירוש הענין נראה על פי מה שכתוב 

ה בזוה"ק דף ק"מ ע"ב כי כשירד

השכינה לישראל הי' קיטרוג וחושך רב 

וגברה השכינה ואמרו המלאכים ה' 

אדוננו מה אדיר שמך כו' אדיר ודאי 

]דתברת כמה[ גזיזין כו' עיין שם, כי כל 

מה שברא הקב"ה לא ברא אלא 

לכבודו והטבע כדי לבטלה להקדושה 

לפנימיות החיות שבה כמו שכתוב שם 

שם בזוה"ק ענין המוחין וקליפה עיין 

היטב, ופירוש יטע בהן אדיר שיתקשרו 

בהפנימיות ויתבטל הגשמיות תוך 

הנקודה שזה פירוש נטיעה לידע כי 

שורש הנטיעה היא הקדושה והחומרי 

כעלה שעל האילן כמו שהיא באמת 

אילן הקדוש כנודע ועל ידי זה יתקרבו 

הקליפות להתבטל להקדושה שיסבב 

הכל רק להתודע כי אדיר במרום ה' על 

די בחינת אדיר שמך ועיקר פירוש י

אדיר החיזוק הבא על ידי כבישת 

ההסתרות המתנגדים להקדושה כנ"ל, 

ועל ידי זה אדור ביניכם כלומר 

שיתגלה הנקודה חיות שהקב"ה מלא 

כל הארץ כבודו רק שעל ידי הגשמיות 

נסתר בחי' השראתו יתברך ועל ידי 

ידיעה הנ"ל נתחדש השראתו יתברך 

 שמו כנ"ל, 

ה שכתוב בזוה"ק פירוש אשר ידבנו וז

לבו על השכינה כמו שכתוב צור לבבי 

עיין שם דף קכ"ח, והפירוש התעוררת 

שבא מהש"י לאדם על ידי נקודת הלב 

שהיא השכינה ממש וזה בא אחר 

הנדיבות שכולל כל האדם כמו שכתוב 

שם בזוהר כד חמינן דרעותא דההוא 

בר נש כו' עיין שם באורך ]ודאי תמן[ 

 עינן דשריא בי' שכינתא כו', יד

וזהו שכתוב אשר ידבנו לבו שאחר 

שנתמלא האדם בנדיבות ורצון טוב 

לאהבת הש"י בכל לב ונפש עד 

שנתעורר בחינת נקודת הלב בעצמו 

לעוררו תמיד כנ"ל וזה ענין אדר לשון 

דירה כדבריו זכרונו לברכה וגם לשון 

חוזק שעל ידי שנתברר ששורש החיות 

י זה נתגלה החיות מהש"י מהש"י על יד
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בחי' השראת השכינה וממילא נתעורר 

נדיבות הלב בעצמו כנ"ל, וזהו שכתוב 

משנכנס אדר מרבין בשמחה פירוש 

ריבוי השמחה הבאה מנקודת הלב 

יותר מהכנת האדם כי לאדם מערכי 

לב ועשיות הלב בעצמו הוא שבא אחר 

ההכנה כנ"ל ונקרא ידבנו לבו והיא על 

נת אדר בכל חיות ורצון ידי שנכנס בחי

האדם שנתבטל להנקודה כנ"ל על ידי 

זה נכנס החוזק והשראת השכינה 

 וממילא מרבין בשמחה, 

וזהו שכתוב באחד באדר משמיעין )מן 

השמים( על השקלים שהוא הנדיבות 

כנ"ל שבא מבחינת מה אדיר שמך כו' 

שהיא השראת השכינה הגנוזה 

שנקראת מוחין שנסתר בקליפות כדברי 

זוה"ק הנ"ל, והוא על ידי עבודת כל 

השנה והעלאת מיין נוקבין על ידי זה 

בחודש האחרון בא נדיבות הלב בחינת 

צור לבבי כנ"ל ועל ידי זה משמיעין על 

נדיבות השקלים בשנה החדשה וזהו 

שכתוב בגמ' דבריא מזלא שהיא 

השורש והמזל שבא משמים אחר 

התעוררות התחתונים בכל השנה כנ"ל 

נהפך החודש מיגון לשמחה שאף ולכך 

שהי' קטרוג ובני ישראל לא הי' ראוין 

לגאולה מצד עבודתם הי' סיוע מן 

השמים בעצמו לזכותם, וזהו בחינת 

אסתר שכתבו חז"ל אסתר מן התורה 

שנאמר ואנכי הסתר כו' שהיא בחינת 

השכינה כמו שהיא תוך ההסתר והוא 

ענין מה אדיר שמך שכתב בזוה"ק 

עצמו בחינת יוסף שנקרא הנ"ל, והוא 

כל שהיא בחי' שלום שבת שלימות 

הכל כמו שכתבתי במקום אחר באורך, 

וכלל הדברים שהיא התרוממת 

הנקודה הצפונה להתברר מה אדיר 

שמך כו' וזה ויקחו לי תרומה 

להתרומם בחי' לי לשמי )וכתיב ביוסף 

קמה אלומתי כו'( ונאמר בכור שורו 

גם כן  אדר הוא לשון הידורהדר כי 

כמו שדרשו זכרונם לברכה אל תקרי 

הדר אלא אידור וכתבתי במקום אחר 

כי שניהם פירוש אחד עיין שם וקרני 

ראם קרניו היא בחי' אדר לשון חיזוק 

 כנ"ל, 

ויש להוסיף עוד בענין אדר בעזרת יוצר 

כל וחונן לאדם דיעה דכתיב מי כמוכה 

באלים דרשו חז"ל באלמים כו' וגם 

ו חז"ל משתיקותא קמה אלמתי דרש

דאימא על רחל וכן במגילת אסתר 

דרשו חז"ל על ענין הצניעות הרבה 

בשבט בנימין ישפה יש פה ואין אסתר 

מגדת כו' וכן בשאול דבר המלוכה לא 

הגיד ובמקום אחר הארכנו וכעת נבאר 

בקצרה כי מים הזדונים נקראים מים 

רבים שאין להם רק הרעש והבהלה 

לק קפץ בחוצפה כמו שכתוב בעמ

לתוכו אף על פי שנכוה כו' והקדושה 

נקראת מי השילוח ההולכים לאט כי 

על ידי השתיקה והצניעות נכנס 

הקדושה תוך הקליפות ומבערתן וזה 

סוד עמוק כמו שכתוב איש תבונות 

יחריש ובשתיקתו גובר הכל ופירוש 

יחריש שתיקה וגם כן לשון חרישה 

וזריעה כמו שאומרים העולם שטילע 

רין גראבין טיף וזה ענין רחל ויוסף וואס

כנ"ל וזהו שכתוב מי כמוכה באלים 

באלמים נאדר בקודש שניתוסף חיזוק 

כי על ידי בחינת מה אדיר שמך 

 נתעורר גם כן אדיר במרום ה' 

והוא ענין מחיית עמלק ויהי' ה' שלם 

וכסאו שלם כו', מלחמה לה' בעמלק 

מדור דור כי כתיב דור לדור ישבח כו' 

ש אא"ז מו"ר זצלה"ה כי כל דור פיר

נותן שבח במעשה בראשית ועל ידי זה 

גבורותיך יגידו לשון המשכה רזא 

דחכמתא עד כאן דבריו והדברים 

עמוקים וכל דור יש בו הארה חדשה 

גנוזה במעשה בראשית ונקרא דור גם 

כן לשון דירה על השראת הקדושה 

בתחתונים שהקב"ה נתאוה להיות לו 

וחסר אל"ף כי אין  דירה בתחתונים

השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק 

ובאדר ניתוסף אלף שהיא מחיית עמלק 

ולכך נקרא אדר על שם אדור ביניכם 

כנ"ל ולשון חיזוק אדיר במרום ה' כנ"ל 

על ידי מה אדיר שמך וכתיב ימינך ה' 

נאדרי כו' ימינך כו' תרעץ אויב כו' 

פירשו חז"ל שמאל נעשה ימין כו' והוא 

אדיר שמך אדיר במרום ה' כנ"ל  בחי'

וזה ענין החודש אשר נהפך כו' וזה 

עצמו הי' בקריעת ים סוף שנתגבר 

בחינת ימינך על ידי ברוח אפיך נערמו 

מים שהיא מה שכתוב מקולות מים 

רבים כו' אדיר במרום ה' כדברי אא"ז 

 מו"ר זצלה"ה שכתבתי לעיל, 

ולכך כתיב ואתם תחרישו, כדכתב 

רון מלה כו' )בעתיקא זוה"ק לא תתע

תלי' כו'( והכל אחד )כי אבא יסד 

ברתא( ונקרא חכמה עילאי וחכמה 

תתאי, ויש לרמוז ברוח אפיך על חודש 

אדר סוד תהלתי אחטם לך רוח הבא 

מן המוח להחוטם על ידי זה נערמו 

מים שהוא מקולות מים רבים כו' אדיר 

במרום ה' כנודע בדברי האר"י ז"ל 

דדכורא וכבוד שחודש אדר חוטמא 

אלקים הסתר דבר, וב"ה הנותן לאדם 

דעה אף שקילקל מעשיו והוא כדי 

להתבייש ולשוב בתשובה לפניו יתברך 

כן יזכני להוציא ממסגר נפשי על ידי 

הסתכלות רזא דאורייתא מתוך 

החרכים כדכתוב בזוה"ק סבא 

דמשפטים דאורייתא נתגלית ונסתרת 

כדי לדפוק על דלתי התורה והתשובה 

לזאת יש לאדם כמוני לצפות לישועת ו

הש"י אשר ידריכני בנתיב מצותיו 

להעמידני על דרך הישר לעבודתו 

 ית"ש אמן כן יהי רצון:

איתא בגמ' הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע 

בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה' כו' 

פירש רש"י אילן גדול, ובערוך פירש 

שיתן צדקה עיין שם והיינו שעל ידי 

חלק גבוה משותף  הצדקה יהי'

בהנכסים, ואיתא בספרים כי רמזו חז"ל 

לחודש אדר, כי זה החודש מיוחד 

לצדקה שנתנו כל בני ישראל מחצית 

השקל, והנה מחצית השקל גימטריא 

אדיר, כי בהקב"ה כתוב אדיר במרום, 

ואמרו חז"ל שבני ישראל נקראים 

אדירים דכתיב ואדירי כל חפצי בם 

כתיב מה אדיר עיין שם במנחות )נג.( ד

שמך בכל הארץ, וזה החלק הוא 

באמצעות בני ישראל מתקדש שמו 

בעולם כמו אדיר במרום, ועל זה 

מבקשין אדיר אדירנו, כי באמת נפש 

בני ישראל יש להם שורש בהקב"ה 

דכתיב חלק ה' עמו, ונפש הוא גימ' 

שקל ב' פעמים אדיר, ובאמת על ידי 

י התורה דכתיב ה' עוז לעמו יתן זכו בנ

ישראל למדרגה זו כדכ' ה' חפץ כו' 

יגדיל תורה ויאדיר, והוא עץ חיים 

אילנא דחיי ומזון לכולא בי', וצריכין 

לראות שיהי' חלק )בתורה(, ]לתורה[ 

בכל נכסי האדם והוא האילן גדול 

 שרמזו עליו יטע בהם אדר:

אמרו חז"ל משנכנס אדר מרבין 

בשמחה ובריא מזלי' דישראל, והגם 

לישראל ]עיין בשפ"א מאמרי שאין מזל 

פורים ש' תרמ"ד ובריטב"א בתענית[ 

אבל חודש הזה למעלה מן המזל ולכן 

מעברין השנה באדר, ואיתא כי באדר 

שני אין מזל דרק י"ב מזלות יש וי"ב 

חדשים מול י"ב שבטים, ואדר נגד יוסף 

שנחלק לשנים לכן יש שני אדרים ובחי' 

יוסף הצדיק דאחיד בשמיא וארעא, 

כמו השבת דהוא שביעי לימי החול ו

ומעלה הזמן לשורשו והוא בחי' לחם 

משנה, כמו כן חודש הזה מעלה כל 

החדשים, וזה שניתן לבני ישראל לעבר 

השנה והקב"ה מסכים עמהם לרמוז כי 

בני ישראל יכולין לשנות המזל והטבע, 

ולפי ששורשן של בני ישראל למעלה 

מהזמן והטבע, כל שמחתן כשמגיע עת 

שלמעלה מן המזל שאין מזל לישראל 

 ולכן עשו שמחה וסעודה בעיבור שנה:

ט( כשם משנכנס איתא בגמ' )תענית כ

אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר 
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מרבין בשמחה, והגם דרש"י פירש שם 

הואיל והמה ימי נסים פורים ופסח, 

אבל לשון הגמ' נראה שעיקר השמחה 

ממצות השקלים שהביאו בני ישראל 

נה בחודש הזה, לכן אמרו כשם בכל ש

שבאב ממעטין בשמחה על ידי חורבן 

בית המקדש, כן באדר הוא זמן קיום 

המקדש שכל המקדש עמד על יסוד 

נדבה זו וכתוב בו יפה נוף משוש כו' 

לכן המה ימי שמחה, ואיתא בגמ' 

הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר 

שנא' אדיר במרום ה' ואמרו רבותינו 

 א רמז לחודש אדר, ז"ל כי הו

ונראה לבאר הענין שיש זמנים שיכולין 

להתדבק בו יתברך על ידי בחי' בכל 

מאודך, לכן הימים הללו מסוגלים לזה 

שמצינו שנתנו בני ישראל השקלים 

בימים אלו כיון שהזמן מסוגל לזה 

שיוכל להיתקן על ידי הנכסים, וזה 

עצמו ענין אדיר במרום ה' כדאי' 

וממות אתה כו' במדרש קדושים ר

בעולמך שהקב"ה מרים הדברים 

השפלים, כי בודאי אנשים גדולים 

בתורה ובמסירות נפש להש"י אין פלא 

כל כך ברוממותם, אך גם על ידי 

דברים פשוטים מי שיש בו נדיבות לשם 

שמים הקב"ה מרים אותו, ובאופן זה 

יוכל להיות דביקות בנכסים שיהיו 

בעו בימי מתקיימין, לכן נראה גם כן שק

פורים מתנות לאביונים שזה החודש 

מיוחד לזה ]וי"ל עוד על דרך הרמז 

שכתבו חז"ל היקום אשר ברגליהם זה 

ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, 

היינו על ידי מצות צדקה, וכמו כן 

חודש האחרון היא בחי' תחתונה בכל 

 מאודך כו'[:

ראש חודש אדר לשון חוזק כמו אדיר 

דר כמו אלול עת רצון במרום ה' כי א

לתשובה, באלול קודם ראש השנה 

בבחי' יראה ואדר קודם ניסן שגם כן 

ראש השנה זמן תשובה מתוך אהבה 

ושמחה ונדיבות להש"י ובעל תשובה 

בחילא סגי, לכן נקרא בלשון חוזק, 

והחודש אשר נהפך כו' בחי' תשובה 

שנעשין זכיות, וכמו כן אלול הארבעים 

רצון בקבלת יום שנהפכו מכעס ל

לוחות אחרונים, וכן אדר הי' קבלת 

התורה ברצון ונדיבות כמו שכתוב הדר 

קבלוהו בימי אחשורוש וכתב ]רש"י[ 

מחביבות הנס עיין שם, והכנה לשבת 

הגדול מ' יום, כמו מאלול ליום 

הכפורים כמ"ש בזוה"ק משכו כו' 

 שהוא כמו יום הכפורים בעשור:

ראש חודש אדר הוא כלל מהי"ב 

שים והוא סוף השנה לחדשים שהם חד

התחדשות השנה שניסן ראש השנה 

לחדשים, וכמו סוכות זמן אסיף 

מהחיים של כל שנה ושנה ולכך הוא 

זמן אסיף וקהלת כדי לעשות מצב 

וחיזוק במה שהי' בכל השנה שיהי' 

אחר כך שנה אחרת, כמו כן אדר 

לחדשים ואידרא הוא אסיפה וקיבוץ 

על שם בלשון תרגום, שהחדשים 

תרגום דשמות חדשים עלו מבבל, 

והמזל הוא דגים כמו שאמר מו"ז ז"ל 

הקדוש על שם וידגו לרוב כו' עיין שם 

היטב שהכל אחד, ורמז י"ל מה שאמרו 

יטע בהן אדר ופי' רש"י אילן עיין שם 

והיינו עץ חיים שהוא התורה והכל 

אחד, ולמ"ש הוא אדר וכמו שאמרו 

ד, וב"ה חז"ל ליסייר נכסי' והכל אח

החונן לאדם דעה ברחמיו המרובים, 

ולכך אמרו חז"ל משנכנס אדר מרבין 

בשמחה כעין מה שאמרו חז"ל 

שמעצרת ועד סוכות מביא וקורא שזמן 

האסיף הוא זמן שמחה כמו כן באדר 

לחדשים ולכך מעברין אדר שהוא כלל 

 החדשים, 

וזהו שאמר מו"ז ז"ל הקדוש שהוא נגד 

אדר עיין שם  יוסף ויסוד על שם אדיר

היטב, ואבאר דבריו הקדושים שמדת 

יסוד כלל הי' ספירות דעייל ונפיק 

כידוע כמ"ש ז"ל שגיד זה קשר הגידין 

כמו כן השס"ה לא תעשה נגד ימי 

השנה, וחודש זה הכלל שלהם, והענין 

לאסוף התחדשות השנה להעלותן 

למקורן כמו שאמר מו"ז ז"ל ואדור 

אדר ביניכם, המשכן על שם שלשון 

הוא מקום הקיבוץ להכלל תוך יסוד 

הכל ומשם יש שמחה כמו שאמר גם 

כן הרב שיחי' והוא מובן, והוא גם כן 

לשון חיזוק שעיקר החיזוק על ידי זה 

שמכניסין להמקור ולכך החודש אשר 

נהפך כי במה שמכללין לתוך המקור 

נהפך ממדת הדין לרחמים וכן באדם 

וכמו שכתבתי במקום אחר בענין 

ורה ושבת, וזה שאמרו יטע בהן הת

אדיר, וזהו שאמרו חז"ל מאן דאית לי' 

דינא כו' לימצי לי' באדר, וכי ימתין עד 

אדר, אולם כי יכניס עצמו להמקור 

ושם בריא מזלי' והבן היטב, וזהו יטע 

בהן אדיר שהכל מה' כמו שכתוב אדיר 

 במרום ה' כו' וכנ"ל:

ובביאור יותר שם אדיר ואדר כי אמרו 

רונם לברכה בסוכה פרי עץ הדר אל זכ

תקרי הדר אלא אידור שגדל על כל 

מים, וגם הדר משנה לשנה עיין שם, 

והרי כתיב הדר, אולם כי הדר שהוא 

מלשון תפארת הוא על ידי שגדל על 

כל מים שיש בו כלל הכל הוא תפארת 

כידוע, וגם התורה שנקראת מים 

נקראת תפארת כידוע ולכך דר משנה 

כלל השנה ]בעשה טוב  לשנה שהוא

וסור מרע הוא חודש אדר כן נ"ל[, ועל 

שם זה נקרא הש"י אדיר שהוא אידור 

ותפארת כנ"ל שהוא קונה הכל והוא 

אמת, ולכך בחודש אדר מרבין בשמחה 

שמכניסין להמקור שצריך הגנה כמו 

 בסוכות 

ואחר כך נזכרתי ועיינתי ברעיא 

מהימנא פרשת משפטים בפקודא 

שמבואר שם חבור פרי  דבכורים ות"ל

עץ הדר לתורה עיין שם, ולכך באחד 

באדר משמיעין על השקלים לשקול כל 

התחדשות השנה שעברה ושלא 

להתפשט במקום אחר וזה כלאים כמו 

שאמר א"ז מו"ר ז"ל הקדוש, הקיצור 

שאדר מלשון דירה ומלשון קיבוץ 

דהיינו המקום שכולל הכל שהוא יסוד 

החודש  ותפארת ובינה, ובדרך רמז

אשר נהפך ואשר הוא יסוד כמו שכתוב 

בזוה"ק דכולן מאשרין לי', גם נבאר 

משנכנס אדר מרבין בשמחה שיוסף 

הוא מדת עשירות כידוע מדברי מורי 

ז"ל הקדוש, והענין שאמרו חז"ל איזהו 

עשיר השמח בחלקו שהיינו שיודע 

שהכל מהש"י, וזה אשריך שכולן 

נק' מאשרין לי', וטוב לך שמדת יסוד 

 טוב כידוע, 

וז"ש חז"ל וטובי' שפירש"י שהאבר נק' 

טובי' ולכך משנכנס אדר מרבין 

בשמחה, וזה שכתוב תפלה למשה 

שכתבו חז"ל שהיא תפלה בעושר 

והיינו ה' מעון אתה כו' מעולם כו' כל 

המזמור על כוונה זו להכלל תוך מקור 

הכל, ואין כאן מקום להאריך שגם 

שכתוב  משה תפארת הוא כידוע כמו

 מוליך לימין משה כו' תפארתו: 

הי"ב חדשים הם בחי' הי"ב שבטים, 

וחודש אדר רומז ליוסף לכן יש ב' 

אדרים, והנה הי"ב שבטים היו חקוקין 

בחושן המשפט, ושוהם אבנו של יוסף 

הי' גם באפוד, כמו שכתבתי במקום 

אחר שיוסף יש לו ב' הבחינות, א' 

בתוך השבטים, ובחי' אחת למעלה 

מדרגת השבטים, שכם אחד על מ

אחיך, וכתיב משפט וצדקה ביעקב כו', 

כי הי"ב חדשים מנהיגים כל העולם 

בי"ב מזלות זה בחי' חושן המשפט, אך 

צדקה כתיב בי' צדקה תרומם גוי, שעל 

ידי השקלים נתרוממו ראשם של בני 

ישראל ונתעלו לבחי' יוסף והעלה יוסף 

כל השבטים עמו שהיו כולם כתובין 

אבני שוהם של האפוד, וזה בחי' ב

למעלה מהנהגת הטבע והמזלות, לכן 

סוד העיבור לא נמסר רק לבני ישראל, 

זהו בחי' אדר שני להשוות הלבנה עם 

החמה, ויוסף עם השבטים הכינו כל 
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אלה התיקונים לדורות, וכתיב אז 

נדברו יראי ה' כו' ויכתב ספר זכרון 

 לפניו, וזה נתקיים בשבטים ספר זכרון

כמו שכתוב ונשא אהרן כו' שמותם 

לזכרון, ופירוש נדברו מה שכל אחד 

קיבל ממדת חבירו, ולבסוף כתוב 

ואחרי כן דברו אחיו אתו, ויתכן לפרש 

במה שאמרו חז"ל ליראי ה' ולחושבי 

שמו אפילו חישב לעשות מצוה ולא 

עשאה כו' דכתיב ויקנאו בו אחיו שרצו 

השבטים לעלות במדריגת יוסף הצדיק 

הגם שלא הי' בכחם, מכל מקום נתעלו 

אחרי כן על ידי יוסף מאחר שכוונתם 

 הי' לשם שמים:

* 

ניסן ואדר ב' החדשים אלו עיקר תוקפן 

, בניסן כתיב החודש הזה של ישראל

לכם ראש חדשים, ואדר אמרו חז"ל 

דבריא מזלן של ישראל, כי עיקר כח 

ישראל בראשית ואחרית כדכ' טוב 

, ר"ת אדם, ואין אחרית דבר מראשיתו

אדם אלא ישראל אדם אתם והיא 

ראש כל הבריאה, ותכלית כל הבריאה, 

כמו שכתוב אחור וקדם צרתני, ובני 

ישראל יש להם כח הראשית בבחי' אני 

ראשון שעלתה מחשבתן של ישראל 

לפניו מקדם, ובזכות ישראל שנקראו 

ראשית נברא העולם, והן הן אחריתו 

א, וכמו כן של עולם שהם בני עולם הב

ניסן בחי' אני ראשון ואדר בחי' אני 

אחרון, ולכן באדר מרבין בשמחה 

כדכתיב ותשחק ליום אחרון דעיקר 

השמחה לעתיד לבוא כמו שכתוב 

במדרש ישמח ה' במעשיו עתיד 

לשמוח, וכל שמחת בני ישראל בתורה 

ומצות שיודעים שבזה יהי' להם 

אחרית ותקוה טובה, ובעמלק כתיב 

ם עמלק ואחריתו עדי אובד, ראשית גוי

אבל לבני ישראל טוב אחרית דבר 

 מראשיתו:

* 

איתא בגמ' מאן דאית לי' דינא עם 

עכו"ם לשתמיט עד אדר כו', דבחודש 

הזה כתיב אשר נהפך כו' ושמעתי מפי 

מו"ז ז"ל על הגמ' יטע בהן אדר שנא' 

אדיר במרום ה' כו' ואמר כי המשך 

הפסוק מקולות מים רבים אדירים 

הם האומות כדפירש"י שם נהרות ש

כו', ועיקר תכלית אדיריהם כדי 

שיתברר אדיר במרום ה', שמרוב 

רשעתם נתגלה כחו של הקב"ה בעולם 

לנקום מהם, וכן הי' בחודש אדר כו', 

ולפי דרכנו נאמר עוד דמצינו בגמ' אין 

מעברין אלא אדר, כי עיבור השנה הוא 

להשוות ימות החמה לימות הלבנה, 

שבני ישראל מונין ללבנה, וידוע 

ואומות העולם לחמה, כי הנה י"ב 

החדשים המה י"ב שערים שנפתחים 

בשנה להשפעת הקב"ה לעולם כל 

דברים הנצרכים שעל זה קבעו י"ב 

ברכות אמצעיות בתפלה, יש שער 

מיוחד לפרנסה ולרפואה ולחיים 

וכדומה, וכל חודש מיוחד לשער אחד, 

כדמיון זה מצינו בשלמה המלך 

שהעמיד י"ב נציבים על כל אחד חודש 

לכלכל, וכתיב ונציב אחד בארץ דרשו 

חז"ל שהוא על חודש העיבור, ונקרא 

בארץ כי זה החודש הוא להעלות 

השיריים שניתוסף בכל החדשים 

מיתרון שנות החמה כנ"ל, ומסתמא 

היא מדרגה שצריכה רב כח להעלותה 

 ואין אתנו יודע בסוד העיבור, 

נו שהוסיפו ברכת כדמיון זה מצי

המינים ביבנה, והיינו שהגם שי"ב 

שערים יש בסדר מסודר, אך מרוב 

רשעת המינים שהרעו לבני ישראל 

הוכרחו חכמי ישראל להוסיף ברכה 

מיוחדת, ובודאי כשקבעו בתפלה נפתח 

גם בשמים שער מיוחד לנקום מהם, 

וכענין שכתבנו לעיל, נשאו נהרות כו' 

', ולכן אין מקולות כו' אדיר במרום ה

מעברין אלא אדר, כמו שאמרו זכרונם 

לברכה לישתמיט מיני' עד אדר שאז 

בריא מזלי' דישראל, ויכולין להוציא 

בלעם מפיהם, וכמו שנפתח בכל ראש 

חודש שער מיוחד כדכתיב ביום 

החודש יפתח כו' כן באדר שני נפתח 

שער עיבור השנה שהיא התוספת 

ה, הנ"ל, ואין להאריך בענינים כאל

שוב מצאתי בס' קדושת לוי )פ' 

 משפטים( מעין דברים הנ"ל עיין שם:

 

* 

משמיעין על השקלים ועל הכלאים, 

בזוה"ק פירש כלאים כמו בית הכלא, 

בחודש זה יש חירות שלא יהיו ולכך 

, ועל ידי משועבדין ודבקין בגשמיות

הנדיבות להש"י ניטל התאוה ורצונות 

 לא טובים, וזה מביא שמחה כשנעשה

בן חורין מתאוות והמשכות היצה"ר 

 כנ"ל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידה

שאלות  –חדוותא 

לחידודא בפרשת 

השבוע / הרב 

בנימין צבי יהודה 

מח"ס לקוטי לוי, 

רש"י וליל 

 עלמשוררים 

 הגש"פ
הטור בשבוע זה מוקדש לעי"נ זקני 

 שלום הורביץבהג"ר  אליהוהגאון ר' 

 זצ"ל שנפטר השבוע, ת.נ.צ.ב.ה.

 יםשאלות בפרשת משפט
היכן ברש"י בפרשתינו הוזכרה  .א

 עדות על קניין?

היכן ניתן לבהמה תואר שבד"כ  .ב

 ניתן לאדם )לדעה אחת בגמ' בב"ק(?

היכן ברש"י מצינו ש"אב" הוא  .ג

 לשון בכורה?

איזו ברכה נתברכו בנ"י  .ד

 בפרשת בשלח ובפרשתינו?

היכן מצינו ברש"י מידה כנגד  .ה

 מידה?

 
תגובות ופתרונות )לכל השאלות או 

( נא לשלוח לכתובת: חלקן

 7628366@okmail.co.il   

 

* 

 תשובות ל'חדוותא' הקודם:

 נקרא בפרשתינו "העם"?מי  .א

חוץ מהביאור הפשוט שהכוונה לעם 

ישראל, יש מקום שהביאור בו מחודש, 

ת ִאם שנא' )יח, כג(  ַהז ה ַהָדָבר א 

ה ל ְוַגם ֲעֹמד ְוָיָכְלּתָ  ֱאֹלקים ְוִצְּוךָ  ַּתֲעש   כָּ

ם עָּ : ְבָשלֹום ָיֹבא ְמֹקמוֹ  ַעל ַהזֶּה הָּ

 נדב אהרן. הזה העם כל ופירש"י וגם

 עתה הנלוים זקנים ושבעים ,ביהואוא

 (:שם מכילתא) עמך

והביאור הזה הוא המשך של הביאור 

 ַּגם ַאָּתה ַּגם ִּתֹבל ָנֹבל לעיל )שם יח(

ר ַהז ה ָהָעם  )שם( גם י"ִעָםְך. ופירש ֲאש 

, זקנים' וע וחור אהרן לרבות. אתה

ומשמע שגם הם שפטו העם עם משה 

לו שלא גם קודם עצת יתרו, וע"ז אמר 

יוכל לעמוד, ויעצו למנות יותר משבע 
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רבוא דיינים. וכאן אמר שאם ישמע 

 לעצתו גם הזקנים יוכלו לעמוד.

ובאמת צ"ב מדוע נטה רש"י מהפשט 

 שהכוונה לעם, ועי' גור אריה.

היכן בפרשתינו החשיב הקב"ה  .ב

 יחיד כרבים?

ר )יט, כא( ל ְייָ  ַוֹיאמ  ה א   ָהֵעד ֵרד ֹמש 

ן ָבָעם ְרסּוי   פ  ל ה  מו ְונַָּפל ִלְראֹות ְייָ  א  םֶּ  מִּ

ב , מהם שיפול מה ופירש"י )שם( כל :רָּ

 רב לפני חשוב יחידי הוא ואפילו

 (:שם מכילתא)

 כמה גרים הוזכרו בפרשה? .ג

בפרשה מוזכרת במפורש המילה "גר" 

משה רק פעם אחת, והגר הלא הוא 

 רֲאש   ָבנ יהָ  ְשֵני ְוֵאת  , שנא' )יח, ג(רבינו

ָחד םֵש  י ֵּגְרֹשם ָהא  ַמר כִּ י ֵגר אָּ יתִּ יִּ  הָּ

ץ רֶּ יָּה ְבאֶּ ְכרִּ  :נָּ

והמוזכרים בלא שנתפרש שהם גרים 

הם יתרו וציפורה אשת משה, וחוץ 

מהם גם על כל כלל ישראל נאמר שהיו 

 כגרים וכן כתב רש"י על הפסוק )שמות

ה ח( ַוִיַקח-כד, ו ם ַהָדם ֲחִצי ֹמש   ַוָיש 

ה כו' ַוִיַקחו ָבַאָּגֹנת ת ֹמש   ַוִיְזֹרק ַהָדם א 

 שנכנסו, רבותינו למדו ָהָעם ומכאן ַעל

 והזאת וטבילה במילה לברית אבותינו

טבילה. וכלומר  בלא הזאה שאין, דמים

 שנעשה בהם סדר הגרות.

היכן הוקדם המאוחר  .ד

 בפרשתינו?

ש-)יט, א  ְבֵני ְלֵצאת ַהְשִליִשי ב( ַבֹחד 

ץמֵ  ִיְשָרֵאל ר  או ַהז ה ַביֹום ִמְצָרִים א   בָּ

ְדַבר ינָּי מִּ ְסעו: סִּ ים ַויִּ ידִּ  ִמְדַבר ַוָיֹבאּו ֵמְרפִּ

ִסיַני, כלומר שקודם שאמר הכתוב 

שיצאו מרפידים הקדים ואמר שבאו 

 מדבר סיני. 

ודבר זה הוקשה הן לרמב"ן והן לאור 

החיים, ויישבו על אותה הדרך כ"א לפי 

 בעבור תב וז"ל "אבלדרכו. שהרמב"ן כ

 להם שמחה סיני במדבר ביאתם היות

 נכספים ממצרים צאתם ומעת ,טוב ויום

, התורה את יקבלו ששם ידעו כי, אליו

 כי הפרשה התחיל זה בעבור וכו'...

 שהתחיל הזה ביום השלישי בחדש

  ".לשם באו החדש

 כי ובאור החיים כתב וז"ל "שלהיות

 ,לתורה לבורא, המקווה יום זה הוא

 ומיום ולתחתונים, לעליונים לעולם,

 מתי ומצפים, יושבים והם הבריאה

 לזה, סיני מדבר ישראל בני יבואו

 סדר לספר כח עצרו לא שמה כשהגיעו

 באומרו ההודעה קדמה ותכף הדבר

 ונחשק חשוק הגיע' וגו באו הזה ביום

 כי וארץ, שמים ושמחו וחשוק, לחושק

 ותקותה". הבריאה תכלית הוא זה

בד מקום זה יש עוד מקום, שלדעת ומל

האומרים שיתרו בא לאחר מתן תורה 

הוקדם המאוחר שסיפר מעשה יתרו 

 קודם שסיפר על מתן תורה.

איזה מי"ג מידות דר' ישמעאל  .ה

 הוזכר ברש"י בפרשתינו?

מידת ב' כתובים המכחישים זא"ז עד 

 שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם,

ם שנא' )כ, יט(  ִמן ִכי םְרִאית   ַאּת 

ם ִדַבְרִּתי ַהָשַמִים  וכתוב וברש"י: :ִעָםכ 

 בא, סיני הר על' ה וירד, אומר אחר

 מן ,ביניהם והכריע השלישי הכתוב

 ועל ליסרך קולו את השמיעך השמים

 דברים) הגדולה אשו את הראך הארץ

 וגבורתו ואשו, בשמים כבודו.(, לו, ד

 השמים הרכין, אחר דבר. הארץ על

 הוא וכן, ההר על והציען, השמים ושמי

 וירד. שמים ויט אומר

 ֲאָבִנים ִמְזַבח ְוִאם שנא' )כב( ומידת ק"ו

ה ן ִתְבנ ה ֹלא ִלי ַּתֲעש  ְתה   ִכי ָּגִזית א 

יהָ  ֵהַנְפּתָ  ַחְרְבךָ  הָ  ָעל  , כתב :ַוְּתַחְלל 

 ישראל בין שלום מטיל שהמזבח, י"רש

 עליו יבא לא לפיכך, שבשמים לאביהם

 ,וחומר קל דברים והרי, ומחבל כורת

 שומעות ולא רואות שאינם אבנים ומה

 שלום שמטילות ידי על, מדברות ולא

, ברזל עליהם תניף לא תורה אמרה

 בין, לאשתו איש בין שלום המטיל

, לחבירו אדם בין, למשפחה משפחה

 תבואהו שלא וכמה כמה אחת על

 פורענות.

הַתעֲ  ְוֹלא )שם כג( וכן בפסוק הבא  ל 

ר ִמְזְבִחי ַעל ְבַמֲעֹלת ה ֹלא ֲאש   ִתָּגל 

ְרָוְתךָ   ידי שעל )שם( י"פירש :ָעָליו ע 

, פסיעותיך להרחיב צריך אתה המעלות

, ממש ערוה גלוי שאינו פי על ואף

 מכל, בד מכנסי להם ועשה כתיב שהרי

 לגלוי קרוב הפסיעות הרחבת מקום

, בזיון מנהג בהם נוהג ואתה, הוא ערוה

 אבנים ומה, וחומר קל דברים והרי

 על להקפיד דעת בהם שאין הללו

 בהם ויש הואיל תורה אמרה, בזיונן

 חבירך, בזיון מנהג בהם תנהג לא צורך

, בזיונו על ומקפיד, יוצרך בדמות שהוא

 : וכמה כמה אחת על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיפור

להודות ולשבח / 

 מפי בעל המעשה
 של בידיים שההגה טוב"

 "הוא ברוך הקדוש
 שישי לפני שנה, ביום היה זה

, לדרכנו יצאנו(, ו"תשע משפטים)

, וטף נשים, אנשים מלא אוטובוס

. ירושלים לכיוון 13:55 בשעה

 עמדנו כבר 14:55 השעה בסביבות

 ולפתע ירושלים חוצבים הר יד על

 חוסם, משטרתי רכב לכיווננו שועט

 נהג" ברמקול וצועק, האוטובוס את

 הדלתות שתי את תפתח תעצור

 ".הנוסעים כל את רידותו

 לא הנהג גם, בהלם עדיין היינו

 ולפתע, בפתאומיות קרה מה תפס

 של האחורי המשוב יושבי

 ואש כבד עשן רואים האוטובוס

 הסתבר. השמשה מאחורי יוצאים

 הצלה אנשי, לדלוק החל שהמנוע

 מכל עמדו כבר, לטוב שייזכרו

 ממש ספורים רגעים ותוך, הצדדים

 .למטה כולנו היינו

 שיותר כמה להוציא התחלנו

 אך, המטען מתא ועגלות מזוודות

 אנשי לנו הורו דקות מספר אחר

 שיותר כמה ולברוח לעזוב ההצלה

 מאחורינו להשאיר נאלצנו, מהר

 האוטובוס על רבים מיטלטלים

 החלה שהאש כדי תוך, למעלה

 של האחורי בחלקו להתפשט

 נאלצו מהאנשים וחלק האוטובוס

 בתא עגלותו מזוודות להשאיר

 .שנסגר המטען

 הספיקו האחורי המושב יושבי

, לרדת האחרון הרגע שאחרי ברגע

 .להתלקח החל כבר מושבם כאשר

 ברחנו, הגדולה הטראומה מתוך

 שמענו ולפתע הכביש לצדי כולנו

, באש עלה הדלק מיכל, אדיר פיצוץ

 האוטובוס כל ספורים רגעים ותוך

 לב עד היתמר וענן באש עלה

 .השמים

 ,מהתרגשות בוכים מרחוק דנועמ

 כל על ת”להשי ומודים משתאים

 הפקחים גם. גמלנו אשר הטוב

 די שהגיעו האש מכבי וצוות



 

 27עמ' 

 ניסים איזה“ בקול צעקו מאוחר

 לדקה ולו התמהמהנו אילו, ”גלויים

 ו”ח נגמר הסיפור היה, נוספת

 ...לתאר אפשר שאי, מחריד באסון

 – הבוער האוטובוס מנוסעי שמונה

 כשעברו, כפול נס חוו – ילדים רובם

 דקות עוצמתית דרכים תאונת

 התלקחות לאחר ספורות

 התרחשה התאונה. האוטובוס

 למחוז אותם שהסיע' טרמפ'ב

 חדש כשרכב, בירושלים חפצם

 בו ופגע הצד מן הגיח' קאיה' מסוג

 בשכונת פישל' רח במעלה) בחוזקה

 נשמע ההתנגשות קול(. הבוכרים

 סקרנים יהמונ והזמינה למרחוק

 .לזירה

 נערות שלש גם היו הנוסעים בין

. עצמאי באופן ירושלימה שנסעו

 התאונה התרחשות ברגע בדיוק

 טלפון הנוסעים אחד קיבל השניה

 היכן עד לשמוע הנערות מהורי

 לא הללו, הטרמפ נהג אותן יוביל

 ממש אלו שבשניות לשמוע פיללו

 ...נוספת דרכים תאונת הבנות חוות

 הנוסעים זכו זו בפעם גם כי מתברר

 הפעם גם, גלויים שמים לחסדי

 לרכב! אסון בלא האירוע הסתיים

 ארע לא האוטובוס ניצולי נסעו שבו

 שתהיה קלה שריטה רק – מאומה

 את להבין כדי. הגדולים לנסים זכר

 די ההתנגשות עוצמת

 הפוגע שהרכב נזכיר אם

 כשקדמתו, קשות ניזוק

 לכל ונמחצה התרסקה

 של בעומק רוחבה

 !מ"ס עשרות

 הנוסעים חשו הפעם םג

 כיצד בשרם על היטב

 השכינה כנפי חופפים

 מכל לשומרם עליהם

 של היא התחושה, "פגע

 אומר –" מבוקר אירוע

 היתה באוטובוס גם, "הנוסעים אחד

 עוצר משטרתי רכב, כזו הרגשה

 את לפתוח לנהג ומורה אותנו

, הנוסעים את ולהוריד הדלתות

 יכול וכעת, הבבהל יורדים כולם

 דקות תוך כליל להישרף האוטובוס

 לתאר יכולים איננו... ספורות

 היה אילו קורה היה מה לעצמנו

 הכביש במרכז מתלקח האוטובוס

 הבעירה היתה או, הבינעירוני

 ".אחר מעט במסלול מתפשטת

 האש כיבוי צוות שסיימו אחרי

 תא את פרצו הדליקה את לכבות

 כיבוו, חלקית בער שעדיין המטען

 שומע אני והנה, מים בזרם אותו

 רוב, ‟גדולים נסים„ צועקים אותם

 המטען בתא שהיו המיטלטלים

, תכולתם כל עם שלימים נותרו

 וריח מים קצת של רטיבות מלבד

 אגד שפקחי אחרי זאת – ואפר עשן

 שניזוק מי שכל במקום הודיעו כבר

 לאגד מכתב להפנות מוזמן בממונו

 לא הם גם. נזקו תשלומי את ויקבל

. בתא שלם משהו שנשאר האמינו

 .השם ברוך

 איך תאמינו ולא הבתמונ תתבוננו

 שלם יצא, כזה גדול שקהל ייתכן

 ספורות דקות אוטובוס מתוך ובריא

 המושב מן! כליל שנשרף לפני

 ‟ה חסדי... הנהג כיסא עד האחורי

 .רחמיו כלו לא כי תמנו לא כי
 

: כתיבה מקוריתסיפור אמיתי. )

  (נ"אט
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