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 תשע"ז שלחאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 קלאר אברהםישראל 

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים איש גו'. רבי יודן אומר: אשרי ה

 זה דור אנוש? –עצת רשעים 

 במדרש נדרש מזמור 'אשרי האיש' כלפי נח איש צדיק, ודורש כך: 

 אנוש. זה דור  – 'רשעים' אשר לא הלך בעצת

 המבול.  זה דור –לא עמד 'חטאים' ובדרך 

 הפלגה. זה דור –לא ישב 'לצים'  ובמושב

 ביאור נפלא לדברי המדרש הללו מבאר מהר"ש לבית הלוי בספרו 'דברי שלמה':

בחלק  ב.בחלק השכלי,  א. השלמות תלויה בשלמות השליטה בשלשה מישורים:

ב"הנהגת המדינה" שזה כולל את עניין התחברות ג. המעשה תאוות וכדו', 

 האנשים זה עם זה. 

דור אנוש טעו בחלק  ה מישורים אלו: א.ושלושת הדורות המנויים טעו בשלוש

דור המבול טעו במעשה, ב'עֵרב' ב. השכלי ולכן מתאים עליהם לשון "הלך בעצת", 

וב'מועיל', דהיינו בזנות ובגזל, שהשחיתו דרכם על הארץ, ולכן מתאים עליהם 

ודור הפלגה טעו באופן התחברותם זה עם זה שהיטו זאת ג. לשון "דרך חטאים", 

 כן גם נענשו מעניין זה ונקראו "לצים" כי התלוצצו על ממשלת ה'. לרעה ול

על ז' מצוות שנצטווה שנזהר  כי אם בתורת ה' "חפצו" א. וכנגדם נאמר לגבי נח:

שלא ינהג כך מצד הנימוס והשכל אלא מצד היותם תורת ה' )ראה מלבי"ם כאן; 

תורתו יהגה יומם "ובוכנגד המעשה אמר  ב. ותרגום; ועוד(, כנגד החלק השכלי.

להבין איך להתנהג, ואף הקרבן שהקריב מסמל את הקרבת החלק הגופי  ולילה"

ועל חלק "הנהגת המדינה" דימהו ל"עץ שתול על פלגי מים",  ג.לשעבדו אל ה', 

גבורי המלחמה,  – "עצים"המון העם, ו – "עלים"החכמים,  – "פרי"שמדינה כוללת: 
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א כדי שישלימו חלקי המדינה אחד את ומטרת התחברות האנשים למדינה הי

 השני, להוביל את כולם לטוב המקווה, ולא ח"ו להפך עי"ש שאר דבריו.

* 

והנה בדברי המדרש מצאנו שנחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה, שלרבי יהודה שיבח 

כאן את נח על כל שלושת הדורות, ולכן נאמרו שלושה לשונות, "רשעים" 

בכל לשון הוא כלפי דור אחר משלושת הדורות, ואילו  "חטאים" ו"לצים", שהמכוון

לדעת ר' נחמיה אינו כן, אלא ששיבח הכתוב את נח רק כלפי דור המבול ודור 

אחד מהדורות,  כלשלושת הלשונות הנזכרים בפסוק מדברים ב כלהפלגה, ש

שלשתם בדור המבול ושלשתם בדור הפלגה. וראה במתנות כהונה שהבנת דבריו 

כיצד דורש על כל דור בפני עצמו את כל שלושת הלשונות, שאכן שאין לתמוה 

 .אמצאנו דרשות דומות

* 

ואולם קיימת הבנה נוספת בדברי המדרש כאן, והיא הבנת ה'אמרי יושר', אשר 

לדבריו גם לדעת ר' נחמיה גורס: ר' סימון שיבח הכתוב כאן את נח גם על שלא 

רק שלרבי יהודה היה אז גדול ולר' הלך בעצת דור אנוש ולדעתו המחלוקת היא 

נחמיה היה קטן. ושמא לא נחלקו בחשבון השנים, אלא האם דנו אז מי שהוא 

 . בפחות מבן מאה שנה, עי"ש

                                                
ראה מהרי"פ שתמה על מה שנקט במתנות כהונה שכל שלושת הלשונות מדברים בדור המבול, אמנם נראה  א

דור הפלגה, וכדרשת המדרש, ורק בא להדגיש את כך שלר' נחמיה על  שאכן גם למתנות כהונה הכוונה גם כלפי

דור המבול לחוד ועל דור הפלגה לחוד נדרשים כל שלושת הלשונות, ובשונה מלדברי ר' יהודה שלדבריו כלפי כל 

 .דור נאמר רק דבר אחד
יה קטן' משמע בפירוש ואמנם לגירסת הספרים בדברי ר' נחמיה 'בדור המבול ובדור הפלגה אבל בדור אנוש ה ב

שלר' נחמיה על דור אנוש לא שיבחו הכתוב, וגירסת האמרי יושר היא כפי שהעתיק בהתחלת דיבורו: "ר' סימון 

אמר בדור אנוש קטן היה". וכמו כן נראה שלא גרס 'על דעתיה דרבי יהודה אשרי האיש וגו' זה דור אנוש, ובדרך 

ר כך ולא לר' נחמיה, וגם בדברי הרש"ש והעץ יוסף משמע שהיתה וכו'', שמשמע גם כן שדווקא לר' יהודה הדב

גירסא נוספת במלים אלו, ואולי לפי הגירסא הקיימת בחלק מהספרים "על דעתיה דרבי יהודה 'דאמר' אשרי וכו'" 

 יתיישבו דבריו מעט יותר.
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תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס של  האהלב

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

האם אכן אין הנאה בלשון  –"ומה יתרון לבעל הלשון" 

 ע?!הר

ָרֵאל ַוֹיַציאו ַדַבת  ֵני ַישְּ  )יג, לב( ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרו ֹאָתה ֶאל בְּ

א יתקבצו החיות אצל הנחש ויאמרו: ארי ו( אומרת שלעתיד לב:ערכין טו)הגמ' 

דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך?! ויענה: ומה יתרון לבעל 

 הלשון?!

, עד שחז"ל )ב"ב קסה, א( דברדים, כמה קשה הועלינו להבין הרי כולנו ע

מתבטאים ש"כולם באבק לשון הרע"! ואם אין הנאה ללשון הרע, מדוע הנסיון 

 קשה כל כך?

 ביאור א: רוח הטומאה אשר מלפתת את האדם, היא זו שגורמת לו להרגיש הנאה

 הגר"א במשלי )א, כג( כותב עה"פ "ַהֵנה ַאַביָעה ָלֶכם רּוַחי":

לי לצון ויושבי קרנות, שאין להם תאוות עולם הזה, אלא הלצון חמדו נגד בע

 להם, כי רוחם לא נחה ולא שקטה עד שידברו דברי הלצון, ומזה להם נחת רוח.

והטעם מפני שבכל דבר שאדם עושה נותנים לו רוח ממרום, והוא המסייע אותו 

דברים כאלה, לעשות עוד דברים כאלה, וזה הרוח אינו נח ושקט עד שעושה עוד 

והוא נהנה מהם, ומזה יש לו נחת רוח, הן בדבר מצוה או בדבר עבירה, וזהו 

"עבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה". וכל דבר עבירה שהיא גדולה, גם הרוח 

הבאה ממנה היא גדולה, ומתאוה עוד יותר לעבירה. וכן בדבר מצוה גדולה, בא 

 וה, ונהנה מאוד מחמת זה ממצות.רוח ממקום קדוש מאוד ומתאוה מאוד למצ

שהמצוה הגדולה מכל המצות היא לימוד התורה, ולהיפך דברים בטלים  וידוע

וליצנות שזהו היפוך התורה. ולכן יש הנאה מדברים בטלים וליצנות יותר מכל 

ולכן יש הנאה מדברים בטלים וליצנות יותר מכל העבירות, שזה היפוך התורה. 
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ולם הזה, אך מחמת שהרוח הטומאה גדולה עד מאוד העבירות, אף שאין בזה ע

לזה אומר הלוא אין בזה והיא כמעין הנובע היפוך התורה שהיא כמעין הנובע, 

 עולם הזה כלל, רק ההנאה היא מחמת שהוא היפוך התורה כו'.

 ביאור ב: מכח ההרגל האדם קובע את הדבר להנאה

( מבאר בשם ה'סבא מקלם' י ימים נוראים שיחה א"הג"ר יחזקאל לוינשטיין )או

 זצ"ל:

שיתכן מצב שעבירות וחטאים שמצד עצמם קלים המה, ובנקל יכול האדם 

להתגבר על יצרו הרע ולא להיכשל בהם, מכל מקום האדם בעצמו עושה אותם 

 לחמורות עד שלא יכול להתגבר עליהם.

 כמה פעמים כאשר האדם נכשל בחטא, אומר לנפשו: כי לא היתה לומצינו והנה 

ברירה, ולא היה מסוגל לנצח את יצרו. אך בשעה שנדע יסוד זה, שאדם בכח 

מעשיו פועל שיהיה לו קשה להתגבר על החטא, יפלו מאליהם כל התירוצים 

 והאמתלאות.

והנה כאשר נתבונן במצבינו נראה שאצלינו לשון הרע נחשב לקרוב לאונס, 

ם נותן את כל מה וכמעט אין אפשרות להינצל שלא להכשל בלשון הרע, והאד

שיש לו עבור הנאתו מדברי לשון הרע. ואילו חז"ל מגדירים את הענין "ומה הנאה 

יש לך"?! הרי לנו להדיא שהאדם בעצמו עושה את עבירת לשון הרע לחמורות, 

ומבחינת הטבע נקל מאוד שלא להיכשל בלשון הרע, ורק על ידי ההרגל בדברי 

ונג שאין לו שיעור, ולכן קשה לו מאוד לא לשון הרע נעשה לו עבירת לשון הרע לע

 .לדבר לשון הרע

 ביאור ג: ההנאה היא לא מעצם דיבור הלשון הרע רק מהשפלת הזולת

ח מידות ועבודת ה' ח"א עמ' כב( מבאר בשם הרב דסלר "ח פרידלנדר )ש"הגר

 זצ"ל:

שמעצם סיפור הלשון הרע אין הנאה, אלא ההנאה היא מכך שהוא חושב 

מו שאם ישפיל את חבירו ויגלה את מומו, הוא יגדיל וירומם את ומדמיין לעצ
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עצמו ויתכבד בקלונו, שהרי הוא עצמו נקי מכל אותם פגמים ומומים שסיפר על 

 חבירו.

א בודק את עצמו איך הוא נראה לנובעת מכך שאדם  –ר "המשיכה לדבר לשה

הוא נראה  באמת, מה הם מעלותיו וחסרונותיו, אלא נוהג לבדוק את עצמו כיצד

עריך אותו ומה לא ימצא חן בעיניו. ומכך נובעת המשיכה לדבר יבעיני הזולת, איך 

 שיגלה את חסרונותיו ירומם את עצמו שהוא לא כמותו.י"ז ר על חבירו, שע"לשה

זוהי השאלה "מה יתרון לבעל הלשון"? אין לו שום תועלת והנאה ממשית, אלא 

לת ע"י שיבליט את עצמו, זהו דמיון רק משלה ומרמה את עצמו שתהיה לו תוע

 בלבד, אין יתרון לבעל הלשון אלא רק היזק כנשיכת הנחש.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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בית אהרן / הרב אהרן גינצבורג, ר"מ בישיבת 

 בני ברק –'עמל התורה' 

 פרשת המרגלים

ַנַען ֲאֶשר ֲאַני  ָיֻתרו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ָך ֲאָנַשים וְּ ַלח לְּ ָרֵאל ַאיש ֶאָחד ַאיששְּ ֵני ַישְּ  ֹנֵתן ַלבְּ

ָלחו ֹכל ָנַשיא ָבֶהם ַמֵטה ֲאֹבָתיו ַתשְּ ַבר ָפאָרן ַעל .ֶאָחד לְּ ַלח ֹאָתם ֹמֶשה ַמַםדְּ  'ַפי ה ַוַישְּ

ָרֵאל ֵהָםה ֵני ַישְּ  (ג-ב יג,). ֻכָלם ֲאָנַשים ָראֵשי בְּ

קרא לשון חשיבות, ואותה שעה כל אנשים שבמ כולם אנשים.ומפרש רש"י :   

 .כשרים היו

בפרשתינו אנו ניצבים בפני פרשת שילוח המרגלים, פרשה אשר מסתיימת 

ב'ויבכו העם בלילה ההוא' ו'אתם בכיתם בכיה של חינם אני אעשה לכם בכיה 

לדורות'. פרשה אשר מתוצאותיה סבל עם ישראל בכל הדורות , חורבן שני בתי 

 הצרות שבאו בעקבותיו עד היום. המקדש היו ביום זה וכל

 הבה נעיין בפרשה ונראה כיצד הגיע דור המדבר דור דעה למצב זה.

כאשר משה רבינו בוחר את מי לשלוח כמרגלים לארץ ישראל מעידה עליהם 

ומפרש רש"י :כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות באותה שעה  אנשיםהתורה שהיו 

נהפכו אותם אנשים שהתורה מכירה  כשרים היו. והדבר צריך ביאור מתי ומדוע

 ? העדה הרעה הזובחשיבותם ובכשרותם גם כלפי דור המדבר דור דעה והנה הם 

ובעצם המעיין יראה שכבר ביציאתם לדרך היה בהם מחשבה רעה זו ולא רק 

יג,כו מפרש ַוֵיְלכּו ַוָיֹבאּו ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן בחזרתם : מצינו בהמשך הפרשה :

מהו וילכו, להקיש הליכתן לביאתן, מה ביאתן בעצה רעה  וילכו ויבאו.שם רש"י 

 אף הליכתן בעצה רעה )סוטה לה(: 

 ובכן באותה שעה כשרים היו או בעצה רעה ?

ַע: התפלל עליו, יה יושיעך יג,טז ומפרש רש"י  ַוַיְקָרא ֹמֶשה ְלהֹוֵשַע ַבן נּון ְיהֹושֻׁ

והדבר צריך ביאור אם רצה משה להתפלל  כא( מעצת מרגלים )במ"ר טז, ט. יח,
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על יהושע מדוע היה צריך לשנות את שמו וכי חולה היה ח"ו. אמנם בשפתי 

חכמים פירש ויקרא לשון תפילה אך ברור שחוץ מתפילה גם שינה את שמו 

 כפשטות הכתובים ומדוע הוצרך לכך.

 כח המשלח בשליח

ֶכם ים כתוב מרגל כאשר ביקשו עם ישראל ממשה רבינו לשלוח בון ֵאַלי ֻכלְּ רְּ ַוַתקְּ

להלן הוא אומר ותקרבון אלי כל ראשי דברים א,כבומפרש רש"י  : בערבוביא, 

שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו וגו' )דברים ה, כ.(, אותה קריבה היתה הוגנת, 

ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת 

אבל כאן, ותקרבון אלי כולכם, בערבוביא, ילדים דוחפין את הזקנים  לפניהם,

רואים מכאן שבקשת שלוח המרגלים לא נעשתה  וזקנים דוחפין את הראשים:

כראוי  וזה הוכיח שאין כוונתם לטובה וממילא מובן שגם המרגלים כאשר יצאו 

כוונה  נדבק בהם מאותה  שלוחו של אדם כמותובשליחותו של עם ישראל ונהיו 

 ועיצה רעה.

 ומצאתי כך בפירוש האור החיים הק' בפרשתינו שכתב :

או אפשר לצד שכוונת המשלחים היתה רעה תפעיל פועל הרע בשליח ויחזור "

להיות שלוחו של אדם כמותו ויולד בו תכונה רעה מה שלא היתה בו קודם כדרך 

ו צדיקים, לד בחינת הקדושה בשלוחי מצוה לטובה אות, ולזה הגם שהיווישת

בהתחלתם עשות ההליכה לרגל נולד בהם תכונה רעה מכח המשלחים ויעצו 

 :"להדיח

ואם כן אין כל סתירה בדבר, מחד המרגלים הינם 'אנשים' אנשי מעלה וחשיבות 

אבל מאידך כיון שהם עומדים לבצע את שליחותם של עם ישראל אשר כוונתם 

כבר עתה קוראת להם התורה  לא לטובה היתה ועתידים משום כך להיות כמותם,

על שם העתיד 'מה ביאתם בעצה רעה אף הליכתם בעצה רעה'  שהרי העתיד 

אינו דבר שיתחדש אחר כך אלא הוא נעוץ בהווה בעצם היותם שלוחים של אלו 

 שאינם מחבבים את הארץ.
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וממילא מובן גם כן מדוע הוצרך משה לשנות את שמו של יהושע , שהרי עד 

היה יהושע כמו שאר המרגלים שליח של בני ישראל לרגל את שלא נשתנה שמו 

הארץ ,והיה חשש שמא ידבק בו מכוונתם אשר לא טובה . ולזה בא משה ושינה 

את שמו ומכאן ואילך אינו עוד שליח של בני ישראל אלא שליחו של משה רבינו 

 ובכך הגן עליו מעצתם של מרגלים שהרי כוונתו של משה בוודאי טובה היתה.

 ידה טובה מרובהמ

ומאידך גיסא מידה טובה מרובה . בציווי התורה להשמיד את עיר הנדחת אומרת 

דברים יג,יח כלומר לכאורה מי שמשמיד ְוָנַתן ְלָך ַרֲחַמים ְוַרַחְמָך ְוַהְרֶבָך התורה 

את עיר הנדחת אמור להתפעל ולהיות אכזרי שהרי ציוותה התורה להרוג 

על כפי פעולותיו ואם כן פעולה אכזרית שכזו להשמיד ולהשמיד ולאבד והאדם נפ

את העיר כולה לפי חרב צריכה לגרום לעושה אותה להיות אכזרי וצמא דם , ובכל 

זאת אין הדבר כן אלא להיפך נהיה האדם רחמן על ידי זה מכיון שהכל תלוי 

בכוונת המשלח ומכיון שכוונת הקב"ה לטובה וכל מעשיו לרחמים על בריותיו אם 

  כן  גם מי שעושה כך נתהפך לטובה ולרחמים.

ואמנם אחרי הפעולות נמשכים הלבבות אך אין הדבר תלוי בפעולה החיצונית 

והשיטחית אלא לפי הכוונה העמוקה שבדבר ומכיון שהמעשה  נעשה בשליחות 

השם יתברך שכל מעשיו ומחשבותיו רק לטוב ולהיטיב עם בריותיו אם כן גם 

 ים אך לטובה.העושים מכוחו מתפעל
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 אין לך חביב כשליח מצוה הנותן נפשו

ַלח ךָ  שְּ ָיֻתרו ֲאָנַשים לְּ ַנַען ֶאֶרץ ֶאת וְּ ֵני ֹנֵתן ֲאַני ֲאֶשר כְּ ָרֵאל ַלבְּ  )יג, ב( ַישְּ

 כשליח הוא ברוך הקדוש לפני חביב לך במדרש )במדבר רבה, ריש הפרשה( "אין

בשליחתו". יש להבין במה נתייחד  שיצלח כדי נפשו ונותן מצוה ותלעש שמשתלח

שליח המשתלח לעשות מצוה ומוסר נפשו עליה יותר ממי שעושה את המצוה 

 עצמה שחביבותו מרובה כ"כ.

ותחילה יש לבאר, דשליח מצוה גדרו אינו רק כהולך לדבר מצוה והליכתו עצמה 

ה מצוה, והלכה פסוקה שנו לן אינה מצווה אלא הליכתו עצמה היא גופא חשיב

)סוכה כו.( "העוסק במצוה פטור מן המצוה" ושם מבואר דדבר זה נאמר גם על 

שלוחים לדבר מצוה, ובהכרח טעם הפטור משום דהולך לדבר מצוה נחשב כעוסק 

 .  גבמצוה עצמה

 להו חזינא הוה כי מריש זירא רבי והוא גם הביאור בהא דאמרו )ברכות ו:( "אמר

 דשמענא כיון שבתא. רבנן מחליין קא אמינא בשבתא, לפרקא רהטי קאד לרבנן

 ואפילו הלכה לדבר אדם ירוץ לעולם לוי בן יהושע רבי אמר תנחום דרבי להא

רהיטנא". ביאור דהוא  נמי אנא .'וגו ישאג כאריה ילכו' ה אחרי שנאמר בשבת

ה שהוא ודאי גם סבר שיש מעלה לרוץ לצורך דבר מצוה אלא שלא אסיק אדעתי

 נחשב כחלק ממעשה המצוה עצמה עד כדי שמתיר לרוץ בשבת.

אלא דהא לא מחוורא דבדברי המדרש מבואר ששליחות למצוה חביבה על קיום 

 מצוה גופא, אתמהא.

 הכנה למצוה משפיעה על גודל המצוה

ויש לבאר בהקדם ב' יסודות ממשנת הרמח"ל. הנה תכלית כל המצות היא 

                                                
ם שסובר כדעת ומש"כ רש"י )שם, ד"ה הולכים( שהפטור הוא משום שהם טרודים, לא כתב כן אלא משו ג

 הראשונים עי' ר"ן שם דהפטור רק אם אי אפשר לקיים שניהם ואכמ"ל.



 

 ידעמ'  -אספקלריא 

 

 

. דרכים משלה היאך היא מדבקת את האדם לעליוניםלהדבק בהשם וכל מצוה ד

והרמח"ל שנה פרקו פעמים רבות והיותר ערוך מכולם הוא מש"כ בדרך ה' )חלק 

 מוסב על קיום המצוות שהוא- האלה הענינים כל עיקר ד, פרק ראשון( "ואמנם

 לו מתקרבים להיות לנו חקק אשר הדרכים כפי, קרבתו ובקשת יתברך אליו הפנייה

 בחושך הדבק הרע, מניעות כל להסיר שנשתדל צריך והנה. בו דבקיםומת

 ונשתלם בו שנדבק עד, לו בהתקרבות ולהתאמץ, הזה והעולם החומריות

 הבריאה". את בראו תכלית וכל, יתברך, חפצו כל שזה, בשלמותו

אך הדבקות עצמה עיקר כוחה אינו תלוי רק בעצם קיום המצוה אלא בהכנה 

 שמטהר מי מח"ל )שם, פרק ב א' ז( לגבי מצות ת"ת "ואולםלמצוה וכך כתב הר

 את שהכין ההכנה כשיעור השפעה בתלמודו ימשיך הוא, במעשיו עצמו ומקדש

 וכחו". התלמוד יקר ירבה כן, בהכנה שירבה וכשיעור, עצמו

א"כ העולה בידינו שתכלית כל המצוות כולם הוא להדבק בהקב"ה, אך דרגת 

לת המצוה גופא אלא בעיקר לפי גודל ההכנה שהכין הדבקות אינה רק לפי מע

 .ההאדם את עצמו לזה

ולפי"ז יש לבאר דהמכוון במה שאמרו חז"ל שאין לך חביב לפני הקב"ה כמי 

שמוסר נפשו על המצוה, היינו מחמת גודל ההכנה למצוה השפעת המצוה 

מעלת בעליונים היא גדולה עד למאוד ולכן חביבותו רבה כ"כ. נמצא דודאי אין 

 "שליחות לדבר מצוה" יותר מ"מצוה" עצמה אלא רק הכשר הוי למעלת המצוה.

 דבר מצוה העושה כי ונראה שהם הם דברי המהר"ל )נתיב התורה פרק טז( "וזה

 שליח שהוא מי אבל, לגמרי יתברך בו דבוק שהוא זה ואין עצמו העבודה היא זה

, יתברך בו הדבוק הואו יתברך השם עבודת אל ומתנועע הולך הוא מצוה לדבר

 יותר".  יתברך בו דבוק הוא אליו שמתנועע תנועה ידי על שהוא יתברך בו והדבוק

                                                
וביתר ביאור, כל מצוה מכוונת כנגד איבר אחר לדבקו לעליונים, משא"כ התורה שהיא כללית ואי"ה יתבאר  ד

 במק"א.
 ה.וגם זה הטעם למה ששנינו )ברכות ל:( חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת גודל התפיל ה



 

 טועמ'  -אספקלריא 

 

 

 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 הכרת מעלתנו! -חובתנו 

רו ֹלא נוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ַכי ָחָזק הוא ַמםֶ  ָהֲאָנַשים ֲאֶשר ָעלו ַעםֹו ָאמְּ רו ֹלא נוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ַכי ָחָזק הוא ַמםֶ וְּ ָהֲאָנַשים ֲאֶשר ָעלו ַעםֹו ָאמְּ   )יג, לא()יג, לא(  מומווְּ

תאר לעצמנו כיצד אנו פוקחים את עינינו בבוקרו של יום, ומשפשפים את עינינו תאר לעצמנו כיצד אנו פוקחים את עינינו בבוקרו של יום, ומשפשפים את עינינו ננ

  בחזקה כאילו ואנו מנסים לנער מהן את שרידי החלום ממנו הקצנו עתה.בחזקה כאילו ואנו מנסים לנער מהן את שרידי החלום ממנו הקצנו עתה.

ועל כל  -חלמנו, שאנו בכבודנו ובעצמנו היינו לגדולי הדור! כן, גדולי הדור! 

ים בבוראנו ולא המשתמע מכך! שקועים בלימוד בכל רגע מרגעי היממה, דבק

 מסיחים את דעתנו ממנו אף לא להרף עין, שלמים במידותינו וכו'.

דומה, כי התחושה אצל רבים מאתנו היתה  מה היתה תחושתנו באותם רגעים? 

והאמת?! אינני כמקטרג חלילה, אבל האם אין קרוב הדבר לכפירה?!  ניתוק! -זהה 

הבחירה שלו כופר הוא! והגם כפירה בבחירה! כי הלא אף הכופר בחלק מאחוזי  -

אך גם תחושת  -שבשכל מאמין כל אחד ויודע שביכולתו להתעלות עד אין קץ 

 כפירה היא! -כפירה 

  כל אדם בישראל יכול להיות צדיק כמשה רבינוכל אדם בישראל יכול להיות צדיק כמשה רבינו

 דבר במחשבתך יעבור ידועים דברי הרמב"ם בהל' תשובה )פרק ה' הל' ב'( 'אל

 האדם על גוזר ה''שהקב ישראל בני מיגול ורוב אומות העולם טפשי שאומרים זה

 להיות לו ראוי אדם כל אלא כן, הדבר אין רשע. או צדיק להיות ברייתו מתחילת

 או כילי או אכזרי או רחמן או סכל או חכם או כירבעם רשע או רבינו כמשה צדיק

 לאחד שמושכו מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו ואין. הדעות כל שאר וכן שוע

האם ישנו  -שירצה',  דרך זו לאי נוטה ומדעתו מעצמו הוא אלא דרכים,ה משני

אחד מרבותינו הראשונים החולק על הרמב"ם בדבר זה, שנוכל לומר 'קים לי' 

 כאותה דעה?!

  זלזול במתנת ה'זלזול במתנת ה'  --אי אמונה ביכולותינו אי אמונה ביכולותינו 

 ויתירה מזו, יש בכך משום זלזול ח"ו במתנותיו של הקב"ה!



 

 טזעמ'  -אספקלריא 

 

 

יצטווה לעשות בה דבר מה, אך הוא ימנע מכך יצטווה לעשות בה דבר מה, אך הוא ימנע מכך אם יקבל אדם מכונה ממלך ואם יקבל אדם מכונה ממלך ו

האין זה חוצפה כלפי המלך?! וכי האין זה חוצפה כלפי המלך?! וכי   --בטענה שהמכונה איננה מסוגלת לדבר זה בטענה שהמכונה איננה מסוגלת לדבר זה 

וכשהי"ת בכבודו ובעצמו וכשהי"ת בכבודו ובעצמו   המלך איננו יודע למה מסוגלת המכונה אותה הביא לו?!המלך איננו יודע למה מסוגלת המכונה אותה הביא לו?!

  גדולהגדולה  שתהיהשתהיה  ועליונהועליונה  חשובהחשובה  כךכך  העניק לנו ברוב חסדו ובטובו הגדול נשמה 'כלהעניק לנו ברוב חסדו ובטובו הגדול נשמה 'כל

אין זו חוצפה לחשוב שכל אין זו חוצפה לחשוב שכל   --עצמם' )לשון המס"י בפרק א'( עצמם' )לשון המס"י בפרק א'(   המלאכיםהמלאכים  מןמן  יותריותר

  יכולתה הוא לשמש את הבהמה הנקראת 'גוף'?!יכולתה הוא לשמש את הבהמה הנקראת 'גוף'?!

  הקטנת ערך עצמםהקטנת ערך עצמם  --שורש חטא המרגלים שורש חטא המרגלים 

באופן זה מבאר מרן הח"ח זצוק"ל בספרו שמירת הלשון )ח"ב פרק יט( את חטא 

הקב"ה יכול המרגלים, אחר שתמה איך יכלו המרגלים לטעון שכביכול אין 

 להוציא כליו משם ח"ו, וכי לא האמינו שהוא ית' כל יכול? 

אלא, מבאר הח"ח, ודאי שהאמינו ביכלתו של הקב"ה לתת להם את הארץ 

המובטחת, אלא שטענתם הייתה שארץ טובה כ"כ, זבת חלב ודבש וכו', ושאנשיה 

טענו  -ודאי הוא שצריך זכויות עצומות בכדי לכבשה, ואנו  -גיבורים ורמים 

 חטאנו בעגל ובבשר התאוה ומניין יבואו זכויותינו לכבוש את הארץ. -המרגלים 

, בתחבולותיו להתהפך היצר שדרך, וזה אומר החפץ חיים בלשונו הזהב: 'ידוע

 גאות מטיל הוא לפעמים דהיינו, (.סא )ברכות הלב מפתחי שני על יושב הוא ולכך

 מתבונן וכשהוא, מאוהביו אף רואפש' ה מיראי שהוא בנפשו לחשב האדם בלב

 הוא, הנאמן האוהב כדרך יתברך' ה לכבוד ענין באיזה להתחזק שרוצה, באדם

 לקדושים ורק, לו נאות אין הענין או המצוה שזו וחושב, האדם בלב עצבות מפיל

 עשה אשר מגנות פעולות ברעיוניו ומוליד כמוהו, לקטנים לא אבל הוא בארץ אשר

 והוא, משכיחו זה דבר, זה על והתמרמר התחרט פעמים שכמה ואף, קדם בימי

, בדעתו ולהשפילו להקטינו כדי לשיטתו לענינו לו שנאות בדבר רק מזכירו אינו

  ההיא'. למצוה תשוקה שום לו תהיה שלא

 אל הכוח מן להכיר במעלותינו וביכולותינו, ויזכנו ה' להוציאם פואנתאמץ א

 הפועל, אמן!



 

 יזעמ'  -אספקלריא 

 

 

ל אלחנן רבינוביץ, הלכה בפרשה / הרב רפא

חלקים על הלכות המועדים  גכ" 'מח"ס 'מאור יעקב

 וחדשי השנה

 צירוף מחללי שבת למנין

 צירוף מחללי שבת למנין

ֵני ַישְּ  ֻלמֹות בְּ ָרֵאל ֲאֶשר ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהֹזאת ֲאֶשר ֵהָםה ַמַליַנים ָעָלי ֶאת תְּ

ַת   )יד, כז(. י.ֵהָםה ַמַליַנים ָעַלי ָשָמעְּ

בשו"ת אגרות משה כתב בג' מקומות )או"ח ח"א סי' כג וח"ב סי' יט וח"ג סי' יד( 

שיש לו ראיה שאפשר לצרף מחללי שבת למנין ודלא כהמשנ"ב )סי' נה סקמ"ו( 

בשם הפמ"ג שאסר. וראייתו ממה שכתוב בגמ' בברכות )כא:( "ונקדשתי בתוך בני 

מעשרה מאי משמע דתני רבנאי אחוה  ישראל כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות

-דר"ח בר אבא אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם )

בפ' קרח( הבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה אף כאן עשר". ובסנהדרין 

)עד:( כתוב "בעי ר' ירמיה תשעה ישראלים ונכרי אחד מהו ת"ש דתני ר' ינאי 

א תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב אחוה דר"ח בר אבא אתי

בפ' קרח( הבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה וכולהו ישראל אף כאן -התם )

עשרה וכולהו ישראל. וכתב רש"י )סנהדרין שם ד"ה מה להלן( על דברי הגמ' 'מה 

 במרגלים. –להלן' 

רגלים היו כופרים ומכאן מוכיח האג"מ דמחללי שבת מצטרפים למנין, שהרי המ

בעיקר כמו שכתוב בגמ' בערכין )טו.( שאמרו "כי חזק הוא ממנ", הרי שהיו 

 .1אפיקורסים גמורים ואעפ"כ לומדי מזה לדבר שבקדושה. ועיין הערה

                                                
ונשאל האגרות משה מה הראיה מזה, אולי הגזירה שווה היא רק על המספר עשרה שכמו שבמרגלים מצינו  1

עשרה הוא הדין בדבר שבקדושה צריך עשרה, אבל לעולם 'עשרה' צריך דוקא עשרה יהודים מאמינים שומרי שבת 

גרות משה ח''ב סי' יט וזהו לשונו: ולא כופרים או אפיקורסים ומחללי שבת. ועל כך השיב האגרות משה בתשובת א

"בדבר מה שכתבתי בסי' כג שלומר דבר שבקדושה יש לדון אם יש בעשרה גם מחללי שבתות בפרהסיא ומומרים, 

מהא דסנהדרין עד: הוא ראיה גדולה דהא אם הילפותא ממרגלים הוא רק לענין המספר עשרה ולא לענין האיכות 

השם שדוקא כולהו ישראל ולא בט' ישראל ואחד נכרי דמה התם כולהו  איך פשיט התם ר' ירמיה לענין קידוש



 

 יחעמ'  -אספקלריא 

 

 

ואני תמה וכי נשמט מהאגרות משה דברי האחרונים בסנהדרין והגמ' במגילה, 

דים הגזירה שווה מהפסוק שהרי גם בגמ' בברכות שם וגם בגמ' בסנהדרין לומ

"הבדלו מתוך העדה הזאת" הנאמר בפ' קרח ולא מוזכר כלל הפסוק שנאמר בפ' 

-מרגלים, ורק רש"י בסנהדרין )שם ד"ה להלן( כתב על דברי הגמ' 'מה להלן'

במרגלים. והדבר צ"ב הרי הפסוק שהביאה הגמ' הוא פסוק שנאמר בפ' קרח ואיך 

בר עמדו בזה המהרש"ל והמהרש"א, ולכן כתב רש"י שהוא נאמר במרגלים, וכ

המהרש"ל דוחה דברי רש"י וכתב 'ומסתפינא דלא דק'. אך המהרש"א מיישב דברי 

רש"י וכתב דמהפסוק שכתוב בפ' קרח "הבדלו מתוך העדה הזאת" אין מפורש בו 

שהיו עשרה אלא לומדים גזירה שווה 'עדה עדה' דכתיב במרגלים "עד מתי לעדה 

בכלל עשרה וכך כתוב במשנה בתחילת סנהדרין )ב.(. וכוונת  הרעה הזאת" דעדה

המהרש"א הוא ממש לדברי הגמ' במגילה )כג.( דגם שם כתוב בגמ' את הגזירה 

שווה 'תוך תוך' מעדה הנאמר בקרח והגמ' עושה שוב גזירה שווה ומנין שעדה 

שבקרח היה עשרה שלומדים גזירה שווה 'עדה עדה' ממרגלים דכמו שבמרגלים 

 דה היינו עשרה כך גם עדה דכתוב גבי קרח הוי עשרה וכו' עיין שם.ע

ולפי זה נופלת ראיית האגרות משה, דאף אם נאמר דהגזירה שווה 'תוך תוך' אינו 

רק על המספר עשרה אלא גם על האיכות וכמו שהוכיח מסנהדרין אבל הגזירה 

קרח לא היו שווה תוך תוך נלמד מעדה דכתיב גבי קרח, וגבי עדה דכתיב בפ' 

, וכל ההוכחה של 2כופרים, ומה שלומדים מהמרגלים זה רק שעדה קרויה עשרה

האגרות משה שהגזירה שווה הוא גם על האיכות אינו אלא על הגזירה שווה תוך 

תוך ולא על הגזירה שווה עדה עדה הנלמד ממרגלים שבזה אין הוכחה. ואם כן 

גרות משה לא מזכיר כלל בכל קשה לי מה ראיית האגרות משה, ופלא גדול שהא

                                                                                                                                                                         
ישראל הא לא ילפינן משם אלא המספר ומצד הסברא היה רוצה ר' ירמיה לומר דנכרי אחד יצטרף להחשב מספר 

 עשרה, אלא חזינן דהילפותא לענין קידוש ה' הוא שיהיו גם לענין האיכות כמו התם שהיו כול ישראלים , וא''כ יש

למילף ממילא שסגי באיכות כזה כהמרגלים שאף שהיו כופרים וגריעי ממחללי שבתות אם הם עשרה מחויב לקדש 

ה' וליהרג אף על מצוה קלה, א''כ גם על הדין דצריך עשרה לומר דבר שבקדושה שג ילינן מאותו הקרא עצמו נמי 

ה בציבור ליכא" עכ''ל. ועיין בספר שיעורי הוא אף כאיכות דהמרגלים ויכולים לומר קדיש וקדושה ורק מעלת תפיל

מרן הגרי''ש אלישיב זצ''ל )ברכות כא: עמ' רל( שהביא בשם מרן הגרי''ש אלישיב זצ''ל שאמר שהראיה של 

 האגרות משה היא ראיה חזקה.
כלומר שזה פשוט שהגזירה שווה מהמרגלים הוא רק לענין המספר עשרה שעדה קרויה עשרה ואין הוכחה שזה  2

 לגבי האיכות. גם



 

 יטעמ'  -אספקלריא 

 

 

הג' תשובות את הגמ' במגילה, ומשמע מתוך תשובת האגרות משה שלמד הגמ' 

בברכות ובסנהדרין לא כמו המבואר במגילה, כלומר, שהגזירה שווה תוך תוך 

המבואר בברכות ובסנהדרין לא נלמד מפ' קרח אלא ממרגלים וכמו שכתב רש"י 

במגילה אין כלל הוכחה לדברי האגרות משה , כי אם כמו המבואר 3בסנהדרין שם

 .4וכפי שכתבנו, וצע"ג

                                                
כן משמע מהאגרות משה שכתב בח''א סימן כג וזהו לשונו: "דאתיא תוך תוך ממרגלים שהיו כולהו ישראל  3

כדפרש''י" ע''כ. וצ''ב למה היה צריך להזכיר כדפרש''י, שיכתוב שזה כוונת הגמ' וכמו שמבואר במגילה, ומשמע 

 במגילה.  שכוונתו ולא מקרח וכמו שפירש רש''י שם ודלא כהמבואר
אלא שמה שכתב רש''י שהזגירה שווה נלמד ממרגלים הבאנו על זה את דברי המהרש''א שביאר שכוונתו להא  4

דמבואר בתחילת סנהדרין ושכן הוא בגמ' מגילה כג., ואולי האגרות משה לא ראה דברי המהרש''ל והמהרש''א 

הפסוק שהביאה הגמ' מפ' קרח ולא ממרגלים כלל, אלא שאם כן קשה איך למד פשט בדברי רש''י שסותר את עצם 

 וצע''ג מאד. 

 



 

 כעמ'  -אספקלריא 

 

 

, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

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

  ס"ושא' שמואל

 תשלום על נסיעת נוסע בתוך תא המטען במונית

 (כא, יג) ָהָאֶרץ ֶאת ַוָיֻתרו ַוַיֲעלו

קלעו השבוע לעיר דרומית רחוקה כדי לסייע בקידום נושא חמשה בני ישיבה נ

רוחני. הם עמדו בשעת ליל מאוחרת ושום רכב לא עצר, עד שלבסוף עצרו מונית. 

ארבעה בחורים נכנסו למונית ואילו הבחור החמישי נסע, בלא ידיעת הנהג, בתוך 

עס תא המטען... בסיום הנסיעה יצא הבחור מתא המטען והנהג ההמום, שכעס כ

גדול, תבע ממנו מחיר נסיעה, כנוסע נוסף. טען הבחור: "וכי ישנו מחירון של 

 תשלום על נוסע סמוי, שנוסע בתא המטען?!". מי משניהם צודק?

 לתך והביא חטים לתך עליה שהשוכר בהמה להביא( א במשנה )ב"מ פרק איתא

 סומכוס בחיי ויהא משאו על יוסיף וכמה חייב משאו על מוסיף ואם פטור שעורים

 ובשו"ע )חו"מ שח(: "השוכר .לחמור קבין שלשה לגמל סאה מאיר רבי משום אומר

 משלשים חלק הוסיף אם, משאו על והוסיף, ידוע משקל עליה לשאת הבהמה את

 שכר הוא נותן אבל פטור,, מכאן פחות; חייב, ומתה עמו שפסק השיעור על

 .התוספת"

 עליה לרכוב אשה, עליה תרכב לא ש,אי עליה לרכוב בהמה )עט:(: השוכר ובב"מ

 שירצה אשה כל עליה מרכיב אשה עליה לרכוב שכרה איש, עליה מרכיב אשה

והסיבה שהשוכר בהמה לאיש, אינו . ומניקה מעוברת והיא מאד גדולה היא אפילו

יכול להרכיב עליה אשה, הוא משום שבד"כ אשה כבידה יותר ורכיבתה מאמצת 

 יש "ע )חו"מ ר"ס שז(. וכתב  הרמ"א )שם(: "מיהויותר את הבהמה. וכ"פ הטוש

 שניזוקה פי על אף, אשה עליה והרכיב עבר אם אבל, לכתחלה דוקא אומרים

 שם) חולקין ויש(. א"הרשב בשם דשכירות ד"פ המגיד) לשלם חייב אינו, הבהמה



 

 כאעמ'  -אספקלריא 

 

 

 צריך, הנשים ברכיבת להתייקר המקום מנהג אם עלמא ולכולי(. ם"הרמב לדעת

 המנהג", עכ"ל. ומקור הלכה זו היא מד' המ"מ. כפי לו להוסיף

דין זה שכאשר המנהג לשלם יותר על רכיבת הנשים ואם אין מנהג, לא  והנה

משלמים, אין הכוונה לכאו' שאם אין מנהג ברור לשלם תוספת על הובלת דבר 

נוסף, לא משלמים עליו. אלא שבמקומות שלא נהגו לשלם יותר על רכיבת הנשים, 

היא שבמקומות אלו סברו שאין סיבה להוסיף ממון על רכיבת הנשים, הכוונה 

משום שמבחינתם לא היה הבדל בין רכיבת איש לרכיבת אשה. אך אם אכן סברו 

שעל אשה צריכים לשלם יותר, רק שלא תימחרו זאת בסכום ידוע, כיון שלא 

ה השכירו בהמות לרכיבת נשים וכיוצ"ב, אם אכן אירע ואיש שכר בהמה ומסר

 לבסוף לאשה שתרכוב עליה, צריכים לשלם תוספת.

ה"נ בנדו"ד, פשוט וברור שעל כל מטען חורג נוסף משלמים עוד ממון,  ולפי"ז

ובפרט על מטען חורג כזה, בו אדם נכנס לתא המטען, והנהג הסתכן בכך, אף 

שהוא בלא ידיעתו, בשלילת רשיונו והפסד דמי הביטוח אם חלילה היתה 

וכו'. ומה שאין מנהג מוסכם וברור ליטול על כך שכר, אין זה מתרחשת תאונה 

מפני שהוספת נוסע בתא המטען אינה נחשבת לדבר שנוטלים עליו תשלום, אלא 

משום שנהגי מוניות אינם מתמחרים דבר כה הזוי ולא שגרתי, וממילא אם אירע 

 דבר כזה, חייב הנוסע הנוסף לשלם על הנסיעה.

ו גם מדין משתרשי ליה, אך לכאו' א"צ לזה וביכולתו לכאו' עליו לשלם ל והנה

לתבוע ממנו שכר נסיעה רגיל, ויחשבו זאת ע"פ דעת הנהגים, בכמה ממון מוכנים 

הם להסיע נוסע נוסף בתא המטען. ואולם יתכן וא"צ לשלם ע"פ אומדן של כמה 

ממון היה דורש נהג מונית כדי להסיע בידיעתו אדם בתא המטען, שאז הסכום 

יה גדול, כיון שהנהג ייסע תחת לחץ וחשש. אלא כמה היה נהג מונית מוכן יה

ולשמוע על כך רק בסוף הנסיעה, שאז הסכום  ללא ידיעת הנהג,להסיע נוסע סמוי 

 יהיה נמוך יותר, כיון שהנהג נסע בניחותא, ללא חששות ולחצים.



 

 כבעמ'  -אספקלריא 

 

 

' ל אדם אמש יש לדון עדיין בענין זה, דהנה כתב הטור )סש"ח(: "שיעור ואמנם

( יותר לישא יכול שאינו' פי) מצי לא אי הוא דעת בר מכדי בגמרא וקאמר קבין

 אמר רבא .(תחתיו נפל מיד פירוש) לאלתר בשחבטו אביי מתרץ וקא ישליכנו,

 להוסיף שצריך יתירא, לאגרא אלא צריכא לא לאלתר חבטו בשלא תימא אפילו

 לא כן ועל ליה נקיט חולשא קסבר אמר אשי רב במשאו. הוסיף אם בשכרו

 ליתן בעי דלא מדרבא לאפוקי כוותיה והילכתא ל:"ז ש"הרא א"א וכתב השליכו.

לדרבא", עכ"ל, וכ"פ השו"ע, שבנדו"ד  דליתא ל"ז ה"הרמ כ"וכ יתירא, אגרא ליה

משלמים רק את דמי הנזק שנגרם לו כתוצאה מסחיבת המטען החורג, אך לא 

בעוז מהו ההבדל בין מטען נוסף בבהמה, תשלום נוסף על סחיבתו. והב"ח הקשה 

שמשלמים עליו, לבין באדם שנשא מטען חורג, שלא משלמים עליו. ובפי' אחד 

אכן חולק הב"ח וסובר שגם באדם משלמים על מטען חורג שנשא על גבו, ובפי' ב' 

 כתב דיש לחלק בין אדם לבהמה, ולא ביאר סברת החילוק.

השלכות גם לנושא שלפנינו: א( בבהמה  לומר בזה ב' סברות, שיש להם ויתכן

ישנו תימחור לכל כמות משא שעליה. אך באדם, כיון שהאדם אינו נושא בד"כ 

הוא על כך. כיון שנוטל  מוחליותר מהמשא המקובל לסבלות, אזי אם לוקח יותר, 

הוא ממון נוסף רק על דבר מקובל לשאתו, אך אם העמיסו עליו יותר, כיון שלא 

ב( כיון   על כך מחירון, מוכן הוא לסחבו כאילו הוא מטען רגיל. עושים כך ואין

ששום אדם שפוי אינו מוכן ליטול מטען חורג המסכן את חייו וגופו, א"כ אין 

. שכל דבר שלא מוכנים כלל וכלל לעשותו, ל"ח שווה ממוןתימחור לדבר כזה. 

תם ובזה שונה האדם מהבהמה, כיון שבבהמה ישנם המוכנים לסכן את בהמ

 תמורת שכר הולם, אך לא את גופם. 

כצד א', אזי בנדו"ד ודאי שנהג המונית אינו מוחל על נסיעת נוסע סמוי,  ואם

בצורה כה מסוכנת. אך אם כצד ב', יל"ע בזה, שאפשר וכיון שזהו משא כה מסוכן, 

ע"כ אין לזה שווי ממוני, כאדם שהניחו עליו משא כבד מאד ללא ידיעתו. א"ד 

ין חשש לנזק בגופו, לבין הסעת נוסע בתא המטען, שאף שאינו מוכן שיש לחלק ב

להסיע כך בד"כ, אך במקרים חריגים, או תמורת שכר הולם, יהיו נהגים שיעשו 



 

 כגעמ'  -אספקלריא 

 

 

זאת, וצ"ע. )תודתי לידידי הרה"ג רבי יוסף אהרן ז'ולטי שליט"א, שיחדיו ליבנו את 

כלל מסקנה, ועוד חזון הענין בשעת ליל מאוחרת, ומדוחק השעה עדיין לא הגענו ל

    למועד בס"ד(.     



 

 כדעמ'  -אספקלריא 

 

 

 צ"ומו רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר

 אזהרת כלב למרגלים

כֹול ֲעָנַבים ֶאָחד ַוַיָש  ֶאשְּ מֹוָרה וְּ תו ַמָחם זְּ רְּ ֹכל ַוַיכְּ םֹוט ֻאהו בַ ַוָיֹבאו ַעד ַנַחל ֶאשְּ

ֵאַנים )יג, כג( ָנַים וַמן ָהַרֹםַנים וַמן ַהתְּ  ַבשְּ

במדרש )רבה טז, יד( איתא: "לא רצו ליטול מפירות ארץ ישראל, אילולי כלב 

ששלף את הזיין וירץ לפניהם, ואמר להם אם אין אתם נוטלים, או אתם הורגים 

 אותי או אני הורג אתכם, ע"כ.

ם אינם נוטלים מפירות הארץ, הלא אף שנצטוו ותמוה, מה טעם נתחייבו מיתה א

לקחת מפירות הארץ, כדכתיב )לעיל פסוק כ(: "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ', 

ודינא הוא במצות עשה ש'מכין אותו עד שתצא נפשו' )כתובות פו, א(, מכל מקום 

הרי שיטת תלמידי רבינו יונה )שטמ"ק שם( ד'עד שתצא נפשו' לאו דוקא, אלא 

לא שיעור עד שיחלש כחו. ואף למבואר ברמב"ם )פיהמ"ש כתובות פ"ד הכאה ב

מ"ו( ד'עד שתצא נפשו' ממש, אולם כבר כתב קצוה"ח )סי' ג סק"א( שרק בית דין 

 יכולים לכופו לקיום מצות עשה. ולא כל אדם.

וביותר יש לתמוה, מהו 'או אתם הורגים אותי', הא איהו ודאי מקיים מצוותו, 

 הא שרי להו להרוג אותו.ומאיזה טעם י

 דנם מדין עובר ע"ד חכמים

תשובה: א. נראה דכלב אזל הכא מצד ההלכה של העובר על דברי חכמים חייב 

מיתה, וכדאיתא בברכות ד' ע"ב: "וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה", 

ובאבות דרבי נתן פ"ג איתא ביתר פירוט: "וכל העובר על דברי חכמים, הרי זה 

 ייב בנפשו, שנאמר: "חופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר ישכנו נחש". מתח

והטעם שנקטו חז"ל כאן את קרא ד"ישכנו נחש", מבואר עפ"י דברי רש"י בע"ז 

כ"ז ע"ב, שביאר כי נחש הנושך את האדם זהו על שעבר על דברי חכמים, ואז 
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נשכו נחש  שאם -אין רפואה למכתו, וז"ל: "חויא דרבנן לית ליה אסותא כלל 

בשביל שעבר על דברי חכמים לא תעלה לו רפואה וימות אם היה מתרפא 

מנשיכה זו סופו למות על ידי נשיכת חביריו שעובר על דברי חכמים חייב מיתה" 

 עכ"ל. 

 ראיה מדברי הריב"ש

מכין אותו וע"ע בדברי הריב"ש בסי' צ' שהביא כי כל העובר על דברי חכמים, 

פ שהפר"ח סי' תע"א תמה עליו היכן מצא כן, כבר ביאר בס' , ואע"עד שתצא נפשו

מרכבת המשנה (אלפנדרי( על הרמב"ם הל' חו"מ פ"ו כי הרמב"ם סבור כן, וכי 

 היתה גירסת רבינו מנוח ברמב"ם ועליה נסמך הריב"ש, 

וז"ל: "והוצרכתי לזה להביא לשונו, ממה שראיתי להרב בעל פר"ח ז"ל בסי' 

ב"ש ז"ל שכתב בסי' צ' שאין בשום מקום שהעובר על דברי תע"א, שתמה על הרי

חכמים מכין אותו עד שתצא נפשו, ולא זכר שהרמב"ם ז"ל סבור כן עי"ש וכפי 

דברי ה"ר מנוח ז"ל, נראה שגרסתו בהרמב"ם ז"ל היתה מכין אותו מכת מרדות 

ותו לא. אלא שמצא כתוב בקצת ספרי הרמב"ם עד שתצא נפשו, ואין ספק שזאת 

תה גרסת הריב"ש ז"ל בדברי רבינו ז"ל, וכן נראה, שלא ראינו בכל ספר היד הי

שכתב רבינו ז"ל שהעובר על דברי חכמים מכין אותו עד שתצא נפשו, זולת במקום 

הזה, אלא ודאי שהגרסא הנכונה מכין אותו מכת מרדות, ואף לפי גרסתינו עד 

לו שלא יאכל והוא  שתצא נפשו, כבר יישבה ה"ר מנוח ז"ל, שכונתו שאומרים

אוכל, אז מכין אותו עד שיקבל עליו דברי חכמים, ואם קבל פוטרין אותו, ואם לאו 

 עד שתצא נפשו" עכ"ל. 

נמצינו למדים כי העובר על דברי חכמים חייב מיתה, וכשיש בכח חכמים לכופו, 

 יש הסוברים דמכין אותו עד שיקבל עליו דברי חכמים או עד שתצא נפשו.  

 נפשו כלב מסר

מעתה יש לומר דהכי סבר כלב, שכיון שידע כי משה רבינו ציוה את המרגלים 

במפורש "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ", מטרתו היתה כי בלקיחה זו יראו 
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ישראל את הארץ הטובה ואת פירותיה, ויתחזקו בדברי ה' שהבטיח להם ארץ 

א מפירות ארץ טובה ורחבה זבת חלב ודבש. וא"כ, אם ימנעו המרגלים מלהבי

ישראל, בכוונתתם הזדונית להוציא דיבת הארץ רעה, הרי שבכך הם עוברים על 

דברי חכמים, הוא משה רבינו גדול הדור, וגורמים בכך נזק עצום לכל ישראל 

בחוסר חיזוק האמונה בה', ולכן היה עליו לאיים עליהם, שאם לא יקיימו את דברי 

 חכמים יהיו הם בגדר "חייב מיתה". 

מה שאמר: "ואם לאו אתם הורגים אותי", נראה דסבר כלב, דאם ישתוק על ו

עוולות המרגלים, מכיון שנכלל עמהם מתחילה, יצא הקצף עליו וגם הוא יהיה 

חייב מיתה בפני עצמו, על מה ששיתף פעולה בשתיקה עם מה שעברו המרגלים 

בין כה אתחייב על דברי חכמים ומה שגרמו חוסר אמונה עי"ז, וא"כ סבר כלב, אם 

מיתה בשתיקתי, מוטב אמות כעת במלחמתי עם המרגלים, ואמסור נפש על דבר 

 ה', ולא אמות כעובר על דברי ה'.      

 המספר לשה"ר ראוי למיתה

ב. ועוד נראה לבאר את מעשהו של כלב, על פי המבואר בפסחים קי"ח ע"א, 

עזר בן עזריה: כל המספר וכן הוא במכות כ"ג ע"א: "ואמר רב ששת משום רבי אל

ראוי להשליכו  -לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר בחבירו 

לכלבים, שנאמר לכלב תשלכון אתו וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה 

לא תשיא" ע"כ, הרי שהמספר לשון הרע חייב מיתה, שהרי מי שמושלך לכלבים 

 רעבים הרי הוא בסכנת מיתה. 

ן מבואר בערכין ט"ו ע"ב: "אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: כל המספר לשון וכ

הרע. ראוי לסוקלו באבן, כתיב הכא: אותו אצמית, וכתיב התם, צמתו בבור חיי 

 וידו אבן בי", הרי מפורש כאן שהמספר לשון הרע חייב מיתה בסקילה. 

לשון הרע  מעתה יש לומר, דסבר כלב, כי אם מתכוונים המרגלים באמת לספר

על ארץ ישראל, הנה דיבור פיהם יגרום להם שיתחייבו בו מיתה, אך מ"מ, אם 

הוא יגרום לכך כי לא יגיעו מפירות הארץ המשובחים לעיני בני ישראל, הרי 
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שלשונם הרע של חביריו, יוכל לפעול יותר את פעולתו הרעה בליבות בני ישראל, 

כה להם. ונמצא כי בשתיקתו שלא יוכלו לראות את שפע הטובה והברכה שמח

ובחוסר פעולתו להביא מהפירות, הוא גורם כי דיבור רע יצליח לפעול את פעולתו 

הרעה, ונמצא מתחייב מיתה בהתכללותו עם המרגלים ובסייעו להם עכ"פ בחוסר 

 המניעה ממעשיהם.

ולכן קפץ כלב כארי, ומסר נפשו על ענין זה של הבאת הפירות הגדולים למחנה 

ובכך יוכל הוא להכחיש את הלשון הרע של חביריו, בתוספת לדיבורו  ישראל,

הטוב אשר ידבר על מה שראו עיניו בארץ. כל זה יוכל להצילו מעדת המרגלים 

הרעה ומעונשם, ולכן היה מוכן אפילו להלחם על ענין זה עד מוות, מאותה סיבה 

פס בעונש שנתבארה, דגם אם ימות, עדיף לו למות על דבר ה' מלמות אם ית

 חביריו על דיבור הלשה"ר.      
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 גילוי מן השמים האם נחשב כהוכחה בבית דין

יו ֵני ַוַיהְּ ָרֵאל בְּ ָבר ַישְּ או ַבַםדְּ צְּ ֹקֵשש ַאיש ַוַימְּ יֹום ֵעַצים מְּ  , לב()יג ַהַחָבת בְּ

אדם שנתחייב מיתה בב"ד, ונודע לב"ד בגילוי מן השמים שאין הוא יש לחקור 

חייב מיתה האם היא סיבה לפוטרו ממיתה. או שאין מתחשבים בכך לפי ש"לא 

   בשמים היא".

מי היה המקושש נחלקו בכך תנאים. דעת רבי עקיבא בשבת צו ב שהמקושש 

צלופחד,  כתב בתרגום יונתן  היה אביהם של בנות צלופחד. בסיבת חטאו של

 נודע שבת גזירת במדבר שוכנים ישראל בני ויהיוונתבארו דבריו בכתר יונתן: "

 אלך במאמרו אמר יוסף בית משל איש קם להם נודע לא שבת של העונש אך להם

 תלמוד יתבע ומשה למשה ויגידו עדים אותי ויראו שבת של ביום עצים ואתלוש

 את עדים ומצאו ,ישראל בית לכל העונש יודע ובכך אותי וישפטו ה' לפני מן

 " שבת של ביום עצים ועקר תולש כאשר האיש

ובמהרש"א )ב"ב קיט ע"א( הקשה שאם כל כך צדיק היה א"כ כיצד חטא בחילול 

מיתתו של  מיתה באיזו מלאכה בשבת כדי שידעו שעשה צלופחד שבת. ושם תרץ 

 גומא חופר כמו "לגופה צריכה שאינה מלאכה"כ נחשבת זו מחלל שבת, ולכך

   .פטור שהוא לעפרה אלא צ"וא

 ידעו לאלפי ש אדם בדיני מיתהוכתב שאף שכך היתה מחשבתו, מ"מ נתחייב 

 דבריםמחשבתו שלו לא היתה אלא וכן  דעת על עשה שהוא בו שהתרו העדים

   .ולא ע"פ מחשבתוו העדות פ"ע למיתה אותו לכך דנוו שאינם דברים, שבלב

 משה אל' ה ויאמר( הק' שהרי מקרא מפורש בפרשה זו, "שס ות"ש )ב"ב אקובוב

 ", וכיון שכן שידע ה' כונתו של צלופחד שוב מדוע חויב זה מיתה.האיש יומת מות

                                                
 ובמהרש"א שם הוסיף שזה כונת המדרש שצלופחד "לשם שמים נתכוין". ו
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ובאחרונים תרצו שלפי שהלכה היא שתורה "לא בשמים היא", ואין לדיין אלא 

ונתו שוב חייב הוא מה שעיניו רואות וכל שראו העדים שחלל שבת, אף שידע ה' כ

מיתה. אכן בעצם הדבר הסתפק בספר בית האוצר )מערכת א אות ד(, האם 

בארבעים שנה במדבר נאמר הכלל "שלא בשמים היא". ויסוד הספק אם בזמן מתן 

תורה נאמרו כבר אז כל המצוות כולם, ולפ"ז אחר שנתנה תורה שוב הכרעת 

 שמים היא". התורה נמסרה בידי אדם, ושוב עולה הכלל "שלא ב

אמנם הביא שם בשם המהר"ל בגור אריה שאף אחר מתן תורה נאמרו הלכות 

ולא נסתימה נתינת התורה כולה אלא לאחר ארבעים שנה במדבר, ולפי זה אין 

את הכלל שלא בשמים היא כל עוד שלא נתסתימה מסירת התורה כולה ושוב 

"ת חת"ס סי' רח יקשה מדוע הומת צלופחד. ומסיבה נוספת יש להק' ראה בשו

שכתב שדין "לא בשמים היא" לא נאמר אלא רק בדורות שאחרי משה ולא על 

. ושוב צריך עיון מדוע נתחייב צלופחד מיתה הא ודאי ידע משה זמשה רבינו עצמו

 כונת צלופחד. 

ומטעם נוסף  אפשר היה לפטור את צלופחד מחיוב מיתה, שבעצם הכלל "לא 

ש הסוברים שלא נאמר כלל זה אלא דווקא בספק בשמים היא" נחלקו אחרונים. י

בדין שבאופן זה אין לקבל הכרעה משמים בספק בדין, אמנם בדבר הנוגע לברר 

מציאות מה אירע בה בכך אפשר לסמוך אף ידיעה מן השמים ואין בכך חסרון של 

 "לא בשמים היא". 

(, שהיה א עהבכך ביאר בברכי יוסף )או"ח לב אות ד( את הנאמר בגמרא ביומא )

 שבאו שנים כיצדפוסק משה רבינו בדין תורה על פי ירידת המן, שבגמ' שם אמרו: 

 משה להם אמר לי מכרתו אתה אומר וזה גנבת עבדי אומר זה לדין משה לפני

 נמצא אם גנבו שזה בידוע ראשון רבו בבית עומרו נמצא אם למחר משפט לבוקר

ה ביאר שמשה השתמש במן אך . ולזלו מכרו שזה בידוע שני רבו בבית עומרו

 לברר את המציאות אם נגנב העבד או נמכר ואין בכך משום לא בשמים היא. 

                                                
שרק אחר משה רבינו אם יבוא כל אחד נגלה אלי אליהו וכו' ואין אנו יכולים לאמת דבריו ואם נקבל את דבריו   ז

 ייך טענה זו.  שוב תתפורר התורה.אמנם אצל משה רבינו אין ש
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אכן בספר בתוספת יום הכפורים יומא שם ביאר שאף בבירור המציאות נאמר 

הכלל "שלא בשמים היא", ומשה היה מברר דעתו בדין על סמך אומדנא ולא היה 

 :וצדק אמת היהמשתמש במן אלא להוכיח שהדין שפסק 

ואם נאמר שבספק במציאות לא נאמרה הלכה "לא בשמים היא", עד כמה 

שהיתה כונתו של צלופחד מלאכה שאינה צריכה לגופה שוב היה מותר לברר 

כונה זו וממילא לא היה חייב מיתה. אכן אם נאמר שאף בספק במציאות נאמר 

 הכלל שלא בשמים היא חייב צלופחד מיתה. 

שאף שמחמת כל הטעמים שלעיל היה שייך לפטור את צלופחד  אכן אפשר לומר

מן הדין, מ"מ חויב הוא מיתה, לפי שעיקר מטרתו של צלופחד היתה שידעו הכל 

חומרת עונשו של מחלל שבת ומסר עצמו למיתה אף שיכל להפטר ובכך הסכימו 

 שמים על ידו.
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 פה / זלמן פישר-טעמי המקרא והתורה שבעל

ח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע והנני מברכו שיצלי

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

ישראל מוחזקת היא לבני ישראל מיציאת מצרים, -ארץ

 קטן במלה אחת-תבנית הטעמים קדמא זקף

ַה  ַין֔אַ -ַאם ֵ֙עץ ּהָּ֥ב-ׁשֲהֵיֽ הָ֗רזָ -ַאם ואַ֝ה  הְֵּ֨מנָ ּׁשהַ  ָאֶרץ֠הָ  ה֣מָ ּו חַ ֨וְּ ַקחְּ ּו ֔םֶּתַקְּ ּזתְּ  יְּ֣רַ ּפַמ  ֖םֶּתלְּ

הַ  ֶרץ ָ֑האָ  מֵ  יםַָ֔מ ּ֨יוְּ  )יג, כ( ֲעָנַבֽים. י֥רֵ ּכּוַּב י֖יְּ

'. אבל אם ֶרץָ֑האָ  ֢יְרַ ּפַמ  ֖םֶּתְלַקְח ּו'מבינים אנו את הציווי  –אם הפירות הפקר 

 וכן עשו ֶרץָ֑האָ  ֢יְרַ ּפַמ  ֖םֶּתְלַקְח ּוהפירות של גויים, וגזל הגוי אסור, כיצד צוה משה 

 ? וגו' )יג, כג( לּ֣כֹוְׁשְואֶ  ָ֙רהֹוְזמ ֣םָּׁשַמ  ּ֨וְַכְרתּיוַ 

* 

(: ... וראיתם את הארץ כמובא בספר הפרשיות )הרב אליהו כי טוב, ,הדבר מוסבר

צריכים היו חיזוק, לפי שהימים ימי ביכורי  – ֶרץָ֑האָ  יְ֢רַ ּפַמ  םֶּ֖תְלַקְח ּו םֶּ֔תַקְ ּזְתחַ ְ֨וַה 

ויים בכרמים. שלא יפחדו בלקחם מפרי הארץ פן יכירו בהם ענבים והשומרים מצ

... ומשה כשצוה, סבר שכבר  – ֶרץָ֑האָ  ֢יְרַ ּפַמ  ֖םֶּתְלַקְח ּו ֔םֶּתַקְ ּזְתחַ ְ֨וַה  שהם מרגלים.

 -לשון חזקה  – ֔םֶּתַקְ ּזְתחַ ְ֨וַה  נוחלים ומוחזקים בה ובפירותיה בכיבושם, לכך אמר

.(: קיט)בבא בתרא ברשב"ם כן כך פירש הבהיתר. וא ֶרץָ֑האָ  ֢יְרַ ּפַמ  םֶּ֖תְלַקְח ּו

מוחזקת היא להן מיציאת מצרים ואף על פי שעדיין לא  ישראל-רץאשמועינן דא'

 .'נכנסו בה

* 

והיינו שכיון שבני ישראל עומדים לכבוש הארץ הרי היא כבר ככבושה ובחזקתם 

 , ולכן נוטלים משלהם בהיתר.. ומרומז הדבר בתבנית הטעמים של מלתמעכשיו

: לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין ה אחתמלקטן ב-קדמא זקף – ם'ֶּ֔תַקְ ּזְתחַ ַ֨ה וְ '

טעמי המקרא לתורה שבעל פה משוער כי לפנינו כעין מידה ל"א מל"ב מידות של 

רבי אלעזר בן ר' יוסי הגלילי מ'מוקדם ומאוחר שהוא בענין', ובניסוח אחר: 'מוקדם 
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 .חר שהוא בענין'.שהוא מאוחר בעניין', וכן 'מוקדם ומאוח

 .בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221 לתגובות: 

                                                
 – ֢חביל; מונלהג –נקראים קיסר ותפקידם פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ ח

=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי

 א֧ות, מכל מקום; דרגלרב יתור, לגדול שעשויה' קב – טרחא=  א֖טפח א֤מרכ; מתפשט רבוי, משמעות שנוי – ֖אטרח

 ֤אמרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

 – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח

 ן֔קט-זקף; 1, פשוט – ֙מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – ֒סגול ֘זרקא; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור

=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 –

=  ֩קטנה-דר' ישמעאל; תלישא מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – ֝אואזל א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג

 דרוש – ֡רפז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 

 ענווה פסולה מול גאווה הכרחית

הֹוֵש   ָרא מֶשה לְּ הֹוֻשעַ ַוַיקְּ  . )יג,טז(ַע ַבן נון יְּ

 כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, "כשראה משה ענוותנותו קרא לו יהושע". וצריך

? הרי ענווה לכן צריך משה להתפלל עליותה להבין מה הקשר שבגלל שליהושע הי

ה סיבה ענווה זה דבר טוב, ואדרבה אם יהושע עניו אם כן הוא צדיק, ודווקא ז

 התפלל עליו?שאין צורך ל

 ה יושיעך מעצת מרגלים-י

כתוב במדרש שכשמשה ראה את ענוותו של יהושע התפלל עליו והוסיף י' לשמו 

"קה יושיעך מעצת מרגלים", כי בענווה יתירה יש מצב שהוא ירגיש שהוא כאפס 

וחלש לעומת אחרים היותר מושלמים ממנו בניצול כוחותיהם, ולכן יש מצב 

ויסכים לשאר המרגלים והוא ייפול  כמוהם חלילה, לכן שיהושע יבטל את דעתו 

התפלל עליו, שלמרות הענווה יהיה לו כוח לעמוד כנגד אחרים ולא יסכים להם, 

שגם לו תהיה דעה עצמאית וברורה, כי יש לו תוכן חזק וקדוש ויש בו כוח 

וקדושה, ולמרות הענווה הוא לא יחשוב שהוא אפס חלילה!!! ובוודאי בזמן שלא 

 תאים וודאי אסור שיחשוב כך, אדרבה ויגבה לבו בדרכי השם.מ

 ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו

"ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו", ויש  בתפילת השבת אומרים

לעיין מתי הקב"ה קרא לו "עבד נאמן"??? והתשובה היא שהיה זה דווקא כאשר 

זמן מרים ואהרן קיבלו מוסר על שדיברו נגד משה,  דיברו עליו לשון הרע, ובאותו

 ואם כן יוצא שדווקא אז משה שמח!!!!

עבדי משה", ושמחתו הגדולה  -כי אז הקב"ה אמר עליו "בכל ביתי נאמן הוא 

היא שהנה הוא קיבל אישור מבורא עולם שהוא כן השלים את יכולותיו כראוי, 



 

 לדעמ'  -אספקלריא 

 

 

ואושר לאדם שכל חייו דאג שלא  והוא כן השלים כראוי את מטרותיו, איזה שמחה

 ממלא כראוי חובותיו והנה קיבל ציון מושלם מבורא עולם.

רק שיש לדון כי כתוב ישמח משה בלשון עתיד, ואכן בורא עולם אמר את כל 

שבחו של משה שלא בפניו כמו שכתוב "ויצאו שניהם", ואם כן מתי התברר 

העולם, הרי אז בעולם למשה שבח זה ששמח בזה??? אם נגיד אחרי פטירתו מ

האמת כבר ידע זאת בלי נבואה זו?? אלא משמע שעוד בחייו כבר ידע ושמח מזה 

שבורא עולם קרא לו כך!!! ולכן נראה לענ"ד שכשבאו אהרן ומרים לבקש את 

סליחתו כנראה מעצמם התוודו ופרטו את חטאם וטעותם, ולכל הפחות אמרו לו 

 את הנבואה הקשורה אליו.

ם לכעוס עליהם, משה באותו רגע שמח מאוד, ונראה שאפילו הודה ואם כן במקו

להם על שגרמו לו את שמחת חייו, וייתכן עוד שאם היו שואלים את משה האם 

שווה לך שדיברו עליך את הלשון הרע, ייתכן שאפילו בלי מידת הענווה הוא היה 

 -מתנת חלקו  אומר ודאי ובודאי!! כי בזכות הלשון הרע שדיברו עליו הוא קיבל את

כל שבחו, אבל מכל מקום תיסגר הצדקת מרים שבעת ימים, כי לשון הרע אסור 

לדבר אפילו אם המדובר צדיק ועניו ולא ניפגע, ואדרבא הרוויח מזה את כל חייו, 

 כי לנו אסור לעשות שום דבר רוע מצדנו. 
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חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי  הרבלוית ח"ן / 

 צ'סטר(שערי תשובה' )מנ

 איסור לדבר לשון הרע על ארץ ישראלהבענין סיפורים 

מסופר )בקובץ קול התורה ניסן תשע"ב גליון עג, עמ' לט( שרבה דירושלים 

הגרי"ח זוננפלד זצ"ל "הקפיד מאוד משבא לארץ ישראל שלא יאמרו בניגון של 

באמירות שיש תלונה 'עס איז הייס' או 'עס איז קאלט' )'חם פה' או 'קר פה'( משום 

ורק אפשר לומר 'מיר איז הייס'  כאלו משום חשש מספר לשון הרע על ארץ ישראל

 או מיר איז קאלט" )'חם לי' או 'קר לי'(.

וכן מובא )בספר הרב הדומה עמ' רח"צ( בשם הגאון ר' ברוך בער זצ"ל ראש 

ישיבת קמינץ שאיש אחד סיפר לו שקיבל מכתב מהוריו הגרים בארץ ישראל 

אסור לדבר בגנות ארץ וד חם שמה, רבי ברוך בער גער בו באמרו "וכתבו שמא

 ".ישראל

וכן מסופר מהרה"ק מהר"א מבעלזא זצ"ל )בספר בקדושתו של אהרן ח"א עמ' 

, זה רק קצת אל תגידו כךתכט( כאשר אמרו לפניו שמאוד חם היום בחוץ השיב "

ל, המרגלים אסור לדבר על ארץ ישראפושר בחוץ וצריכים זאת בגלל הפירות, 

 ". דיברו על ארץ ישראל

ופעם אחרת כאשר אחד מהגבאים הביא לפניו תפוחים ושאל הרבי אותו אם הם 

מפירות ארץ ישראל שהיה מדקדק ומהדר לאכול מפירות ארץ ישראל, ענה לו 

הגבאי שיכולים לראות שהתפוחים גדלו בארץ ישראל ולא בחו"ל שהם קטנים. 

ילו פירות ארץ ישראל אינם טובים ויפים ונטל הרבי נזדזע הרבי לשמוע הדברים כא

את ידיו וגם הורה להגבאי ליטול את ידיו ואמר לו שיגיד שהם פירות יפים וטובים 

 .וגדולים

ודודי הרה"ק רמ"ש מבאיאן זצ"ל היה מספר )מובא בקובץ תפארת ישראל גליון 

ות יין ארץ סא עמ' י( שזקנו הרה"ק ר' יוחנן מרחמסטריבקא זצ"ל לא רצה לשת
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ישראל משום שלא היה מבין בטיב יין והיה מפחד אולי לא יהנה מהיין ובלבו 

 יחשוב רע על יין ארץ ישראל.

ובספר מרביצי תורה ומוסר )מערכת הנצי"ב( מובא שהנצי"ב הקפיד מאוד על 

יהודי אחד שחזר מא"י וסיפר לו שכמה יהודים נרצחו שמה על ידי הערביים, 

". אתה מרגל ואתה מוציא דיבה על ארץ ישראלו ואמר לו "והנצי"ב הוכיח אות

לשמוע דבריו נתכרמו פניו של היהודי שהיה איש כשר ותמים ושאל להנצי"ב "וכי 

 הרבי חושד בי כי שקרתיו".

השיב לו הנצי"ב "אף המרגלים לא שיקרו, גם המה הגידו רק מה שראו ומה 

למנוע את בני ישראל  ששמעו ומה שהאמינו, אבל מאחר שהתכוונו בדבריהם

מלהכנס ארצה היו מרגלים וקולר הדור כולו נתלה בצווארם. כיוצא בהם כל 

לא לשם תיקון ובנין, כי אם לשם דעה  המספר רעה על ארץ ישראל והיושבים בה,

 ועיכוב בנינה מרגל הוא ואשמו בראשו!"

ל ובספר מאמר מרדכי )עמ' שג( מביא מעשה מופלא מהרה"ק הדברי שמואל זצ"

נים, שהיה לו קופסת טבק שהיה מאוד חשובה אצלו ותמיד היתה עמו ולא ומסל

הניחה מתחת ידו. פעם נעלמה הקופסא וחפשו אותה בחורים ובסדקים ולא מצאו 

 עד שנלאו מלבקשה עוד והדברי שמואל הצטער מאוד על האבידה.

 לימים נקלע אחד מחסידיו ושמו ר' זעליג לידער בבית אחד ממכיריו בארץ

ישראל ולתדהמתו ראה שהקופסה של הרבי נמצאת אצלו שהלה לא עמד בנסיון 

ונטלה! ביקש ר' זעליג שיתנה לו ויחזיריה לבעליה ומסרה הלה בידו. שמח ר' זעליג 

 על שזכה להשיב את הגניבה ולהרנין את לבו של הרבי שהצטער על אבדתה.

מתו ביקש הרבי ממנו נים, סיפר להרבי האיך נזדמנה לידו, אך לתדהוכשנסע לסל

הלא כשיראו את זה אצלי יזכרו שישאירה אצלו ולא רצה לקחתה ממנו ואמר "

" שיהודי מארץ ישראל נכשל ולקחו וזה יגרום שיחשבו רעות על ארץ ישראל איד

ודימה הענין למה שציוותה תורה "וגם את הבהמה תהרוגו" שציוותה תורה להרוג 

 ה שנכשל פלוני עמה. את הבהמה בכדי שלא יאמרו זאת הבהמ
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ויסוד כזה כבר הובא בגמ' כתובות )קיב.( דר' חנינא היה מתקן מתקליה דעכו 

משוה ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת הארץ שהיתה חביבה עליו ופירש רש"י "

 ".ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים

ובספר עירין קדישין )לפר' שלח( מובא שפעם אחת דבר איש אחד לפני הרה"ק 

רוזין זי"ע על יושבי ארץ ישראל שאינם מתנהגים בטוב, וגער בו הס"ק מרוזין מ

, כי הם שבחו את ארץ הלא זה עון גדול וקשה יותר מן חטא המרגליםואמר "

ישראל כמו שכתוב 'וגם זבת חלב ודבש היא' רק שדיברו על הגויים עובדי ע"ז 

ה מכל שכן שנאמר 'אפס כי עז העם היושב בארץ" והיה ענשם כל כך קש

 .טכשמדבדרים על בני ישראל יושב ארץ הקדושה"

ומשום חשש שלא יצא שם רע על ארץ ישראל לא היה זקני הק' מהר"י 

מטשארטקוב זצ"ל מרשה לכל אחד שביקש הסכמתו לעלות לארץ ישראל לעשות 

כן. כאשר הרבי היה בלובלין בשנת תרפ"ד התכנסו כמה מגדולי פולין באכסניית 

פניו ושאלו אותו על דעתו בענין עלייה לארץ ישראל, והוא השיב להם רבינו לקבל 

"דעתי היא כי יש שלשה סוגי אנשים היכולים לעלות לארץ ישראל. מי שהוא 

רווק, מי שהוא בעל מקצוע, ומי שהוא בעל הון והם מוכנים לסבול. אבל אלו 

רץ ישראל שאינם נכללים בשלשת הסוגים הללו והם מטופלים בילדים ונוסעים לא

והמצב שם עדיין אינו טוב ואינם יכולים לקבל את יסורי ארץ ישראל באהבה מפני 

הרי הם חוזרים ומוצאים דיבה על הארץ ונכשלים בחטא הגדול של בני ביתם, 

". )מכתבי רד"מ שפיגל הובא בדורש טוב הישן עמ' המרגלים שגרמו בכיה לדורות

 ריא(.

                                                
בוים זצ"ל )עמ' קג( מביא ששאל ש"ב הגר"פ אמנם יש לציין שבספר קול יעקב מהגה"ח ר' אברהם יעקב טייטל ט

ביברפלד זצ"ל את הגרי"ז זצ"ל מבריסק האם מותר לו לספר לתושבי חו"ל ממה שנעשה פה בארץ על ידי השלטון, 

רק על הארץ עצמה אסור הרי המרגלים דיברו על ארץ ישראל ונענשו עונש חמור מאוד, והשיב לו הרב מבריסק "

". רים שהם מסיתים ומדיחים אין בזה איסור הוצאת דיבה אלא מחוייבים לומר זאתלדבר אבל על התנועות הכופ

ובהתבוננות קצת נראה שאין מחלוקת בדבר, דכמו שמותר לספר לשון הרע לתועלת כמו כן צריכים להזהיר אנשים 

בריסק, כשרים ותמימים שלא יפלו בפח ולא ילכדו ברשת מי שרוצה להכשילם וזה פשוט וזה היה כוונת הרב מ

ואזהרת הס"ק מרוזין היה למי שמספר בגנות תושבי א"י בלי שום תועלת רק דרך סיפור בעלמא, וזה קשה יותר 

 מהמרגלים.
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גם בפלא יועץ )ריש ערך ארץ ישראל( וז"ל )וכדברי זקני הק' מטשארטקוב איתא 

רק יפקח עיניו תחלה שלא לבא "ישתדל בכל עוז לקבוע דירתו בארץ ישראל 

וגדר לזה שלא לילך אלא  להיות תוהא על הראשונות ושלא להצטרך לחזור ולצאת

לעת זקנה לאחר שחדל מהיות לאשתו אורח כנשים ואינה יולדת ולא יוליך עמו 

ות ואם הרחיב ה' את גבולו יוכל להוליך בת שהיא מוצאת ילדים בנים או בנ

וניצול הימנה". עיי"ש עוד. )וכן הזהיר על זה המהר"ם מרוטנבורג וכדהובא לשונו 

בכל בו ס' קכ"ז "מי שהולך לארץ ישראל להתנהג בקדושה ובטהרה אין קץ 

וכו'  כדאיתא פרק  ובלבד שיוכלו להתפרנס דכל דחליק אדעתא למדרלשכרו 

 האיש מקדש )עמ' נ(".(

וכזה מסופר מאדמו"ר הזקן מטשארטקוב זי"ע שהיה אוהב ארץ ישראל בכל לבו 

ובכל נפשו ותמיד איוותה נפשו לעלות לארץ ישראל ולחונן את עפרה ואף עשה 

פעמים אחדות הכנות לכך אך לא אסתייעא מילתא. פעם ראוהו מתהלך בחדרו 

ומר "רבונו של עולם, מה איכפת לך אנה ואנה מתוך התלהבות עצומה כשהוא א

אני מבטיחך שלא אראה בה רעות לא אדבר סרה על אם אעלה לארץ ישראל, 

ובלבד שתאפשר לי לעלות אליה  הארץ, לא אתרעם על שום דבר ממה שיראו עיני

 ולהתיישב בה". 

וראה מאמרו הנפלא של הגה"צ ר' ירוחם ממיר זצ"ל בספרו דעת תורה )פר' וזאת 

' רי( שהתאונן מרה איך שאבדנו ההערכה וההרגש הנכון למעלת הברכה עמ

וקדושת ארץ ישראל וכתב שם וז"ל "לפנים בישראל היה בעיניהם תואר ארץ 

ישראל וזכרונה דבר של קודש קדשים, זכרוני שהייתי ילד בן שש וכשבא אורח 

 מארץ ישראל איש משולח לאסוף כסף בעד קופת רמבע"נ, ולא ידענו אפילו טיבו

לא של האיש ההוא, והיה די לנו כבר כי אמרו עליו בהעיירה כי מארץ ישראל בא, 

היינו ממש מנשקים כנפי בגדיו , אוכל לצייר לכם את ההדרת קודש בהבטתינו עליו

 ". כמנשקים דבר שבקדושה

והנה בגמ' ברכות )מח:( איתא "תניא רבי אליעזר אומר כל שלא אמר ארץ חמדה 

רץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו" טובה ורחבה בברכת הא
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וכתב שם רבינו יונה )על הרי"ף ברכות לה:( "הטעם הוא מפני שמצינו שנשתבחה 

ארץ ישראל בזה הלשון דכתיב אל ארץ טובה ורחבה וכתיב בפסוק אחר ואתן לך 

וכיון שמזכיר ברכת הארץ על אכילתו יש לו ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים 

הואיל והזכיר את ", ובכעין זה כתב המאירי )ברכות מח:( "ג"כ להזכיר שבחה

ושבח ראשון שיצא מפי הקב"ה על הארץ היה  הארץ ראוי לו להזכיר בשבחה

בנוסח זה שנאמר וארד להצילו וגו' אל ארץ טובה ורחבה". והאבודרהם )בפירושו 

שבח הארץ כדי ואנו צריכים לספר בעל בהמ"ז( כתב "ארץ חמדה טובה ורחבה 

 ".שישתוקקו לה הנפשות

הרי שהיאך שייך לאדם להזכיר את ארץ ישראל ולא ישבחיה תוך כדי דיבורו, 

הרי שמוטל על כל אדם שמזכיר ארץ ישראל לשבחה וגם לחבבה בעיני אחרים 

שישתוקקו אליה, ואם אמר ברכת המזון ולא אמר "ארץ טובה ורחבה" לא יצא ידי 

כיר ארץ ישראל בלי לספר בשבחה. ומזה נבין שכל שכן חובתו, דא"א לאדם להז

שאסור לאדם לדבר בגנות ארץ ישראל, ומבואר שפיר בזה הנהגת ר' חנינא דחשש 

 שלא יצא שם רע על ארץ ישראל.
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 השימוש בכלים שב'צימר'

 האם אפשר להשתמש בכלים שב'צימר'?

יש שתי נושאים לבירור, האחד, השימוש בכלים שבלעו איסור, והשני, תשובה: 

 שימוש בכלים שאינם טבולים.

 כוסות כפות וצלחות -השימוש בכלים שבצימר

מי שנמצא בנופש במקום שיש כלים שאין השגחה עליהם ומסתבר שבמהלך 

והודחו  אם הכלים טבוליםפו ע"י מתארחים נכרים או מומרים חילונים, הזמן נטר

בין לחים בין יבשים ובתנאי שאינם  צוננים היטב יכול להשתמש בהם למאכלים

חריפים, אבל אם הם כלים שאי אפשר להגעילם חרסינה, שיש אבן קיסר, 

נם אם הכלים אי אסור להשתמש בהם כלל אפילו לצונן.   יפלסטיק, טפלון

אסור להשתמש בהם אפילו  טבולים, וכמעט תמיד הכלים שבצימרים אינם טבולים,

, ויש לסמוך עליהם בשעת הצורך רק לענין יב, ויש מקילים בזהיאפעם אחת

. המצב כיום שכמעט בכל הצימרים הכלים יגמאכלים יבשים שאינם מוכרחים כלי

 אינם טבולים אפילו אם הבעלים שומר תומ"צ.

                                                
נ"א. אבל בכלי פיירקס ודורלקס אפשר להקל לענין זה שאפשר להכשירם  -עי' השולחן כהלכתו סי' י"ז סעיפים ל"ז י

 ע"פ המבואר שם בסעיף מ'.
ק"כ ח', שאסור להשתמש בכלי שאינו טבול אפי' פעם אחת בדרך עראי, וכן הורו החזו"א עי'  מבואר ברמ"א סי' יא

תשובות והנהגות ח"א סי' שנ"ו וארחות רבינו ח"ג עמ' פד והגרי"ש אלישיב זצ"ל וכ"כ באגרו"מ יו"ד ח"ג סי' כ"ב 

אכול אבל אם המאכל צריך לכלי והוסיף שאם המאכל אינו צריך לכלי )כגון שהוא יבש( יכול להוציא מהכלי ול

 )כגון מרק( אסור לאכול מהכלי אם אינו טבול )אמנם במאסף לתורה והוראה הביא בשמו שאסר בכל גווני(.

יש להעיר, שישנם הרבה יישובים שיש בהם מקוה הכשר גם לטבילה דאורייתא ואפשר להטביל שם את הכלים 

 הנצרכים
ש"ך שם סקכ"ד שישראל השותף בכלים עם נכרי אינו חייב להטבילן כ"כ במנחת שלמה ח"ב סי' ס"ח ע"פ ה יב

שאין איסור להשתמש בכלים שאינם טבולים  כיוןמשום שהוא טובל ושרץ בידו ואעפ"כ מותר להשתמש בכלים 

וגם האורחים אינם יכולים  -אלא שיש חיוב להטבילם ואם אינו יכול להטביל מותר להשתמש בכלי בלי טבילה

הכלים שאין להם רשות לכך, וממילא אין איסור לאכול בכלים האלו )ואמנם לגבי טבילת כלים חדשים להטביל את 

בשבת לא הזכירו הפוסקים שאם הוא אנוס יכול לאכול בלי טבילה(, וכעי"ז כ' המנחת יצחק ח"א סי' מ"ד, 

 רק משתמש ל'עסק' האירוח. ובדרכ"ת סקי"ג וסק"ע כ' שאפשר שנחשב לכלי סחורה כיון שאינו אוכל בעצמו מזה
 אגרו"מ שם, וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל. וכן הוא בהשולחן כהלכתו סי' י"ח סעיף ה'. יג
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ו אם השתמש בכלים למאכלים חמים, אין המאכלים נאסרים ובדיעבד, אפיל

 .ידאפילו אם הכלי לא היה טבול

שים לב, גם אם בעל ה'צימר' שומר תומ"צ, עדיין מסתבר שהכלים נאסרו 

מהאורחים הקודמים, אלא שאז בעל הצימר יהיה נאמן לומר שהכלים טבולים 

 שרות להגעילם.ויהיה אפשר להשתמש בהם לצונן אם הם כלים מסוג שיש אפ

כלומר, כדי להתיר שימוש בכלים כאלו לכתחילה, צריך ארבעה תנאים: שהכלי 

יהיה טבול בכלים של ישראל, ויהיה סוג כלי שאפשר להגעילו, והמאכל יהיה 

 צונן, ולא חריף.   ובדיעבד אין המאכל נאסר גם אם היה חם והונח בכלי לא טבול.

 חימום כלי -שימוש בכלים שנמצאים ב'צימר'

אם הם נקיים, מותר להשתמש  -פלטה חשמלית או כיריים של גז .א

 .טובהם )לחימום מאכל בתוך כלי(

אין להשתמש ב'רשת' בלי ליבון חמור שקשה מאוד  -מנגל .ב

, וגם צריך טבילה וכנראה אינו טבול. אבל אם מביא רשת מהבית, יכול טזלעשותו

 .יזלי ה'מנגל'להשתמש בכלי ה'מנגל', ויקפיד שהמאכלים לא יגעו בכ

בדרך כלל אין אפשרות לחמם עליו מאכלים, ולכן אין  -מיחם מים .ג

חשש שנטרף ואפשר לחמם בו מים אם הוא טבול, שהרי הוא צריך טבילה אם 

אינו תוצרת הארץ.   אם יש אפשרות לחמם עליו מאכלים, יש לחשוש שחיממו 

ים גם אם הוא עליו מאכלים שלא בתוך כלים, ולכן אין להשתמש בו לחימום מ

                                                
 מפני שסתם כלים אינם בני יומם יו"ד סי' קכ"ב, ו', וכלי שאינו טבול אינו אוסר בדיעבד יו"ד סי' ק"כ, ט"ז. יד
לקדירה בלי רוטב. וגם אם נשפך רוטב, סתם כלים אינם בני אין הבלוע שבכיריים ובחצובות הגז מעביר טעם  טו

 יומם ומותר בדיעבד. 
או שהברזל יאדים מהחום, וזה דבר שקשה מאוד  -צריך ליבון חמור בכל הרשת, והיינו שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו טז

 לעשותו.
שבכלי מעביר טעם לכלי אחר  גם אם הכלי טרף, וכנראה אכן כך הוא, אינו מעביר טעם לרשת מפני שאין הבלוע יז

בלי רוטב, ואף שלכתחילה אין לעשות כן, מ"מ אחרי כ"ד שעות יש להקל וכמו שביארנו בהשולחן כהלכתו סי' ד' 

 הע' ח' בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וסתם כלי אינו בן יומו.

 בדיעבד אם נגע מאכל במכשיר עצמו, אינו נאסר, שסתם כלי אינו בן יומו.
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נקי, ולאחר שודאי עברו כ"ד שעות מהמתארח הקודם, מותר לחמם עליו רק 

 .יחמאכלים המונחים בתוך כלי או יניח עליו נייר כסף

מותר לחמם בו מים אם הוא טבול )בדרך כלל  -קומקום חשמלי .ד

 בצימרים הכלים אינם טבולים(.

ם וכן אם הוא נקי מותר להניח עליו מאכלים שאינם חמי -שיש .ה

 .יטמאכלים חמים שבתוך כלי

אין להניח עליו מאכלים אפילו צוננים אלא רק  -שיש אבן קיסר .ו

 .כבתוך כלי

אפשר להשתמש בו בעת הצורך בכלים סגורים ומכוסים  -מיקרוגל .ז

 .כאבמכסה סגור היטב

 .כבמותר להשתמש בו, ויניח את המאכלים בתוך כלים -מקרר .ח

, בדיעבד אין המאכלים נאסרים עבר והשתמש בכל הכלים למאכלים חמים

 .כג)מלבד כלים ששימום תדיר(

* 

 

 

 

 
                                                

ש שחיממו עליו מאכל אסור בלי כלי וממילא הוא נאסר, א"כ יהיה אסור להשתמש בו לחימום מים גם אם יש חש יח

אם אינו בן יומו כשאר כלי שנאסר, ואם אין חשש כזה כגון, שמלמעלה יש מכסה פלסטיק או שהמכסה בנוי בצורה 

ות בכל מקרה אפשר לחמם שאין אפשרות לחמם עליו מאכלים מותר להשתמש בו לחימום מים.   ואחר כ"ד שע

עליו מאכל שבתוך כלי שאין הבלוע עובר מכלי לכלי בלא רוטב, ואף שכתב הרמ"א סי' צ"ב, ח' שלכתחילה יש 

להיזהר בכל זה, היינו רק עד כ"ד שעות, ומו שנתבאר בהשולחן כהלכתו סי' ד' סעי' א'.   בדיעבד אם חימם בכל 

 מקרה אינו נאסר שסתם כלי אינו בן יומו.
 כמבואר בהשולחן כהלכתו סי' ה' סעי' כ"ו. יט
 כמבואר שם. כ

במיקרוגל יש בליעת זיעה וגם מסתבר שנשפך רוטב איסור. אבל אם מחמם בתוך כלי סגור אין טעם האיסור נכנס  כא

 וכמו שנתבאר בהשולחן כהלכתו סי' ג' הע' י"ט.
 מחשש לממשות איסור שנדבק במדפים ממאכלים שהוכנסו לשם. כב
ם כלים אינם בני יומם, וכמו שנתבאר בהשולחן כהלכתו סי' ח' סעי' י"ג. ועיי"ש בסעי' ט"ו שבכלים שסת כג

 ששימושם תדיר לא שייך כלל זה.
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 שאלות בענייני שבת

 טלטול עטיפת סוכריה או במבה

 האם אפשר לזרוק לפח עטיפה של במבה או עטיפה של סוכריה בשבת?

עטיפה של סוכריות וכן עטיפה של במבה, מצד אחד הם מוקצה כי אין  תשובה:

וש שלא מקובלת אינה מתירה ממוקצה, ומצד בהם שום שימוש ואפשרות שימ

אלא אם כן  -כדשני אינם גרף של רעי כי חוסר סדר אינו מוגרד דבר מאוס

 מצטברים הרבה עטיפות בצורה שלא נעים לשבת לידם, ולכן אסור לטלטלם.

וכשהם בידו עדיין, אפשר להקל להמשיך להניחם בפח מיד אחרי שהוציא את 

 .כההממתק

                                                
 נתבאר היטב בוביום השבת סי' כ"ד סעי' י"א. כד
"א יו"ד אף שהוא מוקצה מחמת גופו, יש לצדד להקל כיון שהגיע לידו בהיתר, עי' סי' ש"ח סקי"ג ועי' בי' הגר כה

 סי' רע"ו ואו"ח סי' רע"ו בענין זה.
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/ מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 'מֹוסר  ֵמאֹור שעשועי

 דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים'

 בכיה לדורות" -"בכיה של חנם 

ָלה ַההוא כו ָהָעם ַבַליְּ נו ֶאת קֹוָלם ַוַיבְּ  (יד, א) ַוַתָשא ָכל ָהֵעָדה ַוַיתְּ

: אתם ב"התשעה באב היה. אמר להם הקהיום אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותה "

כלומר,  .)תענית כ"ט ע"א( "ואני קובע לכם בכיה לדורות -תם בכיה של חנם בכי

משום שדור המדבר בכו בתשעה באב לחנם, לכן נגזר על זרעם לבכות ביום זה 

 .שחרב בו הבית בראשונה ובשניה -לדורות 

 מהי השייכות השורשית בין הבכי של דור המדבר, לחורבן הבית?

יאו את דבת הארץ רעה, הראו בזה שאינם בפשטות נראה לבאר, שכאשר הוצ

 מחשיבים מספיק את הארץ. זהו הגרעין של חורבן הארץ. ודו"ק.

 שורש חטא המרגלים ושורש החטא שגרם לחרבן הבית: עין רעה

מפני  ...מקדש שני"( אומרים: ב"ע 'יומא טאולי אפשר לבאר בדרך נוספת: חז"ל )

"מפני מרות שאמרו בדרך כלל והנה ל ."מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם

ספר המנהיג , ידוע שבאופן פרטי החטא היה לשון הרע, וכך מפורש בשנאת חנם"

דאקמצא ובר ... ובית שני נחרב על ידי לשון הרע לבד"( וז"ל: שער הרחקת לשון)

 .")גיטין נ"ה ע"ב( קמצא חרב ירשלם

טיבי שהוא מה גורם לאדם לומר לשון הרע? האם זה מחמת איזה "רע" אובייק

 רואה אצל השני? לא כן הדבר!

מו"ר הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל היה מעורר את תלמידיו, שלמרות 

שלפעמים בבירור אודות שידוך ישנה היתר לספר אודות חבר, אך ישנה טענה 

מקדימה כלפי המספר: "כיצד זה ראית רע אצל חברך? מדוע לא ראית בו רק 

חדש זצ"ל מזדעזע כל אימת שהיה שומע אודות טוב?", ועל כן היה הגרמ"מ 
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"השמצות" בעניני שידוכים, והיה מעורר על כך שיש להתרגל לראות בזולת רק 

 טוב.

בעצם זה היה אחד מהדברים היסודיים שאביו מרן המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל 

כל מי "השריש ללא הרף )ראה בארוכה בקונטרס "תלמידיו של אברהם אבינו"(: 

מתלמידיו של  ...עין רעה .מתלמידיו של אברהם אבינו ...עין טובה ...ושיש ביד

)אבות פ"ה(. כלומר שעיקר המבדיל בין תלמידי אברהם אבינו הרשע"  בלעם

לראות טוב  -לתלמידי בלעם הרשע הוא, שתלמידי אברהם אבינו משתמשים בעין 

שים בעין אצל הזולת )כמעשה אברהם בסדום(, ואילו תלמידי בלעם הרשע משתמ

לראות רע )כפי שבלעם ובלק חיפשו נקודה רעה אצל עם ישראל כדי שיחול  -

 הקללה(.

 בלעם רואה רע! אברהם רואה טוב!

)י"ג,  "ארץ אוכלת יושביה"וכאשר המרגלים תרו את ארץ ישראל מה הם ראו? 

)רש"י שם(. אך זה היה מבט  "בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים - ל"ב(

כדי  ,עשה לטובה ב"ההק"מבט של "עין רעה". האמת הייתה:  -י מוטעה סובייקטיב

)שם(. וכך על זה הדרך בשאר הדברים שראו,  "לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו

 ואכמ"ל.

מבט סובייקטיבי מסולף אודות דברים  - "עין רעה"יסוד חטא המרגלים היה 

 .""בכיה של חנם -שראו, וזה גרם להם להוציא את דבת הארץ 

מבט סובייקטיבי מסולף, גרם לעם ישראל שנאת  - "עין רעה"דורות לאחר מכן 

 ."בכיה לדורות" -חנם, לשון הרע, וחרבן הבית 

"בכיה הוא שורש החטא שגרם  "בכיה של חנם"שורש החטא שגרם את ה

 ."ואני קובע לכם בכיה לדורות -אתם בכיתם בכיה של חנם ". זהו אפוא: לדורות"

goldm@enativ.com 
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 נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות וראש

 . ביאור שינוי ההנהגת יהושע מכלב דרכה של תורה לקרב בחום ואהבה

נו ֹאָתה ַכי ָיכֹול נוכַ  ַוַיַהס ָכֵלב ֶאת  ָיַרשְּ )יג,  ל ָלהָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה וְּ

  ל(

מדוע התפלל רק על יהושע ולא התפלל גם על  (עה"ת) "חפץ חיים"קשה הה

י"ת את כלב לבד "ועבדי כלב שמשבח ה( כד, יד)ועוד הקשה מדוע בהמשך  כלב?

 ילו את יהושע לא הזכיר?עקב היתה רוח אחרת עמו" וכו' וא

בהקדם שיש לחקור מה היא השקפת תורה בהנהגת האדם  פץ חיים"ח"ומתרץ ה

עם ציבור, האם כאשר הציבור אינו הולך בהשקפת תורה הדרך היא למחות בו 

ולהישמר ממנו או הדרך לקרב אותו ולאט לאט להשפיע עליו לטובה, והנה בכל 

וחה בהן ומוכיחן יש מעלה שאין חשש דרך יש מעלה וחיסרון, בדרך הראשון שמ

שילמד ויושפע מדרכם, אך יש סיכון שינזק מפני שישנאו אותו, ולדרך השניה יש 

מעלה שאין חשש שיזיקו אותו בגופו כיון שקרוב להם, אך יש חשש שיושפע 

מדרכם. ועפי"ז מפרש החפץ חיים שנחלקו יהושע וכלב, יהושע סובר כדרך ראשון 

תנגדות לדרכן של המרגלים וא"כ למרות שאין חשש שיושפע ולכן הביע בגלוי ה

רוחנית מדרכן אך יש חשש שיזיקו אותו ולזאת התפלל עליו משה שינצל, ואילו 

כלב התקרב אליהן בכדי להשפיע עליהן וממילא אין חשש שיזיקו אותו, אך יש 

חשש שיושפע מדרכן והשקפתן, ולכן השתטח על קברות האבות בחברון להינצל, 

 סיים החפץ חיים ששתי הדרכים ישרים כל שכונתם לשם שמים.ו

א{  "רת)שבת לא, א( ונראה לענ"ד להוסיף כי במחלוקת זו נחלקו שמאי והלל 

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו כמה תורות יש לכם? אמר לו שתים, 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו שבכתב  אני מאמינך, ושבעל פה  איני 

מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב. גער בו והוציאו בנזיפה. בא לפני 

הלל  גייריה, יומא קמא אמר ליה אל"ף בי"ת גימ"ל דל"ת, למחר אפיך ליה. אמר 
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ליה והא אתמול לא אמרת לי הכי? אמר לו לאו עלי דידי קא סמכת? דעל פה נמי 

ו מאמין לחכמים, הלל לימדו סמוך עלי. ביקש ללמוד רק תורה שבכתב כי אינ

אותיות לפי הסדר אל"ף בי"ת אך למחרת החליף הסדר בי"ת אל"ף, שאלו והרי 

אתמול למדת אותי הפוך, השיבו הלל מי אמר לך הסדר הנכון כך או כך אלא 

בתורה שבעל  בהכרח אתה חייב להאמין לדברי אם כן אתה חייב להאמין לחכמים

 .פה

א לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל שוב מעשה בנכרי אחד שבב{ 

התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, 

גייריה. אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה, ואידך  

זוהי כל  פירושה הוא, זיל גמור. פירוש מה שאתה שונה לעצמך אל תעשה לחברך

 .רההתו

שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש, ושמע קול סופר שהיה ג{ 

. אמר הללו למי? אמרו לו לכהן גדול, "ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד"אומר 

אמר אותו נכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי, 

. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני אמר ליה גיירני על מנת שתשימני כהן גדול

הלל  גייריה. אמר לו כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות? לך למוד 

אמר ליה מקרא זה על  ",והזר הקרב יומת"טכסיסי מלכות. הלך וקרא, כיון שהגיע 

מי נאמר? אמר לו אפילו על דוד מלך ישראל. נשא אותו גר קל וחומר בעצמו ומה 

 "רי ישראלובני בכ"נקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם קרא להם ישראל ש

, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו  על אחת כמה "והזר הקרב יומת"כתיב עליהם 

וכמה, בא לפני שמאי, אמר לו כלום ראוי אני להיות כהן גדול? והלא כתיב בתורה 

לך ברכות על ראשך , בא לפני הלל אמר לו ענוותן הלל, ינוחו "והזר הקרב יומת"

שהקרבתני תחת כנפי השכינה. לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד, אמרו קפדנותו 

של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי 

 השכינה.
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מתבאר מדברי הגמרא שני הנהגות של שמאי והלל אשר שמאי הולך יותר 

ושע, ובפרט שמבואר באריז"ל ששמאי בתקיפות בלי פשרות וגמישות כדרכו של יה

הוא גלגול של יהושע א"כ שפיר הלך בדרכי שורש נשמתו, ואילו הלל יותר 

בנעימות כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום וכדרכו של כלב, והמציאות 

הוכיחה כי דרכו של הלל הצילה את שלושתן ואחרת לא היו מתגיירים, נמצא 

 ככלב. –ואילו הנהגת הלל  ,שהנהגת שמאי היא כיהושע
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

The Torah Way is to Lovingly Draw Others Close 
Questions: 

1) Our parasha relates the episode of the spies who were sent to Eretz Yisrael. Amongst 

them were Yehoshua ben Nun and Kalev ben Yefuneh. The Torah relates that Moshe 

prayed that Yehoshua be saved from the wicked plan of the spies, who wished to dissuade 

the Jewish Nation from entering the land. The Chafetz Chaim asks why Moshe prayed only 

on behalf of Yehoshua and not Kalev.  

2) He furthermore asks that later in the parasha, Hashem punishes the Nation by 

decreeing not to allow them entry into Eretz Yisrael. However, about Kalev, Hashem states 

(13:24), “Since My servant Kalev had a different spirit and followed Me wholeheartedly, I 

will bring him into the land which he came from, and his descendants will inherit it.” Why 

did Hashem not mention Yehoshua, who also remained loyal to Him? 

       Two Different Types of Behavior 

The Chafetz Chaim answers that we must first understand how the Torah wishes that an 

individual interact with other people. When people do not act in accordance with the 

Torah, is the proper approach to protest and stay away from them, or to draw them closer 

to the Torah and gradually exert a positive influence over them? Each approach has a 

positive and negative aspect. By protesting wrongdoing and admonishing the perpetrators, 

one is guaranteed not to be influenced by them. However, in turn, he must be on guard, 

because the public will despise him and likely try to hurt him.  The second approach is 

beneficial because it does not place him in physical danger, but he is at risk of being 

influenced by the sinners. The Chafetz Chaim explains that this was the difference between 

Yehoshua and Kalev. Yehoshua favored the first approach, and he outwardly displayed his 

opposition towards the plan of the spies. So even though he was not in spiritual danger, he 

was nevertheless in physical danger lest the spies try to injure him. This is why Moshe 

specifically prayed that Yehoshua should be saved. However, Kalev took the second 
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approach. He drew close to them in hopes of exerting a positive influence. He wasn’t in 

physical danger, yet he was at risk of being influenced by their evil ways and perspectives. 

Kalev therefore prayed by the graves of the Forefathers, asking to be saved from spiritual 

harm. The Chafetz Chaim concludes that both paths are acceptable as long as one’s 

intentions are for the sake of Heaven.  

It seems that we could still ask why Moshe prayed that Yehoshua be saved from physical 

harm, but did not pray that Kalev be saved from spiritual harm. Spiritual harm is worse than 

physical harm! It appears that since the risk was only posed due to his desire to draw others 

closer to Hashem, it was clear that he would not be harmed. This is why Moshe did not pray 

for Kalev.  

    Yehoshua Was Chosen to be the Leader 

We mentioned above that Hashem praised the path of Kalev, saying that he had a 

“different spirit.” We must therefore ask why in Parashat Pinchas (27: 15-18), Hashem told 

Moshe to appoint Yehoshua, “a man with a spirit inside of him,” as the leader of the Jewish 

people and not Kalev. Perhaps we can explain according to what our Sages expound in the 

Sifri Zuta (27:18). They explain the words, “a man with a spirit inside of him,” to mean that 

Yehoshua dealt with the strict according to their way and the mild-mannered according to 

theirs. Rashi explains similarly (ibid.), stating that Yehoshua would be able to act in a way 

befitting each personality he encountered. We see, then, that after Yehoshua heard that 

Hashem preferred Kalev’s path and praised him for it, he worked on changing himself. 

Ultimately, he became someone who was able to warmly relate to each and every 

individual and not act zealously. In the merit of acting humbly and serving Moshe Rabbeinu, 

he filled the leadership role after him.  

    The Behavior of Shammai and Hillel 

I believe that the difference between these two paths can also be found in the approaches 

of Shammai and Hillel. In Masechet Shabbat (31a), the Gemara relates three different 

episodes that occurred with Shammai and Hillel:  
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The first episode is about a gentile who approached Shammai and asked him how many 

Torahs the Jews have. Shammai responded that were two, the Torah She’bichtav and the 

Torah She’beal Peh. The gentile stated that he believed only in the Torah She’bichtav and 

requested Shammai to convert him based on his acceptance of only the Torah She’bichtav. 

Shammai rebuked him and threw him out. He then came before Hillel, who converted him. 

The first day he began teaching him the alef bet. The next day, he reversed the order of the 

letters. The man asked that yesterday Hillel had taught him the letters in the opposite 

order. Hillel responded that the same way the man trusted him to teach him the letters in 

the correct order, so too, must he believe him about the validity of the Torah She’beal Peh.  

The second episode also involves a gentile who came before Shammai and requested that 

he convert him. However, he pended his conversion on Shammai’s teaching him the entire 

Torah while he stood on one foot. Shammai pushed him out with the staff he was holding. 

He then came before Hillel who converted him. He told him that what he despised he 

should not do to his friend, and that this was the entire Torah. The rest of the Torah is 

commentary on that principal, said Hillel, and he should go and learn it.  

The third story is about another gentile who was passing in back of the beit midrash. He 

heard the sound of a teacher teaching small children. He was reading the pasuk that 

contained the instruction to make the clothing of the kohen gadol. Impressed by what he 

heard, he asked who these clothing were made for. He was told that they were for the 

kohen gadol. The gentile therefore said to himself that he would convert so that he could 

be appointed kohen gadol. He came before Shammai and requested to be converted, but 

on condition that he be appointed kohen gadol. Shammai pushed him out with his staff. He 

then came before Hillel, who converted him. Hillel said that someone can only be 

appointed to a leadership role if he has learned the way that a leader must act. Hillel told 

him to go learn about the proper conduct for a leader. He began to learn and eventually 

reached the pasuk which states that one who is not a kohen and performs the Temple 

service receives the death penalty. He asked Hillel to whom this pasuk refers, to which 

Hillel responded that it refers even to David HaMelech, since he was not a kohen. The 

convert then drew a fortiori about himself. He said that the Jews are referred to by the Torah 
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as Hashem’s children and out of His great love for them, Hashem calls them His first born 

son. Nevertheless, this admonition applies even to them. A convert therefore, who does not 

possess a Jewish lineage nor the merits of the Forefathers, how much more so does this 

warning apply to him? He returned to Shammai and told him that he now learned that he was 

unfit to be a kohen gadol, for the Torah forbade it. Then he came before Hillel and said to 

him, “Humble one, Hillel, blessing should rest upon your head, for you drew me beneath the 

wings of the Divine Presence.” Sometime later, the three converts met and said that the 

strictness of Shammai nearly turned them away entirely, but the patience of Hillel drew them 

beneath the wings of the Divine Presence.  

        The Roots of the Souls of Shammai and Hillel 

We see from the Gemara that Shammai and Hillel had two different ways of acting. 

Shammai acted strictly and without compromise, similar to the way of Yehoshua. This takes 

on added significance according to the teaching of the Arizal, that Shammai was a gilgul, the 

reincarnation, of Yehoshua. We see, therefore, that Shammai was acting in accordance with 

the root of his soul. Hillel, however, acted more pleasantly, like Kalev had acted.  

                Understanding the Converts’ Words 

The Ben Ish Chai, in his sefer Ben Yehoyada, asks why the converts only mentioned the 

characteristics of Shammai and Hillel after they met together. Why did each one not say this 

after his own individual episode? He answers that until they all met one another, each one 

assumed that his incident was an isolated one. They judged Shammai favorably and assumed 

that Shammai felt that they were not converting completely. He therefore pushed each one 

out, intending that they would regret their initial intentions and return to convert completely. 

However, after hearing that the situation repeated itself three times, they understood that 

Shammai was truly strict and wanted to turn them away entirely. For if his intention was 

truly for them to return to him, then after seeing that one did not return, he certainly would 

not have done it two more times! Rather, his intention was to banish them.  

     Love People and Draw Them Close to Torah 

Indeed, this is how Hillel the Elder, in Pirkei Avot (1:12), teaches us to draw individuals 

closer to the Torah. The Mishna states: “Hillel says, be from amongst the disciples of 

Aharon. Love peace, pursue peace, love people, and draw them closer to Torah.” This 
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teaches us that to succeed in drawing people closer to Torah, one must first possess the trait 

of ahavat ha’briyot, loving mankind. For only when one speaks to another with warmth and 

love, can he touch his heart and influence him for the good. Pirkei Avot (6:1) furthermore 

teaches us in the name of Rebbi Meir that one who studies Torah lishma, for its own sake, 

acquires the trait of loving mankind, amongst others. The disciple of the Vilna Gaon, the 

Maggid from Polatchek (ot 29), after quoting the words of the Tanna, writes that one should 

examine himself and see if he possess these character traits. If one does, than it is proof that 

he studies Torah without any ulterior motives. However, if he does not, than he should not be 

overly proud of his Torah achievements nor should he display them to the public. The 

Mishna (ibid. 6:6) also teaches that the trait of loving mankind is a prerequisite for acquiring 

the Torah.  

    Why the Jews Loved Aharon More Than Moshe 

The Midrash Tanchuma (Parashat Chukat) teaches that because he possessed this trait, the 

Jews loved Aharon even more than Moshe. Moshe, states the Midrash, acted according to the 

strict letter of the law. Aharon, however, made peace between man and his fellow and 

between man and wife. If he would hear about anyone in the world who wished to transgress 

a sin at night, he would set out to find him. When he did, he would say, “My son, why are 

you walking alone on the way at this time? People might suspect you of something sinful. 

You my son, are a good man and from a family with esteemed lineage.” He would warn him 

and get him to repent. All of the Jews loved Aharon, both men and women. This is why are 

Sages have said, “Be from the disciples of Aharon. Love peace, pursue peace, love people, 

and draw them closer to Torah.” Therefore, when the Jews cried over Aharon for 30 days, 

the pasuk states (Bamidbar 20:29) that both men and women cried. However, following 

Moshe’s passing it states that only the men cried.  

     How Maran Taught to Act 

There was a rabbi whose views sparked controversy. A prominent rav, R’ Kassin, was 

opposed to them as was R’ Ovadia. In a letter to R’ Kassin (Yabia Omer chelek 10), Maran 

R’ Ovadia instructed not to adhere to the views of the other rabbi. However, he advised not 

to alienate the rabbi since he was involved in educating the youth and drawing them close to 

the Torah in a pleasant way. Rather, he should follow the dictum of our Sages (Sota 47a) to 
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distance another with the left hand, but to draw him closer with the right hand. The left hand 

is weaker, and one’s reproach should not overpower his display of love for his fellow. He 

instructed to draw the rabbi close, so that he would continue teaching Jewish children Torah.  

                  Words of Mussar 

From our parasha we have learned the correct path in dealing with the public. We must 

love them and draw them closer to Torah with warmth and compassion. With this, we can 

understand why Hashem specifically praised the path taken by Kalev. Kalev chose the path 

of drawing others close, and only by doing so, could he influence others. How much more so 

does this apply in present times, when many are inciting hatred against the Torah. It is clear 

that the proper way is to gradually draw distant Jews close and to influence them for the 

good. This will glorify the Torah in the world. However, one should not act disparagingly, 

for by doing so, he only serves to distance people. He may even disgrace the Torah and those 

who study it by acting in such a fashion. We see this in our times as well, as a segment of 

bnei Torah have chosen to act strictly and disparagingly by staging protests and generating 

hatred. We are taught that the way of the Torah is the opposite, as the pasuk states, “For all 

of its paths are paths of pleasantness, and all of its ways are ways of peace.” 

Shabbat Shalom, 

Rav Mordechai Malka 
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 האם נסכו בני ישראל במדבר ומהיכן

ָת ֲאֵלֶהם כַ  ָאַמרְּ ָרֵאל וְּ ֵני ַישְּ ַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ַדֵבר ֶאל בְּ י ָתֹבאו ֶאל ֶאֶרץ ַויְּ

ַביַעית ַהַהין ַתֲעֶשה ַעל ַיַין ַלֶמֶסךְּ רְּ ֹבֵתיֶכם ֲאֶשר ֲאַני ֹנֵתן ָלֶכם. וגו' וְּ ָהֹעָלה אֹו  מֹושְּ

 ה(-ַלָזַבח ַלֶכֶבש ָהֶאָחד. )טו, א

, כשתדקדק היטב, הרי לדברי כשתמצא לומרבגמרא זבחים )קיא.( מסקנת הגמ' 

, ולכן הוצרך הכתוב ללמד שבארץ מביאים ים במדבררבי ישמעאל לא קרבו נסכ

בבמה גדולה, ולפיכך  רבי עקיבא קרבו נסכים במדברנסכים בבמה גדולה. ולדברי 

 העמיד שהפסוק מחדש חיוב נסכים בארץ גם בבמת יחיד. 

וכן בקידושין לז: מובא מחלוקת זו של ר' ישמעאל ור"ע, ר' ישמעאל סבר לא 

עקיבא סבר הקריבו נסכים במדבר, ומפרש רש"י אליבא  הקריבו נסכים במדבר, ור'

דר' ישמעאל הקריבו נסכים רק לקרבנות ציבור, אבל יחידים לא נתחייבו בנסכים 

אלא מביאת הארץ ואילך. ור' עקיבא סובר שהקריבו נסכים במדבר ליחיד כמו 

ת לציבור, יוצא איפוא דאליבא דר' ישמעאל היה צורך במדבר רק יין לנסכי קרבנו

 ציבור, ואליבא דר' עקיבא היה צורך ביין גם בקרבנות יחיד.

 מהיכן נסכו בנ"י במדבר מ' שנה

הרי הוצרכו נסכים בכל יום בהקרבת לאחר שנתברר כן שניסכו נסכים במדבר ו

התמיד בבוקר ובערב ובמוספין של שבת ומועדים, נשאלת השאלה מהיכן היה 

 להם יין במדבר לקיים מצות ניסוך היין 

אלה זו כבר נמצאת במדרש רבה )שיר השירים פ"ד( ד"א שלחיך פרדס רמונים ש

שלחיך עתיד הקדוש ברוך הוא לעשותך כפרדס רמונים לעתיד לבא, ואיזה זה, זה 

הבאר מא)י(ן היו ישראל מנטרים )מנסכים( כל מ' שנה שעשו במדבר, רבי יוחנן 

היתה מעלה להם מיני אמר מן הבאר, וממנו היו רוב הנייתן דא"ר יוחנן הבאר 

דשאים, מיני זרעונים, מיני אילנות, תדע לך שהוא כן, שכיון שמתה מרים ופסקה 



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

 

הבאר מהן היו אומרים )במדבר כ'( לא מקום זרע ותאנה וגפן, רבי לוי אמר מן 

אפשר כן,  ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחדהאשכול על שם )במדבר י"ג( 

סין באותה שעה, ורבנן אמרין ממה שהיו תגרי א"ר אבא בר כהנא פירות היו ג

עובדי כוכבים מוכרין להם לישראל, תני ר' ישמעאל עדיין לא נאסר יינם של עובדי 

 כוכבים לישראל.

נמצא א"כ שלדעת ר' יוחנן בזכות הבאר המדבר הפך למקום פורח ומלבלב, 

ובדי לדעת רבי לוי מהאשכול שהביאו מרגלים, לדעת רבנן ממה שקנו מתגרי ע

 כוכבים. 

והנה עפ"י המבואר בגמ' סוטה לד. שמשא אדם ארבעים סאה וביחד עם אחרים 

מאה עשרים סאה ולפי כששמונה אנשים נשאו אשכול משקלו היה תשע מאות 

סאה,  960וששים סאה ומעתה אם נחשב את סך היין שיצא מאשכול המרגלים 

 לוג. 23,040, סה"כ ובסאה יש ו' קבין ובקב ד' לוג, א"כ בכל סאה כ"ד לוג

ולפי"ז קשה כיצד נסכו מאשכול המרגלים על קרבנותיהם, שהרי הזמן שהיו בני 

יום, ובכל יום קרבו ב'  365וחצי שנה, ובשנה  38ישראל במדבר אחר המרגלים הוא 

תמידים ועל כל כבש רביעית ההין שהוא ג' לוגין, נמצא שנצרכו לששה לוג, כפול 

לוג. ואם נוסיף לחשב את כל הנסכים של קרבנות  84,315וחצי, סה"כ  38כפול  365

 המוספין הרי שהוצרכו לכמות יותר גדולה וצ"ע. )דף על הדף מעילה יא:(

לר"ש גינזבורג כתב שלפי ר' לוי היין מהאשכול האחד  אימרי שמאיבספר 

שהביאו אתם המרגלים היה מספיק לנסך בהן כל מ' שנה שהיו במדבר גם 

ר' עקיבא. ומציין לדברי בעל הטורים לקמן )לג( שהביא מדרש לקרבנות יחיד, כ

)שאינו בידינו נמצא במדרש פתרון תורה(, שענק אחד אכל רימון וזרק הקליפה וכל 

י"ב המרגלים נכנסו לישב בתוכה מפני הצל, ע"כ. היינו מדרש זה הוא כר' לוי זר' 

נ"ל שהקשה אבא שהפירות היו גדולים מאוד. וא"כ מפרש את דברי המדרש ה

אפשר כן, כלומר איך יתכן שהספיק לנסכים א"ר אבא בר כהנא פירות היו גסין 

 סאה. 960באותה שעה, וא"כ מדרש זה אינו כדברי הגמ' שהיה משקל האשכול 



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

 

ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים וראה נא ראה כי בס"ד ראיתי שתיבות הפסוק 

, שנה במדבר יין ארבעים נסך אלישר הביאו ממנו( עולה בגימטריא 1828, )אחד

 ( וליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא. 1827)

 הקשר בין ניסוך היין וחטא המרגלים

מה נפלא לפי זה שהיו מנסכין יין מאותו אשכול שהביאו המרגלים, מה שראיתי 

)מערכת נ' אות י"ד( "נראה  נפש כל חילגאון רבי חיים פאלאג'י ז"ל בספרו 

ין ביין על הקרבנות, הוא לכפר על עון המרגלים, אשר דברו שהנסכים שהיו מנסכ

לשון הרע על הארץ, וכתיב ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד. והיינו נמי 

מה דסמיך אחר מעשה מרגלים סמוך ונראה נצטוו על פרשת נסכים, וכך נראה 

מדברי הרב מהר"ם רקאנטי )פרשת שלח לך( שכתב: "וסמך פרשת נסכים לפרשת 

מרגלים, לפי שחטאו בזמורה הנזכרת, הזהירם ביחודה, גם סמיכות החלה תרמוז 

 אליה", עד כאן דברי הגאון רבי חיים פאלאג'י ז"ל. 

ולהאמור יומתק למאד, מדוע אכן היו מנסכין יין מאותו אשכול שהביאו 

)לשון החסיד רבינו  מידת תשובתו לפי מידת משובתוהמרגלים, שהרי קיימא לן 

ערי תשובה כדלקמיה(, וצדיק במה שקינתר בו מתקן )מדרש תנחומא יונה בש

בשלח סימן כ"ד ע"ש(, ובמדרש שמות רבה )פכ"ג ס"ג( אמרו דרך הצדיקים במה 

שהן סורחין הן מתקנין, ובסנהדרין )ע' ב'( אמרו שבדבר שקלקלו בו נתקנו, עיין 

 שם. )הרב יעקב חיים סופר בקובץ בית אהרן וישראל(



 

 נחעמ'  -אספקלריא 

 

 

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

 הארי'

 הוספת אות יו"ד לשמו של יהושע

ָרא הֹוֵשעַ  מֶשה ַוַיקְּ הֹוֻשעַ  נון ַבן לְּ  )יג, טז( יְּ

ה יושעך מעצת מרגלים. ויל"ע למה לא התפלל גם על -כתב רש"י: התפלל עליו י

היה תלמידו כלב שהיה גיסו )בעלה של מרים אחותו(. ותירץ הגור אריה שכיון ש

 יהיה לו גנאי אם יאמר דבריים שלא כהוגן, ולכן התפלל עליו.

והנה בתרגום יונתן כתב: וכד חמא משה ענוותנותיה קרא משה להושע בר נון 

יהושע. ונראה שכוונתו ליישב מה שהקשנו למה התפלל משה דוקא על יהושע 

ש יותר חשש שהוא ולא על כלב. וביאור דבריו הוא שכיון שיהושע היה עניו, לכן י

 יושפע מהמרגלים ולא יעז לעמוד כנגדם, ולכן היה צריך להתפלל עליו.

* 

 חוץ מהענוים שיוקדמו לכולם -תחיית המתים תהיה לפי סדר א' ב' 

ראיתי בעבר לבאר את דברי התרגום יונתן על פי יסוד מחודש המובא בספר בית 

תחיית המתים תהיה לפי אלוקים למבי"ט )לא מצאתי כעת את המקום המדוייק( ש

סדר א' ב' של שמות בני אדם, אברהם קודם לברוך וכו'. דלפי"ז קשה איך הוסיף 

משה ליהושע את האות יו"ד, והרי בזה הוא גורם לו להיות מאוחר יותר בתחיית 

 המתים.

ועל זה משיב התרגום יונתן: "וכד חמא משה ענוותנותיה", כי המבי"ט שם מוסיף 

וא רק באנשים רגילים, אבל מי שהוא עניו, הוא קודם לכולם שהסדר של א' ב' ה

ואין הבדל מהו שמו וגם בתוך הענוים עצמם הסדר הוא לפי גודל הענוה ולא לפי 

א' ב', ולכן הוסיף לו משה את האות יו"ד בלי לחשוש שבזה הוא מאחרו בתחיית 

 המתים.

* 



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

 

 דחיית האות ה' מלהיות בראש המילה

ה( כתב שכשהשתנה שמה של 'שרי' לשם 'שרה', התרעמה ברש"י )בראשית יז, 

היו"ד לפני הקב"ה על שמוציאה משם של צדיקים, וניחמה הקב"ה שתינתן בשמו 

 שנטל ד"יו ,יוחאי בן שמעון רבי אמרשל יהושע. ולשון המדרש )ב"ר מז, א( הוא: "

 בשביל ע"רבש לפניו אמר ,ה"הקב של כסאו לפני ופורח טס היה משרי ה"הקב

 משמה היית לשעבר ה"הקב ל"א ,הצדקת משרה הוצאתני שבאותיות קטנה אניש

 של ובראשן זכר של בשמו נותנך אני עכשיו ,אותיות של ובסופן נקבה של

 ".אותיות

מעשה באדם שקנה מקום בבית הכנסת בספסל הראשון, ואח"כ והנה, היה 

הרחיבו את בית הכנסת במזרח והוסיפו ספסל נוסף לפניו. ומיד הוא טען שכיון 

שהוא קנה ב"ספסל הראשון", א"כ הוא צריך לקבל את המקום בספסל החדש 

שנעשה כעת הראשון. ואמר הרב שאינו צודק והוא ישאר במקומו, והטעם כיון 

קנה את המקום שראה ובו הוא נשאר גם עכשיו, ומה שהוסיפו ספסל לפניו שהוא 

אי"ז קשור אליו. והוסיף הרב שיש הוכחה לזה מקריאת שמו של יהושע, שהרי 

לכאורה כיצד היה אפשר ליתן יו"ד בתחילת שמו של יהושע, והרי בזה גוזלים 

רת מהאות ה' את מה שהיא ראשונה במילה. ועל כרחך שכיון שהיא נשא

 במקומה, ניתן להוסיף לפניה.

ולכאורה אין זה ראיה כלל, כי אותו אדם שקנה את המקום ב"ספסל הראשון" 

היה לו סיבה שבגללה רצה דוקא בספסל הראשון, משא"כ האות ה' אין לה סיבה 

להיות דוקא בראש המילה. אמנם במדרש הנ"ל מבואר שיש מעלה להיות בראש 

נ"ל. אבל נראה לדחות ראיה זו, דכאן כיון שעל ידי מילה, וא"כ לכאורה יש ראיה כ

ה', והאות ה' עצמה מתעלית על ידי -הוספת האות יו"ד בראש המילה נוצר שם 'י

הוספת האות יו"ד לפניה, בכה"ג בודאי מוחלת האות ה' לאות י' ומסכימה לה 

 להיות לפניה.



 

 סעמ'  -אספקלריא 

 

 

נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 ות(לב לאחים )רחוב

 לקחה של מרים

ַלח ךָ  שְּ ָיֻתרו ֲאָנַשים לְּ ַנַען ֶאֶרץ ֶאת וְּ ֵני ֹנֵתן ֲאַני ֲאֶשר כְּ ָרֵאל ַלבְּ  וגו' )יג, ב( ַישְּ

"למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת ברש"י הביא לדברי המדרש )רבה טז ו( 

מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו 

שדיברה לשון הרע על  ומבואר שאילו היו מתבוננים בעונש שקיבלה מרים ר".מוס

 זה ולא היו באים לידי הוצאת דיבה על הארץ., היו מכירים כמה חמור חטא משה

והקשו המפרשים, שלימוד זה לכאורה נפרך הוא, שהרי מרים דיברה על ראש 

א, פה אל פה ח( "בכל ביתי נאמן הו-ז ,שהעיד עליו הקב"ה )במדבר יב הנביאים

. ומאידך, הם לא דיברו אלא על אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט"

דבר דומם, אדמה, ובודאי דיבור על אדם חמור יותר מאשר דיבור על דומם וכדברי 

ממרגלים, ומה  ,בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע, מנלן" הגמ' )ערכין טו א(

המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה  המוציא שם רע על עצים ואבנים כך,

 ה" וקשה אפוא מה התביעה על המרגלים שהיה להם ללמוד ממרים.וכמ

( יח פסוק) להם אמר משה כי, המרגלים עשו עוד הקשה הרמב"ן )יג, ב( "מה

 הוא המעט הרפה הוא החזק עליה היושב העם ואת היא מה הארץ את וראיתם

 צריכין היו ועכ"פ, במבצרים אם במחניםה( יט פסוק) בערים להם ואמר, רב אם

 אפס( כח פסוק) לו כשאמרו חטאתם ומה פשעם ומה. אותם שצוה מה על להשיבו

 אותם". שלח שקר לו שיעידו מנת על וכי, גדולות בצורות והערים העם עז כי

וכשנדקדק בדברי רש"י נמצא, שלא כתב שהיה להם ללמוד עונש או איסור לשון 

", כלומר, במעשה מרים טמון רעיון מוסרלא "ולא לקחו הרע ממעשה מרים, א

 שאותו היה להם למרגלים ללמוד, ושומא עלינו לברר מהו לימוד זה.

 



 

 סאעמ'  -אספקלריא 

 

 

 היאך כפרה מרים באחד מי"ג עיקרים

העיקר השביעי מי"ג העיקרים שיסד לנו הרמב"ם "שנבואת משה רבנו ע"ה היתה 

אים אחריו". כלומר, שמשה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולב

רבנו ע"ה היה הגדול שבנביאים, וכתב הרמב"ם )תשובה ג, ח( שכל הכופר בעיקר 

זה, אין לו חלק לעולם הבא. ונשאל הגר"ח קנייבסקי )דרך שיחה עמ' תכא(, 

שלדברי הרמב"ם עולה, שמרים, שכפרה בעיקר זה, שהרי השוותה את משה רבינו 

אומרה "הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו לשאר הנביאים ולפיכך הקשתה ב

דיבר כלומר, במה שונה משה רבינו שפרש מאשתו, משאר הנביאים שאינם 

פורשים מנשותיהם", אין לה חלק לעולם הבא, וזהו דבר שאינו יתכן. ותירץ, שרק 

אחר מעשה מרים גילה הקב"ה שמעלתו של משה רבינו גדולה משאר הנביאים, 

ידושו של הרמב"ם שהכופר בעיקר זה אין לו חלק לעוה"ב. ומעתה ואילך קיים ח

 אך קודם לכן, לא היה זה עיקר מעיקרי האמונה, לפי שלא היה ידוע דבר זה.

 אין המלך אוהבו חינם

שכיון שעדיין לא נודע שמשה רבינו הוא אב לכל  -אך מעתה קשה לאידך גיסא 

שה רבינו גדול מן על מה נתבעה מרים, והרי כיון שלא ידעה שמ -הנביאים 

הנביאים האחרים, צדקה באומרה "הרק אך במשה וגו'", ועל מה תביעתה. וביאר 

", פירוש, עצם המציאות אין המלך אוהבו חינםרש"י )יב, ח( "היה לכם לומר, 

שמשה רבינו עבדו של מלך ואהובו של מלך, יש בה כדי ללמד, שאין הוא לוקה 

שאינה מובנת כל כך, יש לנו לידע, שכיון בשום חסרון, ואף כשרואים בו הנהגה 

שהוא אהובו של הקב"ה, הקב"ה לא היה מחבבו אם אכן היה לוקה בחיסרון זה, 

 ומוכרח הדבר שאותו אדם שלם הוא.

* 

ולימוד זה היה להם למרגלים ללמוד, שהרי הקב"ה משתבח פעמים רבות בארץ 

רשת שהיא הארץ ישראל "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה", ועוד, והבטחה מפו

המשובחת והפוריה "ארץ זבת חלב ודבש", ואף אם ראו המרגלים אילו מיני דברים 
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הנראים כפגמים, כדוגמת לוויות רבות ופירות משונים, כיון ש"אין המלך אוהבו 

חינם", היה להם לפרש זאת על דרך הזכות, ולידע, שהכל לטובה ולברכה, וכשטעו 

", את ענין זה מוסרלמעשה מרים, ולא לקחו  בדבר זה, הרי ש"רשעים הללו ראו

 ש"אין המלך אוהבו חינם", ועל כך נתבעו.
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נחשבה / הגאון רבי יחיאל הלוי נוביק שליט"א, 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –ראש כולל דעת יוסף 

 הגר"ש רוזובסקי זצ"ל

 הצלה לאדם -מבט של אמונה 

י כבר היה אפשר שיכבוש חמדת הכבוד, כ ה, יתירה עליפרק י"א במסילת ישרים

האדם יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו 

לסבול ולראות את עצמו פחות מחביריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. וכו' הוא 

שגרם לפי דעת חכמינו ז"ל אל המרגלים, שיוציאו דבה על הארץ וגרמו מיתה להם 

ימעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ולכל דורם מיראתם פן 

ועמדו אחרים במקומם, וכו' כללו של דבר הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר 

ואאמו"ר זצ"ל נהג לקרוא דברים  .ע"ש באורך מכל התשוקות והחמדות שבעולם,

 .האלו בהתפעלות

ָבַעים ץַמקֵ  ָהָאֶרץ ַמתור ַוָיֻשבו בפרשת שלח, והנה כתיב  , והלאוברש"י ,יֹום ַארְּ

 פרסאות עשרה בינוני אדם ומהלך היא פרסה מאות ארבע על פרסה מאות ארבע

 אלא ורחבה, ארכה הלכו והם למערב המזרח מן יום ארבעים מהלך הרי ליום

הדרך. עד  את לפניהם קצר לשנה, יום עליהם שיגזור הקדוש ברוך הוא לפני שגלוי

 כאן. 

הקשה על וכדי שלא יענשו יום לשנה על שמונים יום. הם נס, נעשה לולמדנו ש

ל ההליכה, ולכאורה עונש עדיום לשנה היינו  מואלביץ זצוק"ל,ש ח"הגרזה מרן 

ותירץ דהחטא לא על מה שהלכו. צריך להיות רק על מה שאמרו,  ההרי העונש הי

 המחשבה. , הרע חטא לשוןאת השורש של מתחיל מהמחשבה, וכך ביאר 

 בהשקפה שאינה נכונה. ואהחטא הבאר שעומק לש י והנה

תפילין של נקראו י נמי אכתבו חידוש גדול וזה לשונם,  :(מנחות לד) פותובתוס

טוטפות על שם שהם בראש בין העינים לשון הבטה, וכו' וכן ציץ לשון  ראש

נה דהתפילין צריכין ווי"ל הכו הבטה, על שם שהוא למעלה מבין ריסי עיניו, ע"כ.
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וראו כל עמי הנכונה על מה שנעשה בעולם, וזהו וההשקפה לתת לאדם ההבטה 

וכמובן זהו בזמן שיש יחוד הלב, וזהו הדין  הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך.

שבזמן שבין עיניך יהיו שנים, והיו לטוטפות דהשל יד והשל ראש ישפיעו על המבט 

ד' נקרא עליך ויראו ממך. ואמרו  וההשקפה הנכונה, אזי וראו כל עמי הארץ כי שם

 עלראש ולא שבאלו תפילין בראש, וכבר דקדק הג"ר ר"י מוואלאז'ין דאלו ש

 .כי התפילין נותנים המבט ,הראש, וזהו הביאור

כחגבים וכן היינו בעיניהם, אמנם אילו היו  בעינינוהמרגלים אמרו ונהי  והנה

הם, ולכן כאשר שלח יהושע מסתכלים כי לחמנו הם, אזי להיפך הם היו יראים מ

 נמוגו כל יושבי הארץ מפניהם.

וזהו באמת מה שאנו צריכים כהיום המבט וההשקפה הנכונה, להשקיף על 

 העולם עם מבט של יחוד השם, כי שם ד' נקרא עליך, ואז יתקיים בנו ויראו ממך.

א על וזהו שאמרו בסוטה חוצפא יסגא ונערים פני זקנים ילבינו, ואין לנו לישען אל

, ויראו ממךאבינו שבשמים, כי כאשר נשען על אבינו שבשמים, אזי יתקיים ה

 כאשר נלך בהשקפה הנכונה לקדש שם שמים.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 נסכים בקרבן הגר 

ַריב ַאֵחה ֵרי ַהקְּ ָרח ַיֲעֶשה ָכָכה ֶאת ֵאֶלה לְּ ֶכם ֵגר אָכל ָהֶאזְּ ַכי ָיגור ַאתְּ ֹו ַח ַניֹחַח לה'. וְּ

ָעָשה ַאֵחה ֵריַח ַניֹחַח לה' ַכֲאֶשר ַתֲעשו כֵ  ֹדֹרֵתיֶכם וְּ ֶכם לְּ תֹוכְּ ַהָקָהל . ן ַיֲעֶשהֲאֶשר בְּ

ֵני ה' ֶיה ַלפְּ ֹדֹרֵתיֶכם ָכֶכם ַכֵגר ַיהְּ ַלֵגר ַהָגר ֻחַקת עֹוָלם לְּ מדבר טו, )ב ֻחָקה ַאַחת ָלֶכם וְּ

 טו( -יג

שאין הגוי  כופרק זה עוסק בדיני הנסכים הבאים עם הקרבן, ומפסוק יג' למדו חז"ל

מביא נסכים על קרבנו, ובפשטות, פסוק יד' בא לרבות שהגר כן יביא נסכים ככל 

ישראל. והנה בכריתות ח ע"ב ילפינן מקרא ד"אשה ריח נחוח לה'" שגר חייב קרבן 

סו לברית במילה טבילה וקרבן, הוא הדין גר. וקרבנו הוא לגירותו, שכפי שבנ"י נכנ

. והנה בכריתות ח ע"ב נחלקו תנאים אם גר עד כזעולה שהיא כולה ריח ניחוח

גר כי קא כצד הא', ולצד הב' מבואר בגמ' " כחשיביא קרבנו נחשב למחוסר כפרה

סר ". והנה להלכה נקטינן שגר אינו מחומייתי קרבן לאכשורי נפשיה למיעל בקהל

וגפ מותר לבוא בקהל, וקשה לחלק ולומר שבזמן המקדש אסור לבוא  כטכפרה

בקהל עד שיביא קרבנו ובזמן החורבן ניתר מיד, וא"כ קשה כיצד נפרש דברי ת"ק 

 בסוגיא. ובמשך חכמה דרש הפסוק כולו כמן חומר, ובשתי הקדמות: 

 פירוש המשך חכמה 

גוי שמביא קרבן אינו מביא  ראשית, ישראל שמביא קרבן מביא נסכיו אתו אבל

נסכים אלא לוקחים משל ציבור נסכים לקרבנו. ועל זה למדנו שגר שנתגייר כן 

 מביא נסכים על קרבנותיו.

                                                
  זבחים מה ע"א ומנחות עג ע"ב.  כו
שגם עולת העוף היא ריח נחוח לה'. ומכאן פסק הרמב"ם )פ"א ממעשה הקרבנות ה"ו( "וקרבן הגר הוא עולה מן  כז

 הבהמה או שני בני יונה או שתי תורים ושניהן עולה". 
 קדשים. היינו שאסור בביאת מקדש ובאכילת  כח
 אלא הוא מעוכב מלאכול בקדשים עד שיביא קרבנו, כמבואר בסוגיא וכדפסק הרמב"ם פ"א ממחוס"כ ה"ב.  כט
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 לא. ואופן הדחיה הוא ע"י ריצוי ציץלשנית, הדין הוא שטומאה נדחתה בציבור

ְלָרצֹון ָלֶהם ... ָדַשים ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֶאת ֲעֹון ַהק  כמבואר בקרא "

" )שמות כח,לח(. וכ"ז הוא בקרבן ישראל, אבל אין ריצוי ציץ לקרבנות ַלְפֵני ה'

 מסיפא דקרא דידן דציץ מרצה על קרבנותיו.  לג. ובדין הגר, למדו חז"ללבגוי

שוב דן המשך חכמה דשני דינים אלו חלים רק לאחר שהביא הגר את קרבנו, 

ם שהביא קרבן גירותו, אינו מביא עליו נסכים ואין מועיל אבל אם הביא קרבן קוד

לו ריצוי ציץ ככל נכרי ואפ' שכבר חל עליו שם ישראל, ודין זה הוא שנלמד 

בכריתות "לאכושריה נפשיה למיעל בקהל", היינו לדיני ריצוי הטומאה כקהל. ולפי 

כֶ זה למד המשך חכמה את הפסוק ודרשו כמן חומר:  ַכי ָיגור ַאתְּ ָעָשה ... ם ֵגר וְּ וְּ

היינו ציווי על הגר שיביא קרבן גירותו והוא עולה ריח נחוח, ַאֵחה ֵריַח ַניֹחַח לה' 

הגר ויוכל  ֵכן ַיֲעֶשה אתם שתביאו נסכים על קרבנותיכם  ַכֲאֶשר ַתֲעשו ורק אז

ַלגֵ  וגם לדין הקהל בטומאה, - ַהָקָהל . להביא נסכים ָכֶכם ַכֵגר ... ר ֻחָקה ַאַחת ָלֶכם וְּ

ֵני ה' ֶיה ַלפְּ  שרק לאחר שהביא קרבן גירותו מועיל לו ריצוי ציץ. ַיהְּ

והנה קרבן הגר הוא עולה, או מהבהמה או מהעוף, ועוף אין בו נסכים, אבל יש 

לעיין מה הדין גר שהביא קרבן גירותו עולת בהמה, האם יביא עליה נסכים. ויש 

שם קרבן הגוי או שכלפי קדשים עד שמביא קרבנו שדנו בקרבן הגר אם חל עליו 

, אמנם דעת המשך חכמה להדיא שהגר הוא כישראל לכל דבר לדחסר בשם גירותו

ורק נתמעט לדינים אלו שאסור לאכול בקדשים ושאינו מביא נסכים ושאין הציץ 

 מרצה לו, אבל לא נתבאר מה דין הנסכים בקרבן גירותו. 

ל חיוב הנסכים, האם כשנתחייב קרבן ממילא חלה והנראה, דנו רבותינו אימתי ח

שחיוב  להעליו חובה להביא נסכיו אתו, וזו הפשטות, אמנם שיטת האבני נזר

                                                
 פסחים עו ע"ב. ל

ברמב"ם פ"ד מביא"מ ה"ז. אבל שיטת התוס' שהציץ אינו מרצה עלל טומאת המקריבין, במנחות טו ע"א והכא   לא

 ובפסחים עז ע"א ד"ה דלא.  
 זבחים מה ע"ב.  לב
בספרי פ' שלח פסקא כ' "ככם כגר יהיה לפני ה'" למה נאמר, לפי שנאמר "והיה על מצח אהרן וגו' תמיד לרצון  לג

 לפני ה'" אין לי אלא הציץ מרצה לישראל לגרים מנין, ת"ל ככם כגר יהיה לפני ה'". 
 להגרי"ד אילן שליט"א.  64יעויין בתוס' הרא"ש יבמות מו ע"ב מהדורת קוק הערה  לד
  .ח ס' תצה )אות ג'(או" לה
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הנסכים חל רק לאחר שנרצה הקרבן. נמצא שאם נלמד כפשטות, הן בשעה 

שהפריש הקרבן אינו מביא נסכים, אבל אם כהאבני נזר, הן רק לאחר ריצוי הקרבן 

  ואז הוא לאחר קרבן גירותו ושוב יביא נסכיו.   חל חיוב נסכים 
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 הרב ישראל חיים בלומנטל/  פרחים לתורה

 נחמת הנסכים והחלה

ַביַעית ַהַהין ַיַין ַלֶמֶסךְּ רְּ  . )טו, ה(וְּ

כבר עמדו רבותינו המפרשים על כך שפרשת נסכים ופרשת הפרשת חלה    

   נכתבו בתורה מיד לאחר חטא המרגלים. הלא דבר הוא.

 מבשר שיכנסו אליה –ציווי במצוות הנוהגות רק בארץ 

מיישבים הרמב"ן ודעת זקנים מבעלי התוספות, שבני ישראל היו כעת מיואשים, 

כי חששו שמא יקרה עוד ארוע בסוף הארבעים שנה שיגרום להם שוב לחטוא, 

ויענשו להתעכב זמן נוסף במדבר, ומי יודע אם אפילו בניהם יזכו אי פעם להכנס 

 ארץ ישראל.ל

לכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותם במצות הארץ, הבטיחם כי 

 לארץ. גלוי לפניו שיבואו ויירשו אותה ורמז לכך רש"י: בישר להם שיכנסו

 לא קרבו נסכים במדבר

והנה במדבר לא נצטוו להביא נסכים עם הקרבן כמו שמצינו שהנשיאים לא 

, בפרשת נשא, מלבד קרבן התמיד, אבל לכשיכנסו הביאו נסכים עם קרבנותיהם

 לארץ ישראל יביאו נסכים עם הקרבנות.

אמנם הרמב"ן מעיר שבספרי )שלח טו א( נחלקו רבותינו אם קרבו נסכים במדבר 

 בקרבן יחיד, או שלא קרבו כלל.

ומה שנתן להם כעת מצות הפרשת חלה, הוא משום שלא נהגה במדבר עד 

 ד בבואם נצטוו בה, ולא רק לאחר כיבוש הארץ וחלוקתה.שיכנסו לארץ, ואז מי

 עד עכשיו לא נזקקו לנסכים

הספורנו מיישב באופן אחר. עד חטא העגל היה הקרבן עולה לריח ניחוח גם בלי 

תוספת מנחה ונסכים, וכמו שמצינו בקרבנותיהם של הבל, נח ואברהם אבינו, 

 ובקרבנות שהקריבו נערי בני ישראל )שמות כד ה(.
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אך משחטאו בעגל, הצריך הכתוב מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן 

 ציבור. ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה להכשיר גם קרבן יחיד.

נמצא שככל שהאדם קרוב יותר לאלקיו, לא יצטרך לעמול הרבה כדי לשמור על 

 קירבה זו. אך משנתרחק, צריך עוד פעולות כדי לזכות לקירבת ה'.

ר את מה שכתב נפש החיים שמי שעוסק בתורה לא יזדקק לשום הדבר מזכי

 מעשים ואופנים אחרים כדי להתקרב לבוראו, וכדברי הגר"א בסוף ספר ישעיהו.

 הפרשת חלה מביאה ברכה

ומוסיף הספורנו, מה שנצטוו כעת על הפרשת חלה, הוא כדי להביא ברכה אל 

הניח ברכה אל ביתך" ביתם, וכמו שנאמר: "וראשית עריסותיכם תתנו לכהן ל

 )יחזקאל מד ל(.

נמצא שקיום מצות הפרשת חלה אינו צריך לצער את האדם על שמחסיר 

 מעיסתו, כי דבר זה בעצמו מביא לו ברכה!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com
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בעל , הרב יוסף חיים אלבוים/  יתאפתגמי אורי

 'דעת חכמה'ו' אורייתא' מחבר ספרי

 יהושע ַבן נון

ָרא מֶש  מֹות ָהֲאָנַשים ֲאֶשר ָשַלח מֶשה ָלתור ֶאת ָהָאֶרץ ַוַיקְּ הֹוֵשַע ַבן נון ֵאֶלה שְּ ה לְּ

הֹוֻשעַ   (טז יג,). יְּ

הנה, ודי באמרו  פסוק זה אומר דרשני, א. הלא כבר הזכיר שמות המרגלים עד

אלה האנשים אשר שלח משה. ב. מדוע שינה משה את שמו של יהושע. ג. מדוע 

ליהושע. ד. הלא מצאנו ששמו יהושע ממלחמת עמלק לאורך כל התורה, ואילו 

כאן משמע שרק כעת נשתנה שמו. ה. משמע ששינה שמו כעין שינוי שם אברם 

מר שאת הדברים האלה אמר לאברהם ושרי לשרה, ואילו בסוף שירת האזינו נא

 משה בעת בואו עם הושע בן נון. 

וקודם נבוא לבאר בענין, יש לעיין על דבר פלא המצוי רק בשמו של יהושע, 

נון הוא בחירי"ק שלא כמשפט הלשון לבוא בניקוד סגו"ל, והדבר תמוה.  ַבןשניקוד 

א(;  ַבן נּון )יהושע א, בחירק, כמו -ב( כתב: "ַבן ַהּכֹות  ורבינו אבן עזרא )דברים כה,

 יז(; וכן ֶשַבן ַלְיָלה ָהָיה א כה,מואל כמו בן בליעל )ש -א(. והטעם  ַבן ָיֶקה )משלי ל,

)יונה ד(". הנה ביאר שבן בחיריק ובן בסגול הם דבר אחד, אלא שנראה בדבריו 

שהרי כתב "והטעם", ולא ידעתי טעמו, וכיו"ב כתב על  –שבא לתת טעם לדבר 

 בחירק כמו בצרי, כמו ריש ורש, בן נון, בן לילה, בן הכות".  -בן יקה, "בן  אגור

בחירק כמו בסגול, ואמר בכל מקום בן נון  -א( כתב: "בן נון  והרד"ק )יהושע א,

בחירק ולא יאמר באחד מהם בסגול כמו שהוא מנהג ברוב, לפי שהן נדבקות שתי 

, ובהדבקם תקל הקריאה בחירק המלות לעולם, מפני שהם מלות זעירות ונדבקות

 ולא כן בסגול". 

אמנם הרמב"ן )שמות לג, יא( כתב: "וטעם בן נון, בא בחירק תמורת סגול, וכן 

י(, אם בן  א(, שבן לילה היה ובן לילה אבד )יונה ד, דברי אגור בן יקה )משלי ל,

ה ב(. ועם כל זה אני תמה מדוע לא נמלט בשם הצדיק הז הכות הרשע )דברים כה,
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אחד שיבא כמנהג? ואני חושב כי נהגו לקרותו כן לכבוד, כי היה הגדול בתלמידי 

משה רבינו ויקראו לו בינון, כלומר הנבון, כי אין נבון וחכם כמוהו. או יהיה ענינו 

 יז(".  יהושע שהבינה מוליד, יעשו נון מלשון לפני שמש ינון שמו )תהלים עב,

בינה, דבר זה יסדו חז"ל על הפסוק דברי  והנה יסודו של הרמב"ן שבן בא במקום

אגור בן יקה, שדרשוהו )ילקוט שמעוני משלי ל תתקסב( "א"ר חייא בר אבא למה 

נקרא שמו אגור שאגר את התורה, בן יקה שהקיאה", וביאר המצודות על אתר, 

שאגור מלשון אוגר בקיץ לחמה, ובן מלשון בינה, ויקה מלשון הקאה, שהקיא דברי 

 דברי רש"י שם "שאגר את הבינה והקיאה כך פירשוהו חכמים".  בינה, והם

כיו"ב ביאר האור החיים על בן הכות הרשע, "אמר בן בחירק, רמז שצריך 

להתבונן בו לדעת אם יכול לסבול המ', אבל אם אמדוהו לפחות מכן אינו לוקה 

לו אלא לפי מה שאמדוהו )מכות כב:(". כך גם נבאר האמור שבן לילה אבד שרמז 

הקב"ה שיתבונן בדבר, שאם על הקיקיון חס איך לא יחוס על ננוה העיר הגדולה. 

 ועיין מנחת שי משלי כג, א שהביא במסורה גם פסוק בין תבין. 

הושיעו מעצת מרגלים, בן נון  –כך גם יבוארו דברי הרוקח על אתר "הושע בן נון 

למד על כח הבינה, אלא למד בינה מן משה". הרי שביאר לשון בן בחיריק שבא ל –

 שקצת משמע שתיבת נון מרמזת על משה ולא ידעתי כיצד. 

ובמגלה עמוקות )ואתחנן אופן י"ב( ביאר יותר: "ומ"ש אחר כך צו את יהושע, 

צוה הקב"ה למשה שיגלה ליהושע אותו השער הפנימי שהוא סגור דהיינו שער נ', 

ולכן נקרא יהושע בן נון,  וז"ש וחזקהו קאי על אותו השער שגילה הקב"ה למשה,

ר"ל שגילה לו הקב"ה נ' שערי בינה, לקיים קרא )יהושע א ה( כאשר הייתי עם 

משה אהיה עמך וכו', כי יהושע לא נקרא רק בן נון בחיר"ק, מלשון בין תבין אשר 

לפניך )משלי כג א(, נ' שערי בינה ולא יותר וכו'". וע"ע קונטרס דברי חלומות אות 

הכהן, שביאר עפי"ז מדוע נשא את רחב הזונה. משמע שגם 'נון' כב לר' צדוק 

 מרמז על שער החמישים של הבינה, ולכן רמזוהו בשמו 'בן נון'.

 נמצאנו למדים חבל מלאכים שביארו טעם הניקוד בן להורות על בינת יהושע. 
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כתבו האחרונים )ספר אגרא דכלה לבעל רצ"א מדינוב, וכן הוא בחת"ס  טעם נוסף

בת תלמידיו בשם כתבי האר"י(: "באתי להזכיר בכאן פרט אחד מה שנתקשו כל מכתי

המפרשים למה נכתב בכל מקום בן בחירק, ודברי בעלי הפשט ידועים )עיין ברד"ק ריש 

יהושע(. ושמעתי מדברי אדמו"ר הרב הק' מהריעי"צ זצוק"ל שאמר בשם זקנו, דידוע מה 

נתרעמה עד שצירפה הקב"ה ליהושע, והנה  שאמרו רז"ל ב"ר פמ"ז א' שהיו"ד של שרי

היו"ד של שר"י לא היה לה ניקוד, ומהיכן נתהווה ניקוד ביהושע, אזי לקח הש"י תרין 

נקודות מג' נקודת הסגול שבכל מקום בתיבת בן, ועשה מהם שבא תחת היו"ד, ונשאר 

פטא בתיבת ב"ן נקודה אחת חירק, ודפח"ח". והנה הרב הק' הוא רבי יעקב יצחק מא

 וזקנו הוא הרב יעקב קאפיל שהיה אבי אמו, כמבואר בספר היכל הברכה.

אלא שטעם זה תמוה מכמה פנים, א. הלא גם כשנכתב הושע הניקוד בן נון בחירי"ק. ב. 

הלא כמו שנוספו שני נקודות באות יו"ד, כך נוספה נקודה נוספת באות שי"ן, שנעשה 

פת זו. )מלבד מה שצ"ב האם תיבת בן היא חלק מציר"י לשורו"ק, וכיצד נפרנס נקודה נוס

משמו של האדם(. ובהגהות לספר תורת משה, ביארו שכונת הביאור הוא, שאכן חסרו 

שתי נקודות מתיבת בן להורות על בינה, ושני נקודות הללו החזיר תשלומם בעת שנוסף 

אין כאן אות יו"ד על שמו, שמעתה הם תחת היו"ד, ובזה הדברים מובנים יותר, שאכן 

לקיחה על מנת לנקד את אות יו"ד, אלא שהיו שתי נקודות יתירות ובהם נקדו את האות 

 יו"ד. וכך הביא את הביאור בספר ברית אברהם )בראדי תרלה( מעצמו. 

ונראה ליישב את כל הפירושים יחדיו, שבכל מקום שבא הניקוד 'בן' בחיריק, בא לומר 

ו 'בן הכות' שאין הכונה שהוא בנו וצאצאו של שאינו בן ממש, אלא תוצאה ותולדה. כמ

הכות, אלא שהוא בר הכאה, וכן 'בן לילה' אין העץ בנו של הלילה, אלא הוא תוצאה 

של הלילה, כך גם יהושע בן נון לא היה נודע כבנו של נון, אלא מרמז כאן על שהיה בעל 

עזרא בבארו  בינה, ונפתח בפניו שער החמישים של הבינה, ואפשר שלזה כוונת האבן

תיבות 'והיה אם בן הכות הרשע', "והוא חייב להכותו לפי דעתי שהכה חברו", שר"ל 

שלכך נקרא 'בן הכות', משום שכתוצאה ותולדה שהוא הכה את חברו, לכך מכים גם 

אותו. )מסתבר שגם נקט, שסתם שם רשע בתורה, הוא כמו 'רשע למה תכה רעך', שזהו 

הוא הכה נעשה רשע, ולכך הוא גם בר הכאה, ודוק(. הרשע, וגם כאן כתוצאה ממה ש

אבל 'בן' בסגול, הוא בן ממש, וגם הנאמר למשל 'בן שישים שנה', ענינו שהוא בן 

 ותולדה של חיי שישים שנה, היינו שהם הביאוהו לגיל זה, והבן.

להכי, יש כבר מקום לדון בשאלה היסודית בפסוק, האם משה שינה את  השתא דאתינא

יהושע מהושע ליהושע, א"ד שהיה שמו מעולם יהושע, אלא שהיה רגיל בפי שמו של 

העם לקראו הושע, וכאן הדגיש משה את שמו המקורי יהושע, להזכיר שם שמים עליו 

להצילו משפת שקר. כי מלבד שני פעמים לא נזכר שמו בשם הושע בכל התורה כולה, 

 ו היה יהושע ולא הושע. ובכ"ה פעמים נזכר בשם יהושע, זה מורה שאכן עיקר שמ

ולכאורה מבואר בזוהר )ח"ג דף קנח, ב( כמו הצד השני: "ויקרא משה להושע בן נון 

יהושע, רבי יצחק אמר, וכי הושע קרייה קרא? והא כתיב )שמות יז ט( ויאמר משה אל 

יהושע, )שם לג יא( ויהושע בן נון נער, )שם יז יג( ויחלוש יהושע? אלא אמר ליה משה, יה 

שיעך מנייהו!" מבואר שאכן שמו יהושע מעולם, אלא שמשה קראו כאן בהדגשה בשמו יו

המלא להצילו. אלא שאם כן תמוה לשון הפסוק, שמשמע שמשה גרם לשינוי שמו, אלא 

שזה ניתן להבין על פי דברי הזוהר )ח"א רלד, א( שבא לשון ויקרא אין הכונה שתיקן שם 

מהותו ומתכונתו, כך ניתן להבין שמשה קרא  הדבר, אלא הכונה שהעמיד את הדבר על

 לו יהושע היינו שהעמידו על מהות שמו ששם ה' בקרבו.  
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וכן משמע בדברי הרוקח שכתב: "ויקרא משה להושע בן נון יהושע, פירוש כבר קראו 

כך, ויאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים, ומגיד לנו שאותו יהושע היה שנלחם בעמלק, 

 ה"ר יוסף".

נראה שנחלקו חז"ל בענין, ששיטת הזוהר ששמו יהושע מעולם, ואילו שיטת חז"ל עפי"ז 

בבראשית רבה ובסוטה לד: שמשה קרא והתקין שמו יהושע לבקש עליו רחמים להושיעו 

 מהמרגלים, וכן לתקן אות יו"ד של שמה של שרה. 

, שהלא נודע שמו יהושע מעולם בכל התורה עוד קודם לפרשה וכדי לתרץ הקושיא

דידן, ביארו המפרשים בכמה פנים. רבינו בחיי מבאר שמפני כבודו של משה נקרא כן 

בכל התורה, כעין משה שנקבע שמו בשם שנתנה לו בתיה בת פרעה. החזקוני כתב 

ששינה שמו מיד שנעשה משרתו, והביא מכמה מקומות שהמלכים שינו שמות 

מעולם נשתנה שמו על שם משרתיהם לשמות שמצאו חן בעיניהם. הספרונו מבאר שאכן 

שיושיע אחרים ושה' יושיעו מצרה, ולכאורה היינו גם במלחמת עמלק וכדו'. המהרש"א 

 )סוטה לד:( מבאר שנקרא כן בכל התורה על שם העתיד שישנה משה את שמו. 

והטור )הארוך( כתב: לפי הפשט לכך שינה שמו בשביל שהיה שר צבא במלחמת עמלק 

חו את עמלק לכך שינה את שמו שלא יכירוהו". ולכאורה הכונה ויצא לו קול בעולם בנוצ

ששינה שמו אחרי מלחמת עמלק להיות שמו הושע, וכאן שינה שוב את שמו ליהושע, 

 וצ"ב שהלא נקרא הושע שנים רבות אחר כך לעת זמן מיתת משה. 

אבל נראים דברי החת"ס )עה"ת(, שכתב שנראה לו לומר, שעל פי האמת נקרא שמו 

ה יושיעו, אלא שנקבע שמו הושע לאמר שאינו צריך לסיוע -תיו יהושע, לאמר שימאבו

והוא נושע מעצמו, וכאן החזיר משה את שמו ליהושע שהוצרך לסיוע מאת ה' להושע 

 מהמרגלים. 

לדבריו ניתן להבין שאכן אין מחלוקת בין הזוהר לדברי חז"ל בנגלה, והיינו שאחר זמן 

מלחמת עמלק וכדברי הפשטנים, או לאחר שנתגדל אצל  מה שינו שמו להושע, או אחר

משה להיות משרתו, וכאן חזר משה וקראו בשמו, גם שבזה שינה שמו לשם זה, וגם 

 שכאן העמיד את יהושע על מעלתו ומהותו, ולכן רק בשם זה הזכירתו התורה. 

וק עפי"ז יש לפסוק לפנינו שני משמעויות, אם הביאור שיהושע נשתנה שמו, בא הפס

לבאר שאלה שמותם וששמותם גרמו להם, וכמו שביארו חז"ל שבשמותם נרמז עוונם, 

ואילו יהושע בן נון נשתנה שמו, וכך דברי ראב"ע "וטעם אלה שמות האנשים אחר 

שאמר ואלה שמותם, להודיע כי כן היו שמותם לעולם ולא השתנו כמו הושע". אמנם 

תם אלא שמשה החזיר שמו ליהושע אם היה שמו כך מעולם, אם כן אמר שאלה שמו

כפי מה שהיה, כי שמותם כפי מה שהם על חטא מועדים, ועתה שינה שמו להוציאו 

 מקשר השלוחים ולשנותו מהם. 



 

 עדעמ'  -אספקלריא 

 

 

הרחב דעת י"ג חלקים על מלאכות , מח"ס הרב אליהו הורביץ/ תורת ה' תמימה 

 שבת

 האם המקושש עשה מלאכה שאינה צריכה לגופא

ֵני יַ  יו בְּ יֹום ַהַחָבתַוַיהְּ ֹקֵשש ֵעַצים בְּ או ַאיש מְּ צְּ ָבר ַוַימְּ ָרֵאל ַבַםדְּ  )טו, לב( שְּ

ְגֵזיַרת ַשְבָתא  ,ַוֲהוֹו ְבֵני ַיְשָרֵאל ַשְרַיין ְבַמְדְבָראובתרגום יונתן בן עוזיאל: 

 ,ָקם ַגְבָרא ַמְדֵבית יֹוֵסף ,ןְבַרם ְקָנָסא ְדַשְבָתא ָלא ַאְשְתמֹוַדע ְלהוֹ  ,ַאְשְתמֹוַדע ְלהֹון

ַויַתנּון  ,ְוֶיֱחמּון ָיַתי ַסֲהַדָיא ,ָאַמר ְבֵמיְמֵריּה ַאיַזיל ְוֶאְתלֹוש ַקיַסין ְביֹוָמא ְדַשְבָתא

ּוְבֵכן ַאְשְתמֹוַדע ְקָנָסא ְלָכל ֵבית  ,ּומֶשה ַיְתַבע אּוְלַפן ַמן ק ָדם ְיָי ְוַידֹון ָיַתי ,ְלמֶשה

 .ָרֵאלַיְש 

מבואר בתרגום יונתן, שהמקושש התכוון לשם שמים, שעם ישראל ידעו שצריך 

לשמור את השבת, אך לא ידעו מהו עונשו של המחללה, ובכדי שידעו באיזה 

מיתה הורגים את המחלל שבת, לכך חילל שבת ועי"ז התפרסם עונשו של המחלל 

 שבת.

 דברי המהרש"א ע"פ ביאור התרגום יונתן

חידושי אגדות ב"ב דף קיט. כתב שעפ"ז מבואר כוונת בנות צלפחד ובמהרש"א ב

ַּכי ְבֶחְטאֹו  וגו'ָאַבינּו ֵמת ַבַמְדָבר  בפרשת פנחס, שאמרו במדבר פרק כ"ז פסוק ג

 , וצ"ב מה הכוונה, כי בחטאו מת. ֵמת

, א"כ לפ"ז כוונת בנות מקושש זה צלפחדאלא, שבגמ' בשבת דף צו: איתא, 

חטאו מת, שלא חטא אלא רק בכדי שימות, שמצד עצם המעשה שלו צלפחד, כי ב

לא היה שום חטא, ורק בכדי להודיע את חומרת המיתה לכך עשה שיחשבו 

 שחוטא.

והטעם שלמקושש עצמו לא היה שום חטא הוא משום שמעשיו היו מלאכה 

שאינה צריכה לגופה, שהרי לא היה צריך את המלאכה, וכל מעשיו היו רק בכדי 

דיע את חומר מיתתו של המחלל שבת, וא"כ זה דומה לחופר גומה ואינו צריך להו

 לעפרה שפטור משום שאינו צריך את גוף המלאכה.



 

 עהעמ'  -אספקלריא 

 

 

וממילא המקושש מצד עצמו לא עבר שום איסור דאורייתא ויתכן שחז"ל עוד 

לא גזרו עדיין על זה, אלא שהעדים והבי"ד לא יכלו לדעת שעושה כן רק על דעת 

דברים שבלב, ולכך דנו אותו למיתה ע"פ העדות, אך הוא עצמו אליבא זה, והם 

 דאמת לא היה חייב מיתה, עכ"ד המהרש"א.

 קושיה על דברי המהרש"א

ודברי המהרש"א צריכים ביאור, שלכאורה זה לא נחשב כמשאצל"ג, שמשאצל"ג 

, וכגון שחופר גומא, אינה לפי מה שאסרה התורה העשייה תכליתזה כש

אסרה תורה זה לעשות חלל באדמה ובבית חייב משום בונה ובשדה שהמלאכה ש

משום חורש, ולכך כשאינו צריך את החלל עצמו אלא רק עפרה, נחשב 

כמשאצל"ג, שהתורה לא אסרה לאסוף עפר, והאדם לא עסק בעשיית חלל אלא 

 רק בלאסוף את העפר.

לצורך אך המקושש לא קושש לצורך אחר מגוף המלאכה, שעשה את המלאכה 

מה שאסרה תורה, וכגון למ"ד שהיה תולש עיין בגמ' בשבת צו:, הרי שהוא תלש 

לצורך השימוש בעצים, ורק הסיבה מדוע קושש לא הייתה מחמת שכעת היה 

צריך עצים עצמם אלא להודיע את חומר המיתה, אבל זו רק הסיבה מדוע קושש, 

 וזה לא עצם תכלית מעשה המלאכה.

שחופר חלל לצורך חללה, אך הסיבה שהוא חופר את החלל והרי זה דומה לאדם 

הוא לא מחמת שרוצה להשתמש בו אלא מחמת שגוי כפו אותו לחפור את החלל, 

שלכאורה זה נחשב כמלאכה הצריכה לגופא, שסו"ס מעשה החפירה הייתה 

לצורך החלל, אלא שאינו צריך את החלל עצמו, וא"כ ה"ה גם המקושש, עצם 

כליתה, אלא הסיבה שעשה את המלאכה הייתה סיבה צדדית המלאכה הייתה לת

שרצה להודיע את עונשה, וזה לא סיבה להחשיב את המעשה כמלאכה שאינה 

 צריכה לגופא.

ומצאנו כן להדיא בתוס' בשבת דף עב: בד"ה הניחא, שכתב בתוך דבריו, שהמחלל את השבת 

צמה ועשה כן רק מיראה, מיראה חייב חטאת, ומבואר שלמרות שאינו צריך את המלאכה ע

 בכ"א אינו נחשב כמלשאצל"ג, וה"ה המקושש.



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

 

 חבר הפוסקים שסברו כהמהרש"א

אך באמת שיש חבר פוסקים שנקטו שבכי האי גוונא נחשב כמלאכה שאינה צריכה לגופא, 

 וכדעת המהרש"א.

המהרי"ק בסי' קל"ז כתב בתוך דבריו בפשיטות, שבמקום שעכו"ם כופה על אדם לחלל שבת 

אם לאו יהרגנו וכגון שמחייבו לקצור אספסתא )הוזכר בסנהדרין דף עד:( או שמחייבו לבשל ו

בשבת )הוזכר ביבמות דף קכא:(, אין בזה איסור דאורייתא משום שזה משאצל"ג, שאינו צריך 

את הקצירה עצמה אלא בכדי להינצל ממיתה, וזה דומה להורג מזיקים שלא ימיתוהו שזה 

נו רוצה את עצם הריגתם ורק חס על נפשו שלא יזיקוהו, ה"ה גם בזה אינו משאצל"ג משום שאי

 צריך את הקצירה עצמה ורק עושה א"ז בכדי שלא יהרגוהו.

חוות יאיר סי' קפ"ג, שדן לגבי השר שכפה את בעלי המלאכה לחזק את שו"ת וכך גם כתב ב

ושה מחמת כפייה העיר מידי יום גם בשבת, וכתב שם שזה משאצל"ג, וכדעת המהרי"ק שהע

 נחשב כמשצאל"ג שאינו צריך את המלאכה עצמה ועושה כן רק לצורך השר.

וכך גם כתב בשו"ת יהודה יעלה יו"ד סי' כ"ו, שהביא ששאלו מדוע בג' עבירות חמורות צריך 

מלאכות כשעובר עליהם במזיד אינו נעשה מומר לכל התורה, ובבכ"א ו ,להיהרג ולא לעבור

ותירצו,  הכיצד זה יתכן, כשעובר במזיד נעשה מומר לכל התורה,אך  ,עובר ולא נהרג ,שבת

שבאמת שבת חמור יותר מג' עבירות, אלא שכשכופים אותו לעבור זה נעשה משאצל"ג ואין 

 וציין לדברי המהרי"ק. ,בזה איסור תורה, ולכך אינו צריך להיהרג, והסכים עם דבריהם

בי מקרה שאונסים אדם לעבור על אחד מג' וביותר כתב הפמ"ג במש"ז סי' שכ"ח סק"ד לג

עבירות ויכול להינצל ע"י שיחלל שבת, שלגבי שפיכות דמים שזה פיקוח נפש וודאי שמותר 

ומחויב לעשות כן, ואפילו לגבי ג"ע וע"ז, יחלל את השבת משום שזה משאצל"ג, שאינו צריך את 

 והע"ז.חילול השבת עצמו ועושה א"ז רק בכדי להינצל מהכפיה של הג"ע 

ובחת"ס חו"מ ח"ה סי' קצ"ד כתב לגבי רופא שהיה נוסע בשבת לרפאות גויים ושאלוהו באם 

למחות בידו, וכתב בתוך דבריו שנחשב כמשאצל"ג, משום שעושה את מעשיו בשכר ואינו צריך 

 את עצם הרפואה אלא עושה כן רק לצורך הממון.

שאינו עושה  וע אינו נחשב כמשאצל"ג,ובאמת עיין בפני יהושע על התוס' הנ"ל, שהתקשה מד

 , וזה כשיטת המהרש"א.את המלאכה לצורך הדבר אלא רק בשביל שלא ייוסר

 החולקים עליו

בביאור גדרי המלאכות בד"ה ודע דעיקר  מהלכות שבת אפרק מרכבת המשנה אך מצד שני, ה

צון השלטון פירוש משאצל"ג וכו', נקט בפשיטות שהעושה מלאכה משום שצריך לעשות את ר

זה נחשב מלהצל"ג, משום שרוצה את עצם המלאכה, וכגון לגבי חרישה שרוצה את עצם 

 החרישה, ורצון השלטון הוא רק הסיבה מדוע רוצה את החרישה.

זה משאצל"ג  שאיןהנ"ל על המהרי"ק,  נובשו"ת שואל ומשיב ח"ב סי' ס"ב הקשה כדבריוגם 

 "ש מה שכתב בזה.ועיי הרי רוצה את המלאכה ורק אנוס עליה,

 ובאמת שהתוס' כתב כדבריהם, והכיצד נחלקו כל הפוסקים על תוס' מפורש  בזה.

 חילוק המהרש"ג בין ב' מקרים

קשה על המהרי"ק כנ"ל, ודבריו שם הם לגבי מחנות כפיה הת גם מהרש"ג ח"ב סי' כ"גה והנה

בלים שם שכר, וכתב שהיהודים היו עובדים שם ועי"ז היו ניצולים מסכנת מוות, והיו גם מק

שנראה פשוט שאם מקבל שכר אא"ל שזה משאצל"ג, שהרי עושה את המלאכה גם לצורך 

 השכר וממילא צריך לגופה.

מלאכה שהכפייה תגרום שה השיש מקראלא שלמעשה כתב שם שיש לחלק בין המקרים, 

רצון אלא רק לעשיית  כלל כוונת עשייתו אינה למלאכה עצמה כלומשום ש ,חשב כמשאצל"גת



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

 

וכגון שבאמת רוצה שהמלאכה  ופאלגריכה הצלאכה הגוי, ויש מקרים שהמעשה יחשב כמ

 תיעשה אלא שסיבת עשייתו היא לרצון הגוי.

ועיקר החילוק הוא בין מקרה שהעכו"ם רוצה את התוצאה של המלאכה לבין למקרה 

עצמה שעיקר הכפייה היא כלפי העשייה  רהשבמק ,שהעכו"ם רוצה את העשייה מצד עצמה

ואינו צריך שיגמור את מלאכתו, אלא רק רוצה שיעבוד אצלו כשכיר יום, בזה אין לישראל שום 

 הנאה מהמלאכה וכל מעשיו הם להינצל מההריגה וזה משאצל"ג.

אך במקרה שהעכו"ם צריך את התוצאה של המלאכה, וכגון שהעכו"ם אומר לו לקצור פירות 

מההריגה הוא מה שמביא לו את הפירות לאכול, בכדי שיהיה לו פירות לאכול, בזה הצלתו 

 וא"כ צריך את הקצירה עצמה בכדי להינצל, וזה ייחשב כמלאכה הצריכה לגופה.

 חילוק האג"מ בין ב' מקרים

עמד בזה, וכתב לחלק בין המקרים באופן אחר, שאפילו אם נימא  אג"מ ח"א סי' קכ"אה וגם

רות לעכו"ם, בכ"א שייך מקרה שייחשב שרוצה את העשייה עצמה, וכגון שצריך להביא פי

 כמשאצל"ג, ומשום  שבזה גופא אפשר לחלק בין המקרים.

ואינו עוסק שכל כוונת העשייה של היהודי היא רק בכדי לסלק את יראת המוות,  שיש מקרה

 ,כפה אותועכו"ם חרי שכלל במעשה עצמו וכל תכליתו היא רק שלא יהרגוהו, אך יש מקרה שא

 .העכו"ם יהנה מהעשייה ושיהיה מרוצה מעצם המלאכההוא כבר רוצה ש

גם אם  וכגון שמבשל לעכו"ם, שכל מחשבת העשייה היא רק להינצל מהעכו"ם, רהבמקו

זה ייחשב  בשביל זה צריך שהתבשיל יהיה טוב אך סו"ס הוא רוצה את הצלתו ולא את התבשיל,

 רק בהצלת נפשו.כמלאכה שאינה צריכה לגופה, שאינו עוסק כלל במעשה עצמו אלא 

 שבתכלית עשייתו יש גם רצון שהעכו"ם יהיה מרוצה מהתבשיל וגם לזה כוונתו, רהך במקא

בזה ייחשב כמלאכה הצריכה לגופא, למרות שסיבת עשיית המעשה היא מחמת שרוצה להינצל 

ממיתה, אך למעשה כעת כבר עוסק בתכלית המלאכה עצמה, והסיבה מדוע עושה את 

 שהמלאכה תחשב כמשאצל"ג. המלאכה זה לא גורם

 היוצא מדבריהם

שב' בנ"א עושים את אותה המלאכה מאותה ומדברי המהרש"ג והאג"מ יוצא דבר מחודש, 

הסיבה ולאותה התכלית, והאחד הוא משאצל"ג משום שמגמתו היא רק לרצות את הגוי והשני 

ה את העשייה ולמהרש"ג הדבר תלוי באם עוש הוא מלהצל"ג משום שמגמתו היא תיקון הדבר,

עצמה או את תוצאת המעשה, ולאג"מ זה תלוי באם כל כוונתו לסלק את יראת המיתה או 

 שכוונתו שהעכו"ם יהנה ממעשיו.

ובאמת שזה מה שהתחדש בעיקר הדין של מלאכת מחשבת שאין אדם חייב אא"כ עושה את 

הדבר יכול שהרי כל גדרי מלאכת מחשבת תלויים בדעת האדם, ובקל המלאכה לצורך גופא, 

להשתנות ע"פ כוונותיו ורצונותיו, ולכך גם התמקדות העשייה של האדם באם היא לתיקון 

 ג.תקבע באם זה משאצל"ג או מלהצל" ,הדבר או לכפיית הגוי

 יישוב דברי המהרש"א לפ"ז

ולפ"ז אפש"ל שאין כאן כלל מחלוקת בין הפוסקים, אלא הדבר תלוי בכוונה שבמעשה האדם, 

בזה, כוונתו במקרה שאחרי שעושה מיראה, הוא גם רוצה את תיקון הדבר  שהתוס' שחייב

עצמו, וחבר הפוסקים שנקטו בפשיטות שנחשב כמשאצל"ג, דבריהם במקרה שאינו עוסק כלל 

 בתיקון הדבר וכל מגמתו היא סילוק יראת המיתה בלבד.

ריכה וממילא מובארים דברי המהרש"א, שהטעם שהמקושש היה נחשב כמלאכה שאינה צ

לגופא הוא משום שהמקושש לא רצה כלל את תיקון הדבר, ולמהרש"ג צ"ל שלא רצה את 

תכלית המעשה אלא רק את העשייה עצמה, ולאג"מ צ"ל שלא רצה את המעשה עצמו אלא כל 

  כוונתו הייתה שיהרגוהו, ובזה לכו"ע נחשב כמשאצל"ג.



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  לציון הראשון ןרמה / פינת ההלכ

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 סיוע וזהירות בדרכים

הנוסע מעיר לעיר והנה הוא רואה מכונית חונה בצד הדרך והנהג עומד  שאלה:

על אם הדרך אובד עצות ומסתבר שהתרחשה לו תקלה ברכבו, האם יש מצוה או 

י המכוניות החולפות שרואים זאת, לעצור באופן שלא יהיה שום חובה על נהג

סיכון ולהגיש במידת האפשרות עזרה לנהג השרוי במצוקה, אם בתיקון הרכב או 

 בעצה טובה, או שרשאים להמשיך בדרכם בלא להתחשב?

ג מהלכות רוצח ושמירת נפש הלכה א'(: מי שפגע "כתב הרמב"ם )פיתשובה: 

בהמתו רובצת תחת משאה, בין שהיה עליה משא הראוי  בחבירו בדרך ורואה את

בין שהמשא יותר מהראוי לה, מצוה עליו לפרוק המשא מעליה, והיא מצוה  ,לה

כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת ' )שמות כג ה( מן התורה, שנאמר

מו . ולא יפרוק המשא וילך לו ויניחנו נבהל, אלא יקים ע'מעזוב לו עזוב תעזוב עמו

, וזוהי מצוה 'הקם תקים עמו)דברים כב ד( 'ויחזור ויטעון משאו עליה, שנאמר 

 אחרת. 

, שונא זה אינו נכרי 'חמור שונאך'וכתב עוד הרמב"ם )שם הלכה יד(: מה שנאמר 

והלא  ?!מאומות העולם, אלא ישראל הוא, והיאך יהיה לישראל שונא מישראל

כגון שראהו עובר עבירה  ,מיםאמרו חכ '?!לא תשנא את אחיך בלבבך'נאמר 

והתרה בו ולא חזר מרשעו, הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה תשובה ויחזור 

מצוה  ,מרשעו, ואף על פי שלא עשה עדיין תשובה, הואיל ומצאו נבהל במשאו

שמא ישהה בשביל ממונו ויבוא לידי סכנה,  ,לטעון ולפרוק עמו, ולא יניחנו וילך
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מאחר שהם נלוים  ,בין רשעים בין צדיקים ,ת ישראלוהתורה הקפידה על כל נפשו

 .אל ה' ומאמינים בעיקרי הדת"

ומבואר בדבריו, שטעם מצות פריקה אינו בשביל צער בעלי חיים דוקא, שהחמור 

ולכן פסק רובץ וסובל, אלא טעם המצוה כדי שיעזור לחבירו ישראל בעת צרתו, 

אינו  ,משא שעליה של גוישאם היתה הבהמה של גוי וה הרמב"ם )שם הלכה ט'(

שלא יוציאו שם רע נגד היהודים ותתרבה חייב לטפל בה כלל, אלא משום איבה, 

אבל אם הבהמה של גוי והמשא של ישראל חייב לפרוק ולטעון אנטישמיות, 

היה צריך  ,משום צערו של ישראל. ואילו היה הטעם משום צער בעלי חיים

לשון הרמב"ם הנ"ל פסק מרן בשלחן וכ הישראל לפרוק המשא גם בבהמת גוי.

 סימן רעב סעיף ט' וי'(. שן משפטוח)ערוך 

ומעתה נראה שלפי טעמו של הרמב"ם שתלה הטעם של מצות פריקה, משום 

צערו של ישראל בעל הבהמה או המשא, אין חילוק בין בהמתו של ישראל 

למכוניתו שאירע בה תקלה באמצע הדרך, והוא עומד על אם הדרך ומצפה 

ואפילו  ,עזרה, ולפעמים יוכל גם כן לבוא לידי סכנה, כמו שקרה מספר פעמיםל

ללמוד מן הטעם להקל, אבל שלא למאן דאמר לא דרשינן טעמא דקרא, זהו רק 

, וכמו שכתב בשו"ת חתם סופר )חלק יורה דעה טעמא דקרא דרשינן –להחמיר 

יס בשו"ת בית יצחק לקעוכן הסכים הגאון רבי יצחק שמ ,סימן קד, וכן בסימן רנד(

 . קמח אות ב'( 'סי ו"דב מי"קמג אות ה', וח 'ד סי"א מיו")ח

 ,גם כאן יש מצוה וחובה על כל נהג ותיק ומכונאי הרואה בצערו של זה פי"זול

ולא יניחנו , לעצור את רכבו ולגשת לעזור בתיקון המכונית המקולקלת וכיוצא בזה

ל הנהג ענתה בו שאיננו שומר תורה מבוהל וילך לו לדרכו. ואף אם הכרת פניו ש

כיון שבדרך כלל רוב עם ישראל )מלבד הרפורמים ומצות כדת, מכל מקום 

בעיקרי האמונה, לכן מצוה לעזור לו  ניםעל כל פנים מאמי והקונסרבטיבים(

 וכמו שכתב הרמב"ם לגבי שונא מישראל. ,ולחלצו ממצוקתו
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מי שפגע בעגלה ש( כתב שן משפט סימן רעב אות ח'וח)ובספר ערוך השלחן 

הרתומה לסוס ושקעה ברפש וטיט, חייב לסייע לעגלון לפרוק המשא, ולהוציא את 

העגלה והסוס למקום יבשה, שזוהי מצות טעינה. וכן אם נשבר אופן מהעגלה, או 

בכל מה שאפשר לו, )אם יודע( החלק שהאופן מתגלגל בו, חייב לסייע ולתקן 

שהעגלה הולכת יפה למישרים. וכל זה ממצות וללוותו מעט עד שיראה ויווכח 

בנידון שלנו אם התקלקלה המכונית באמצע הדרך, מצוה  וגםפריקה וטעינה. 

ועל כל פנים יש בזה מצות גמילות  ,וחובה להגיש עזרה לנוסעיה בכל מה שאפשר

 ה'.עולם חסד יבנ' כבר נאמר )תהלים פט ג(ו ,חסדים

 חובת הזהירות בדרכים

הולכי הדרכים והנהגים על הכביש נתקלים במקרים שונים  יום,-בחיי היום

בענינים שבין אדם לחבירו, ויש לדעת כיצד עליו להתנהג, ללכת בדרך הישר 

והטוב, ובפרט שפעמים ויש בזה ענין של פיקוח נפש, ונודע שכמה וכמה מחוקי 

התנועה והתעבורה כיום יש להם סמך בהלכה, ועל כן יש להקפיד על חוקי 

 ה.התנוע

ובכלל זה מי שיש לו מכונית, עליו ליזהר שהבלמים יהיו טובים, ושההגה יהיה 

תקין, ויקפיד על חוקי התנועה, ולא יסע במהירות מופרזת, כדי שלא יביא עצמו 

וכבר אמרו בגמ' )ברכות נה ע"ב( שהעובר על יד קיר נטוי, הוא ואחרים לידי סכנה. 

א מעמיד עצמו בסכנה וגורם שיבדקו מהדברים שמזכירים עוונותיו של אדם, שהו

 אחריו אם הוא ראוי לעשות לו נס, וכן הדבר במי שנוסע בפראות. 

כהן שהיה נוהג במכונית, וגרם בידים לתאונה קטלנית, אם נהג ברשלנות, כגון ו

שנסע במהירות מופרזת, או שלא ציית לתמרור במקום שהיה עליו לעצור, ועל ידי 

ם לאיבוד נפש מישראל, הרי שגגתו עולה זדון, ונפסל כן התנגש ברכב אחר, וגר

אולם אם היה אנוס . מלעלות לדוכן לישא כפיו לעולם, אף על פי שעשה תשובה

לגמרי, כגון שהיה נוהג בזהירות, ובפתע פתאום קפץ ילד לתוך הרחוב והתגלגל 

ת, אם קיבל עליו תשובה על פי הוראת חכמי ישראל, ולרגלי המכונית ונדרס למו



 

 פאעמ'  -אספקלריא 

 

 

על התקלה שיצאה מתחת ידו, רשאי לישא כפיו, כיון שהיה אנוס בזה. וכל שכן 

 ,אם הנפגע לא מת מיד אלא לאחר כמה ימים, שיש להקל בזה על בעלי תשובה

 .ושב ורפא לו

שהרוכב על סוס דוהר אין לו רשות לרוץ כתב בתשובת הרא"ש )כלל קא סי' ה( ו

ור את הסוס הדוהר כשירצה, ופושע במקום שבני אדם רוכבים, שמא לא יוכל לעצ

 וכך פסקחשיב, ודינו כאילו הזיק בגופו, וחייב לשלם כאשר יושת עליו בבית הדין. 

שעח( שאם בא אחד רוכב על סוסו מאחרי חבירו, ופגע בסוס  וף סי'"ע )חו"מ סובש

שחבירו רוכב עליו, וניזוק הסוס, חייב לשלם ככל מה שישומו בי"ד, מה שנפחת 

בדרך שרכב שנסע ופגע ברכב שלפניו, וגרם לו היזק, וכן הדין ב הפגיעה. הסוס ע"י

, וכל שכן אם נהג ת הנזק שגרםוכלל חייב לשאת במלוא האחריות ובהוצא

משום כך ו .במהירות מופרזת, חייב לשלם על כל נזק שעשה, כי אדם מועד לעולם

ונה ונזק למנוע תאהנהג שמאחור לנקוט באמצעי זהירות מירביים כדי חייב 

 רכב שלפניו. מה

והנוהג ברכב באופן שמסכן עצמו ואחרים, וכגון שנוסע במהירות מופרזת או נהג 

המתעסק בפלאפון במהלך הנהיגה, אם היה בידו להוכיחו והמשיך בכך, עליו 

להתקשר ולדווח למשטרה ויתריע על כך. וכן אם רואה נהג העוקף בצורה 

 ו"ב. מסוכנת, או הנוסע כשהוא שתוי, וכי

המשתדל להשיג רשיון נהיגה, והוא חולה במחלה סמויה שאינה מתגלית כמו כן, 

להודיע  ה שגרתית, כמו מחלת הנפילה וכדו', היודע על כך עליועל ידי בדיק

למשרד הרישוי, למנוע בעדו השגת רשיון בכדי שלא יגרום לתאונות ואסונות 

 ., ומצוה למנוע תאונות אלובנהיגתו

 אחר נסיעה מעיר לעירברכת 'הגומל' 

אביב וכיו"ב, האם צריך -רבים שואלים אודות הנוסע מירושלים לבני ברק, תל

תורה, וההלכה היא שהנוסע מעיר לעיר -לברך אח"כ ברכת 'הגומל' כשעולה לספר

דק'(, מברך ברכת הגומל.  72במשך זמן הילוך פרסה, דהיינו שעה וחומש )
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ינה למדינה מברכים, אבל הספרדים והאשכנזים נוהגים שרק אחר נסיעה ממד

מברכים גם אחרי נסיעה מעיר לעיר, בתנאי ששהה בדרך שיעור פרסה, דהיינו 

עצם הנסיעה, אך אם היה פקק בדרך ובשל הפקק התארכה לו הנסיעה לכדי 

שיעור פרסה )וכמו שלצערינו הדבר מצוי בכמה מכבישי הארץ(, ולולי הפקק היתה 

ה, אינו מברך, ראה בשו"ת יביע אומר )ח"א או"ח סי' הנסיעה קצרה משיעור זמן ז

 יג, וח"ב או"ח סי' יד(.

ברם, אם נוסע וחוזר באותו יום, אפילו בלילה, ולא היה הפסק שינת הלילה, 

ובשתי הנסיעות יחדיו, בהלוך ובחזור, היה בהן כדי שיעור פרסה, מצטרפות הן 

, אין הנסיעות מצטרפות ומברך הגומל. אך אם נסע ביום אחד וחזר ביום אחר

 לברך הגומל.

 נוסח הברכה כשמוציא רבים

כשיש בבית הכנסת כמה אנשים שצריכים לברך הגומל, אינם חייבים כולם 

לעלות בזה אחר זה ולעמוד אצל הס"ת ולברך, הן משום טורח ציבור וגם שאין 

נו צורך בכך, אלא אחד יעמוד ויברך ויאמר להם שהוא מכוין להוציאם והם יכוו

לצאת בברכתו, )ולא יענו 'ברוך הוא וברוך שמו', משום הפסק(, וכך יצאו בברכתו 

 מדין 'שומע כעונה'.

ואף כשמוציא אחרים בברכתו לא ישנה נוסח הברכה לומר 'שגמלנו כל טוב', 

בלשון רבים, אלא יאמר בלשון יחיד, 'שגמלני כל טוב', דכיון שיוצאים בברכתו, 

 הרי זה כבירכו בעצמם.

מנם יש ראשונים שגרסו 'שגמלנו', אולם רוב הראשונים ובראשם ג' עמודי וא

ההוראה, הרי"ף )ברכות מ"ג(, הרמב"ם )פ"י מהל' ברכות ה"ח(  והרא"ש )ברכות 

סי' ג( שהנוסח הוא בלשון יחיד, וכן כתב השו"ע )סי' ריט ס"ב(. וכן הנוסח בספר 

וכבר אמרו בירושלמי  האשכול, בכל בו, אבודרהם, סמ"ג, רש"י בספר הפרדס,

)ברכות דף ו( "תני רבי יוסי אומר, כל המשנה מטבע שטבעו חכמים בברכות, לא 

 יצא ידי חובתו".
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 שדר קודם בבית מזוזה קבע שכתב שאם יט( )סי' א"וכיו"ב העירו על דברי המג

 בו שיש בבית לדור 'אשר קדשנו במצוותיו וצוונו מברך בתוכו לדור כשנכנס בתוכו,

 לחדש רפט( העיר על דבריו שקשה סי' ד"ויו יט סוף סי' )או"ח יוסף ובברכי מזוזה',

על  כ( סי' ד")חיו משביר ראש ת"בשו כ"וכ ובפוסקים, ס"בש נזכרה שלא ברכה

 חידוש באחרונים ולא בראשונים לא מצינו שלא ממני, שגבו "ודבריו א:"המג דברי

 עשה שיפה כתב א("סק פטר סי ד")יו דעה שערי בספר כזאת". גם ברכה לברך זה

 קשה באמת כי הדבר, החליט ולא 'ואפשר' בלשון אלא כן כתב שלא א"המג

 וראה עוד קושיא, איזו מחמת ס"בש נמצא שלא בברכות חדש מטבע להמציא

 )ח"א או"ח סי' כה אות ה, ח"ח יו"ד סי' כ"ז אות ד(. אומר יביע ת"בשו

* 

יצחק קורלנסקי. לתגובות:  שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 וראיתם אותו וזכרתם

 ועשירים אחד במקום עניים תורה 'דברי והוא, הלימוד בדרכי כלל מסרו ל"חז

 חסר וחשים, וסוגיא הלכה או, בתורה פרשה לומדים אנו לעתים אחר'. במקום

  .אחר במקום מסבירה, עשירה, השלמה אחר לתור יש. הבנה ובהירות

ַלח הפותחת, המרגלים מעשה, פרשתנו היא בולטת דוגמא ךָ  שְּ רּו ֲאָנַשים לְּ  ֶאת ְוָיתֻׁ

 המעשה אך. לשלחם רבינו משה על ומצווה יוזם ה"הקב לכאורה,. ְּכַנַען ֶאֶרץ

 הדור' לבני ומספר רבינו חוזר משה דברים. ספר מעמיק ומתרחב כשלומדים

ְלֶכם ֵאַלי ַוַתְקְרבּון הפרטים, ומתחיל כל את מספר שם .'החדש ָחה ַוֹתאְמרּו ּכֻׁ לְּ  ַנשְּ

ָפֵנינו ֲאָנַשים ֵעיַני מגלה ב'משנה תורה', ַוַייַטב ָהָאֶרץ... משה ֶאת ָלנּו ְוַיְחְפרּו לְּ  בְּ

 הסכים ה"הקב המקום'. בעיני לא 'אך, ֲאָנַשים ָעָשר יםְשנֵ  ַמֶּכם ָוֶאַקח ַהָדָבר,

 לחברו שאומר 'לאדם י"ברש כמשל הנפלא המובא המרגלים, לשליחת' בדיעבד'

 חמורך...'. לי מכור

. החטא גודל ואת, העניינים מהלך את להבין יתקשה בלבד שלח הלומד פרשת

 לא אלה שבלעדיהםכ, נחוצים פרטים מגלים הראייה שדה את מרחיבים כאשר אך

 דברי תורה עניים כאן ועשירים שם. .העניין לעומק יורדים היינו

 עלינו להתבונן כי לתלמיד'. תלמידים' ומכירים רואים אנחנו. תלמידינו עם כן

, יענקי' 'התלמיד את מלמד אני. הרי הם בנים, אחים, שכנים ונכדים, נוספות פנים

 כל! מצבו את בעין עין לא רואים אנחנו .יענקי' 'הבן חיים עם לעומתנו, ההורים

 למה. בשיעור עייף תלמיד'. אחר במקום ועשיר אחד במקום הוא 'עני ילד-תלמיד

 או? העריבה שנתו המונעת משפחתית סיבה יש אולי? מזלזל שהוא לקבוע למהר

? זו בתקופה עצוב חלילה או משמח אירוע יש אולי. בית בשיעורי מצויד שאינו
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 או, בכיתה חברתי משבר עובר הוא אולי. ומתחצף עצבני בבית הילד, ומאידך

בדרך כלל, כשמגלים יכולת והצלחה שיש  ?רוחו את שמעכיר לימודי קושי

 .כאן, ניתן לרוממו גם במקום האחרלתלמיד 

היה קופצני ובלתי מרוסן. אורח לרגע רואה כל פגע,  שבכיתה תלמיד, ָהֹיה ָהָיה

המחנך כי עליו לפנות לאב בדרישה לערוך אבחון וה'בוחן' העיר את לתשומת לב 

'קשב' לבנו. השיב המחנך "אילו היית מכיר את אביו לא היית מציע כך". ממשיך 

הבוחן "אהה, אתה רומז שזה גורם תורשתי...?" המחנך מסביר "אביו מאושפז 

רח"ל במחלקה קשה ביותר, כבר למעלה משנה. אין בית ואין משפחה. לילד אין 

שב, ואף לא כפייתיות. העזרה שניתן להגיש לו היא אמירת פרקי תהלים בעיית ק

 ולשפוך שיח לרפואת אביו, ה' ירפאהו ויחזקהו...". עניים במקום אחר...

ללב תלמידו. מי בכיתתך בן  להביןלהכיר עובדות בסיסיות בשביל  המחנך על

כיתה? איזה אב בכור, בן יחיד, או בן זקונים. מי עבר דירה והצטרף רק בשנה זו ל

שעובדת משמרות לילה? שמענו פעמים רבות מדי מפי  עובד בחו"ל, ומי ָהֵאם

. ומדוע באמת לא ידעת? עובדים עם נשמות, לכל "חבל, לא ידעתי ש...."מלמדים 

נשמה יש היסטוריה אישית המשפיעה על התפתחותו. לכל אחד דורש גישה, כלים 

פול במוסך, בודק הטכנאי וקורא מה עבר מיוחדים, לחינוכו. הרי כשמובא רכב לטי

 על הרכב. וכי לילד לא מגיע שנכיר את עברו, ומתוך ניסיון נטיב לטפל בו בהווה?

יש אופן נוסף של 'עניים כאן ועשירים שם', והוא תלמיד שנכשל במקצוע מסוים 

ומצליח באחר, משתדל אצל מורה אחד ואצל האחר מתחכם/מתחצף/מתמרד. 

הצלחות הילד היאך להקל על קשייו. ילד מוצלח במשנה, אין מחובתנו ללמוד מ

הגיון שיתקשה בדינים. על 'המלמד של דינים' לקחת עצה ואף הדרכה מהמלמד 

 שאצלו הילד מצליח.

הבית או הכיתה? מחנך הכיתה או המלמד של אחה"צ?  מי העני ומי העשיר?

. רק מכל אדםהחכם לומד אדם ערכי יראה תמיד את עצמו כעני, מול זולתו. 

 בגישה זו, העצמת שותפיך, נזכה להעשיר את עצמנו ולבוא בס"ד להצלחה.
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, המרגלים שחיפשו את חרפת הארץ שליליתפרשתנו פותחת בראייה 

ומגרעותיה. הללו נדונו לדיראון עולם. הפרשה חותמת בראיית הציצית, ראייה 

ֹלאֹאָתם.  ַוֲעַשיֶתם ה' ֹת ַמְצו ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶתם ֹאתוֹ  , ּוְרַאיֶתםמקודשת  ָתֻתרו! וְּ

 חבר -מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com   
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל לוי,  יהודהבנימין צבי 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת שלח

בפרשתינו נרמז איזו אומה ירשה את א"י בתחילה? ומה מוכח בעניין זה  היכן .א

 מרש"י בפרשת לך לך? 

 מנין שבקשו ישראל לעבוד עבודת אלילים? .ב

מנין ניתן להוכיח שהמרגלים היו "אנשים בינונים"? ומנין ניתן להוכיח שהיו  .ג

 אנשים גבורים )ביחס לזמנינו(?

 מי לא היו בכלל גזירת המרגלים?  .ד

 (? 4ו דברים נאמר בפרשתינו שהם שקולין כנגד כל המצוות )על אל .ה

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' בהעלותך 

 ?פעמים 5 בפרשתינו אחד בפסוק נזכר מי .א

ַנים ַהְלַוַים ֶאת ָוֶאְתָנה שנא' )ח, יט( בני ישראל, ֵני ַמתֹוךְ  ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ְנתֻׁ ָרֵאל בְּ  ַישְּ

נֵ  ֲעֹבַדת ֶאת ַלֲעֹבד ָרֵאל יבְּ ֵני ַעל ּוְלַכֵפר מֹוֵעד ְבֹאֶהל ַישְּ ָרֵאל בְּ ֵני ַיְהֶיה ְוֹלא ַישְּ  ַבבְּ

ָרֵאל ֵני ְבֶגֶשת ֶנֶגף ַישְּ ָרֵאל בְּ  בני נאמר פעמים חמשה י"וכתב רש: ַהֹקֶדש ֶאל ַישְּ

 חמשה כמנין אחד במקרא אזכרותיהן שנכפלו חבתן להודיע, זה במקרא ישראל

 :ר"בב ראיתי וכך, תורה חומשי
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 בעגל שטעו משום אותם שרחק מה לפרש אלא בא "לא וביאר בשפתי חכמים,

 שבחם מזכיר אלא חטאתם להזכיר רוצה אין אותם שרחק ואף חיבתם משום וכו'

 אחד בפסוק הוזכרו פעמים' ה שהרי תדע לעבודתו יתברך השם שקרבם ומעלתם

 .חיבתם" מפני והיא

ה מודיע חיבתן, דר"ל שבאותו המקום בו ריחק ובזה מתבאר מדוע דווקא בפסוק ז

 לוהבכורים מעבודה וכביכול הוא אות של ריחוק, דווקא כאן מראה חיבתן.

 "?הלכה לימוד" בפרשתינו מוזכר היכן .ב

 :מֹוֵעד ֹאֶהל ַבֲעֹבַדת ָצָבא ַלְצֹבא ָיבֹוא ָוַמְעָלה ָשָנה ְוֶעְשַרים ָחֵמש )ח, כד( ַמֶבן

 הא(, ג, ד במדבר) שנה שלשים מבן אומר אחר ובמקום. יםועשר חמש י מבן"ופירש

, עובד שלשים ובן שנים חמש ולומד, עבודה הלכות ללמוד בא ה"כ מבן, כיצד

 : רואה אינו ששוב שנים בחמש במשנתו יפה סימן ראה שלא לתלמיד מכאן

 וכתוב ומעלה, שנה ועשרים חמש מבן אומר אחד כתוב .(כד חולין) ומקורו בחז"ל

 לתלמיד מכאן לעבודה, ושלשים ללמוד ה''כ כיצד וכו' הא שלשים מבן אומר אחד

 שנאמר שנים' ג אומר יוסי' ר רואה אינו שוב שנים' ה במשנתו יפה סימן ראה שלא

 לשון שאני ואידך כשדים, ולשון ספר וללמדם שלש שנים ולגדלם א, ה( )דניאל

                                                
 לה עשה זו פרשה ויאמר משה )י, לה(, הארן בנסע ויהי קטז.(-וכעין זה יש לבאר מה שאמרו חז"ל )שבת קטו. לו

 ראשונה פורענות בין להפסיק כדי כאן כתבה וכו' ולמה מקומה זה שאין לומר ולמטה מלמעלה סימניות ה''הקב

 ויסעו י, לג( )שם ראשונה פורענות כמתאוננים העם ויהי יא, א( בר)במד היא מאי שנייה פורענות שנייה, לפורענות

 , ע"כ.'ה מאחרי שסרו חנינא' בר חמא ר''וא ,'ה מהר

קברות התאווה. והב' האחרונות  ג.מתאוננים,  ב.ויסעו מהר ד',  א.ויש לעיין, דלכאו' יש כאן ג' פורענויות, 

היה ראוי להפסיק בין הפורענות השניה לשלישית. )אמנם  מפורשות בפסוק והראשונה נלמדת ברמז, ולכאורה יותר

 למרוד כדי הבשר על להתרעם תאוה האספסוף התאוו למסעם ימים' ג בתוך 'ה עיי"ש ברש"י שם ד"ה מאחרי

אבל עדיין צ"ב לדעת התוס' שם, וגם לדעת  -והיינו שפורענות ג' דבשר תאווה שרשה בויסעו מהר ד' -ה''בהקב

 לא הפסיקו בין הפורענויות עצמן.(רש"י צ"ב למה 

 לפורענות ידאגו ולא בטלין הפורעניות כל שיהו לעתיד. זו פרשה עוד העירוני, דהנה כתב רש"י )שם בשבת( עתידה

 וצ"ב מה עניין הפורענות לביטול היצר הרע. בטל, ע"כ. הרע ויצר

 מי את שונא ישראל את השונא שכל, ישראל שונאי אלו. ַמָפֶניךָ  ְמַשְנֶאיךָ  והנה כתב ברש"י על המשך הפסוק ְוָינֻׁסּו

ולכאו'  , ע"כ.(ד שם) סוד יערימו עמך על, הם ומי(, ג, פג תהלים) ראש נשאו ומשנאיך שנאמר, העולם והיה שאמר

 כל מי ששונא אותם כשונא את המקום.שמצד הקב"ה  נאמר כאן

 הספר מבית היוצא "כתינוק ילמדנו, וס' בשם מדרשוא"כ ניתן לבאר, כי עיקר ויסוד הפורענות הוא כמבואר שם בת

בסיני", שלא רצו לקבל עוד  תורה הרבה שלמדו לפי ימים שלשת דרך סיני מהר בורחים היו כך לו והולך לו שבורח

והתיקון לפורענות זו  תורה ומצוות, ויסוד מחשבתן היא שאין התורה והמצוות מאהבת ד' לכלל ישראל ולטובתם.

שכל מי ששונאן נקרא שונא חביבין לפניו כ"כ , שמלמדינו שכלל ישראל רשת ויהי בנסוע הארוןהיא הלימוד מפ

 המקום, וד' רוצה בטובתן של ישראל ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות,  ולכן ההפסק הוא בשורש הפורענות הזו.

 זור פרשה למקומה.אמנם לעתיד לבוא ייכרת היצר המסית למחשבה זו ולא נזדקק עוד ללימוד מפסוק זה, תח
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 .ללמודופירש"י )שם(  דתקיפין. ע"כ. עבודה הלכות שאני ואידך דקליל כשדים

 בשלשה אומר יוסי רבי :ושוכחו לומד. יפה סימן ראה שלא :עבודה הלכות ללמוד

 לפרקו המשכן להוריד. דתקיפין :במשנתו יפה סימן רואה שיהא צריך. שנים

 :ובכלי בפה לקרבן והשיר וקרשיו קרסיו להעמיד ולנטותו

בנתם קשה ואחר עמל וצ"ב ששמענו רבות על גדולי ישראל שבילדותם הייתה ה

ויגיעה שנים רבות נפתחן להם שערי אורה. ונראה שהכוונה שאם לא ראה סימן 

 בתורה. יפה בעניין זה יעסוק בענין אחר

וכן מתבאר מדברי הרע"ב, שביאר עפ"י הגמ' בחולין את דברי המשנה באבות 

ָרא ָשַנים ָחֵמש ֶבן כא( משנה )פ"ה נָ  ֶעֶשר ֶבן, ַלַםקְּ ֵרה ֲחֵמש ֶבן ,וכו' הַלַםשְּ  ֶעשְּ

מוד  דאמר. גמרא שנים וחמש, משנה שנים וחמש, שנים חמש מקרא "שלומד .ַלַתלְּ

, רואה אינו שוב שנים חמש במשנתו יפה סימן ראה שלא תלמיד כל. כד חולין מר

 לצבא יבא ומעלה שנה ועשרים חמש מבן ללוים אשר זאת( ח במדבר) דכתיב

 עובד", ע"כ.  שלשים ובן, שנים חמש עבודה ותהלכ ולומד שבא, צבא

 (? אמור פרשת) שבויקרא המועדות פרשת נאמרה אימתי .ג

 בהר סיני, במ' יום ששהה בהר.

 ֵמֶאֶרץ ְלֵצאָתם ַהֵשַנית ַבָשָנה ַסיַני ְבַמְדַבר ֹמֶשה ֶאל ד' ַוְיַדֵבר ב(-דהנה נאמר )ט, א

 ַוְיַדֵבר )פסוק ד(: ְבמֹוֲעדוֹ  ַהָפַסח ֶאת ַיְשָרֵאל ְבֵני ְוַיֲעשּו :ֵלאֹמר ָהַראשֹון ַבֹחֶדש ַמְצַרַים

, לומר תלמוד מה'. וגו משה וידבר י"רש וכתב: ַהָפַסח ַלֲעֹשת ַיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ֹמֶשה

 פרשת כששמע אלא(, מד, כג ויקרא' )ה מועדי את משה וידבר נאמר כבר והלא

 לז:מעשה בשעת והזהירם רוחז ,להם אמר מסיני מועדים

                                                
 שואלין שיהו לישראל להם תיקן משה ומקור הדברים בספרי כאן, והמשך הדברים שם כדברי חז"ל )מגילה ד.( לז

וכו'. והדברים תמוהין, הלא ד' במפורש אמר לו כן בשנה השנית, ומדוע  בפסח פסח הלכות יום של בענינו ודורשין

 א"א לבאר שמשה אמר להם מחמת ציווי זה.

 אמור בפרשת צוה כבר והלא הפסח על כאן לצוות הוא ברוך הקדוש שנה מדוע לרז"ל הוקשה "לא ם"הרא וביאר

 משה מאמר אבל כאן ושנאה חזר לפיכך הכתוב תלה הארץ דבביאת משום פטורים היו שבמדבר תימא שלא מפני

 הפסח דין רק להם צוה שלא שמורה סתם פסח לעשות אלא הזה בחדש הפסח את לעשות בו כתוב שאינו לישראל

 '.וכו להם הוקשה בלבד

 הקב"ה לו שצוה כיון דמסתמא' וגו הפסח את ישראל בני ויעשו אלא ל"הל "לא ובשפתי חכמים ביאר קושיית חז"ל

 כן אחרי וכתיב' וגו אליו ואמרת אהרן אל דבר כתיב הסדר בתחלת דהא השי"ת ציווי להם שאמר הוא ודאי שידבר



 

 צעמ'  -אספקלריא 

 

 

 "?עד" הלשון מתפרש כיצד .ד

: וכו' ַהוא ַמְקָשה ַפְרָחּה ַעד ְיֵרָכּה ַעד ָזָהב ַמְקָשה ַהְמֹנָרה ַמֲעֵשה ְוֶזה נאמר )ח, ד(

 ירכה, עד: בה התלוי וכל כולה מנורה של גופה כלומר. פרחה עד ירכה עד י"ופירש

 לשמש עד ודרך, מקשה הכל, בהש דק מעשה שהוא פרחה, עד גדול, אבר שהוא

 (:ה, טו שופטים) זית כרם ועד קמה ועד מגדיש כמו, זה בלשון

ירכה ועד פרחה", ב. שאינו משמש מולכאו' יש כאן ב' דברים, א. כאילו נאמר "

"ממקום או זמן מסויים עד מקום או זמן מסויים" אלא מסוג מסויים )אבר גדול( עד 

 סוג מסויים )מעשה דק( 

 (? ב"י לפרק מחוץ) בפרשתינו י"ברש מוזכרת רבינו משה של עלותיוממ איזו .ה

ופירש"י )בפסוק : ָלֶכם ד' ְיַצֶּוה ַמה ְוֶאְשְמָעה ַעְמדּו ֹמֶשה ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר )ט, ח(

 זמן שכל, מובטח שכך אשה ילוד אשרי, רבו מפי לשמוע המובטח הקודם( כתלמיד

 :השכינה עם מדבר היה רוצה שהיה

                                                                                                                                                                         
 השם ציווי לו שאמר הוא מסתמא אלא השי"ת, ציווי אהרן אל משה שדבר בקרא מצינו ולא' וגו אהרן כן ויעש

 משום להם אמר הוא ועכשיו פסח דיני להם אמר לא לכן דקודם לומר "ואין ."...'וגו אהרן ויעש זה אחר מדכתיב

 .שדרשו".. מה דרשו הכי משום' וגו' ה מועדי את משה וידבר כתיב כבר והא משה וידבר כתיב הכי



 

 צאעמ'  -אספקלריא 

 

 

עם פירוש  הפרשהחידות על  –ועד תי"ו  מאל"ף

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א' 

 לשון חשיבות וכפי שהיו באותה שעה שנשלחו.

 מספר אנשים לנשיאת 'במוט'.

 ...א'א'פרשנות המרגלים לקבורת המתים שראו 

 י' העלית בכחך.'כ

 '.אכיר ומדה שלא הז א'א'מדה שמשה התפלל עליו 

 החודש נהיה איל.

 שיעור ההפרשה לש חלה כתרומת גורן )מה"ת(.

 מלמד שבע"ז עולה קודמת לחטאת.

 .1-כי דבר ה' בזה 

  לשלול הבחירה מלומר לא אעשה ולא אטול שכר.

* 

 אותיות א'ת'

  א'ת' ובגלל זה א'ת'.

* 

 'אותיות  א'ב

  רוח אחרת של כלב א"ב א"ב.

* 

 אות ב'

 שם למשה דרך זלזול.

 'כי תבואו אל ארץ מושבותיכם' אחרי פרשת מרגלים.

  ביאת הארץ הנאמר בחלה.

* 

 אות ג'
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 צורת הליכתם לארכה ולרחבה.

 .ג'ודוגמא שנאמר בו,  ג' וג'אנשי מדות 

  .ג'ג'הבטחה לאבות על זרעם 

* 

 אות ד'

 סיבת העונש דוקא למות במדבר.

* 

 אותיות ה'ד'

  כוונת המרגלים בהבאת פירות הארץ.

* 

 אות ה'

 במקצוע מערבית צפונית של א"י ה'ה'.

 לשון שתיקה.

 לשון וידעתם את 'תנואתי'.

 והיה  אם מעיני העדה נעשתה בשגגה.

* 

 אות ו'

 היקש ללמד שהיו בעצה רעה ממתי שהלכו ו'ו'.

* 

 חוביכון(. -לשון חטא )התרגום  אות ז'

* 

 אותיות ז'ח'

  שבחה של ארץ ישראל בפי כולם.

* 

 אות ח'

 על שפת הים בגבול ארץ ישראל.מקום 

 מקום קברים בא"י.

 אמרו כן כלפי מעלה.
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 הרגשת המרגלים ליד הענקים.

 לשון השבועה 'אשר נשבעתי באפי' אם יבואון אל מנוחתי.

 מכאן שיהושע וכלב קיבלו חלקם של המרגלים.

 ללכת בלי רשות מהקב"ה ומשה.

 נקרא על שם המאורע.

  נסכי בקר.

* 

 אות ט'

  את הארץ להיפך ממה שאמרו.אלו ידעו 

* 

 אות י'

 שם שמופיע פעמיים בפרשת שמות המרגלים.

 י'י' תפילת משה על הושע בן נון.

 כריתה. –שתי מילים דומות אחד לשון ירושה ואחד לשון הורשה 

  מדתו בנסכים כמו של השמן.

* 

 אות כ'

 אחיו הגדול של מצרים.

 לשון 'ואורישנו' )אינו לשון ירושה(.

  ע"ז.מודה ב

* 

 אות ל'

 משל לאויב שכובשים בקלות.

 לא היו בכלל העונש.

 אבר שלקו בו המרגלים. 

  .2-כי דבר ה' בזה 

* 

 אותיות ל'מ'
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  הלואי ומתנו.

* 

 אות מ'

 (.2פרשיות סמוכות מה שראו ולא לקחו מוסר )

 מקום ישיבתם של עם חזק )לשון הפסוק(.

 מקום ישיבתם של עם רפה. )לשון הפסוק(.

 תא של ארץ 'טובה'.מעליו

 .מ'כנגד  מ'מיתת המרגלים בעצמם 

 זמן שעולה או זבח הם חובה.

 יו' ונשא חטאו, עונש מניין.-לה-'איש כי יקלל א

  לא התרו בו אופן מיתתו.

* 

 אות נ'

 מקום הפסולת של ארץ ישראל.

 בני שמחזאי ועזאל.

 הענקים אמרו על המרגלים.

  קרבן מנחה שהיא חובת יחיד.

* 

 אות ס'

 .'כל העדה'ותשא 

* 

 אות ע'

 אדם כשר. 

 נסכו כנסכי כבש.

 תיארו לעם היושב בארץ.

 הזכירו שמו לייראם משום העבר.

 נתנה ראש )פי' רבותינו(.

 המספר כשנאמר 'עדה' )וזה המקור(.
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 המילה המלמדת את השיעור להפרשת חלה. 

 שיעור המחייב הפרשת חלה מן העיסה.

  חטא שיצאה מן הכלל לכפרתו .

* 

 אות פ'

 מקום שילוח המרגלים.

 (.3' )יםנַ חֲ 'מַ מלה נוספת ל

 . פ' ופ'התקיים זה בעונש על חטא המרגלים וביום 

 נתרבה להביא נסכי איל ואינו איל.

* 

 אות צ'

 מקום מושב מלכי מצרים.

 רמז לאיוב )שנפטר(.

  פחות מתרי"ג. 13=  600מילה שגמטריא שלו 

* 

 אות ק'

 ליכתם.נס שנעשה למרגלים בדרך ה

  מתיר גר לאכול קדשים.

* 

 אות ר'

 על פי ה' ולא ציווי.

 שיעור נסכי כבש.

 מקום בית הסקילה.

  שורש משמעות המילה ציצית )מלש' מציץ(.

* 

 'אות ש

 .ש'ש'על צוען  פי שבעמעלת חברון 

 מספר נושאי האשכל.
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 לא מת אף אחד במדבר עד גיל זה.

 בחטא זה ימותו המעפילים.

 בש אלא פלגס.החודש שאינו כ

  נסכי איל.

* 

 'אות ש

 זמורה.

 קרבן חטאת הנשרף ולא נאכל ולא יובא דמו לפני ולפנים.

  קרבן לחוטא בע"ז בשוגג.

* 

 אות ת'

 דרכם להראות הפסולת לפני השבח.

 חודש תחילת ביכורי ענבים.

 אסמכתא לשיעור חלה שנותנה לכהן.
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 תשובות לחידות 'מאל"ף ועד תי"ו'

 מת.אפים, ארך אשר. אוכלת יושביה. ארץ א רבעה.אנשים. א

נכי ה' את'. אטָ חסר ב'לחַ  א'ין לו שיעור. א+ יום(. 13רבע עשרה )איראו. תל אמרדו תל א

 לוקיכם )השני בציצית(.-ני ה' אאלוקיך. -א

 לב.בחד אפה בחד א

 בואכם.בשורה להם שיכנסו לארץ. בן עמרם. ב

 .וי גדולגלית. גבוהים, כמו גדולים וגאם. ג

 יברתם באזני.ד

 בה.דוצאת ה

 ורו.הסרה. הס. ההר. הר ה

 יבואו.וילכו ו

 נותיכם.ז

 לב.חבת ז

צי חרמה. חשכים. חיו מן האנשים ההם. חי אני. חגבים. חזק הוא ממנו. חברון. חמת. ח

 ההין.

 פכם.ט

 רוק של חלזון.יירשנה. יורישנה, יושיעך. יה' י'וסף. י

 ופר.כריתה )תרוכין(. כנען. כ

 א יהיה לך.לשון. לוי. ל. חמנול

 תנו. מו ל

ועדים. )...את השם הוא( מדה. מדה כנגד מעיינות. מבצרים. מחנים. מרגלים. מרים, מ

 קושש.מגדף. מ

 סכים.נלים. נמפילים. נגב. נ

 נהדראות.ס

 בודת אלילים.עומר. ערסתיכם. עשרה. עבדה זרה. עמלק. עז. עץ. ע

 .פלגס קדתי.פקדי ופתוחים. וביום פתוחים, פרזים, פארן. פ

 יצית.צלם. צוען. צ

 יצור הדרך.ק

 אייה.רחוק מבית דין. רביעית ההין. רשותו. ר

 לישית ההין.שלש עשרה. שבתם מאחרי ה'. שישים. שמונה. שנים. שבע ש

 עירה.. שעיר ציבור בע"זשוכת גפן. ש

 כדי נתינה. –תנו תמוז. תגר. ת
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 סיפור

 סיפור / הרב חנוך חיים וינשטוק

 הכל הולך אחר המחשבה

מאז שהכיר מאיר'ל את עצמו נטה אל מידת החסד, הנטייה לעשות טובה ליהודי 

שלא על מנת לקבל פרס הייתה טבועה בדמו. משתוקק הוא בכל מאודו להיטיב 

עם הבריות ולא ידע במה, הפרוטה אינה מצויה בכיסו ובמה יוכל להטות את 

ולה בידו, כשאין יכולות קשה להיטיב. שכמו? ימים רבים היפך בדבר ומאום לא ע

חשש כבד קינן בלבו, שמא ימנה על אלו שרוצים ואינם יכולים, ורק שכר מחשבה 

 טובה יוותר בידו. 

 אבל כשרוצים באמת, מסייעים משמים. 

יום אחד כשגמר להתפלל בבית המדרש שמע את יצחק ולייזער שכניו משוחחים 

נה, יצחק שמעת מה קרה אמש? זימל ביניהם בהתרגשות. לייזער פותח ראשו

שואב המים שבק חיים לכל חי. הוא אפילו לא היה בן שישים והנה לפתע מלאך 

המוות לקחו עמו. יצחק נחרד, אוי ויי, מה אתה אומר? זה סיפור מצמרר שער, הוא 

 לא שוכח תוך כדי כך לברך בהתרגשות ...ברוך דיין האמת!  

תה יודע מה זה אומר בשבילנו? שמעתה אין לייזער ממשיך לטוות את השיחה. א

 לנו מי שיביא מים לביתנו? 

יצחק לא מתרגש, איני מבין את הבעיה, נפנה לאיוון שואב המים השני של 

 עיירתנו. אם עד עתה שאב לערלים שכמותו עתה ישאב גם עבורנו. 

 זה לא פתרון, עונה לייזער בטון חריף. זימל לקח חמש פרוטות עבור אסל מים,

איוון לעומתו כבר הודיע שלא יקח פחות מעשר פרוטות, בהעדר מתחרה יכול הוא 

 לעשות ככל העולה על רוחו. מהיכן נוכל לשלם את המחיר המופקע? שאל. 

אולי שכל אחד ילך וישאב לעצמו ואז תיפתר הבעיה, התערב מאיר'ל, הרעיון 

 נראה לו מעשי מאד. 
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ד. נשיאת אסל מים כדי תצרוכת הצעתך לא מעשית, פטרוהו השניים פה אח

יומית קשה היא מאד. רוב המצויים בבית בשעות הבוקר הם נשים וזאטוטים, 

 ולמי מהם יש כוח לשאת אסל מים דרך לא קצרה?

ברגע זה גמלה ההחלטה בלבו של מאיר'ל, מעתה הוא ישאב מים לבני העיירה 

היר כמה פעמים צריך במקומו של זימל. ולא עוד, הוא יעשה זאת בחינם. חישוב מ

הוא לילך הלוך ושוב למלא דליים עבור תושבי העיירה היהודים שמרוכזים בשני 

רחובות שסמוכים זה לזה, העלה שארבע שעות יספיקו לו. שעות אלו יהיו קודש 

לעשיית חסד, וביתר שעות היום יעמול לפרנסתו כסנדלר. בלאו הכי לא התחיל 

ב"ה יש לו את האפשרות לעשות חסד עם את עבודתו בשעות המוקדמות. עתה 

 הבריות.

מרגע שגמלה ההחלטה בלבו לא התאחר אפילו לשעה אחת. בזריזות נשא את 

רגליו אל ביתו נטל אסל ודליים ורץ אל הבאר הסמוכה לביתו והחל לשאוב מים. 

איוון שואב המים אף הוא עומד על יד הבאר תוך שהוא ממלא את דלייו ומסתכל 

מה אתה צריך לעמול? אני עושה זאת לכולם, שב בביתך ובעוד בו בהשתאות. 

 כמה דקות אביא לך. 

מאיר'ל עשה עצמו כלא שומע, הוא מילא את דלייו ואץ להביא אותם אל אחד 

השכנים. הוא  מפזם לו ניגון עליז שזכור לו מימי ילדותו, ותוך כדי בקר טוב 

של מים, הבא לי את חבית מתרונן משמיע בחדווה, יענקל הבאתי לך שני דליים 

המים ואשפוך לשם את המים. כמה כסף אתה מבקש עבור זאת? שואל יענקל 

בחשש. מבוקשי היחיד, שתברך אותי שיהיה לי כוח להתמיד במצוה, עונה מאיר'ל 

קצרות. הוא לא משתהה לרגע, רץ אל הבאר וממלא את דלייו שוב ושוב, הוא 

חינם אין כסף. איוון כועס, חלומותיו פונה אל הבתים וממלא את בתיהם במים 

 להתעשרות קלה מתנפצים אלי סלע. אבל אין בידיו למנוע פעולות של חסד. 

מאותו יום נכנסה לתודעת האנשים הידיעה, מאירל נעשה שואב מים. הם לא 

חושבים לרגע על הקשיים הרבים שעומדים בפניו מידי יום. ניגונו הנעים שמלווהו 
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ו החדירו בקרב הבריות את המושג "שואב המים העליז של בתמידות בעת מלאכת

העיירה". והיו שכינוהו "השואב הסנדלר" כאלו נגזרו בשווה. שתי פרנסות לו, 

שאיבה וסנדלרות, מה סנדלרות מלאכת כפיים היא, אף זו מלאכת כפיים. אהבו 

הבריות את מאיר'ל העליז שהאיר פנים לכל אחד, מעניק להם מחיוכו שמחמם 

הלבבות הקפואים. מייקרים את זה שאינו נוטל פרוטה עבור מלאכתו. אבל  את

מתרגלים לזה, משל כך נגזר עליו טרם יצירתו, להיות שואב מים וסנדלר, האחד 

 בשכר והאחד... 

מספר שבועות עשה מאירל את שאיבת המים בלי שיחשוב על מתן שכרה 

ה. אלא שמלאכה זו לא בצידה. לפרנסתו השתכר פרוטות זעומות כסנדלר העייר

קלה, מיום ליום כוחותיו מתמעטים והולכים ואינם מאפשרים לו להיות שואב 

וסנדלר כאחת. לסנדלרייתו הוא מגיע סחוט למדי מהעמל המתמשך. ידיו כבר לא 

נשמעות לו כבעבר, וכל תיקון נעשה ארוך כגלות עצמה. באופן הזה כמעט לא 

 נותרה לו אפשרות להשתכר למחייתו. 

מרגע לרגע מתגברת בקרבו מחשבה טורדנית, אולי בכל זאת אטול שתי פרוטות 

עבור כל אסל. גם כך עדיין יוצאים כולם מורווחים. ואלו הוא יוכל להשתכר מעט 

למחייתו. מאידך חושש הוא שמא מעתה מתרוקן מעשה החסד מתוכנו. לבסוף 

עשיית החסד. החליט להתייעץ באשתו הצדקנית, יודע הוא כמה שותפה היא ל

 אם תחוש ששאיבת המים שוב אינה חסד בטוח הוא שתניע אותו מלעשות כן. 

מותר לנו לקחת מעט כסף כדי מחיה, אם לא תיקח תחדל בסוף ממעשה זה. איוון 

 ישאב במקומך ויטול עשר פרוטות, ואם כך עדיין יש כאן חסד, פסקה את פסוקה. 

 הגדולה ליטול שכר.  כל יום המחרת עסוק היה בהתנצלות על ההעזה

עוברים ימים וחודשים, מאיר'ל עושה את החשבון כי המשא לא הוקל, תושבים 

התווספו לעיירה, משפחות גדלו, ותצרוכת המים גדלה עמה. אין הוא יכול 

להתמודד לבדו במשא, עליו לקחת עמו שותף נוסף, ושותף נוסף זו עלות חדשה 
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יר'ל הבין, אי אפשר בלי להעלות את שלא תכוסה במחיר המועט שנטל עד כה. מא

 השכר לחמש פרוטות, כדי שיהיה גם משהו לעצמו.

באותו לילה נאנח מאירל מאד, עננה כבדה של תוגה רבצה על לבו, היש שכר 

לעמלי? הרי את הסכום הזה נטל גם זימל המנוח לפרנסת ביתו, ומה ההפרש ביני 

 לבינו?

שעה הצדיק הקדוש רבי דוד מלעלוב ובעיירה הסמוכה לעלוב יושב לו באותה 

זיע"א ומשוחח עם חסידיו על עמוד החסד של הדור, הצדיק רבי מאיר. כולו הטבה 

ומחשבה רק עבור הזולת. הנמצא בדורנו כאיש הזה העושה כל כך הרבה חסד עם 

 הבריות?

תמהים החסידים, על מה ולמה זכה מאיר'ל בתואר הזה. זה שנים שנוטל הוא 

י המים. האם נחשיב את האופה ואת החייט כאנשי חסד שאלמלי שכר ככל שואב

 הם לא היו לנו בגדים ואוכל?

רבי דוד רואה את המבטים התמהים ומבאר את כוונתו. הכל הולך אחרי הכוונה. 

מי שעושה את מלאכתו ומגמתו כדי להתפרנס, אף שעזר הוא לציבור אין הוא 

ם ימצא את מבוקשו בדרך אחרת נחשב כבעל חסד. מטרתו להביא טרף לביתו, וא

 בה לא יצטרך להיטיב עם הבריות לא יטרח שוב עבור הבריות. 

שונה הוא מאיר'ל יקירנו מהם תכלית השינוי. כל מגמתו היא הטבה לזולת! 

אדרבה בתחילת דרכו עשה כל מעשהו שלא על מנת לקבל שכר. אלא שרבו 

נאלץ מאיר'ל ליטול שכר הקשיים, ואי אפשר לאדם להתקיים בלי שיטרח לביתו. 

כדי שיוכל להתמיד שוב במלאכת שמיים זו. אין ספק שאם יהיה מי שיביא טרף 

 לביתו שוב לא יטול רבי מאיר שכר עבר פעולתו. 

מחשבה זו מקדשת את המעשים. שוב אין שאיבתו "פרנסה" כולה דאגה והטבה 

. כשאדם לזולת. מתחילתה ועד סופה, חסד אין סופי שמתמשך ימים כה רבים

נמצא עם כזו מחשבה הרי הוא עושה חסד לאלפים. ועל כך אומר אני שלא נמצא 

 כמותו בדור "עמוד חסד בלא שום מטרת רווח" כולו לשם שמיים.


