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 תשע"ז ראויקפרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 קלאר אברהםישראל 
 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים ו'. רבי יודן אומר: אשרי האיש ג

 'כשהוא איש'אשרי מי שעושה תשובה : )ע"ז יט( רב דרשת

 ב. .)תקוני זהר( "אשר" מורה על "תשובה" מנין שהמזמור מדבר לגבי תשובה? א.

, ופירש רש"י 'על כן יורה חטאים בדרך'"דרך" מורה על תשובה, כלשון הפסוק 

"ובדרך  ד., עי"ש. "זה בעל תשובה"( 827בגימטריא ) 'אשרי האיש'ג. . 'התשוב'

התעכב לא  –לא עמד" "ם אם "הלך בעצת רשעים" מכל מקום ג – "לא עמדחטאים 

 .אבדרך זו

  מהי המעלה בעשיית תשובה "כשהוא איש"?

אשרי מי שעושה  א.ניתן להבין את דברי הגמרא בשתי דרכים כלליות עיקריות: 

 קא. ודו בבחרותואשרי מי שעושה תשובה  ב.. כמה שיותר מהרתשובה 

רחות צדיקים ואוהנה רבינו המהרש"א על הגמרא בעבודה זרה מפנה לספר המוסר 

טעמים ה תשש .מנה שבעה טעמים מדוע יקדים לשוב בבחרותו(, שם )שער כו

 ואלו הן בקצרה:  ,הראשונים עיקרם כדרך הראשונה, שימהר לשוב

אל יאמר אמתין עד שאאסוף הון,  ב.מתין עד שאפנה, שמא לא יפנה. אל יאמר א א.

אם מתמהמה מלתקן  ד.הזמן מתמעט והמלאכה מרובה.  ג.כי כשישיג ירצה עוד. 

אולי  ה.את נפשו אז היצר הולך ומתגבר, ומתקשה הלב, ונעשה מורגל בעבירות. 

יפריעו לו כל כך כשיהיו עוונותיו ישנים הם כבר לא  ו.ימות לפני שיספיק לשוב. 

 ולא ישוב עליהם כראוי. 
                                                

"לדוד ברוך" )רב"צ מאשקאוויטש, . ב דף צד,ב( מבואר שמלת "אשר" מורה על "תשובה". בתקוני זהר )תקון סג, א. א

ג. עי"ש(: "דרך" מורה על "תשובה", כלשון הפסוק )תהלים כה,ח(: "על כן יורה חטאים בדרך", ופירש רש"י: "תשובה". 

( "זה בעל 827נחלת עזריאל )ר"פ הלוי, אב"ד ווענגראווי, י"ל תקע"ז, דף עה, על ע"ז יט(: "אשרי האיש" בגימטריא )

יש מבארים שביאור "ובדרך חטאים לא עמד" הוא שגם אם "הלך בעצת רשעים" מכל מקום לא  ד.תשובה", עי"ש. 

ראה ספורנו ועוד על "ובדרך חטאים לא עמד" שהכוונה שמיד חזר בתשובה, ש"לא עמד"  בדרך זו. –התעכב  –"עמד" 

ווי( שמבאר את כל המזמור בדרך פירושו כמו "לא התעכב", ועיין תהלות יעקב )ר' יעקב אור שרגא פיוויל, אב"ד זלאט

כולל חלק "אשר לא הלך בעצת  ,]אמנם לפי דרשא זו נראה שאשרי האיש מדבר מעניין תשובה כלפי כל המזמור זו.

 .רשעים"[
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כי כששב ז. האזינו( כתב עוד טעמים נוספים:  'ובכלי חמדה )ר"ש לנייאדו, תחלת פר

כי אדם מן ח. מיד עדיין לא נכתב עוונו בספר הזכרונות וקל למחות כעב פשעיו. 

כי כששב ט. הצד שראה איך שחטא ועכשיו אינו רואה ששב ילמד ממנו לחטוא. 

 אז הוא זוכר את כל החלקים של חטאו ויכול לשוב על כולם.  מיד

וכדרך השניה שהמעלה ב"עשיית תשובה כשהוא איש" היא מחמת עצם הדבר 

רחות צדיקים: כי והטעם השביעי בא א. שהתשובה המובחרת ביותר היא בבחרותו:

כשיזדקן ויחלש כח היצר שבו, אז לא יקבל כל כך הרבה שכר על התשובה. וראה 

ך גם בשערי תשובה לרבינו יונה )שער ראשון אות ט(: "כי תשובת האדם המעולה כ

שלמרות שאז  גם מצד המעלהבימי בחורותיו, בעוד כוחו עליו ויתגבר על יצרו". ] –

כנעה ומקבל עליו את מצד טבעו אינו סובל את עול ההשתעבדות, בכל זאת נוהג בה

 גכי אז "ראשית ועיקר" חיי האדם.ב"ערבי נחל" )בראשית(: ב.  .[בעול עבודת ה'

  וישנם אופנים אחרים מחודשים לבאר את המלים "כשהוא איש":

: שלא באה התעוררותו על ידי השפעה שקיבל מאדם אחר, שאז דב"בינה לעתים" א.

שפע משפיע הוא כנקבה שהיא "מקבלת", אלא התעוררותו באה לו מעצמו, ששכלו 

 שלמות על עצמו. 

על  ה"בעל הבית"עושה תשובה כל עוד שהוא ה"איש", כלומר: : שהלדוד ברוך ב.

עצמו, כי כשהיצר הרע יהיה בעל הבית אז יהיה לו קשה לנצח את היצר הרע 

 ולעקור אותו ממנו.

, שאז בבריאותו –אשרי מי שעושה תשובה כשהוא 'איש'  :ועפ"י שערי קודש ג.

 . זתשובתו מאהבה, ומתוך ישוב הדעת ושמחה

                                                
 שעל כן גיל הבחרות זהו הגיל, זה בענין מרחיב( א"ט ג דף, א דרוש', משפט עת' חלק, פיגו ע"ר) לעתים בבינה ב

 .מיוחדת למעלה הדבר לו יהיה השלמות בדרכי יתעסק אז שאם המובחר
 התשובה בשבח המדבר זה ל"חז שמאמר מבואר( ב פרק, א חלק, א כלל, ה נר, אבוהב י"מהר) המאור במנורת ג

 את מלעבור שמונעו דבר עוד עכשיו לו שיש או, כבראשונה העבירה לפניו מזומנת כשאינה אף אמור, איש כשהוא

 .הבושה כגון, העבירה
 .ע פיגו, חלק 'עת קץ', דרוש נו, דף סג ט"אר" ד
 .רב"צ מאשקאוויטש, אב"ד פאקש שב'פעסט' ה
 .א בהבנת עבודה זרה יט, .ר"י הכט, חלק ה, סוף ההקדמה ו
 מבי נשא בני דיתסון קמך ניחא אי(: "א, קעד דף, תרומה פרשת) הקדוש בזוהר הנזכרת חזקיה תפילת מיסוד ז

 אם: "תרגום" ]קדמך זכאין עלמא בני וישתכחון, שלימתא בתיובתא לבתר ויתובון עוןוישתמוד שמך ויודון, מרעיהון

 העולם בני וימצאו, שלמה בתשובה כך אחר וישובו ויכירו, שמך ויודו חליים מבית אדם בני שיתרפאו לפניך נוח

 ".הוא יאות' "ה לו ואמר"[, לפניך צדיקים
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א, "שליט פוקס יעקב יצחק הרב / החג הלכות

'הליכות בת  כהלכתה'מח"ס 'הכשרות' 'תפילה 

 ישראל'

 מבצע פסח כשר ושמח תשע"ז

יותר מן הנצרך מה שנהגו אמותינו מאז ומעולם להרבות בעסק זה כבר הבאנו כי 

על פי שאמרו במדרשות, כי חמץ בפסח מבארו בשו"ת הרדב"ז )ג, תקמ"ו( , באמת

גרש יגרשנו מכל מבואותינו וסתרי לבנו ויחפשו בחורים  "שאור שבעיסה" וכלה

 .ובסדקים

, מבטיחים בס"ד את השגת היעד, בהתגייסות נכונה תכנון מדויק וההערכות

ובשיתוף פעולה של כל בני הבית, ובראש ובראשונה, בלימוד, שינון וחזרה של 

                                                                                         הלכות הפסח, קודם לפסח שלושים יום.

הגמר, והיעד אליו נשאף כולנו, בעזרת ד' יתברך בהגיע ערב פסח -קו השנה תשע"ז

 י"ד ניסן: ]על פי שעון הקיץ[

לשיטת    10:02 –לשיטת מגן אברהם   0:40 –: לחומרא סוף זמן אכילת חמץ

 10:33 –הגר"א בני ספרד ושו"ע הרב 

לשיטת   11:21 –לשיטת מגן אברהם  10:54 –: לחומרא סוף זמן ביעור החמץ

 11:37 –הגר"א בני ספרד ושו"ע הרב 

דברי מרן הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל בנוגע לניקוי והכנת הבית לפסח 

 בימינו

נראה, כי נתפסנו בימינו במלכודת. אמנם, הבית המודרני הממוצע, גדול יותר 

בר, רהיטים, כלים ובגדים למכביר ממלאים את הבית, אבל, מאידך, מאשר בע

המרצפות עשויות כיום מאבן, ולא כבעבר כאשר רצפת העץ או העפר דרשה קרצוף 

וניקיון יסודי, בכל חריץ וסדק, הארונות והשולחנות מצופים בלכה או בפורמייקה 

, גירוד וקרצוף שלא כבעבר, שהיו עשויים מעץ גלמי, עובדה שדרשה לקראת הפסח
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ולעיתים אף שיוף, בכדי להבטיח שאף פירור אוכל לא נותר בסדקים. בימינו, לרשות 

עקרת הבית עומדים מכשירי וחומרי ניקיון שלא היו מצויים בעבר ]שואב אבק 

 ומפשירי שומנים[. 

, הלחץ והמתח המלווים את עבודות ניקיון הפסח, הגיעו לדרגות למרות כל זאת

ואף מיותרות...   עקרת הבית הופכת להיות פקעת עצבים ואינה  בלתי הכרחיות

מסוגלת ליהנות משמחת יום טוב של הפסח ומתקשה להשתתף במצוות ובחיובים 

בליל הסדר...   על האישה לצפות לחג, בשמחה ולא להירתע ממנו כמו מתשעה 

מצוותיה  באב....  ומכיוון שעל האישה להגיע לליל הסדר נינוחה וערנית כדי לקיים

עם כל שאר בני המשפחה, על כן ברור שביצוע החובות של ערב הפסח, צריך 

 להיות מחושב ביחס לחובות החג עצמו.

אין לבטל מנהגים שהועברו בכלל ישראל מדור לדור, אך ישנם הנהגות שונות 

שנשים לקחו על עצמן כיום, שאינן המשך למסורת ולמנהגים מדורות עברו, 

ינו מוכר את החמץ שברשותו, כמובן שהוא חייב לנקות היטב לדוגמא, אם אדם א

את כל כליו ולבדקם מכל חמץ שנשאר עליהם, או לפסול את החמץ בחומרים 

חריפים מלהיות ראוי למאכל, כפי תקנת חכמים שחייבו בדיקת חמץ וביעורו, 

]שהרי אינו מוכר חמץ, וכשישתמש אחרי הפסח, במעבד מזון, בתנור ובתבניות 

נוקו לחלוטין, יעבור באיסור חמץ שעבר עליו הפסח, שאסור אפילו בפחות שלא 

)רבים  כמו שנוהגים כולם כיום, אבל אם החמץ נמכרמכזית באכילה ובהנאה[.    

אומרים "אנו לא סומכים על המכירה", ולא מוכרים חמץ....  אבל גם הם עומדים 

ים המחבתות, הצלחות אם כן, אין הכרחי כבר קרצוף הסירבתור למכירה.....[ 

 אשר ממילא מאוחסנים בארונות סגורים.  וכדומה,

על עשיית העבודה המיותרת,  להתעקש ולהחמיראם יהיו מי שירצו בכל זאת,     

לגרימת קולות רבות, ולעיתים אף  יש סכנה גדולהצריך לדעת כי בחומרות אלו, 

ייבות בהן בפסח כמו חיובים מן התורה ומדרבנן, שהנשים ח -לביטול מצוות היום 

 האנשים, ובמיוחד בשולחן הסדר
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 הגדרת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל ל"בדיקת חמץ" בזמננו

באיזה אופן יש לבדוק את החמץ אור לארבעה עשר, הרי אם צריכים נשאל רבינו: 

ואם   לבדוק כל כיס וכל מקום, הרי שגם בהרבה שעות אי אפשר יהיה להספיק?

 ?והרי זה נראה כחוכא וטלולא?  כיוםלאו, מה בודקים בכלל 

שסדר הבדיקה כיום הוא, שאם לא בדק מקודם, ודאי שחייב, מעיקר והשיב רבנו, 

אבל כיוון שהיום מנקים ובודקים הכול  הדין לבדוק כעת לאור הנר את כל הבית,

קודם ליל ט"ו ]הרי כבר מאחסנים דברי פסח במקרר ובמקפיא ובארונות המטבח, 

י הפסח, וכמובן שבודקים אותם כדין לאור הנר או פנס כראוי )בלא כמה ימים לפנ

ברכה(, לפני הכנסת הדברים, לכן, בליל י"ד הולכים ובודקים לאור הנר בכל מקום 

ומקום, וגם שואלים: האם ניקיתם  היטב ארונות אלו? את המדפים והמגירות 

ן תשנ"ו עמ' כ"ג   )קובץ קול תורה חוברת מ' ניס הללו?, ובזה יוצאים ידי חובה 

כתב רבנו ב"הגדה של פסח",  ולעניין הבגדים,עמ' ל"א(          שבות יצחק פסח 

ענייני בדיקת החמץ: "אם בזמן שניקו את הבגדים בדקו את הכיסים מחמץ לאור 

                             היום, אין צורך לבדקם שוב בליל בדיקת חמץ".                                                       

 ידיעות בסיסיות, חובה לכל העוסק בהכנת הבית לפסח

כל המכיל את אחד מחמשת מיני דגן: חיטים, שעורים, כוסמין, שיפון מהו חמץ ? 

 ושיבולת שועל.

   wheat, barley, spelt, rye and oatsבאנגלית:

ס.: ְפְשִניָצה, ְיְטְצִמין, פּוְלַבה, רֹוז, ג  ברוסית  רקּול 

ָנה.בספרדית ָטה, ַסְנָטנו, ָאמ   : ְטִריגֹו, ְסו ָדה, ָאְסְפל 

בוז'ה,  ערפה, טונקוה בוז'ה,  הוידינה, זְאּב.    כמו כן, כשמופיעים  בהונגרית:

 .3דגנים   .2עמילנים  .1המזון מכיל חמץ:  –ברשימת הרכיבים הדברים הבאים 

 גלוטן. .5דקסטרוזה   .4לתת  
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סולת, קוסקוס, בורגול, גרנולה, בירה, ויסקי, שקדי מרק, גמור:  דוגמאות לחמץ

דברי מאפה, מציות קרקרים, וופלות, בייג'ל וחטיפים מחמשת מיני דגן, שמרי בירה, 

 Eביסלי, ממתיקים מלאכותיים )סורביטול, אספרייטים( פרט לסוכרלוז, ויטמין 

 מקורי, תחליפי קפה.

האחראי והמומחה  ר' פנחס בינדר שליט"א הרה"גשמעתי מידידי  ידיעות חשובות

לחומרי גלם במחלקת הכשרות של העדה החרדית ירושלים, לקראת פסח תשע"ז: 

 –, ובפרט "וודקה אבסולוט" חמץ גמור. רוב רובם של סוגי הוודקה בעולם הינם 1

. ישנם מספר מקומות בודדים בחבר העמים )רוסיה(, בהם מייצרים וודקה חמץ טהור

. משמש חמץ גמורעשוי מדקסטרוזה והינו  –. סוכר ענבים 2וחי אדמה.  ממיצוי תפ

כתוספת מזון לתינוקות, בהיותו סוכר מפורק הנספג יותר בגוף. במידה ולא נמכר 

. מאידך, "לציטין" כיום, אינו מופק מחיטה אלא רק 3אחרי הפסח.   אסורבחמץ, 

ות, וכמובן אינו נצרך חמץ, אלא כקטני אינומסויה ומרכיבי שמן חמניות על כן 

. כל הכוהל )אלכוהול( הנמכר בבתי המרקחת, 4.    אלא בהכשר למהדריןבפסח 

 אינו עשוי מדגנים. –כגון לחיטוי וכדומה 

)עפ"י פרסומי בד"צ עדה  מצרכי מזון שאינם מכילים חמץ כלל! כל ימות השנה:

שאיר בביתם חרדית במדריך לפסח וגופי כשרות שונים(. על כן למחמירים שלא לה

בפסח אפילו לא תערובת חמץ, אין להם שום צורך לזרקם ולאחר ניקוי חיצוני ניתן 

מוכרים  –, ואף אינם נכללים במכירת החמץ אין צורךלשומרם בארון נעול בפסח. 

 אך ורק חמץ!

כל הטעמים, במבה,  –כל הסוגים, אורז, אינסטנט פודינג  –אבקות אפיה, אגוזים 

]נאמר לי ע"י רבני מחלקת הכשרות בבד"צ העדה החרדית,  ג'לי, גריסי פנינה

שבתהליך הקילוף והשיוף של השעורה להפוך ל"גריסי פנינה" בכל השלבים, אין 

כלל הימצאות של מים[, דבש, דגים טריים, דייסת קורנפלור לתינוקות )מיועדת 

חינה, יין לאלרגיים לגלוטן(, חומץ, חרדל, חילבה )גרגרנית(, טופי )כל הסוגים(, ט

מיקבי הארץ, מיונז, מרגרינה, סוכר וניל, סילאן, קטשופ, קפה נמס )אבקה, מגורען(, 

 קקאו, קצפת רי'ץ, ריבות, שוקולית, שמרים טריים ויבשים, שלגוני קרח, תה.
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כמובן שכל מוצר שאין עליו כשרות לפסח למהדרין אין צורכים בפסח, גם אם     

 !!!!ידוע שאינו מכיל חמץ

 תכשירי האיפור והקוסמטיקה לימות הפסח  כשרות

התכשירים וחומרי האיפור המצויים כיום, מעורבים בחומרים כימיים הפגומים 

בטעמם, ונפסלו לאכילת הכלב, כמו כן, לדעת רבנו תם תוס' נידה ל"ב ע"א לא 

נאמרה "סיכה כשתייה" לעניין חמץ בפסח, ועפ"י פרסומי בד"צ העדה החרדית, 

ם, נעשה שימוש רב באלכוהול סינטטי. עם זאת, הכרעת הרבה מן כמה שנים, כיו

, לא ניתן בפה או על הידייםהפוסקים, שכל חומר, קרם או משחה ששמים אותם 

 –לומר עליהם שנפסלו מאכילת הכלב, שהרי חל לגביהם הכלל של "אחשביה" 

דרך דהיינו, בני אדם שמים אותם בפה או על הידיים והם מועשרים בחומרי טעם, 

 הנאה, ואין הם נפסלים, אפילו לאדם, שהרי בלתי נמנע שלא ייבלעו או יבואו במגע

 –עם מאכלים וכלים, על כן, הכרעת הפוסקים, שכל הבא במגע עם הפה והידיים 

. בכלל זה: משחות שיניים, מי פה, אודמים, סטיקים למהדרין לפסח חייב הכשר

כשר לפסח מזה  –ל בפצעי הפנים ליובש השפתיים )אגב, תכשיר ה"רקוטן" לטיפו

שנתיים, אלא שהינו גורם ליובש, המצריך טיפול(, כמו כן, חוט דנטלי המצופה ווקס 

 אסור לשימוש בפסח. –

להלן חברות לייצור מוצרי קוסמטיקה  שמוצריהם )אודמים, קרם ידיים( כשרים 

מה" כל מוצרי ד"ר פישר )בד"ץ העדה החרדית( "רבלון" "אולטי לפסח תשע"ז:

"הלנה רובנשטיין", )הרב גרוסמן מגדל העמק(,    "ג'ד" "וישי",     )לונדוןF  K)בד"צ.

"לנקום", "מא'ק" "אסתי לאודר", "אלמקיאז'" "יוסי ביטון" "בובי בראון" סופטאצ' 

)הרב יוסף זריצקי(    "קרליין" )מחזיקי הדת(. יש לציין, שכל התכשירים והמשחות 

כולם כשרים  –אינם מסוגלים להכיל דגנים ועל כן  –לוורה העשויים עם ווזלין או א

 לפסח.

חברות נוספות נבדקו  ונמצאו כשרים  2מוצרי עדכון בנוגע לחברות הקוסמטיקה: 

  לפסח ולכל ימות השנה: "ביוטי קר" ו"מייבלין".
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 פלטות, גשרים, שומרי מקום: –לעניין ניקוי והכשרת אלמנטים אורטודנטיים 

שעות  24בהם חמץ חם )עוגיות עם קפה לוהט, פיצה חמה וכדומה( אין לאכול . 1

.     10:02 –לפני סוף זמן אכילת החמץ, היינו, השנה מבוקר יום ראשון, י"ג ניסן שעה 

הכשרה פשוטה ומועילה לכל אלמנט נשלף:  .3  חובה להחליף.     –גומיות  .2

שליש מים )פושרים( ושני לאחר ניקוי יסודי יש להכניסו לכלי שיש בו תערובת של 

לחצי שעה. כן דעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל בדומה להכשרת  –שלישי מלח 

חביות הבולעות מיין נסך.    בעלי אלמנטים שאינם נשלפים )קוביות צמודות 

 וגשרים קבועים( בנוסף להנ"ל, עליהם להימנע מאכילה ושתיית רותח במשך הפסח.

אחרי בדיקות נוגע לתכשירים ומוצרים שונים: ידיעות מעודכנות לשנת תשע"ז ב

יסודיות במעבדות ע"י מומחי כשרות, כמדווח על ידי ידידי הרב יוסף זריצקי 

לא נמצא חמץ כלל ברשימת הדברים הבאים וניתן להשתמש   0548484044שליט"א  

 בהם בפסח בלא הכשר לפסח:

עונית, ניילון נצמד, כל סוגי הכלים החד פעמיים כולל מקרטון עם אלימינציה צב 

נייר אלומיניום, נייר סופג, נייר פרגמנט לאפיה ולכיסוי מדפים, כל סוגי המפיונים 

לשולחן והמנג'טים למאפים, כל סוגי הממחטות הלחות, קיסמי שיניים, תבניות 

פעמיות, פילטרים, מסנני מים, ספריי לגיהוץ, כל סוגי הווזלין ואלוורה  –לאפיה חד 

מיד מתפרקים(, כל הדאודורנטים מכל חברה )אין  –להכיל חמץ  )אינם מסוגלים

שימוש כיום באלכוהול חמץ(  זכורני שמרן הגרח"פ שיינברג זצ"ל הורה בנוכחותי, 

בחוה"מ פסח תש"ע, לבת, שקיבלה במתנה מדודתה שבאה לביקור בפסח, מקנדה, 

ל היום בושם לגוף, ושאלה האם תצניעו, וענה: "השתמשי בו בלא פקפוק, הכו

 סינטטי(.

במוצרים הבאים אין כלל הימצאות חמץ והם כשרים לפסח: טבליות  עדכון:

למדיח כלים, כל סוגי הכפפות, כולל "לטקס", מגבונים לחים )כל הסוגים(, נייר כסף, 

תבניות אלומיניום חד פעמיות )מכל הגדלים( נייר פרגמנט, פילטרים )מסנני מים( 

 תמיסה לעדשות מגע )כל הסוגים(.קיסמי שיניים, קשי שתייה, ו
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"מה שיש שנותנים הכשר לפסח על דברים  הערת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל:

שאין בהם כל חשש חמץ כלל ועיקר, הרי זה כחוכא ואיטלולא ואין לעשות כן" )מרן 

 (14הגרש"ז אויערבך זצ"ל, הליכות שלמה עמ' סה הערה 

 כיצד נאסר החמץ?     

 נאמרו אך ורק לעניין איסור חמץ בתורה: חמישה ציווים שונים

"כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל" )שמות י"ב, ט"ו(  – א. איסור אכילה

 היינו כזית ובמזיד.   

. אסור להאכיל 1"ולא ֵיאכל חמץ" )שמות י"ג, י"ג( דוגמאות:  – ב. איסור הנאה

 –שתמש בדבק חמץ . אסור לה2חמץ לבעלי חיים )תרנגולים, כלב, תוכי, דגים(  

. 4. תמונות נוי המכילות חיטה חנוטה, פסטה. יש להטמין בארון.  3דבק שקדים. 

מניות בחברות המייצרות ויסקי או בירה יש למכור לגוי לפסח. )שו"ת מנחת יצחק 

. בעל חנות מכולת אסור לקבל תשלום בפסח על חמץ שמכר לפני  החג 5ח"א(    

שו"ע תנ ושו"ת שבט הקהתי ב,  –ום חילופי חמץ והחמץ קיים )עובדים זרים( מש

שו"ע תמ"ג,  –. אסור להריח בפסח בפת של גוי  להנאה. שמא יבוא לאוכלו 6קעד.   

שו"ת  –ב ורמ"א, הגר מעל מאפיה של גויים, אל יריח בריח הפת בכוונה ליהנות 

 מהרש"ם.   

 "ולא ֵיראה לך שאר" )דברים ט"ז, ד(      – ג. לא ֵיראה

אסור . 1"שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם" )שמות י"ב, י"ט(.  – א ימֵצאד. ל

שיהיה חמץ שייך לישראל בפסח, אפילו נמצא בתיק בבוידעם ואפילו במקום 

פחי אשפה בבית משותף כששכנים . 2 העבודה, בשולחן או ארונית השייכים לו. 

גילוי דעת בערב שאינם שומרי מצוות או גויים מניחים בהם בפסח חמץ. יש לומר 

עצת הגרש"ז  -פסח: "אין  אנו מעוניינים שחצרנו תזכה לנו בחמץ שיונח בו בפסח" 

הרואה חמץ במקום ציבורי או במקום הפקר לא . 3אויערבך והגר"ע יוסף זצ"ל. 

ירימנו אלא לבערו, אבל רק לסלקו לצד שלא יכשלו בו יש להזיזו במקל או ברגל, 

המתארחים  .4 שו"ת הריב"ש ת"א(. ר בלא ימצא )יזכה בו ויעבו -שאם ירימנו 
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במלון או טסים בחברת טיסה שמגישים חמץ עליהם להצהיר שמשלמים רק עבור 

 הלינה ולא עבור ארוחת בוקר או עבור הטיסה ולא עבור הכבודה. 

 )שמות י"ב, ט"ו(. "תשביתו שאור מבתיכם" ה.

נים, המשמשים :אופן הכשרת המטבח ומכשיריו, והגעלת הכלים השוהערה

להכנה, לבישול, להגשה ולאכילת מזון       בפסח, על פי הנהגות כל הפוסקים 

                                          "מטבח כשר לפסח".פרק ו:  - "הכשרות"לעדות ישראל השונות, בספרנו  
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

 עת הפריחה וההתחדשות –חודש ניסן 

חד שכל יהודי ניחן בו מאוצר מתנת חינם הוא בכך שאינו משלים המאפיין המיו

כלל עם המצב הקיים בעולמו הפרטי, ומקננת בו בכל עת רצון ושאיפה להתחדשות 

והתרעננות פנימית, ומתאזר ברוח גבורה ואמיצות לרכוש ולקנות קניינים רוחניים 

 שיעמידוהו איתן ויציב במקום קדשו.

כי הרי יהודי קרוי 'בן המלך' בכל מצב שיהיה ואינו  ראשית כל הסיבה לכך היא,

משתנה לפי מעשיו והליכותיו, והשי"ת ברוב רחמיו וחסדיו גילה זאת באופן מיוחד 

בעת יציאת מצרים, שמכיון שחפץ בעמו ישראל להיות לו לעם הנבחר אינו מביט 

 'לא מאסתים ולא געלתים לכלותם'. -בגילולי עבודה זרה שלהם 

שממשיל את תקופת יציאת מצרים שבו היו עם  )ח"ג קטו:(והר הק' וכדברי הז

ישראל משוקעים במ"ט שערי טומאה ונדמו כשרויים בשוקא דבורסקי, שהוא כביטוי 

למקום שלא ניתן להכנס לתוכו מחמת הריח הסירחון הנודף בחלל האוויר, ואף בכל 

ל את הריח הנוראי הון שבעולם שינתן לאדם אינו מסוגל בכוחותיו האנושיים לסבו

השורר שם. אך הקב"ה ברוב אהבתו וחיבתו לעמו ישראל דומה היה בעיניו לשוק 

'גן עדן' המרענן ומעורר את כל חושי האדם, ובכך  –של רוכלים הנודף ריח נפלא 

נכנס להוציא ולגאול אותם מתחת שיעבוד מצרים שאפף ושלט על כל מהותם 

 וישותם.

את עוצמת הקשר הפנימי והשורשי שי בין יהודי  והוא אכן תיאור נפלא הממחיש

לאביו שבשמים, ומפני כך גורם לעורר 'כמים פנים לפנים', כי כשיודע שהשי"ת לא 

התייאש ממנו ומייחל מצפה לראותו עובדו בלבב שלם דווקא מתוך מציאות חייו, 

 הרי זה מעניק כוחות נפש לדלג ולקפץ מעל כל הקשיים וההתמודדויות, ולא שייך

 כלל מציאות של יאוש.

בנוסף לזאת הרי ההקב"ה מחייה בכל עת את הבריאה כולה ולולא רצון ה' 

לקיימה ולחיותה אין לה כלל יכולת קיום. ולא זו בלבד אלא אף מחדש אותה בפנים 



 

 יזעמ'  -אספקלריא 

 

חדשות, ויש בזה כמה אופנים של חידוש הבריאה, כל יום ויום וכפי שנאמר 

 טּובכי אכן זהו החסד וה –' ָכל יֹום ָתִמיד ַמֲעֵשה ְּבֵראִׁשיתּוְבטּובֹו ְמַחֵדׁש ּבְ בתפילה: '

הגדול ביותר. וכל שבת יש בחינת התחדשות וכדברי האור החיים הק' שרק בכח 

השבת יש יכולת קיום לששת ימי המעשה הבאים אחריה, ובלעדיה הרי כל העולם 

תרת מלכותו ית' התחדשות הבריאה והכיום  –היה נחרב. וכמו"כ ביום ראש השנה 

מחדש, וחידוש כריתת הברית בין עם ישראל לאביהם שבשמים בבחי' מעמד הר 

 .סיני

כל זה מעניק ליהודי הרגשה עמוקה של: 'מאי דהוה הוה, מעכשיו והלאה נתחיל 

הכל מהתחלה'. וכמסופר על שני חסידי קוברין שבדרכם אל רבם היו מתהלכים 

ידות ועבודת ה', ומדי דברם, כל אימת בתוככי יער עבות ושוחחו ביניהם בחס

שהתלהב לבם בחיזוק והתעוררות, היו אומרים זה לזה "וואס איז גיווען איז גיווען, 

. ובכל ]מה שהיה היה, אך מהיום והלאה יתחילו מחדש[פון היינט און וויטער ...", 

פעם שאמרו זאת היו חובטים במקלות ההליכה שלהם על עצי היער מתוך תנועה 

 התרגשות. וכשבאו למחוז חפצם כבר היו המקלות שבורים מרוב חבטות...של 

 )שמות יב, ב(חודש ניסן אף הוא מתייחד בתחושת ההתחדשות, וכלשון הכתוב 

ם ְלָחְדֵׁשי ַהָשָנה" ם ֹראׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלכ  ׁש ַהז ה ָלכ  ", כל ימות השנה ַהֹחד 

ויומו הראשון של החודש, קרוי הוא 'ראש  מחולקים לחודשים לפי מהלך הלבנה.

ׁשחודש' ובבית המקדש אף נוספו קורבנות מיוחדים ליום זה. והלשון ' ' הוא ֹחד 

משורש: 'חדש', ומבטא את ההתחדשות שבו, וביומו הראשון הוא תחילת החודש 

שהלבנה מתחילה את מסלולה מחדש. ובחודש ניסן אומרת התורה 'החודש' דהיינו 

 הוא בבחינת ההתחדשות.שכל החודש 

וכשם שבחודש זה כל היקום הצומח מצוי בשיא הפריחה, לאחר שחלפו להם ימי 

החורף המלווים במטר גשמי ברכה רבים ונספגו היטב במעמקי האדמה. כך גם 

בעולמו של כל יהודי יש בחודש זו אפשרות מיוחדת במינה לצמוח ולפרוח בעוצמה 

איבריו ושס"ה גידיו. ולהתנער מכל ה'חבלין שאין דומה לה, ולהתחדש בכל רמ"ח 
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דמעיקין' הכרוכים סביבו ואינם מניחים בידו לעלות בהר ה', ולהתרומם אל 'היכלו 

 כולו אומר כבוד'.

'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל', כי אינו דווקא  )ר"ה יא:( וזה מה שאמרו חז"ל

ייכת לכל חודש ניסן בליל הסדר שבו יצאו עם ישראל ממצרים. אלא הגאולה ש

שההתחדשות אופפת את כל היקום בחי ובצומח, הרי בו את האפשרות והיכולת 

 באופן מיוחד לכל יהודי להגאל ולצאת מן מיצריו. 
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, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

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

  ס"ושא' שמואל

 מצוה עלינו לספר

ה ְוָכל. ִמְצָרִים ִביִציַאת ְלַסֵפר ינוָעלֵ  ִמְצָוה  זֶּה ֲהֵרי ִמְצַרִים ִביִציַאת ְלַסֵפר ַהַםְרבֶּ

ָבח  .ַלֲעבֹוָדתוֹ  ַהָםקֹום ֵקְרָבנו ְוַעְכָשיו, ֲאבֹוֵתינו ָהיו ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ִמְתִחָלה :ְמשֻׁ

ה ְוָכל. ִמְצָרִים ִביִציַאת רְלַספֵ  ָעֵלינו ִמְצָוההנה לשון בעל ההגדה היא ש"  ַהַםְרבֶּ

ָבח",  זֶּה ֲהֵרי ִמְצַרִים ִביִציַאת ְלַסֵפר הרמב"ם  והיינו דהמצוה היא ב'סיפור'. והנהְמשֻׁ

 לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסים לספר תורה של עשה )חו"מ ז, א( כתב: "מצות

 לו שאין פי על , ואףוכו',שנאמר והגדת לבנך וכו' בניסן עשר חמשה בליל במצרים

 מצרים",עכ"ל. ובה"ב כתב: "מצוה ביציאת לספר חייבים גדולים חכמים אפילו, בן

 אביו בן של דעתו לפי, לבנך והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבנים להודיע

 שנעשו ונסים במצרים לנו שאירע מה מודיעו וחכם גדול הבן היה וכו', ואם,מלמדו

ויש לדקדק שבה"א כתב לשון 'סיפור',  .בן" של דעתו לפי הכל רבינו משה י"ע לנו

 וכשעסק בחיוב על הבנים, כתב שצריך 'להודיע'.

'סיפור' היא השיחזור והחוויה מחדש של המאורע ואילו וי"ל בכמה אופנים בזה: ש

 נהיש, ש'הגדה' הודעה ותשובה הינם לשונות של מסירת הצהרה והגדרת עמדה

מצוה נוספת למסור את ישנה שנעשו לאבותינו ו מצוה לחוות מחדש ולספר בנסים

. וכמו"כ מצרים  האמונה לבנים להודיעם את האמת שנתגלתה ונתבררה ביציאת

'סיפור' יכול אדם לספר ולחוות בעצמו, לעצמו, אך 'הודעה' כל עניינה היא להודיע 

או באופן נוסף: 'סיפור' הוא בפחות התמקדות מאשר ב'הודעה', ובסיפור  .לאחרים

 ניתן לספר בעקיפין, משא"כ ב'הודעה', שהיא ממוקדת וחדה יותר.
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ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א השיבני בזה כך: "לבנים צריך להודיע, בדרך שאלה 

ותשובה. הודעה היא לשון השייכת כתשובה, ולא כסיפור גרידא". ובמכתב כתב לי 

 הוא בזה כך: 'להודיע קאי גם על מי שאינו יודע לשאול'. 

פר רץ כצבי ח"ח )להרב צבי רייזמן שליט"א( הביא בשם שו"ת להורות נתן ובס

)ח"ט או"ח סי' ח( שדקדק ג"כ בד' הר"מ דפתח ב'סיפור' וסיים, גבי חיוב ה'והגדת 

לבנך',ב'להודיע', וכתב דלשון זה מורה שישנו חיוב להודיע לבניו דברים מחודשים, 

כן מכמה דוכתין ש'הודעה' היא  שלא ידעם עד כה, מעניני יציאת מצרים, והוכיח

עי' בראשית )ג,יא( וברש"י שם, ויקרא )ה, א( הודעת דבר חדש שלא ידעוהו עד כה, 

ובס' רץ כצבי ציין דכעי"ז כ' בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ה סי' קב ואסתר )ב,כ(.  

  אות ד(.

 כיצד, בשבח ולסיים בגנות להתחיל ושו"ר שהרמב"ם )שם ה"ד( כתב: וצריך

 ההבל אחר וטועין כופרים ומלפניו תרח בימי אבותינו היו שבתחלה ומספר למתחי

 התועים מן והבדילנו לו המקום שקרבנו האמת בדת ומסיים, ז"ע אחר ורודפין

 שגמלנו הרעה וכל במצרים לפרעה היינו שעבדים ומודיע מתחיל וכן, ליחודו וקרבנו

 עד אבי אובד מארמי שידרוש והוא, ובחירותנו לנו שנעשו ונפלאות בנסים ומסיים

משובח, עכ"ל. הרי  זה הרי זו פרשה בדרש ומאריך המוסיף וכל, הפרשה כל שיגמור

דפתח בסיפור, לגבי סיפור השתלשלות הענינים וסיפורם, וסיים ב'הודעה' לגבי 

'עבדים היינו'. ונראה דלפי הגדרת הרמב"ם, אזי רב ורבא דנחלקו האם מתחיל 

נחלקו גם בגדר הסיפור, האם הוא -ותינו' או מ'עבדים היינו'ב'מתחילה עע"ז היו אב

 'סיפור' או 'הודעה'.

ועוד יש להבין, דהא ענין עע"ז הוא ענין חסרונם ברוחניות, ואילו 'עבדים היינו' 

 הוא ענין של הצלת הגשמיות, וא"כ נחלקו בעצם מהות הגנות וההצלה.

ן חיזק להם הקב"ה את אמונתם ורבנו מנוח )חו"מ ז,ד( כתב שכיון שהיו עע"ז, לכ

בחוש ע"י יצי"מ. עכ"ד. ולדבריו יבואר טפי דעת הריטב"א, שלב' הדעות צריך לומר 

את ב' הענינים, ורק נחלקו במה מתחיל ופותח. דלפי"ד יבואר טפי, דהפתיחה 

היותר נאותה היא 'מתחילה עע"ז', כי זהו מבהיר לשם מה בכלל ה' הוציאנו 
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ת עע"ז של אבותינו. והדעה השניה סוברת שלא לשם כך ממצרים, בכדי לעקור א

הוציאנו הקב"ה, או שלכן הוציאנו, רק שלא צריך לפתוח עם זה, כי לולי שהיינו 

עע"ז היה ה' מוציאנו ממצרים. כי לא רק בכדי למנוע השלילה דע"ז הוציאנו, אלא 

 בעיקר בשביל להעלותינו על דרך החיוב, לעשותינו עם ה'.

אשונים והאבודרהם וכו', שנחלקו האם בכלל להגיד את זה או זה, והנה לפי הר

ולא רק במה לפתוח, נחלקו בגדר אחר, האם בכלל מודים על ניסי הרוחניות 

 דבעע"ז, או רק על ניסי הגוף דעבדים היינו וכו'.

ואולי בחלק ה'עבדים היינו' צריך להתמקד, כי זה הגדרה על מה אירע. ובחלק  

 א רק ענין כללי, של ביאור מדוע הוציאנו, צריך 'לספר'.סיפור העע"ז, שהו

 שכל כיון סבר ואולם האבודרהם ביאר בכלל את מחלוקתם באופ"א, וז"ל: רבא

 של עבדות אותו אם כי אחר גנות להזכיר לנו אין מצרים יציאת הוא היום ענין

 שבחו כמה להודיע מצרים של ושבח גנות להזכיר שבידינו כיון סבר ואביי . מצרים

 ם"עכו עובדי היו אבותינו כי גנות להזכיר לו יש אביון ירים מאשפות כי מקום של

 המקום קרבנו כ"ואעפ עבדות של מגנות הוא וגדול[ ז"כע( ]הזה בעולם) גנות ואין

לעבודתו, עכ"ל. הרי דסבר דנחלקו מהו הגנות שעליה צריך להודות ולשבח, דנחלקו 

 הע"ז או מאשפת העבדות. מאיזה 'אשפה' הרימם, האם מאשפת 
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 רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

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

 ועוד

 סל צרורה בכנפיו

 בלא מצוה ידו על שבאת למי ברכה הכתוב קבע )ה, יז( ְוֹלא ָיַדע ְוָאֵשם ְוָנָשא ֲעֹונוֹ 

, בה ונתפרנס העני ומצאה הימנו ונפלה בכנפיו סל צרורה היתה מעתה אמור, ידע

 י(")רש ברכה לו הוא קובע ברוך הקדוש הרי

, מכך לא ידע וכלל ממונו שנפל כגון, מממונו שיהנה לעני הגורם שאף, מבואר

 .בזה הממון בעל מתברך, בו ונתפרנס העני ונטלו

 כל רכושו שירד א(, סז-ב, סו )כתובות גוריון בו דנקדימון מהעובדא, ויש לעיין

 הוא לכבודו איבעית אימא: 'בגמרא אמרינן בממונו צדקה עושה שהיה ואף, טמיוןל

, מממונו העני נהנה סוף סוף ,עבד לכבודו אי מ"נפק מאי, הכא ולמבואר', דעבד

 .ומצאה העני סלע ממנו שנפל ממי גרע ואמאי

הנה גבי נקדימון בן גוריון, אף שקיים את מעשה המצווה של הצדקה  תשובה:

שקיבלו העניים ממנו ונתפרנסו, הנה בזה יש לו שכר מצווה בעולם העליון. כראוי, 

אמנם כיון ש"לכבודו הוא דעבד", היה כאן חיסרון בעצם מחשבת המצווה, שכאשר 

חשב הוא על כבודו, פגם בתכלית כוונת קיום המצווה שצריכה להיות אך ורק 

לא עמדה לו זכות  מחמת ציווי ה', ובכך נחסרה ממנו אף סגולת המצווה, ולכן

 הצדקה שישאר ממונו בידו.  

וכדביאר המהרש"א שם )כתובות סז ע"ב(, ד"לכבודו" גרע משלא לשמה סתם, 

 כמו טפי גרע הוא לכבוד לשמה שלא האי ל"כנותן צדקה ע"מ שיחיה בני, וז"ל:  "די

 שלא אפילו בתורה אדם יעסוק לעולם דאמרינן אהא בפסחים התוספות שמחלקין

 עושר שמקבצין הזה בדור ורבים ש"ע נברא שלא לו טוב אמרינן ובעלמא' כו לשמה

 מאותו מתנדבים כ"ואח כוכבים עובד כגזלת השם ובחילול באמונה שלא שלהם
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 שם להם להיות שבירך מי ברכת להם ולתת שנה, בכל כבוד להם להיות ממון

 כדאמר וקיום מלח הזה לעושר ואין בעבירה הבאה מצוה אלא זה ואין ותפארת

 הכא" עכ"ל, 

וכן האריך לבאר ההפלאה שם, דגאווה אינה שייכא ל"שלא לשמה", וז"ל: 

 בתורה אדם יעסוק דלעולם ב"ע ג"כ דף בנזיר' אמרי דהא ז"ע קשה "ולכאורה

 אף הרי, שם לו ולקנות להתגדר מ"ע' אפי' התוס' ופי, לשמן שלא' אפי ומצות

 בתורה שעוסק בשעה מתגאה אינו םדהת דמי דלא נראה אך. הוא מעליותא לכבודו

 זה לידי יבא דלא' אמרי בזה, כ"אח הכבוד שיבא כדי עושה שהוא אלא ובמצות

 בעסקו או מצוה בעשותו המתגאה אבל, לשמה ללמוד שישכיל יבא כך שבתוך

 אף, הגיא ומבמות במות ומנחליאל בפסוק א( )נה, בעירובין אמרינן הרי ,בתורה

 .משפילו" עכ"ל הוא ברוך הקדוש מתגאה אם רותדו לדורי גדולה לו שפסקו

וגם ר' אלחנן עצמו )קובץ שיעורים כתובות אות רכד( עמד בביאור זה, דחומרת 

 א"התכוין לכבודו הוא  שמערב את הנאת עעצמו במחשבת המצווה, וז"ל: "אב

 לתועלת וגם למצוה דמתכוין דהיכא, י"פירש' ח דפסחים ק"ובפ. דעבד הוא לכבודו

, גרידא לכבודו רק מצוה לשם התכוון דלא הכא ל"צ כ"וא, גמור צדיק ז"ה עצמו

 ובודאי חמה להם שנקדה משלשה אחד דהוא גוריון בן נקדימון על כן לומר ותימה

 מ"ע ממכוין טפי גרע דלכבודו, ל"י ושמא, מצוה לשם כונתו היתה צדקה כשעשה

 דחסד מהא נראה וכן, הלבבות בחובת ש"כמ בשיתוף כעובד דהוא, בני שיחיה

 בהן" עכ"ל.  להתפאר אלא עושין שאין חטאת לאומים

ומצאתי שכביאור זה, כתב הגר"י ניימן בספרו דרכי מוסר )עמ' שפו בהספדו על 

הגר"י רוזובסקי(, בשם הגרח"ע עוזר, כי המכוין לשם כבוד אינו מאבד את המצווה 

 עוזר חיים' ר "ומרן בעצמה, אלא את סגוולתה לשמור על ממונו, ואלו דבריו  שם:

 ה"הקב ואין עביד קא מצוה לכבודו, בעביד אף דודאי הדברים, בישוב אמר ל"זצ

 במעלת רק אלא מצוה, של שכרה לענין' בגמ הכא איירי ולא עיקר, כל שכרו מקפח

 שבת,' בגמ וכדמצינו שהיא, מה לפי סגולתה לה יש ומצוה מצוה כל דהנה סגולתה.

 ואחרות ,'וכו נאה לטלית זוכה בציצית הזהיר נאה ירהלד זוכה במזוזה כל הזהיר
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 ומתנאי ממונו, שמקיימת סגולתה לה יש צדקה מצות גם וכן ועוד. ימים לאריכות

 בית של "ממון שאלתו: על לו שהשיבה וזהו בלבד. לשמה המצוה שתעשה זו סגולה

 היה צריך עצמו הממון גם צדקותיו, גודל על שכרו מלבד הלא הלך", היכן אביך

 הצדקה" עכ"ד.  סגולת מעלת במעשיו היה לא שאכן בשלימותו, להשאר

ונראה בביאור טעם הדבר, מדוע בחסרון כוונת המצווה, כאשר האדם מכוין 

לכבודו, מאבד הוא את סגולת המצווה להרבות ממונו. דהנה בביאור ענין 

ירות "פירותיהן בעולם הזה", הביא התוי"ט שם בריש פאה בשם הרמב"ם, כי הפ

 כי ם,"הרמב בעולם הזה, ניתנים דווקא למצוות שבין אדם לחבירו, וז"ל: "כתב

 הקדוש ובין בינו שיש במה האחד. חלקים שני על בתחלה נחלקים כולם המצות

 קצתם אדם בני בתועלת התלויות מצות והשני' וכו ותפילין ציצית כגון הוא ברוך

'. וכו רעהו את איש באהבת יוויהצ וכגון' וכו הגנבה על האזהרה כגון קצתם עם

 כמו ב,"לעוה עליה הוא ברוך הקדוש יגמלהו ,'הא שבחלק המצות האדם כשיעשה

 כן כמו ,]היינו בבן אדם לחבירו[השני  שבחלק המצות וכשיעשה חלק,' בפ שנתבאר

 שנהג בעבור הזה בעולם טובה וימצא המצוה, שעשה לפי ב"לעה לצדקה לו תחשב

 בגמילות נכנסות לחבירו אדם שבין המצות וכל'. וכו דםא בני בין הטוב מנהג

 תורה למדני הכותי לו כשאמר הלל שהרי תמצאם כן כי עליהם לבך ושים חסדים

 תעביד" עכ"ל.  לא לחברך ביש דעלך ליה אמר אחד רגל על

ובטעמא דמילתא, מצאתי בספר עטרת שלמה ]על עניני שקול הדעת, לר' נחמן 

תר"ז[ בהקדמה דף ג' ע"ב[ שביאר, כי במצוות צדקה או ם -ם, ]י-הלוי מחכמי י

כיבוד אב ואם, אף שכאשר קיימנו את מעשה המצווה, הסתיימה המצווה ונקבע לנו 

ע"ז שכר מהשמים, מ"מ עדין הרי נהנים אחרים מעשיית האדם שעשה עימם, 

כצדקה שנהנים אחרים מממונו. וכיון שהנהגת הקב"ה היא לשלם מידה כנגד מידה, 

כן במצוות אלו שתועלת העשייה בהם נמשכת, ממשיך הקב"ה לשלם שכר לאדם ל

בעולם הזה, וזה רק מה"פירות", לא מגוף המצוה, כי גוף המצוה ישלם ה' כולו 

בעולם הבא, רק שממצוות אלו גדלו "פירות", שמחמתם יוכל האדם לקבל תוספת 

 שכר בעולם הזה. 



 

 כהעמ'  -אספקלריא 

 

של הנותן צדקה לשם כבוד ופירסום,  והשתא נוכל להבין ביתר עומק, את חסרונו

שכן כאשר נתן צדקה, הרי מלבד שקיים את מצות הצדקה הכתובה בתורה, ]שע"ז 

יקבל שכר בעוה"ב[, הנה גרם לעניים שקיבלו ממנו הנאה רווחה וקורת רוח. והנה, 

אם אותם עניים היתה ממשיכה הנאתם רק לעצמם, וכגון שלא ידעו מי הנותן, או 

ם טובה לנותן כלל, נמצא שאותם "פירות" שהם הנאת העניים, היו שאינם מחזיקי

ללא כל קשר לנותן, ולא נגרמה לו מכך כל טובה אישית, ולכן בדין הוא שאת אותה 

הנאה מתמשכת שיש לעניים, עליו לקבל בתור "פירות" בעולם הזה, מידה כנגד 

 מידה, הוא גרם הנאה לאחרים, הקב"ה יגמול לו הנאה. 

שר ע"י שנתן לעניים צדקה וגרם להם הנאה, הוא קיבל מכך כבוד, ולא אמנם, כא

באותה נתינה גם שיכבדוהו, נמצא כי עבור אותה הנאה התכוין עוד אלא שהוא 

שנתן לעניים, המוגדרת כאמור כ"פירות", תחת לקבל את שכרה כשכר משמיים 

עצם הכבוד בפירות בעוה"ז בריבוי ממונו, קיבל הוא את ההנאה והשכר ממעשיו מ

שחלקו לו בצדקה שנתן, ונמצא שאותו כבוד שקיבל, היה תחת אותה הנאה שגרם 

 לעניים. 

וזאת כוונת ר"ח עוזר, שאם נותן לשם כבוד מאבד את סגולת המצווה, משום 

שבכך הוא מקבל את ה"פירות" הראויים לו ממעשה המצווה, באותו כבוד שמקבל 

עוה"ז" אינה עומדת לו, כיון שנלקחה כבר ומכוין אליו. ואז סגולת ה"פירותיהן ב

למקום אחר, להנאתו. ולכן לא עמדה זכות מצות הצדקה לנקדימון לשמור את 

 ממונו, ודו"ק.
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 / זלמן פישר פה-טעמי המקרא והתורה שבעל

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

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

 טעמי המקרא בפסוק אדם כי יקריב מכם

ל רֵּ֞בַּד בפסוק טעם רביע וקבוצת הטעמים מרכא תביר טפחא אתנח  ְָ֙רֵאלׂשיִ  ֣יְנֵ ּב-א 

 ּויבְַ֖קרִ ּת אןֹּ֔צהַ -ִמןּו ָָ֙קרּבהַ -ִמן ֗הְֵהמָ ּבהַ -ִמן' ַ֑לה ןָּ֖בָקרְ  ֛ם ּכִמ  יבַ֤יְקרִ -ִֽיּכ ֗םָאדָ  ֔םֲאֵלה   ָּ֢תְוָאַמרְ 

ת ֽם. ּבָקרְ -א   )א, ב(ְַנכ 

)א, ב( למה לא נאמר  ֛ם ּכִמ  יבַ֤יְקרִ -ִֽיּכ ֗םָאדָ דורש )ויקרא רבה )וילנא( פרשה ב ט( 

כי יקריב ]הע' שאלת ויקרא רבה  אישכמ"ש להלן דבר אל כל עדת בני ישראל  איש

ל־ רַ֞דּבֵ היא על כתוב שלא קיים אלא הוא הרכבה של שלושה פסוקים   תָ֧כל־ֲעדַ א 

[  אף כאן )א, ב( יבַ֤יְקרִ -ִֽיּכ)יט, ג(  (אּוִ֔תירָ  ְ֙וָאִביו וֹ ִ֣אם) יׁשִ֢א )וי' קד' יט, ב(  לְּ֛בֵני־ִיְשָראֵ 

, מכם להביא את הגר ֗םָאדָ  יאמר הכתוב ויקחו לכם איש בקר או צאן למה נאמר

גדול וזה פרט לגוי שהוא מביא עולה אמר רשב"ג, שבעה דברים התקינו בית דין ה

ממדינת הים אם הביא נסכים עמה קריבין נסכים משלו  גוי שהביא עולתואחד מהם 

וגו', אם )א, ב(   ָָ֙קרּבהַ -ִמן הְֵ֗המָ ּבהַ -ִמן .... ואם לאו קריבין משל צבור ותנאי ב"ד הוא

מכאן אמרו מקבלים מיני זבחים  אןֹּ֔צהַ -ִמןּו ָָ֙קרּבהַ -ִמן נאמר מן הבהמה למה נאמר

את היין  חוץ מן המומר והמנסךכדי להכניסן תחת כנפי השכינה  רשעי ישראלמ

 .ומחלל שבתות בפרהסיא

* 

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער, כי כל 

 קשור למספר ארבע. ֗הְֵהמָ ּבהַ -ִמן -ו ֗םָאדָ  אחד מטעמי הרביע במלים

דברה על ארבעה בני אדם  רביע, מלמד שהתורה – ֗םָאדָ משוער כי טעם מלת 

בנוסף על היהודי הרגיל, בנושא הקרבת קרבן עולה. משוער כי תבנית הטעמים של 

מרכא תביר טפחא פועלת בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ןָּ֖בָקרְ  ם֛ ּכִמ  יבַ֤יְקרִ -ִֽיּכ הכתוב
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הקשורים לנושא הקרבת קרבן עולה שחלוקים בהלכותיהם בקשר ממי מקבלים 

 והארבעה הם:. ם הקרבת קרבן עולהוממי אין מקבלי

 המביא כמו יהודי כל קרבן ונסכים שלו הגר)א( 

שהוא מביא עולה בלבד, ומבין שבעה דברים ש התקינו בית דין הגדול ...  גוי)ב( 

אחד מהם גוי שהביא עולתו ממדינת הים אם הביא נסכים עמה קריבין נסכים משלו 

 ואם לאו קריבין משל צבור ותנאי ב"ד הוא

 כדי להכניסן תחת כנפי השכינה מרשעי ישראל)ג( מקבלים מיני זבחים 

 .בפרהסיא שבתות ומחללאת היין  המומר והמנסך)ד( ולא מקבלים מן 

אתנח מגביל  – 'ַ֑להסעיפים )ג( ו)ד( עוסקים ברשעי ישראל. משוער כי טעם מלת 

ן עולה לקבל קרבן עולה מן רשעי ישראל לתיאבון ובכך מלמד שאין מקבלים קרב

 מרשעי ישראל להכעיס הנמנים בסעיף )ד(.

* 

המחוברות במקף,  הְֵ֗המָ ּבהַ -ִמןכדי להסביר את השערתנו על טעם הרביע במלים 

ותירץ מהר"ף דאהני כללא לרבויי שור  (תוספות נזיר לה, אנביא את הנאמר ב)

 ]הבר[ דבהמה הוא אף על גב דרגיל בין החיות והוי כעין חיה אפ"ה ]הע' היינו

רביע, מלמד שיש  – ֗הְֵהמָ ּבהַ -ִמןאפילו הכי[ כשר לקרבן. השערתנו היא כי טעם 

ארבע בהמות הכשרות לקרבן, לאיסור חלבן ושאין מכסים דמן אחרי שחיטה. 

כבשים, עזים. טעם רביע  –הפסוק מונה שלוש בהמות: בקר, וצאן שבו שני מינים:

בל דעת הר"ף נתמכת שור הבר. הנושא נתון במחלוקת א –מרמז לעוד בהמה 

 .חבהשערתנו כי טעם הרביע כאן בתפקיד ארבע כאן מלמד על קיום בהמה רביעית

                                                
 מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי – ֢חמגביל; מונ –פסוק -ק = סוףסֽלו, ֑חהשערות: אתנהבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית  ח

 רבוי, משמעות שנוי – א֖חרט=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט

הלכה  עם בוצהק - א֖טפח יר֛תב א֧יתור לרבות, מכל מקום; דרגקב' שעשויה לגדול,  –טרחא  א =֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח א֤מרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤שוה לפרטיה; מרכ

; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על

-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 – ֔ןקט-זקף; 1, פשוט – ֙אפשט; נוממ גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘זרקא

 א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט

סוק שעור, מחיצה; בפ דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – א֝ואזל

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ר֡פז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא
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לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 

 ה"ח המועדים

 ביאור בסדר ההגדה ורחץ כרפס

ובשבת יכין המי מלח בערב , ]במי מלחירק טיבול הלפני נוטל ידיו  :ורחץ

 ')משנה ברורה סינו שני שליש מים ושליש מלח ,שכח יעשה מי מלח מעט דהיישבת

 [תעג ס"ק כא(

שטיבולו גם בזמן הזה אכילת דבר פוסקים שסוברים ששיש לפי  הטעם בנטילה:

, ומטעם זה משום שמשקים עלולים לקבל טומאה ם,ידית נטיל מחייבבמשקה 

 . החמירו בלילה זה בנטילה כשיטתם

בזמן נקיות ואין נזהרים  זו היא משוםלפי שנטילה  ,אינו מברך על הנטילה: ברכה

 .)ט"ז סי' תעג ס"ק ז( מנקיות הזה

טוב שיכון בשעה שנוטל ידיו, שנוטל רק לצורך אכילת כרפס ולא כוונה בברכה: 

 .תעג משב"ז א( 'תעה סעיף א, פרי מגדים סי ')לבוש סילצורך הסעודה 

ר כגון לומר כרפס ת הכרפס, אך לצורך הסדראוי לא לדבר בין נטילה לאכיל דיבור:

 .(15)הגרי"ש אלישיב בקונטרס דיני פסח וספירת העומר עמ'  מותר

ורבים נהגו זו, ל בנטילה לכיון שיש שסוברים שבזמן הזה אין חיוב כ :נשים בנטילה

להקפיד על הסרת הטבעות בליל  הנשים צריכותלכן אין  ,ה כל ימות השנהזלהקל ב

 (.ר הלכה נגדבפרק ט  הגרשז"א הליכות שלמה) הסדר

כדי לחברו לאמירת קדש, שמראה שכל מה שנוהגים ליטול  ו' של ורחץ:ורחץ 

ידים בליל הסדר באכילת דבר שטיבולו במשקה, הוא מחמת קדושת ליל זה, אע"פ 

שכל השנה אין אנחנו מקפידים על כך, בליל הסדר יש להחמיר כפוסקים שמצריכים 

 .)שלמי מועד עמוד שעו(נטילה 
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לפי שלא נוהגים כן כל השנה צריך לזרז את האנשים,  וי,' מלשון ציוו טעם אחר:

)הגרשז"א הליכות  משא"כ ברחצה שכולם נוהגים כן כל השנה אין צריך זירוז

 (.184שלמה פרק ט אורחות הלכה 

כדי  לפי שהוא חלק מהשינוישמקפידים בנטילה זאת יותר מכל השנה: טעם וה

 .(ח, באר היטב שם ס"ק יזכס"ק  )חק יעקב סי' תעגשישאלו התינוקות 

 תעג 'סי)לבוש משום קדושת היום אנו מקפידים יותר בקדושה ובטהרה  טעם אחר:

מתקדשים שמאחר שאנו ל קדש אולכן אנו אומרים ורחץ עם ו' החיבור  ,(סעיף ו

 .ומתעלים לכן אנו מקפידים על ורחץ

בוד אל ושבחיו, אפשר דסיפור ההגדה הוי כמו תפילה שאנו מספרים כ: אחר טעם

 .(דרכי משה סימן תעג אות יב)לכן צריך כאן נטילה 

ראשונים הקפידו לאכול בטהרה, ולכן היו נוטלים ידיהם הלפי שדורות : טעם אחר

פרי במשקה, נשאר מנהג אבותינו לעשות את הסדר כמותם ולא ביטלו  תלפני אכיל

 . )הנצי"ב בהקדמתו להגדת אמרי שפר( מנהג זה

 . (מקרלין"א מהרש)הגדת ב אדם לטהר עצמו בערב יו"ט ייר לחזכ :אחרטעם 

מדקדקים כדרך חירות להראות שאפי' באכילה מועטת מקפידים על  :אחר טעם

 .ניקיון הידיים

דרך שררה כ והטעם: ,יםדלנטילת הי נוהגים להביא לבעל הבית את נטלת המים

מובא בסידור ) ביתשיטלו את ידי בעל ה מגיל שש וחירות, וטוב לחנך את הילדים

 .טז אות ה בשם ספר שיח יצחק( ', ויגד משה סיפרוחתם ס

)פסחים קיד, א ד"ה כדי להתמיה התינוקות, לדעת הרשב"ם הטעם באכילת כרפס: 

ע"י שטובלים כבר לפני הסעודה, ולדעת התוס' והרא"ש ע"י שיראו שני עד שמגיע( 

 טיבולים. 

ים סרוא וצרים הישכהני מלפי  :הטעם שבמי מלח"טובל במי מלח או בחומץ" 

להראות שאין אנו משועבדים יותר מלח, ובכדי לעשות נגד החוקים ת ליאכב

 .)ספר המנהגים(שלהם קבעו לטבול במלח לחוקים 
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 ')מקראי קודש סיכדי להתמיה התינוקות  והטעם: ראוי לקחת ביד, :ת הכרפסלקיח

 .משנה ברורה סי' קנח ס"ק כו()עיין  אמנם גם הלוקח במזלג צריך ליטול ידייםלט(. 

)משנה ברורה סי' תעג  אדמה ויכוון לפטור גם את המרורהיברך כוונה בברכה: 

ואע"פ שמעיקר הדין אין המרור צריך ברכה דהוי כדברים הבאים מחמת  ,ס"ק נה(

הסעודה שאין צריך ברכה, מ"מ צריך לכוון לפי שחוששים שכיון שהמרור בא לשם 

)ערוך השולחן אינו נחשב כדברים הבאים מחמת הסעודה  מצווה ולא לשם אכילה

 .סעיף יח(' תעג סי

בהפוך הוא הוא סימן לעבודת פרך, כרפס כרפס  הטעם שבחרו ליקח ממין הכרפס:

 באר היטב סי' תעג, ' ססי' פסח מנהיג הל)ס' פרך כלומר שישים ריבוא עבדו בפרך 

 . (ס"ק ה

וסף אשר בסיבתו נתגלגלו ישראל נת פסים שעשה יעקב ליוזכר לכת טעם אחר:

ארחות , )רבינו מנוח הל' חמץ ומצה פ"ח ה"בוכרפס נוטריקון כתונת פסים  למצרים

 .(כה' ליל הפסח אות חיים הל

)ארחות  לפי שהיו מוכים בעבודת פרך ומנהג לעשות תחבושת מכרפס טעם אחר:

 .כה( הל' ליל הפסח אות חיים 

 )שו"ע תעג סעיף ו( יקח פחות מכזית

כדי שלא יכנס לידי ספק ברכה אחרונה לפי שנחלקו רבותינו בפחות מכזית:  הטעם

אם אכל כזית צריך לברך ברכה אחרונה או לא, ולכו"ע אכל פחות מכזית אין מברך 

 ברכה אחרונה.

לפי שאכילה זו היא רק להתמיה התינוקות ובאכילת כל שהוא סגי  :טעם אחר

 .ו(סעיף )לבוש תעג 

משום  ועוד משום שאין אכילה פחות מכזית,כזית כרפס, והטעם:  יש שנהגו לאכול

ביאור הלכה סי' תעג ד"ה פחות, שיש הסוברים שפחות מכזית אין צריך נטילה )

)הל' חמץ ומצה פ"ח ה"ב( , וכן כתב הרמב"ם מגיד משנה הל' חמץ ומצה פ"ח ה"ב(

דינים והנהגות )הובא בוכן מובא במעשה רב להגר"א, וכך נהג החזו"א לאכול כזית 
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)הגדה מבית וכן נהג הגרי"ז הלוי מבריסק ולא בירך בורא נפשות  פרק יח אות לב(,

 )עיין משנה ברורה(.משום דספק ברכות להקל  והטעם: ,(לוי עמ' קח

אדמה גם על המרור ברך האינו מברך ברכה אחרונה, לפי ש :אכל יותר מכזית

 .ג ס"ק נו()משנה ברורה סי' תע והמרור נפטר בברכת המזון

על פי דברי  והטעם:יש להיזהר שלא לאכול ירק שלם,  זהירות מאכילת ירק שלם:

שכתב שיש מסתפקים לומר שעל דבר שהוא כבריתו צריך רי סעיף א(  ')סיהשו"ע 

 מ(. ')מקראי קודש חלק ב סילברך ברכה אחרונה אע"פ שאין בו כזית 

שבלי , )מנהגים יא שעבודלפי שהוא זכר לוהטעם: , אוכלים שלא בהסבההסבה: 

 ,לקט(

מדין ליל זו שאין אכילה  טעם אחר:שטעימה בעלמא לא צריך הסבה. : טעם אחר

או כדי שלא ישהו ללא אכילה עד גמר ההגדה,  הסדר אלא כדי שישאלו התינוקות

 .טז(ג )ליקוטי מהרי"ח חלק  ולכן לא הצריכו הסבה

עם המרור ואין לאכול ממנו לפי שהחרוסת מצוותה  הטעם שאין טובלים בחרוסת:

 .)לבוש סי' תעג סעיף ו(קודם המצווה 

 בכדי לפטור בברכה את המרור :ירק ולא פרימהטעם שבחרו כרפס בירק, הטעם 

ברכת את הטעם שרצו לפטור  ,)פרי מגדים תעג ב, משנה ברורה סי'  תעג ס"ק כ(

ם מצוות כדי שלא יצטרכו לברך על המרור ב' ברכות משום שאין עושי :המרור

 ,)תוס' פסחים קטו, א ד"ה הדר( חבילות חבילות

כמו ]לפי שהמרור הוא זכר לשעבוד מצרים ואין לברך על זה ב' ברכות  טעם אחר:

לפי שהקב"ה אומר בני מתקללים  עולים בקריאת הקללותב' אנשים אין שמצאנו ש

 )סדר ליל הפסח עמוד סב(.מתברך[ ואני 

לפי שאין דרך בני אדם לאכול ירקות  מצה:הטעם דאכילת הכרפס לפני אכילת 

 )רש"י פסחים קיד.(.לפני הסעודה ועל ידי כך יתמהו הילדים וישאלו 

לפי שזה דרך חירות לטעום ירקות לפני הסעודה לעורר את התאבון  טעם אחר:

 )ב"ח תעג(.



 

 לבעמ'  -אספקלריא 

 

כיון שעדיין לא הגיע שעת הסעודה טועמים כדי שלא לשהות כל זמן טעם אחר: 

 (."ח)ליקוטי מהרי אכילהההגדה בלי 

אלעד או  6ניתן להשיג ברחוב בעלי התוספות ) 'לב המועדים'מתוך הגדה של פסח 

0527668608) 



 

 לגעמ'  -אספקלריא 

 

לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 לבנו' על התורה ומועדים 

 תקן עצמך בלי להאשים אחרים בכשלונתיך

ם ָקְרָבן )א, ב(  ָאָדם ִכי ַיְקִריב ִמכֶּ

 "אדם" כאדם הראשון

מה אדם הראשון התחיל  בעבירה  -כתוב במדרש תנחומא, "אדם כי יקריב" 

והקריב קרבן,  ואז הקב"ה מחל לו, כך תקריבו  אתם, ויש לשאול  מה הכוונה 

"התחיל  בעבירה", אם הכוונה שהוא הראשון שעשה עבירה, זה לא נכון, כי 

 האישה היא זאת שהתחילה בעבירה??? 

ב ה"כתב סופר" שפעמים רבות האדם  במקום להתחרט על מעשיו הרעים, לכן כת

הוא מאשים אחרים בעונותיו, וכשהיצר הרע  השתלט  עליו ולא יכל להתגבר עליו, 

או הוא מאשים את משפחתו שכן הורגל כך מילדותו, ולכן אינו מתחרט בלב  שלם, 

 וממילא אין קרבנו  רצוי לפני ה'.

תה שום אפשרות להאשים אחרים בעונותיו, כי לפני יאבל לאדם הראשון לא ה

חטא עץ הדעת  לא היה בו יצר הרע, וגם לא הייתה לו אפשרות להאשים את 

משפחתו שכך הורגל מילדותו, שהרי הוא יציר כפיו של הקב"ה ולא הייתה לו 

ילדות, ולכן כשהאדם הראשון הכיר בחטאו וחזר בתשובה, הוא  האשים רק את 

הייתה תשובתו תשובה ראויה בלב  שלם, וזוהי הכוונה "מה אדם  עצמו!! ולכן

הראשון התחיל  בעבירה", שאדם הראשון שתלה את העוון והנפילה שלו בו עצמו 

"התחיל בעבירה" וכך הצליח ועשה תשובה בלב שלם, "כן  תקריבו גם אתם ככה  –

 שובה עמו.את קרבנכם", ועל ידי זה הקרבן יתקבל ברצון לפני הקב"ה הרוצה בת

ולכאורה דבריו צריכים עיון גדול, שהרי אדם הראשון כן האשים אחרים 

בעוונותיו,  שהרי יש לנו פסוק מפורש "ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ 

אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת, ויאמר האדם האישה אשר נתתה עמדי היא 



 

 לדעמ'  -אספקלריא 

 

דרכו ולבאר ולתרץ, שהנה בבעל נתנה לי מן העץ ואכל"??? ונראה להוסיף על פי 

הטורים כתוב שהאישה הכתה אותו במקלות עד שהסכים לאכול, ונשאלת השאלה 

אם כן הוא היה צריך לטעון לבורא עולם "אנוס אני"!! חטפתי מכות מאשתי!!! לא 

הייתה לי ברירה!! למה הוא העדיף לטעון טענה גרועה, שהאישה שנתת לי היא 

 לו היא באדיבות הגישה לו והסכים לאכול!!!נתנה לי והסכמתי??? כאי

אלא אדם הראשון בדק עצמו לעומק, ולמרות שכלפי חוץ היה נראה שאכן הוא 

היה אנוס ולא הייתה לו ברירה, הוא חזר בתשובה ואמר את האמת הפנימית: אני 

לא אנוס!! "אני הסכמתי", כי בתוך ליבי בערה בי התשוקה לאכול מעץ הדעת, 

כפתה עלי לאכול, ונכון שהתנגדתי לה הרבה אבל נהניתי שהיא  ושמחתי שאשתי

לא ויתרה, ונהניתי שהיא הכריעה אותי בסוף, וכיון שכשחזר בתשובה אמר את 

האמת הנקייה, על כן הייתה תשובתו מושלמת, וזהו שאמרו "אדם הראשון התחיל 

חיל בעבירה", שהוא הראשון שחתר לעומק ומקור החטא האמתי וגילה שהחטא הת

 ממנו ולא מאונס הנראה לעין או שאר תירוצים.

ללמדנו, שאם נרצה לחזור בתשובה שלימה, נלמד מאדם הראשון לחזור בלב שלם 

מתוך אמת פנימית, ולא בתירוצים הנראים לעין כצודקים ונכונים, אלא לחפור עד 

 עומקה של נפש, עד לנקודה הכי פנימית, ולגלות מאיפה נבע החטא באמת.

מרתי פעם בשיחה, אומרים לבחור למה אתה ככה נראה וה' ישמור איך כמו שא

שאתה חוטא ומתנהג?? והא מאשים את כל העולם רק לא את עצמו!!! אז שילך עם 

שלט גדול ברחוב שהוא מסכן וכו' וכו' כי אבא שלי ואמא שלי וכל המשפחה שלי 

ויעביר את  מסכנים וכו', אבל הוא נשאר מסכן עם תירוצים, וככה הוא ימשיך

 מסורת המסכנות והאומללות של משפחתו לדורי דורות.

ודע לך שדווקא מנקודת שפל ומסכנות אפשר להתעלות ולטפס מאוד גבוה 

למעלה כי טמון בך דחף שאין כדוגמתו להוכיח שאתה מסוגל להיות כמו כולם 

 ויותר טוב מכולם, כמאמר חז"ל "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה".

מה, התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך ועלה והתעלה חזק ואמץ אז קדי

 ותצליח אמן ואמן.



 

 להעמ'  -אספקלריא 

 

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

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 הזמנה בתיבת דואר ממלכו של עולם?!

ל מֹוֵעד ֵלאֹמר. )א, א( ה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמֹאהֶּ ל משֶּ  ַוִיְקָרא אֶּ

המגלה עמוקות גילה אלף טעמים בהאל"ף זעירא . דש בהאל"ף זעיראביאור ח

במילת "ויקרא", ונעיק כאן טעם המופיע בספר עזרי מעם ד' ששמעתי ממו"ח הרה"ג 

 דבר נפלא עד מאד! -ר' יצחק זעקל הלוי פאללאק שליט"א מרבינא הירש זצ"ל 

קפה ", רואים בהשויקראכאשר מסתכלים אנו בהאותיות הגדולות במילת "

" לשון מקרה. אולם כאשר מסתכלים בעין בוחנת רואים אנו ויקרראשונה המילה "

האלף זעירא, המצרפת ומשלמת אותה, ומהפכת  -שנמצא בצדה תוספת אות 

מקרה, למילה של "קריאה". וזאת בתוספת האות אל"ף  -המילה מלהיות "ויקר" 

 הרומז להאלופו של עולם, השי"ה.

 קריאה של חיבה

ת, אשר פעמים רבים כאשר קורה משהו, ומסתכלים על הענין בהשקפה זאת אומר

ראשונה, טועים בדמיונינו לחשוב שהוא מקרה בעלמא, ורק כאשר זוכרים האמת, 

ומסתכלים על הענין ב"אספקלריא" הנכונה, רואים אנו, שרחוק הוא ממקרה, אלא 

, שברצונו הוא קריאה, ולא רק קריאה אלא קריאה של חיבה מהבורא כל עולמים

 הטוב, רוצה ממנו משהו למעשה.

 הזמנה ממלכו של עולם!

ציאים אנו בפרשת כי תצא וצירף לזה דבר יקר משמו של הפני מנחם זי"ע, אשר מו

ְך.. במצות שילוח הקן. והדבר מפליא )דברים כב, ו ר  יָך ַּבד  ( ִכי ִיָקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפנ 

רוש הוא מקרה. וביאר בזה כי הנה כבר למה נכתב בתורה"ק באות א'?! הרי הפי

עשרים אנשים הלכו בדרכם ברחוב זה, ולא ראו ולא הרגישו בזאת הקן. הרי אין זה 

שום מקרה, אלא הרי הוא קריאה של חיבה, שקוראים "יעמוד ר' פלוני", הרי זכית 



 

 לועמ'  -אספקלריא 

 

במצוה נדירה של שילוח הקן, ועליך לעשות כן בשמחה מוכפלת, בהכרת זאת 

 ית.הקריאה יחיד

והרי זה מלמד על הכלל כולו, כאשר המסבב כל הסיבות קורא לנו, בכל מיני 

דרכים שונים, ומזכה אותנו במצוה או ענין מסוים וכו', הרי אין זאת מקרה לחשוב 

"למה דוקא אני..." אלא אדרבא ואדרבא, הרי עלינו לדעת כי לא מספיק לראות 

פה ראשונה, אלא לראות האות האותיות הגדולות של "ויקר" הנראים מראש בהשק

אל"ף המצורף לה. האלופו של עולם! והמשל הפשוט הוא, כי מעולם לא שמענו מי 

שיזכה בהגרלה במיליארד, ויענה בטענה "למה דוקא אני".... והרי טוב לי תורת פיך 

מאלפי זהב וכסף, ועלינו לשמוח בשמחה עצומה על כל מצוה שיבא דרכינו לקיימה, 

 אנו כי הוא משולח לנו כהזמנה פרטי אלינו. כאשר מבחינים 



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

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

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 שיירי בשר בין השיניים

לפעמים נשארים חתיכות בשר בין השיניים, האם צריך לחכות ו' שעות מזמן 

 שאוכלים אותם?

אפילו אחרי להסירם אם מצא שנשארו בין שיניו שיירי עוף או בשר, חייב  ובה:תש

, אבל טשש שעות, ויקנח וידיח את פיו ]ואין צריך להמתין אחריהם עוד שש שעות[

אין צריך קינוח והדחה לאחר ו' שעות וגם אינו חייב לחפש ולנקר את שיניו, 

 .יומסתמא אחר שש שעות אין לו שיירי בשר בפה

בתוך ו' שעות אכלם  יעבד, אם לא הסיר את שיירי הבשר שבין שיניו אלאובד

, והמיקל בזה יש לו על מי יאמאכילת הבשר, יש שכתבו שצריך להמתין ו' שעות

 .יבלסמוך

                                                
יו"ד סי' פ"ט, א', וברמ"א שם. והיינו משום שיטת רש"י שאחר שש שעות כבר אין טעם בשר, אבל שיירי בשר ממש  ט

 "ך שם סק"ג שלא צריך להמתין שש שעות מזמן שהסיר הבשר שבין שיניו.נחשבים בשר גם אחרי ו' שעות. וכ' הש
כן משמע בפמ"ג ]במ"ז סק"א[, ואף שלקמן בהערה מ' הבאנו דברי היד יהודה שכיון שהוא דבר שיש לו מתירין לכן  י

אר בשר בין יש להחמיר בספק ולפי"ז הכי נמי נחמיר להצריך חיפוש וניקור שיניו, אין לדמות, כיון שמסתמא לא נש

שיניו ואין סיבה לחפש ולנקר משום סברת דבר שיל"מ, אבל שם שיש ספק אמיתי ודאי אסור מהאי טעמא. ועי' ביד 

 יהודה סק"א שחילק חילוק אחר ולבסוף כתב שכיון שהרבה פעמים יש בשר בין השיניים א"כ נכון לנקר תמיד.
ך ו' שעות צריך להמתין ו' שעות מזמן שאכל את בחי' הפלאה סי' פ"ט כתב שאם אכל בשר שבין שיניו בתו יא

אינו צריך להמתין ו'  ומסירוהשיירים שבין שיניו, ודייק ממש"כ הרמ"א בסעיף א' שאם מצא חתיכת בשר בין שיניו 

 שעות , ומבואר שאם אוכלם כן יצטרך שוב להמתין ו' שעות.

סק"ד[ שאחרי שהסיר הבשר צריך לקנח פיו אמנם אח"כ הוכיח להיפך ממש"כ הר"ן ]קה: ד"ה אמר[ וכ"כ הש"ך ]

, ומוכח מהקינוחלפני שאוכל חלב, והרי הקינוח הוא מחשש שנשאר בשר מעט בין השיניים, והרי לא הצריכו ו' שעות 

 שאי"צ להמתין ו' שעות אחרי אכילת שיירי מזון שבפיו .

ם הוא משום בשר שבין השיניים, אבל יש להעמיד ההלכה כעיקר דבריו, שהרי כל המתנת ו' שעות לשיטת הרמב"

ואטו נאמר שיצטרכו להמתין י"ב שעות כיון שיש חשש שבלע מעט בשר שבין השיניים בתוך ו' שעות, ודאי שלא, 

אלא לא חיישינן כל כך, ואע"פ שמקנחים הפה מחשש לאכילת בשר וחלב יחד, מ"מ לא חוששים לגבי ו' שעות לזה, 

שבין השיניים תוך ו' שעות אז באמת יצטרך להמתין ו' שעות. ועוד, שאם  אבל כשאנו יודעים בבירור שבלע בשר

המעט בשר שנשאר בין השיניים נאכל בתוך מאכל אחר מסתבר שיתבטל ברוב או בששים ולא יהיה לו חשיבות ֵשם 

רך בשר לאסור, אבל אם אוכל חתיכת בשר שנשארה בין השיניים לבדה בפני עצמה אז יש לה חשיבות שם בשר ויצט

 לחכות ו' שעות ]ונראה לי שגם מש"כ ביד יהודה בקצר סק"ב כוונתו רק לזה[. וכ"כ בבדה"ש סי' פ"ט סקי"ג.
בספר הלכה ערוכה כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהמיקל בזה יש לו על מי לסמוך, ויש להקל כן בדיעבד במי  יב

בו, אבל אם לעס את הבשר קודם שבלעו  שמצא חתיכות בשר בין שיניו ובלעם, ובפרט שהוא דבר שקשה להיזהר



 

 לחעמ'  -אספקלריא 

 

וגם אם לאחר ו' שעות מזמן אכילת הבשר אכל משיירי הבשר שבין שיניו, דינו 

 .יגכך

* 

 שאלות בענייני שבת

 בשבת כדורי 'ריטלין'

 ם מותר לקחת כדורי ריטלין בשבת, והאם אפשר להתיר למי שרגיל בזה?הא

 .ידאין לקחת כדורי ריטלין בשבת, אלא במקום כבוד הבריותתשובה: 

 

                                                                                                                                                                            
ימתין ו' שעות, כן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ]אולי כוונתו שאם בלע הבשר יש לצרף שיטת הלבוש שהובא בש"ך 

 סק"ג שמשמע ממנו שאין טעם בשר בבליעה בלא לעיסה[.

נמאס ונפסל  ניים החלוליםשבשיובכת"ס ]סי' פ"ט סק"א[ הביא בשם החת"ס ]חולין מהדו"ב דף קה. ד"ה בשר[ שבשר 

 מיד ואין צריך המתנה כלל.
לשיטת הרמב"ם שטעם המתנת ו' שעות הוא משום שיירי בשר שבין השיניים, הרי לאחר ו' שעות כבר אין להם  יג

שם בשר, אבל אין בזה נפק"מ להלכה, שהרי לשיטת הרמב"ם גם לפני שש שעות אם מצא שיירי בשר ואכלם אינו 

שהרי ממ"נ, אם נבלע הכל הרי נבלע, ואם לא הרי הבשר כבר נמצא זמן רב בין השיניים, וכל  צריך להמתין יותר

דברי ההפלאה הם רק לשיטת רש"י שההמתנה משום שבשר מושך טעם זמן ארוך, ולשיטתו אין הבדל אם אוכל את 

 השיריים לפני ו' שעות או לאחריהם שאינו סובר שבשר לאחר ו' שעות בטל ממנו שם בשר.
חוסר ריכוז הוא בעיה בגוף כעין חולי, ולכן כדורי ריכוז נחשבים כתרופה, כן הורו הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבלח"ט  יד

 הגר"ח קניבסקי שליט"א.

אבל במקום כבוד הבריות אפשר להקל, כמו שמקילים בהרבה איסורי דרבנן במקום כבוד הבריות ]עי' סי' שי"א סק"ז 

י' שכ"ב שעה"צ סקי"ב וסי' שי"ב, א' וסי' ש"ח סקס"ב וסי' שי"ב, י' וסי' שכ"ה, ב' וסק"י, ועי' סי' שכ"א סקנ"ז וס

 וסקל"ח וסקי"ב וסי' שכ"ח סק"צ.

ועצם מה שרגיל בזה אינו מתיר, כי כל יום הוא בפני עצמו ואין צורך ברציפות ]מלבד מי שמזיק לו ההפסקה 

 במיוחד[.
 



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

 ליפשיץברוך לשון לימודים / הרב שמואל 

 מהי מנחת הביכורים?

ש ַכְרמֶּ  רֶּ ל ַתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ְוִאם ַתְקִריב ִמְנַחת ִבכוִרים ַלה' ָאִביב ָקלוי ָבֵאש גֶּ

יָך. )ב, יד(  ִבכורֶּ

בחומש ויקרא החלו להאמר פרטי דיני הקרבנות לסוגיהם. בתחילה נאמרו דיני 

קרבן העולה ואחריהם נאמרו דיני המנחות, מנחת מאפה תנור, מנחת מחבת, 

 ומנחת מרחשת, ולבסוף נכתב דין מנחת הביכורים.

ר 'אם תקריב', בלשון שמא, מפני שאין בפרשת המנחה בתחילת כל המנחות נאמ

חובה על הקרבת המנחות והריהן קרבן נדבה. גם על מנחת הביכורים נאמר 'אם 

תקריב' ונראה כי גם היא אינה חובה אלא נדבה, אולם במקום אחר למדנו שיש 

ֵּבית חובה להקריב ביכורים לה' כאמור )שמות כג, יט(: 'ֵראִׁשית ִּבכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתִביא 

יָך'. ויש להבין האם הביכורים חובה הם או נדבה.  ה' ֱאֹלק 

 'אם' בלשון 'כי'

רש"י כתב תשובה לשאלה זו, ופירש שאף ש'אם' האמור במנחת הביכורים לא 

מתפרש כבשאר מקומות במשמעות של 'שמא' אלא כאן פירוש 'אם' בלשון 'כי', 

ת הביכורים כאשר תובא אל שחובה היא להביא את הביכורים ונכתבו כאן דיני מנח

 המזבח.

אך על תשובה זו קצת קשה, שכן בכל המנחות שנאמרו קודם לכן מתפרש 'אם' 

 בלשון שמא, ולמה נשתנית 'אם' שבמנחת הביכורים להיות בלשון 'כי'?

 'מנחת הביכורים' ו'ראשית הביכורים'

ינה מכח שאלות אלו חולק הראב"ע ומפרש, כי מנחת הביכורים האמורה כאן, א

אותה המנחה של 'ראשית' הביכורים, 'ראשית' הביכורים היא חובה ו'מנחת' 

 הביכורים היא נדבה.



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

אולם עדיין צריך ליישב את שיטת רש"י, וכתב הרמב"ן שמצאנו בכמה מקומות 

שכיבוש הארץ וקבלתה לעם ישראל נאמר בלשון שמא, אף שהובטחה לבני ישראל. 

ת ָכל ַהִםְצָוה ַהֹזאת וכו'. ְוה ם'ִא כג(: -כמו בפסוק )דברים יא, כב ֹוִריׁש ָׁשֹמר ִתְׁשְמרּון א 

ם', והטעם למה נחשבת הירושה לספק, מפני שהי ה ִמִלְפֵניכ  ת ָכל ַהּגֹוִים ָהֵאל  א ה' א 

 תלויה בקיום התורה והמצוות.

והנה מצוות הביכורים חובה היא, אבל רק כאשר יזכו לרשת את הארץ ויקיימו  

מפני כך נאמרה פרשת הביכורים בדרך של 'אם' ושמא, רק אם ירשוה  המצוות.

יביאו בני ישראל את הביכורים. נמצא כי אף שהמנחה האמורה כאן היא אותו 

החיוב של הבאת הביכורים, עדיין נאמרה בדרך של ספק, וכאשר ינחלו את הארץ 

 יתחייבו בחובה להביא את הביכורים.

 פרט -כלל חדש, 'אם'  -'כי' 

ראיה לשיטת רש"י שמנחת הביכורים היא חובה, כתב רבינו המלבי"ם )ב, יד(. הוא 

מייסד כי בכל מקום בו נכתבו כללי דינים ופרטיהם נאמר בתחילה 'כי' ואחר כך 

 בחלוקה לפרטים נאמר 'אם'.

על פי זה לכאורה נוטים המקראות כשיטת הראב"ע שמנחת הביכורים נדבה היא, 

נדבה הם. ולא נאמרה כאן חלוקה לכלל חדש רק לפרט  -שכן כאן כלל המנחות 

 נוסף שהרי נאמר על מנחת הביכורים 'אם' ולא 'כי'.

אמנם מתוך העיון יתברר כי יש הבדל בין ה'אם' שנאמר במנחות קודמות ל'אם' 

שבמנחת ביכורים. בעוד שבמנחות קודמות נאמר 'אם מנחה פלונית' וכו', הרי כאן 

דהיינו מילת 'אם' שהיא יסוד החלוקה נאמרה כאן על  נאמר 'אם תקריב' וכו',

פעולת ההקרבה ולא על מין המנחה, ללמדך שפעולת ההקרבה היא שנשתנתה כאן 

משאר המנחות, מהקרבת נדבה עבר הכתוב להקרבת חובה. זהו הפרט שנתחדש 

 ב'אם תקריב מנחת ביכורים'.

להתחייב במצוות  במעשינו נוכל לזכות לרשת נחלה את הארץ הטובה, ועל ידה

 רבות שנזכה לקיימן במהרה בימי הביכורים המשמשים ובאים



 

 מאעמ'  -אספקלריא 

 

מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

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

 מרדכי ועוד

 לכל אדם יש קרוב שיעזור לו

ה ַוְיַדבֵ  ל־ֹמשֶּ ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ְואָ ַוִיְקָרא אֶּ ל מֹוֵעד ֵלאֹמֽר: )ב( ַדֵבר אֶּ ַמְרָת ר ה' ֵאָליו ֵמֹאהֶּ

ם ָקְרָבן לה' ִמן־ַהְבֵהָמה ִמן־ַהָבָקר וִמן־ַהֹצאן ַתְקִריב ם ָאָדם ִכֽי־ַיְקִריב ִמכֶּ ו ֲאֵלהֶּ

ֽם: )א,א ת־ָקְרַבְנכֶּ ת־ַאְזָכָרָתה ְוִהְקִטיר יא( ְוֵהִרים ַהֹכֵהן ִמן־ַהִםנְ -ב( ובפרק ב )ט-אֶּ ָחה אֶּ

ה חָ  ר ַתְקִריבו ַלה' ֹלא ֵתָעשֶּ ֵמץ ִכי ַהִםְזֵבָחה ִאֵשה ֵריַח ִניֹחַח ה'. ָכל־ַהִםְנָחה ֲאשֶּ

ה ה'.  מו ִאשֶּ  ָכל־ְשֹאר ְוָכל־ְדַבש ֹלֽא־ַתְקִטירו ִמםֶּ

א נאמר איש, עוד ויש לשאול כמה שאלות בפרשה, מהו הלשון "אדם" כי יקריב ול

צריך להבין שלפי המתבאר בפסוקים הנ"ל יש המביא קרבן מבקר ויש מצאן ויש 

מעוף ויש מסולת ועל כולם מסיים הפסוק ריח ניחוח לה' כיצד יתכן להשוות אדם 

 שמביא עגל בכמה אלפים לאדם שמביא קרבן בשקל או שני שקלים? 

 תכלית הקורבנות הכנעה ותשובה

חושת האדם כאשר מביא קרבן לקב"ה או מתפלל עולה בליבו נקדים ונאמר כי ת

כי הנו עושה טובה לקב"ה בזה שעושה רצונו, וגם אם אינו מרגיש כך הרי עכ"פ 

חושב כי במעשה זה שעושה כבר מרצה את השי"ת לכפר על מעשיו על ידי קורבנו 

 ומצפה לקבלת תפילתו ובקשתו מאחר ותפיסת עולמו של האדם שהוא עושה טובה

לקב"ה במעשיו, אולם התורה וחז"ל מלמדים אותנו שהשקפה זו מוטעית וצריך 

האדם להפנים כי אינו עושה טובה אלא לעצמו במה שמביא קרבן או מתפלל זאת 

ועוד כי אין העיקר הבאת הקרבן או התפילה שמתפלל לפני הקב"ה אלא רחמנא 

לל באיזו תחושה ליבא בעי והעיקר תלוי כיצד האדם ניגש ומביא קרבן או מתפ

 מאחר וכל תוכן הקרבן והתפילה תלויה בהכנעת הלב כאשר נבאר.  כוונה,באיזו 



 

 מבעמ'  -אספקלריא 

 

 משל המגיד מדובנא

וכבר כתב המגיד מדובנא משל נפלא לסוחר עשיר גדול מאד אשר יש לו משרתים 

וסוכנים לרוב המתפזרים בכל מיני ארצות להסתחר כרצונו, לקנות ולמכור.   פעם 

אשר קנו סחורה של יהלומים בסכום גדול מאד, מליון רובל, והנה  אחת שני סוכנים

עקבו אחריהם היכן הם יושנים, ולא נהגו הסוכנים בזהירות והתרשלו בשמירתם, 

ובאמת נגנב מהם כל אותה סחורה, לא ידעו מה לעשות וכיצד יאמרו הדבר 

ם אם יעבדו לאדונם. חשבו והחליטו לבא לפניו ולהתחנן, וכי אין להם מה לעשות וג

כל ימיהם לא יוכלו להשיב את הסכום הגדול שנגנב, ולכן פונים אליו בבקשה 

ובתחינה שיסלח להם והם מוכנים לעבוד מכאן ואילך במסירות נפש גדולה, 

ובמשנה זהירות בכדי להצליח עי"ז בעסקיו.  השתכנע העשיר כי הם כנים בדבריהם 

ובים החליט להמשיך להעסיקם, והתחרטו חרטה גמורה, ומאחר והיו סוכנים חש

אלא שרצה בכדי שלא ישכחו את הנזק שעשו, ועי"ז יהיה להם תשומת לב גדולה 

יותר, שיחייב אותם בחלק קטן מהנזק שיחזירו לו, וביקש מהם שיפרעו לו עשרת 

אלפים רובל, כמובן שגם סכום זעיר זה לעומת הנזק אין ביכולתם לשלם, ולכן 

ירו לו עשרה רובל, כמובן ששמחו על בקשתו ורצונו התנה עימם שכל שבוע יחז

לוותר להם.  ובאמת בכל שבוע ושבוע הכניסו לו סך עשר רובל, אולם פעם נוצר 

מצב שאחד לא הצליח להשיג אפילו עשרה רובל ובקושי השיג רק חמישה רובל, 

לעומת זאת חבירו באותו שבוע הצליח להשיג עשרים רובל עבור שבועיים, ושניהם 

כו להשיב אותו שיש לו עשרים רובל, בא בגאוה ושמחה שפעם זו משיב עשרים הל

רובל, אולם חבירו המסכן בא בצער ובפחד וכיצד יהיה שאין לו אפילו עשרה רובל 

ונכנס לאדונו וביקש את סליחתו בתחנונים כי לא השיגה ידו יותר מאשר חמישה 

 רובל.

ר גמור ואני שמח שעכ"פ הבאת העשיר קיבלו בשמחה ואמר לו לא נורה וזה בסד

חמש רובל. לאחר שיצאו אשת העשיר התבוננה שאצל הראשון לא קיבלו בשמחה 

למרות שנתן לו עשרים רובל מה שלעומת זאת את השני עם חמש הרובל שמח בו 



 

 מגעמ'  -אספקלריא 

 

הרבה. ושאלה אותו הכיצד יתכן כדבר הזה שאפילו שלא עמד בתשלום הנך שמח 

 בו יותר?

אשר יתן לי חמישים רובל הוא כאפס לגבי הנזק שעשו לי השיב העשיר, הלא גם כ

וכי אני בזה מתפייס שנותן לי עשרה או עשרים, הרי עיקר רצוני שתמיד יזכרו את 

הנזק שעשו ויתחרטו על מעשיהם ועי"ז ישמרו במשנה זהירות, ולכן אותו שהביא 

ה אפס העשרים חושב שמגיע לו פרס ובגאוה בא כאילו בזה פרע חובו, ובאמת שז

ואני רוצה שירגיש בושה וחרטה והוא הרגיש גאווה, ולכן זה שהביא את החמישה 

רובל אשר בא בשברון לב הוא רצוי ויהיה נאמן ומסור יותר. כן הוא הדבר האדם 

לבין הקב"ה בזה  שאדם מביא קרבן גדול או בא לביהכ"נ חושב שכבר עושה טובה 

"ה לעומת מה שמקבל ולבא לקב"ה, אך האדם צריך להרגיש את חובתו לקב

בשברון לב ותחינה. ומאחר שבזה"ז אין לנו את ביהמ"ק אומרת הגמ' בברכות דף נה 

שלשה דברים מאריכין ימיו של האדם המאריך בתפילה, והמאריך על שולחנו 

והמאריך בביה"כ כי בזה מראה את הכנעתו לפני הקב"ה ושאינו עושה טובה 

 בתפילתו. 

 הרמז בתיבת אדם

מיושב גם מדוע אמרה התורה אדם ולא איש, לרמז לנו כי בכדי להקריב ובזה 

קרבן צריך להדמות לאדם הראשון שלא שייך אצלו גאוה כי לא היה לו על מי 

להתגאות, והיינו שיכניע ליבו בהבאת הקרבן, וכמאמר דוד המלך בתהלים )נא יח( 

ֽה ֵתָנה עֹוָלה ֹלא ִתְרצ  : ִזְֽבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב־ִנְׁשָּבר ִכי׀ ֹלא־ַתְחֹּפץ ז ַבח ְוא 

ה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבז ֽה:  הרי שבלי שברון הלב אין שום ערך לקרבן.  ְוִנְדכ 

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 מרדכי מלכא



 

 מדעמ'  -אספקלריא 

 

מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח 

 סף החדש' ג"כ, ועודכרכים, 'פרדס יו

 כמה פעמים צריך להעיר את הבן לקריאת שמע

יש לברר שאלה המצויה בבין הזמנים שאין התלמידים מזדרזים לקום בבוקר כדי 

לצאת ללימודים, והאבא מעיר את הבן כדי לקיים מצות קריאת שמע, והבן שקוע 

העיר את בנו, בשינה ואינו מתעורר רק ממשיך לישון וכעבור כמה דקות האב חוזר ל

ונשאלת השאלה כמה פעמים יש חיוב על האב להעיר את בנו מקריאת שמע, ומתי 

 לם ולהשאיר את הילד ישן כרצונו. רשאי להתע

ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס הנפלאים "חינוך הבנים 

 כהלכתו", כתב לי בירור נחמד בזה, וז"ל: 

ראשית מהו גדר חיוב  -צורך לברר כמה פרטים. כדי להשיב על שאלה זו, מן ה .א

החינוך בכל המצות שבתורה, האם די במה שהאב אמר לבן מה לעשות, או שחייב 

שנית עוד יש לברר מה הוא דיני חינוך  -לדאוג כי אכן יעשה הבן מה שציוה עליו. 

והשאלה השלישית מה הדין כלפי בחור בר מצוה  -הקטן למצות קריאת שמע. 

 ב להקיצו משנתו לקריאת שמע.האם חיי

 כמה הוא שיעור חיוב החינוך

והנה פעמים רבות כבר נשאלתי בעיקר מצות חינוך מהו גדר החובה בזה, ועד  .ב

כמה חייב האדם להשתדל שבנו יקיים מצות וימנע מאיסורים, והאם גם צריך 

רך, לכפות את הבן על כך, וכגון שהבן אכל והאב אומר לו לברך והבן אינו רוצה לב

יהיה מאיזה טעם שיהיה, האם האב יצא ידי חובתו במה שהסביר לו שצריך לברך 

או שמא האב חייב לדאוג בכל האמצעים שהבן יברך ברכת המזון, הן בכפייה והן 

 ע"י מתנה, וכדומה בשאר כל המצוות.
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 קשה מאד ליתן בזה כללים ברורים

זה ברור כי אף נקיל בזה  ולאמיתו של דבר קשה מאד ליתן בזה כללים ברורים, אכן

שהאב רשאי להעלים עינו לפרקים ולהסתפק במה שהוא אמר לקטן לעשות כך וכך, 

אך שהבן אינו מקיים את ציווי מכל מקום אם הבן משתמט כסדר מקיום מצוה 

מסוימת ודאי לא יצא ידי חובתו, במה שאמר לו לחוד, כי תכלית מצות חינוך הוא 

ת, ואין בזה חיוב מחאה או אמירה גרידא, וזה פשוט שבפועל הבן יקיים כל המצוו

  וברור.

 דעת כמה מגדולי המחנכים

ולא נעלם ממני כי לדעת כמה מגדולי המחנכים בזמנינו אין ראוי לנדנד לילד 

ולומר לו שוב ושוב לברך וכדומה, כי זה יכול לגרום לו ח"ו שנאה או ריחוק לקיום 

פעמיים ושהוא יבחר לעשות כן מרצונו  המצוה הזאת, ועדיף רק להזכיר לו פעם

וכמו כן אף בילד שמברך כשמזכירים לו אם נזכיר כל פעם אזי זה ימנע  – האישי

ממנו לברך בעצמו כשאין מזכירים לו ולכן לדבריהם עדיף להעלים עין לפעמים, ואז 

אבל עדיין יש לברר אם סברות אלו נכונים גם  –הילד יתרגל לקחת עול על עצמו 

  .להלכה

 תלוי במחלוקת האחרונים

ג. ולאחר העיון נלענ"ד כי שורש ספק זה תלוי במחלוקת האחרונים בעיקר מצות 

חינוך האם חייבו את הקטן במצוות, או שמא כל מצות חינוך היא רק שיתרגל הקטן 

במצוות, וראה מש"כ בזה בתורת הקטן פרק א' )סעיף ט(, והיינו דאם נאמר שאין 

חיוב להתרגל לקיים מצוות, א"כ יש מקום להקל באופנים כאן חיוב מצוות רק 

מסויימים, ובפרט באופן שהאב סבור שזה עדיף טפי מצד חינוך הקטן שלא יכפה 

עליו להתפלל עכשיו כשהוא עייף, ועל ידי זה יתפלל למחר בחשק, משא"כ 

כשיתפלל בכפייה יקבע כן בנפשו לקיים מצוה זו בכפייה, וכדומה בשאר נימוקים, 

כן כמובן שאם חוסר החינוך הוא מצד עצלות האב שאין לו כח לחנך את בנו בזה א

 אין שום צד קולא גם לדרך זה.
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משא"כ לסוברים שחיוב חינוך הוא שחז"ל חייבו את הקטן במצוות, א"כ לעולם 

הקטן מחוייב במצוות מדרבנן, וא"כ אם פעם אחת אינו מקיים מצוה מסויימת נמצא 

מצוה, וכל חיוב הקטן מוטל על האב, ולדרך זה קשה מאוד שעבר כעת על ביטול 

לפטור את האב ממצות חינוך, מלבד באופן שעצלות הקטן נובע מצד חולשא או 

 עייפות שבזה יש לומר שחז"ל לא חייבו לצער את הקטן )עיין תורת הקטן פרק י"ד(.

ימים וכל זה דוקא בקטן שהגיע לחינוך, אבל כשלא הגיע לחינוך ורק שאנו מקי

לחנכו במצוות מסויימות )ועיין תורת הקטן פרק י"א(, בזה הדבר ברור שהכל תלוי 

ביד האב כיון שהזהו רק מצוה גרידא ורשאי לחנך את בנו רק לפרקים ורק כשהוא 

  סבור שזה מביא תועלת לקטן וכדומה.

 ההכרעה למעשה

קצת נראה לענ"ד להכריע דבכל קטן עד גיל תשע כיון שלדעת מ ולמעשה ד.

ראשונים עדיין לא הגיע לחינוך, יש להקל לצורך גדול ולסמוך על הסוברים דענין 

חינוך הוא הרגל למצוות ולפי זה יוכל לפעמים לסמוך על אמירה גרידא או להעלים 

משא"כ מגיל תשע ולמעלה  –עין וכדומה, וכמובן שהכל יעשה עפ"י שיקול הדעת 

רא שיש בו כבר חיובו מצוות, כיון שהוא דלכו"ע כבר חייב בחינוך וגם יש יותר סב

קצת בר דעת וכ"ש בן עשר או יותר בזה יש להשתדל ככל האפשר שיקיים הקטן 

 את כל המצוות שהוא מחוייב בהם כסדר.

ורק כשיש סיבה מיוחדת בילד זה, שאנו יודעים בבירור )ע"י מחנך מוסמך וכדומה( 

 אז יש מקום להקל.שלא כדאי להעיר לו על ענין מסויים יותר מדאי, 

 ילמד להיזהר להבא

ה. ובספר תורת הקטן )פרק י"ד( נסתפקתי האם מותר לבטל פעם אחת מצות חינוך 

הקטן באיזה מצוה מן המצוות, באופן שיש בזה תועלת לצורך חינוכו של הקטן שעל 

ידי זה יתחנך יותר טוב במצוה זו, וכגון שילמד מזה להיזהר שלא לשכוח או לאחר 

 וה וכיו"ב.זמן המצ
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ובמקורות שם הבאתי בשם הגר"נ קרליץ שליט"א בספרו חוט השני )שבת ח"ד 

פרק צ"ה עמוד רע"ז( כתב לדון בקטן שהגיע לחינוך ומאחר בקביעות לבוא לביתו 

בליל שבת עד לאחר שכבר קידש אביו, ונותנים לו כל פעם לקדש בפני עצמו, האם 

תנו לו לקדש, והשיב דמסתברא מותר להזהירו שאם יאחר עוד פעם אחת לא י

דמדינא מותר כיון שחינוך הוא כדי שיתרגל הקטן למצות, וכיון שזהו הפעולה 

הנדרשת לעשות באופן זה אין זה ביטול מצות חינוך, אך מ"מ אין זו הדרך הנכונה 

וצריך למצוא דרכים אחרים )עכ"ד(. ולפי מה שנתבאר הרי זה תלוי בגדר חיוב הקטן 

 במצות. 

גם אם נאמר דהחיוב הוא רק הרגל מצות עדיין יש לדון בעובדא הנ"ל דהרי  ומיהו

התם אין התועלת כלל משום מצות קידוש שלזה הוא מחונך היטב, רק שרוצים 

לחנכו להקפיד על הזמן או על מצות כיבוד אב ואם שהורו לו לחזור בזמן, ומהיכי 

 תיתי דבשביל זה לא יקדש, 

 מעלים עינו ממנו

ון בזה באופן שאין האב מבטל בפירוש את חינוכו, רק הוא מעלים את עוד יש לד

עינו ממנו, וכגון שאינו מזכיר לו לברך ברכת המזון והקטן ישכח מלברך עד שיעבור 

 הזמן, ועל ידי זה יתחנך ליקח עול ולברך תיכף וכיו"ב.

 דין הקטנים בקריאת שמע

שיש בהם חובת חינוך,  ו. כל מה שכתבתי עד כאן הוא באופן כללי בכל המצות

אבל מצות קריאת שמע יש בזה קולא מיוחדת לענין חינוך יותר מאשר מצות, והנני 

מעתיק כאן תמצית דיני הקטנים בקריאת שמע, עפ"י מה שנתבאר בספר חינוך 

 הבנים כהלכתו )פרק י'(.

]א[. נחלקו הראשונים האם חייב אדם לחנך את בנו לקיים מצות קריאת שמע 

ערב כדרך שמחנכו בשאר כל המצות שבתורה, או שמא מצות קריאת בבוקר וב

שמע שאני ולא תקנו בזה חז"ל מצות חינוך. ]כיון שאין האב מצוי אצל בנו בזמן 

ק"ש דבזמן קריאת שמע של ערבית אין האב מצוי בביתו, ובזמן קריאת שמע של 
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יאת שמע מכל שחרית עדיין ישן הקטן, ואף אם אירע שהבן מצוי אצל אביו בזמן קר

מקום אפשר שאין עליו חיוב לחנכו דמעיקרא לא תקנו חז"ל חינוך במצוה זו, 

 ומטעם זה גם בזמנינו אף שנשתנו זמני השינה וכדומה, מ"מ לא נשתנה הדין[.

]ב[. ולהלכה כתבו הפוסקים שראוי ונכון לחוש לשיטת המחמירים ולכן צריך כל 

 קר והן בערב. אב לחנך את בנו למצות קריאת שמע הן בבו

]ג[. זמן הגיע לחינוך בקריאת שמע וברכותיה, הוא בהיות הקטן כבן שש וכבן 

שבע, ויש אומרים שהגיל הוא בהיותו כבן תשע וכבן עשר, כל אחד כפי חריפותו, 

והמיקל בזה שלא להקפיד לחנכו עד גיל תשע יש לו על מי לסמוך. ]כיון שעיקר 

 החינוך בזה במחלוקת שנויה[.

ואם הקטן בן י"ב שנה כתבו הפוסקים שאז חייבים לכו"ע לחנכו בקריאת שמע ]ד[. 

וברכותיה מדינא, ויש נוהגים מגיל זה גם להקיץ את הקטן לקום לקריאת שמע של 

 שחרית, כדי שיתרגל להתחנך למצוה זו שלא יאחר ח"ו זמן ק"ש בהיותו גדול. 

חנכו לקרות את כל ]ה[. המחנך את בנו לקרות קריאת שמע של שחרית צריך ל

השלשה פרשיות של קריאת שמע בזמנה, ומיהו כלפי חינוך הקטנים אפשר להקל 

 כזמן השני של שיטת השו"ע הרב והגר"א.

]ו[. ומיהו גם באופן שאיחר הקטן מלקרוא ק"ש בזמנה, מסתברא שראוי ונכון 

זכרת להרגילו לקרוא את כל הג' פרשיות, ובפרט כי עדיין לא עבר זמן החיוב של ה

 יציאת מצרים, ואת זה יוכל לקיים ע"י אמירת הפרשה השלישית של ק"ש.

]ז[. אכן אם התינוק ישן עד סוף הזמן מסתברא שאין צריך להקיצו, באופן שזה 

יגרום לו צער, או עייפות במשך היום וכדומה, דבאופן זה יש לסמוך על הסוברים 

 שאין בזה חיוב חינוך.

 שמע להקיץ בחור בר מצוה לקריאת

ז. והנה עד כאן עסקנו במצות חינוך המוטלת על אב, אכן בבחור בר מצוה כבר אין 

מצות חינוך, כיון שהוא מחוייב בעצמו בכל המצות, אך עדיין אין זה פוטר את האב 

לגמרי כי יש עליו חיוב תוכחה, כמו שיש על כל אחד מישראל, וחיוב תוכחה כלפי 
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מה שאמרו חז"ל כל מי שיש בידו למחות  בנו הוא יותר משאר אדם, דהוי בכלל

באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס בעון אנשי ביתו )וכמבואר כל זה במשנ"ב סימן רכ"ה, 

 וראה עוד בהרחבה בתורת הקטן פרק ו'(.

ולכן להלכה חייב האדם להעיר את בנו הבחור כדי לקרות קריאת שמע בזמנה, אך 

ת ג'( כי אין צורך להעיר את האדם הסכמת כמה פוסקים )ראה פסק"ת סימן נ"ח או

לזמן הראשון של ק"ש, רק אפשר להקיצו לזמן השני של ק"ש, אלא אם כן אנו 

ובנידון שלנו באב המעיר את בנו יתכן מאד  -יודעים שברצונו לקרוא בזמן הראשון, 

כי האב רשאי להרגיל את בנו הסמוך על שלחנו לקרוא דוקא בזמן הראשון ולהקיצו 

 אז משנתו.

 עצה למעשה

ועצה היעוצה לאב שכזה הוא, שיגש עם ספל וקערה לנטילת ידים ויטול את ידי 

]אבל לא בשכיבה,  בנו הבחור ויאמר לו לקרות קריאת שמע כדין בישיבה על מטתו

ראה או"ח סימן ס"ג ס"א, ולמנהג הספרדים יתכן שמותר בשוכב לגמרי על צידו 

עוד ]ובלבד שלא יאחר זמן תפילה[, יעו"ש[, ואח"כ יוכל הבן להמשיך ולישון 

ונחלקו הפוסקים האם יאמר הבן גם ברכות התורה לפני קריאת שמע, או שמא 

 רשאי לומר כעת קריאת שמע בלא ברכות התורה. )עכ"ל(.

ובדרך צחות אמרתי שהנה לפני השינה, קוראים "קריאת שמע שעל המיטה", ויש ]

 [יטה"...כאלה שקוראים גם בשחרית "קריאת שמע שעל המ
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 מנחת מרחשת

ה ן ֵתָעשֶּ מֶּ ת ַבשֶּ ָך ֹסלֶּ ת ָקְרָבנֶּ שֶּ   ז(ב, ). ְוִאם ִמְנַחת ַמְרחֶּ

כלי הוא שהיה במקדש עמוק, ומתוך שהיא עמוקה שמנה צבור ואין מפרש שרש"י 

תוכה רוחשין. כל דבר רך על ידי משקה האור שורפו, לפיכך מעשה מנחה העשויין ל

 .נראה כרוחש ומנענע

מבאר בארוכה את מגישי קרבן מנחה לפי מהותם  על התורה בפירוש הש"ך

כמו שהזכיר במנחת אינו מתענה ולא מסגף עצמו ש מביא מי קרבן מרחשתו. ועניינם

 אלא עוסק בתורה יומם ולילה בכל כוחו ורחושי מרחשן שפוותיה,, מאפה תנור

אמר ולמדת בו אלא והגית שיהגה נשכן אמר והגית, בו יומם, לא  )שפתותיו נעות(

 .ויהרהר בה תמיד מרוב אהבתה, וזהו מרחשת שרוחש בה והוגה בה תמיד

, סולתמרמז  זהועל יותר מכל הקרבנות, מעולה לשמה הוא  בה הוכשלומד והוג

שצף מעל שאר  יוףשאינו מקבל שום ז שמןכמו הסולת שאין בו שום זיוף, וכמו ה

, והתורה היא אש והיא לקב"ה שהקרבנות באים לטהר האדם ולקרבו משקין,

, ולכן הוא המעולה כל מי שהוגה בה ומצילתו מאשה של גיהנוםאת מטהרת 

רש"י ז"ל הוא כלי עמוק ומתוך שהוא עמוק שמנה צבור ואין פ נראה. וכן שבקרבנות

 (948) מרחשת, וכן לטת בו()מרמז על אש הגיהנום שאינה שו האור שורפה

, שהיא עולה על הכל, וכן הוא אומר זאת התורה (948) מעלה מהקרבנותבגימטריא 

שמצינו  וממנחה, כשיש תורה אין צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת כלעולה ל

 . בנדרים לחולין לא חולין

 חשתמר. וכן כוללעם ה (047) זה עוסק בתורה בכל כחו, בגימטריא (948) מרחשת

נוטריקון תלמוד תורה כשיש תלמוד תורה יש קמח אם  ת"ת, ת"ת קמ"חבגימטריא 

קנה ממון חיים, שנאמר )משלי ג', ט"ז( אורך ימים ר"ת  קמ"חאין תורה אין קמח, 



 

 נאעמ'  -אספקלריא 

 

בגימטריא  .396 עם ארבע אותיות+  392=  בשמןבימינה בשמאלה עושר וכבוד, 

 .בשמן תעשה, שיהיה לשמה ולא לשום פניה, זהו 396 לשם כ"ו

 פנימיות הגשת המנחה

'. שמכניסים אותה לפני הקב"ה משתעשע באותם חידושים, והבאת את המנחה לה

לשונו רבי שמעון פתח ואשים דברי בפיך  תרגום)ח"א ד' ע"ב(  בזוהרכמו שאמר 

 של אלו ןלולק מאזין והקב"ה היותיומם ולילה  תורהשתדל בהל יש לו לאדםכמה 

 ורהבת יםשתדלשמ לוא יתחדש על ידשה חידוש בתורהוכל  תורה,דמשתדלין ב

 של אדם, ויתחדשת מפמ של תורהמלה ש אותו הזמןב וכך שנינוחד, א רקיע נברא

ה. אותנשק ממלה וה תאוקח ונוטל ל ב"הקהו הקב"ה, לפני נעמדו הדיבור הזה עולה

 מעלהל תקקנח צורת דיוקנם ורהבת םשעוסקי לוכל א שנינוח"ג ס"א. אמר ב כןו

 התורה ההוא לווק םמסתכל בהו םבכל יו םמשתעשע בה ב"הקהו "ה,קבה לפני

ב כי קולך ערב וכתש מוכ ב"הקהי לפנ שעולהעד  םרקיעיה אותםקע כל ווב עולה

, שהם השמים אשר יעשה מאלה הבאת את המנחהומראך נאוה עד כאן. וזהו ו

י עתיק פנו לשיעל והקריבה אל הכהןים לה', החדשים והארץ שנעשים מחידוש

, והרים הכהן את המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחוח לה'יומין. 

כל. המ לפניוח וונ של תורה מלהה תח עתיק יומין אירמ עת ההיאמר בוכמו שא

 .ד לדורי דורותועמשתזכותו הנותר מרמז לוהנותרת לאהרן ולבניו, 

 האיסור במנחת חמץ

אלא יעשה  . שלא יחמיצו שום מצוהל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץכ

שלא יעשה על  ,שמתנפח ועולהרומז לגאוה ה כמו השאור תורב ה, וכן לא יתגאמיד

לא תקטירו  כל שאור וכל דבשזהו ומנת לקבל פרס כמו שטועם מתיקות הדבש, 

א ימנע עצמו וגו', לא תהיה אלא לשמה לא לשום פניה אחרת, ועם כל זה ל

קרבן ראשית תקריבו אף שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, זהו  ללמודמ

', פירוש בראשית שעדיין לא למד ולא ידע מעלת המצוה ומעלת התורה, אותם לה

, לפי שלא נעשו לשמה, כי כשיש ואל המזבח לא יעלו לריחזהו קרבן ראשית, 

ריות והחומר אין לו ַעלָיה, ועל חומב את המצווה וה שום פניה מלבישובעשיית המצ



 

 נבעמ'  -אספקלריא 

 

זה אמר ורוח הבהמה היורדת היא למטה, הבהמה אין לה רוח ואם כן היה לו לומר 

וה רוח בהמית והמצאת ונפש הבהמה, אלא בא לרמוז למה שאמרנו שמלביש 

  .ויורדת ואינו עולה, לזה אמר ואל המזבח לא יעלו



 

 נגעמ'  -אספקלריא 

 

מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 

 הארי' 'לב

 אין אפשרות כזו! -גזל? 

ם ָקְרָבן לַ  ם ָאָדם ִכי ַיְקִריב ִמכֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ ִמן ַהְבֵהָמה ִמן  ה'ַדֵבר אֶּ

ת  םַהָבָקר וִמן ַהֹצאן ַתְקִריבו אֶּ  )א, ב( ָקְרַבְנכֶּ

שהכל היה כתב רש"י: "אדם למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, 

שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל". ויש לעיין כיצד ניתן ללמוד מאדם הראשון 

איסור להקריב מן הגזל, והרי אצלו לא היה שייך מציאות של גזל, ואין דנים אפשר 

 משאי אפשר, ומנין שאף כששייך מציאות של גזל היא אסורה?

של האדם מהגזל צריך ונראה לבאר שזה גופא בא הפסוק כאן ללמדינו, שהריחוק 

להיות כמו שהיה הריחוק של אדם הראשון מהגזל, שירגיש האדם ש'לא שייך' 

לגזול! ואין מציאות שיביא דבר שאינו שלו ]וביותר נלמד מכאן, שאין לאדם לחשוב 

 של גזל, וכמו שאדם הראשון לא העלה על דעתו דבר כזה[. אפשרותכלל על 

לאוין שנאמרו בתורה בלשון 'לא', נכתבים והנה בגמרא מצינו דבר נפלא, שכל ה

בלשון 'בל', וכמו 'בל יראה ובל ימצא' ו'בל תשחית' ו'בל תקיף' ועוד רבים, שכל 

אלו נאמרו בתורה בלשון 'לא' ולא בלשון 'בל', והגמרא שינתה אותם ל'בל'. 

 ולכאורה תמוה למה שינו חז"ל את לשון התורה.

ביאור נפלא בזה, שהטעם הוא משום ושמעתי ממו"ר הגר"מ שטרנבוך שליט"א 

שבאו חז"ל ללמדינו בזה שכל מה שהתורה אומרת עליו 'לא', הוא אצלנו בלתי 

 אפשרי, ואנו צריכים לנקוט עליו את הלשון 'בל'!

ובאמת מצינו כבר במשה רבינו שאמר )דברים לא, ב( "לא אוכל עוד לצאת 

 -רשאי. ואמר 'איני יכול'  ולבוא", וביאר רש"י, לא שלא היה יכול, אלא שלא היה

 כי מה שאסור, לא יכולים לעשות!.



 

 נדעמ'  -אספקלריא 

 

ומספור על אחד מגדולי ישראל שהגיע לבית הכנסת ונעצר באיזה מקום, ושאלו 

אותו מדוע אינו ממשיך בהליכתו, ואמר שיש לפניו 'קיר' ואינו יכול לעוברו, ולא 

סור לעבור ראו כלום. והסביר להם שיש שם מתפלל בתוך הד' אמות, וכיון שא

 לפניו, הרי זה כמו שיש שם 'קיר'!

* 

במפרשים מבואר שהטעם שהדגישה התורה דוקא כאן שלא לגזול, משום שהיה 

מקום לטעות שכיון שמדובר כאן על הבאת קרבן לה', והרי כל העולם שייך לה' כמו 

שנאמר "לה' הארץ ומלואה", אם כן מה בכך אם יקח את הבהמה מרכושו של אדם 

 יאה לה', הרי סוף סוף הכל שייך לה' ויעשה נחת רוח לפניו בשוה.אחר ויב

והנה בכל הקרבנות אין טענה זו שייכת, כי גם הבעלים נהנה מקרבן זה, אם 

באכילה ואם בכפרה, ובאיזה התר יגזול מחבירו בשביל הנאת עצמו. אבל בקרבן 

 עולה שכולו כליל לריח ניחוח לה' היה מקום לומר טענה כזו.

אמר ה' )ישעיהו סא, ח( "כי אני ה'... שונא גזל בעולה", שלכאורה לא מובן ולכן 

למה נקט דוקא קרבן עולה מתוך כל הקרבנות, והיה מתאים יותר לומר 'שונא גזל 

 בקרבנות'.

אלא שהיה הוה אמינא שקרבן כזה שהוא כולו כליל לה' ניתן להביאו אף מן הגזל, 

ין לאדם להזיק את חבירו בגלל שרוצה וקמ"ל שגם את זה שונא לפני ה', כי א

 לעשות נחת רוח לה'.



 

 נהעמ'  -אספקלריא 

 

"א, שליטנחשבה / הגאון רבי יחיאל הלוי נוביק 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –ראש כולל דעת יוסף 

 הגר"ש רוזובסקי זצ"ל

 רווח להתבונן

ל מֹוֵעד ֵלאֹמר ה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמֹאהֶּ ל ֹמשֶּ  )א, א(  ַוִיְקָרא אֶּ

דברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חבה, לשון וברש"י: לכל 

שמלאכי השרת משתמשין בו, אבל לנביאי אוה"ע נגלה עליהן לשון עראי וטומאה, 

שנאמר ויקר א' אל בלעם וכו'. יכול אף להפסקות היתה קריאה? ת"ל וידבר, לדבר 

למשה להתבונן היתה קריאה ולא להפסקות, ומה היו הפסקות משמשות? ליתן ריוח 

 בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין.

דברי רש"י מיסודם של חז"ל עמוקים מני ים, וי"ל אחר התבוננות מעט, דס"ד שהי' 

קריאה להפסקות, ואזי כביכול הקב"ה קובע עד מתי ההפסקה, וקמ"ל, שמשה עצמו 

, ותההתבוננקובע ההפסקה, והדברים מבהילים כל רעיון, והיינו שכאשר משה גומר 

כביכול הקב"ה ממשיך. והוא נורא למבין. ומש"כ הוא ע"ד פי' הש"ח בענין קריאה 

 להפסקות. וחשבתי פעם באופן אחר, ואקצר לע"ע.

. ועי' דרך עץ חיים להרמח"ל שהתורה היא ההתבוננותוהנה למדנו מעט מהו ענין 

 אור תאיר בנשמה כאשר יכנס נצוץ השמש באחד הבתים.

אור סתום כגחלת אך כשמשתדל האדם להבין וקורא  אמנם בהמשך כתב שהוא

הנה כל כך מתלהטים האורות ההם ויוצאים כמו  להתבונןוחוזר וקורא ומתחזק 

שלהבת מן הגחלת. והנה כאן זכינו להכנס מעט יותר עמוק, ומפני קוצר הזמן אקצר 

 לע"ע במקום שיש להאריך.

 



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

ודעה רבה לאורייתא והנה בשבת פ"ח מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ומכאן מ

אעפ"כ קבלו עליהן בימי אחשורוש, וכבר ידוע קושית התוס' שהרי אמרו נעשה 

 ונשמע ותירצו בתנחומא, תורה שבעל פה.

והביאור, שע"י האהבה הרי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונכנס האור, 

 ואז ליהודים היתה אורה זו תורה. כאשר פירש השל"ה הקדוש.



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, עומקה של 

 בעהמ"ח עומק הפשט

 הסבה בליל הסדר

 בה זמן ההס

 פסקכן ו", משובח זה הרי הסעודה בכל מיסב היה ואם'' המאירי כתב סעודה:

 (כג ק"ס) המשנ''בוכתב ". הסעודה כל יסב ולכתחילה( "ז יףסע תעב מןסי) א"הרמ

. ברם מנהג כוסות' וד המצ כזית אכילת בשעת יצא ובדיעבד ובשתייתו באכילתו

 והגרש''ז אוירבאך)ארחות רבינו ח''ב עמוד נט(  זצ''ל החזו''א והגרי''י קנייבסקי

( שלא להסב בשעת 135זצ''ל )הליכות שלמה פסח פ''ט ארחות הלכה הערה 

)עמוד רל(. כיון שאין אנו רגילים בכך כל השנה  ויגד משההסעודה. וכן נוקט בספר 

 ואין זה דרך חירות.

טעם הדבר, ביאר הגרי''י קנייבסקי )שם(, בזמננו קשה לאכול בהסיבה והרי  ורח:ט

אנו כדין שמש שטורח בשבילו להסב כל הסעודה, ולכן מותר לו לכתחילה להסב 

רק באכילת כזית מצה וכזית אפיקומן ובד' כוסות. והגרש''ז אוירבאך דקדק כן 

 צריכין ואימתיוז''ל;  '()חמץ ומצה פרק ז' הלכה ח הרמב''םבלשונו הזהב של 

 אכילתו ושאר, האלו כוסות ארבעה ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה

וקשה מדוע הוסיף  .. ע''כצריך אינו לאו ואם משובח זה הרי היסב אם ושתייתו

'ואם לאו אינו צריך', בהכרח בא לחדש שאם 'ההסיבה' טורח עבורו הסב, אינו 

 צריך להסב כל הסעודה.

דקריאת ההגדה לא  השל''ה)סימן תעג ס''ק עא( בשם  במשנ''בואר מב הגדה:

 הגרש''ז אויערבאךכשאומר הברכה העיר  באימה ויראה.כי אם בהסיבה יאמר 

ברכי למה שכתב בספר ( , חידושים למסכת פסחים קח.כ' סע שלמה הליכות)זצ''ל 

 .ראש בכובד להיות צריכה הברכה אמירת כי, יסב לא הברכה בשעתש יוסף

 הדברים הן שתייתם הן, 'בהיהס' צריכין כולם כוסות ארבע" מאיריבמאידך מצינו 

 וברכת ההלל וקריאת ההגדה וקריאת קידוש צה לומרר, עליהם מסודרים שהם



 

 נחעמ'  -אספקלריא 

 

)סימן קעג( דלא הטריחוהו לעמוד, משמע שגם בשבלי הלקט וכן מבואר . המזון

 . 'הסיבה'הברכה ב

ה'ההגדה של פסח'  הוכיח כדעה זו מלשון והגרב''צ פלמן ר ְּבַרִּבי ַמֲעש  ז   ְוַרִּבי ֱאִליע 

ְלָעָזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשעַ  ן א  ָהיּו ַטְרפֹון ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרְּבי ֲעַזְרָיה ּב   ְוָהיּו, ְבַרק ִּבְבֵני ְמֻסִּבין ש 

ספרין, ולא היו . הרי לנו שהיו מסובין ומַהַלְיָלה אֹותוֹ  ָכל ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְמַסְּפִרים

 יושבים ומספרים )י.ז.ו.(.

 דינים העולים

  לדעתלדעת'. '. הסיבההסיבה''בב  חייביםחייבים  בזמננובזמננו  שאנשיםשאנשים  ובפוסקיםובפוסקים  בראשוניםבראשונים  הרווחתהרווחת  הדעההדעה

  טובטוב  האםהאם  בדעתובדעתו  ונחלקוונחלקו. . השנההשנה  כלכל  להסבלהסב  דרךדרך  איןאין  כיכי  הסיבההסיבה  צריךצריך  איןאין  הה''''הראביהראבי

  ..כדואגכדואג  נראהנראה' ' הסיבההסיבה''  יעשהיעשה  אםאם  כיכי  יסביסב  שלאשלא  עדיףעדיף  אדרבהאדרבה  אואו, , ולהסבולהסב  להדרלהדר

  בעלבעל  כיסאכיסא  עלעל  לחלופיןלחלופין. . כריםכרים  ולצדוולצדו  מיטהמיטה  אואו, , כורסהכורסה  עלעל  להסבלהסב  המובחרהמובחר  מןמן  והוהמצמצ

  ישעןישען  לכתחילהלכתחילה. . כריםכרים  ועליוועליו  בצדובצדו  נוסףנוסף  כסאכסא  אואו. . המשענתהמשענת  עלעל  כרכר  עםעם  וידיתוידית  משענתמשענת

  ..עניעני  כדיןכדין  קשהקשה  דברדבר  עלעל  להסבלהסב  יכוליכול  ובדיעבדובדיעבד, , רךרך  דברדבר  עלעל

(. (. לישיבהלישיבה  שכיבהשכיבה  ביןבין  ממוצעממוצע))  מעלותמעלות  4545  להיותלהיות  צריכהצריכה  ההסיבהההסיבה  שזויתשזוית  אומריםאומרים  ישיש

  שאכלשאכל  אואו, , להישעןלהישען  בליבלי  גופוגופו  ומטהומטה  יושביושב  אםאם. . מועטתמועטת  הטייההטייה  שמספיקשמספיק  חולקיםחולקים  וישויש

  ..בדיעבדבדיעבד  גםגם' ' הסיבההסיבה''  חובתחובת  יצאיצא  לאלא, , בעמידהבעמידה

  כזיתכזית, , הראשוניםהראשונים  כזיתיםכזיתים  בשניבשני  להסבלהסב  דידי  טורחטורח  זהזה  ואםואם. . הסעודההסעודה  כלכל  יסביסב  לכתחילהלכתחילה

  אומריםאומרים  וישויש. . ויראהויראה  באימהבאימה  ישבישב, , וברכהוברכה  הללהלל  ההגדהההגדה  בשעתבשעת. . כוסותכוסות' ' ודוד, , אפיקומןאפיקומן

  ..להסבלהסב  שיכולשיכול

  הסיבההסיבה  בלאבלא  ויאכלויאכל  יחזוריחזור  האםהאם, , רבורבו  בפניבפני  שלאשלא  הסיבההסיבה  בלאבלא  אכלאכל  אםאם  לחקורלחקור  ישיש

  לאלא  םם''''הרמבהרמב  לדעתלדעת  אךאך, , הסיבההסיבה  בלאבלא  ויאכלויאכל  יחזוריחזור  שש''''הראהרא  לדעתלדעת  ולכאורהולכאורה. . רבורבו  בפניבפני

  ..הסיבההסיבה  בלאבלא  ויאכלויאכל  יחזוריחזור
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 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה רחיםפ

 טעם הקרבת קרבנות לה'

ם ָקְרָבן  . )א, ב(ָאָדם ִכֽי ַיְקִריב ִמכֶּ

בפרשיות חומש ויקרא אנו לומדים על פרטי דיני הקרבנות, אך תורתנו הקדושה 

 לא מספרת לנו למה נצטוינו להקריב קרבנות לה'.

 להוציא את דעות הכופרים מלבנו

מורה נבוכים לומד שמכיון שהמצרים והכשדים אשר היו ישראל  הרמב"ם בספרו

גרים ותושבים בארצם תמיד, היו עובדים לבקר ולצאן, כי המצרים עובדים את מזל 

טלה, הכשדים עובדים לשדים אשר יראו כדמות שעירים, ואנשי הודו עד היום לא 

ו יתברך, כדי ישחטו בקר לעולם, לכן ציוה ה' לשחוט את שלושת המינים הללו לשמ

להודיע שתכלית עבודתנו להקריב לשם ה', ובזה יתכפרו עוונותינו, ורק כך נעקור 

את האמונות הרעות המנסים לחדור לתוכנו, כי כל מדוי הנפש וחולאיה יתרפאו 

 בהפכם.

 למה הקריבו הבל ונח ובלעם?

נח הרמב"ן מסרב לקבל הסבר שכזה, כי טוען שלפי ביאור זה לא מובן למה הקריב 

קרבנות בצאתו מן התיבה, הרי לא היו אז בעולם כשדים ולא מצרים ולא אנשי 

הודו... ועוד, הרי גם הבל הקריב קרבנות בשעה שכל האומות הללו עדיין לא באו 

 לעולם.

ומה עוד שהתורה מספרת בפרשת בלק שבלעם הקריב קרבנות לה', וברור שלא 

 ובדי העבודה הזרה...היתה כוונתו לעקור מליבו את אמונותיהם של ע

 נפש תחת נפש

לכן מבאר הרמב"ן, שכידוע מעשי בני האדם יוצאים לפועל במחשבה, בדיבור 

כנגד  –ובמעשה. לכן ציוה ה' שכשיחטא האדם יקריב קרבן, ויסמוך ידיו עליו 

כנגד הדיבור הלא נכון. וישרוף באש את  –המעשה אשר עשה בחטאו. יתוודה בפיו 
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שהם כנגד ידיו  –כלי המחשבה והתאוה, ואת הכרעיים  שהם –החלב והכליות 

 ורגליו של האדם העושים כל מלאכתו.

כנגד דמו ונפשו, כדי שיחשוב האדם  –לאחר מכן יזרוק את הדם על המזבח 

בעשותו כל אלה, כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו, וראוי היה לו שיישפך דמו ויישרף 

 .גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה

וכך מכפר הקרבן באופן שיהיה דם הקרבן תחת דמו, בבחינת 'נפש תחת נפש', 

וראשי איברי הקרבן תחת ראשי איבריו, ומנות הבשר יינתנו לכהנים עובדי ה' כדי 

 להחיותם, שהם מורי התורה ויתפללו עליו.

ומה שנצטוינו להקריב בכל יום קרבן עולת תמיד, הוא  מפני שלא יינצלו הרבים 

 תמיד. מחטוא

יכפר החלק אשר  -הספורנו מוסיף טעם לשבח ואומר, שעל חטא בהרהור הלב 

ינתן בשר הקרבן לכהנים המתעסקים  –יעלה בלהב המזבח, וכדי לכפר על המעשה 

 בעבודת הבורא, שיאכלוהו.

וכפי שאומרים בליל הסדר "ובנה  –יהי רצון שנזכה במהרה בימינו לבנין המקדש 

 פר על כל עונותינו"!לנו את בית הבחירה לכ

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 ו'דעת חכמה' 'אורייתא'בעמ"ח 

 בטעמי הקרבנות

ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרתָ  ם ָקְרָבן ַלה', ִמן ַהְבֵהָמה ִמ  ַדֵבר אֶּ ם ָאָדם ִכי ַיְקִריב ִמכֶּ ן ֲאֵלהֶּ

ם. )א, ב( ת  ָקְרַבְנכֶּ  ַהָבָקר וִמן ַהֹצאן ַתְקִריבו אֶּ

 טעמי הראשונים

בטעמי הקרבנות מצאנו כמה טעמים. א[ הרמב"ם כתב )מו"נ ח"ג בכמה מקומות, 

האלילים היו זובחים לשעירים, וביחוד בפרק מו(, שהוא כנגד ע"ז, יען שעובדי 

ומצריים עובדים לטלה, בא להוציא מהדעות הפסולות שלא ידבקו בעם ישראל, 

ויסרו מע"ז וידבקו בה'. ב[ הרמב"ן )ויקרא א,ט( תמה על הרמב"ם על שעשה עבודת 

הקרבנות הגדולה רק 'להוציא מלבם', וגם שראינו שגם קודם היות ע"ז בעולם 

הראשון ונח, ולכן כתב שטעם הקרבן, שבהבאת הקרבן  כאדם –הקריבו קרבנות 

יסמוך ידיו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדיבור, ובמחשבה יבין שכאשר עושים 

לקרבן היה ראוי לעשות לחוטא, והקב"ה ברוב רחמיו מקבל הקרבן תמורת נפש 

החוטא. ג[ רבינו בחיי מבאר טעם נוסף ע"ד השכל, שצריך האדם להסיר רוח 

מאה שדבקה בו, ובהבאת הקרבן ושריפתו, הרי הוא מעביר חלק הטומאה הטו

והרוח הרעה שדבקה בו, לשרפה ע"ג המזבח. ד[ עוד כתב הרמב"ן מהלך ע"ד הסוד, 

ונראה שלכך כוונת רבינו בחיי בסודו, שמטרת הקרבנות לייחד שם ה', וזהו לשון 

עד שמתקרב אל ה'.  קרבן, שמקרב החלקים, כי הקרבן נעשה אש, והאש נעשה רוח,

ה[ עוד מצאנו, בתורת כהנים )נדבה ז,ח( "עולה לשם עולה, אשה לשם אישים, ריח 

לשם ריח, ניחוח לשם נחת רוח, לה' לשם מי שעשה את העולם". גם מצאנו 

שהקרבנות קרויים חוק, כי עיקרם "אמרתי ונעשה רצוני", וכה אמר שמואל לשאול 

ר ְׁשמ ץ ַלה' ְּבֹעלֹות ּוְזָבִחים ִכְׁשֹמַע ְּבקֹול ה' ִהמֵ המלך )ש"א טו,כב( ַוֹיאמ  ה ּוֵאל ַהֵחפ 

ב ֵאיִלים, ובמלבי"ם שם, שעיקר מטרת הזבח לש מוע ְׁשֹמַע ִמז ַבח טֹוב ְלַהְקִׁשיב ֵמֵחל 

בקול ה', ואיך יעשה היפך רצונו בהבאת קרבנות. אפשר שעצם המציאות שמביאים 
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פיפות הקומה שמעתה יעשה רק רצונו של מקום. קרבן ועושים חוקתו, זהו ההרגל וכ

ח( -זהו מטרת הזבח להתרגל בעשיית רצונו. כיו"ב אמר מיכה הנביא )מיכה ו,ז

ֵתן ְּבכֹוִרי ִּפְׁשִעי ְּפִרי ִבְטִני ן ַהא  ה ה' ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי ָׁשמ  ַחַטאת  ֲהִיְרצ 

ד  ֹוב ּוָמה ה' דֹוֵרׁש ִמְםָך ִכי ִאם ֲעשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבתַנְפִׁשי: ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה ט ס  ח 

יָך: ו[ עוד מצאנו, שתפקיד הקרבן לחבר שמים וארץ, וכמ"ש  ת ִעם ֱאֹלה  כ  ְוַהְצֵנַע ל 

'לחם אלקיך', ובהעמק דבר שם, שהוא מלחים ומחבר. לכאו' לכן היה עולה עשן 

על הנשמה שבגוף, כי טעם הברכה על הריח  כלפי מעלה, והיה ריח, כי הריח מגלה

משום כל הנשמה תהלל, כי הנשמה מוסתרת בגוף ומתגלה על ידי הריח, שגם 

הריח אינו מושג בחוש גשמי, וחוש הריח הוא החוש הדק ביותר בגוף האדם, וגם 

הנשמה שבגוף מוסתרת ומתגלית ע"י הריח, וגם הנשמה שבעולם, שהיא השכינה 

בים קרבן לפניו ומתקבל, והעשן נגלה לעינים שיש שייכות בין מתגלית במה שמקרי

שמים וארץ והם מחוברים, והריח מגלה שיש שכינה השוכנת בארץ, והבית הוא 

 בית לשמו. 

 לשם ששה דברים

 מעתה, נוכל לומר, שזהו הנזכר במשנה )זבחים מו.( "ְלֵׁשם ִׁשָשה ְדָבִרים ַהז ַבח

יחֹוַח. ם זֹוֵבַח, ְלֵׁשם ַהֵׁשם, ְלֵׁשם ִאִשים, ְלֵׁשם ֵריַח, ְלֵׁשם נִ ִנְזָּבח, ְלֵׁשם ז ַבח, ְלֵׁש 

  ְוַהַחָטאת ְוָהָאָׁשם, ְלֵׁשם ֵחְטא". ביאורם של דברים עפ"י הדרוש הסובב עד הנה:

כדברי רבינו בחיי, שבהקרבת הקרבן יחזרו הדברים לשרשם, וזהו  "לשם זבח",

ת הדברים לשרשם, ולקרבם אל מקורם 'מזבח', שהוא המקום שמתחיל בהחזר

 וליחד השמות. 

כדברי הרמב"ן, שיחשוב במחשבתו כאילו הוא הקרבן, וכאילו בו  "לשם זובח",

 נעשים כל המעשים האלה, ושמן הראוי שיביא נפשו קרבן לה'. 

כדברי הרמב"ם, שלא יעבדו לאלילים אלא לשם ה', ולכן תפקידם  "לשם השם",

 היה אליו. של הקרבנות שהעבודה ת
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כדברי רבינו בחיי, להעביר רוח הטומאה שדבקה באדם, כי האש  "לשם אשים",

 מכלה את הרע שנדבק באדם. 

כמבואר לעיל, שתפקיד הקרבנות לחבר שמים וארץ, ולהודיע על  "לשם ריח",

 השכינה השורה בישראל.

ת נחת רוח הוא לפני שאמרתי ונעשה רצוני, להרגיל האדם לעשו "לשם ניחוח",

 רצונו של מקום. לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.

 שש עבודות

נמצא של הטעמים אכן נמצאים בקרבן, ולכשנדקדק עוד, נוכל להסביר שכולם 

חלקים בקרבן. הנה בעבודת הקרבן מצאנו כמה חלקים. א[ שחיטה, ב[ קבלה, ג[ 

משיך ונסביר, הולכה, ד[ זריקה, ה[ נתינה ע"ג האש, ו[ שריפתו באש. עפ"י הדרוש, נ

שהשחיטה היא 'לשם זבח', היינו עצם המציאות של שחיטה והמתת הבהמה, היא 

לשם החזרת החלקים למקומם, כי מיתה גורמת להשבת הדברים לשרשם, כי הגוף 

שב ונעשה עפר, והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה. קבלת הדם, היא 'לשם זובח', 

הנפש, והוא המוקרב על המזבח לכפר. דם היינו שכאילו דמו יוצא מגופו, והדם הוא 

הבהמה הוא תחת דם הנפש של האדם המקריב. זריקת הדם, היא כעין 'לשם 

השם', היינו שהדם נזרק לפני ה' ולא לפני האלילים, שהמזבח מציין שהזריקה 

לפניו. לכן בפסח מצרים עיקר ענינו לתת הדם על הבתים שהיו הבתים במצרים 

לאות על הבתים שהם עובדי ה' ולא עובדי ע"ז. שימת גוף כעין מזבח, והדם הזה 

הבהמה ע"ג האשים, הוא לשם אשים, היינו לשרוף את חלק הגשמי שדבק באדם. 

לשם ריח הוא מה שחלקי הקרבן נשרפים בפועל באש, וזה גורם לריח, וזה לאות 

שהקרבן נתקבל ברצון, ואיתא בכתבים, שאם היה הקרבן מרוצה היה כעין אריה 

בוץ ע"ג, ואם לא היה לרצון היה האש כעין כלב, ומעולם לא הסריח בשר הקודש, ר

ובזה נודע שהקרבן נתקבל לרצון. 'לשם ניחוח', נראה שזהו מצות הולכת הדם, כי 

רבי יהודה פליג וסבירא ליה שאיננה מצוה, אולם רבנן ס"ל שמאחר שאי אפשר 

קרבן שאמרתי ונעשה רצוני, לזריקה בלא הולכה, הרי שגם היא מצוה, כי עומק ה
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ולכן במה שאמרתי שיזרק הדם ע"ג המזבח ונעשה רצוני, זה גופא מצות הקרבן, 

 וזהו מחלקי החוקה של הקרבן, ולכן גם היא עבודה תחשב. 

 הכל אחד

ונראה לומר, שכולם קשורים זב"ז, כי ודאי דעת הרמב"ם מתמיהה, אבל נראה 

ונים בתיבת 'ברוך', שאכן הקב"ה ברא שעומק הדברים הוא כעין מה שגדרו הראש

את העולם באופן וצורה כאילו הוא צריך לעבודת האדם, והברכה לא באה לעולם 

בלא עבודת האדם. נמצא שעע"ז אין להם טעות בשורש הנקודה שעבודה מביאה 

ברכה, אלא שהטעות היא למי עובדים, ולפי"ז עבודת הקרבנות היא ליתן עבודה 

ודה לשם ה', ממילא היא גורמת להעביר רוח הטומאה לה', ומאחר שהיא עב

מהאדם, ולדבקו בקודש, וזה נעשה על ידי שהוא עומד על קרבנו ומחשב שהרע 

פורש ממנו, והוא פורש לחיים, וממילא מבין שעיקר המטרה של הקרבן לעשות 

רצונו של מקום, ולשם כך השכין שכינתו על הארץ לקבל עבודת האדם, ולהשפיע 

רוב טובה, 'וזה שער השמים', שמלאכי אלקים עולים ויורדים בו, כפי  על האדם

שראה יעקב בחלומו, שההשפעה יורדת ממקום המקדש על ידי שמלאכים עולים בו 

 להביא את עבודת אשי ישראל לפני המקום ב"ה. 
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 טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (ןברוקלי)

 התלהבות סימן שעבודתו רצויה

  )ב, ה( וגו' ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַםֲחַבת ָקְרָבנֶּךָ 

 השומר שבת הבן עם הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת )זמירות לשב"ק(.

 צ"ב ענין מנחה על מחבת דיקא.

 וי"א כי כן הגראם והוא בלי טעם. 

ו בקרב ישראל וק"ז בעל ישמח משה כותב )פרשת ברכה( כי הזמירות שנתפשט

נתחברו ברוה"ק עכת"ד. וממילא הוא ככתוב בתורה שיש בו פירשים רבים ע"פ 

 פרדס אף מה שלא כיון המחבר.

נ"ל לפרש ע"ד מש"כ הגה"ק בעל קדושת לוי זי"ע וזל"ק הנה האדם בעבודתו 

יתברך בתורה ובמצות מביא תענוג גדול למעלה. וכשאדם רוצה לידע אם השם 

מעבודתו הבחינה הוא על זה, אם אדם רואה שלבו בוער כאש  יתברך יש לו תענוג

ומתלהב תמיד לעבוד אותו ויש לו חשק ורצון בעבודת הבורא אז בוודאי מוכח 

שהשם יתברך יש לו תענוג מעבודתו ולכך מסייעין לו מן השמים ושולחין לו 

 מחשבות קדושות לתוך לבו. לזה אמר ומראה כבוד ה' כו', שהסימן כשירצה אדם

אם לבו  אכלת כאשלידע אם רואה כבוד ה' והקדוש ברוך הוא נהנה ממנו ולזה 

 בוער כאש וקל להבין עכ"ל.

 מרחשתוהנה החילוק בין מנחת מרחשת ומנחת מחבת מבואר ברש"י ז"ל וז"ל 

)מנחות ס"ג( כלי הוא שהיה במקדש עמוק ומתוך שהיא עמוקה שמנה צבור ואין 

שויין לתוכה רוחשין כל דבר רך ע"י משקה האור שורפו לפיכך מעשה מנחה הע

שאמר הרי עלי מנחת מחבת וכלי   ואם מנחה על המחבת  -נראה כרוחש ומנענע 
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הוא שהיה במקדש שאופין בו מנחה על האור בשמן והכלי אינו עמוק אלא צף 

 ומעשה המנחה שבתוכו קשין שמתוך שהיא צפה האור שורף את השמן ע"כ.

לאל ירצו, ל המחבת היא שהאור שולט בו היטב וזמ"ש הרי מבואר דבחי' מנחה ע

ל ירצו כנ"ל אז הוה כמנחה על מחבת שהאש שולט -כי כאשר לאמחבת  כמנחה על

 בו היטב, אש התלהבות קדושת שבת קודש וק"ל.

 כי ענין רמוזתן חדא וק"ל אכלתעולה בגימ'  מחבתוע"כ 
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 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 קריאה לשון חיבה

ה ַוְיַדֵבר הַוִיְקרָ  ל ֹמשֶּ ל מֹוֵעד ֵלאֹמר 'א אֶּ  )א, א(  ֵאָליו ֵמֹאהֶּ

לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, לשון וברש"י: 

ג( וקרא זה אל זה, אבל לנביאי  ,שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר )ישעיה ו

ים קכג ד( ויקר אלאמות העולם נגלה עליהן בלשון עראי וטמאה, שנאמר )במדבר 

 .אל בלעם

יש להבין מה פירוש לשון עראי הנאמר בנביאי אומות העולם. הרי אם וכאשר 

י או תדיר, הרי שניהם הוא עראנגלה ה' בנבואה לאדם, מה שינוי אם נגלה אליו 

 ?גילוי גדול מאוד, שלוואי והיינו זוכים למשהו מן המשהו בכגון דא

 ללא השפעה –נבואה לאומות 

-לשון טומאה האמור הינו השפעה ללא תוצאות, גילוי גדול מאוד, גלוי אהנה ה

לוקות שאין אפ' לתאר ולהשיג במה מדובר, אך ללא השפעה וללא שינוי שיחול על 

 האדם שאליו נראה הגילוי. 

 משהו, ההמשך על משפיע שאינו דבר היינו עראי לשון גם כך טומאה לשון כמו

שהגילוי מגיע, לא נודע כי באו אל קרבנה, החיים. לאחר  הווי מעצם שתלוש

 ומראיהם רע כבתחילה. אין לו קיום והמשך, ואין רשימא קדישא על האדם. 

זו הייתה הנבואה לאומות העולם, הם לא התעלו מזה ולו במעט. משא"כ אצל 

נביאינו מהגילויים שראו והשיגו, התעלו למעלות שלא מעלמא הדין, בבחי' חציו 

 .לוקים-ולמעלה א

 על האדם לרצות להכיל הקדושה

-רש"י הק' הנזכר לעיל מלמדנו שאדם יכול להגיע עד שמי שמיים, לזכות לגילוי א

 לוקות, לנבואה, לרוה"ק. להסתופף בצל צדיקי עולם משושי דור ודור. 
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אך אם הוא לא רוצה ולא חפץ להתדבק בדרכי הצדיקים, להתעלות ולשפר את 

כל גילוי שהוא לקדש את עצמו. הדרך היא אך ורק "אם דרכיו ומעשיו, לא יועילו לו 

ישים אליו ליבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף" צריך לשים לב ולנסוק קדימה, ולקבל 

ברצון כל שפע של אור מצווה ש"ק ויו"ט שה' מרעיף עלינו משמי שמי קדם. ולוואי 

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

הגאון רבי  הראשון לציון מרן פינת ההלכה /

 הרבני הדין נשיא בית, יצחק יוסף שליט"א

 ובעל ילקוט יוסף הגדול

 איסור 'אמירה לנכרי' בשבת

 )מתוך משא הלכתי בכנס 'מרכז רבני אירופה' שנערך באיטליה(

ביקשוני לדבר בענין איסור אמירה לגוי בשבת. אפתח תחילה במעשה שכבר 

ן, ואחזור בקצרה. היה זה לפני למעלה מעשר שנים, סיפרתי אותו בשיעור בלויי

התארחתי בשבת בבני ברק, ובדרכי למסור שיעור בשבת אחה"צ בשכונת רמת 

אלחנן, ראיתי התקהלות סביב איזה בנין, והתברר לי שמתגורר שם נכה צה"ל, 

שנפצע באחת המלחמות, ומשרד הביטחון קנו לו קוף מאולף ומאומן ]לא 'אומן' של 

..[, שהיה עושה לנכה את כל המלאכות; מכבה את האור, מדליק וכו', ברסלב.

דולר. כנראה שמישהו הרגיז את הקוף והוא ברח וקפץ על העצים  5000והקוף עלה 

ועל גגות הבניינים בשכונה. לילדים זה היה חגיגה, אבל הנכה יצא וזעק לסיוע. 

 הקוף היה 'ידא אריכתא' שלו, ואינו יכול בלעדיו.

דיוק באותה שעה חלף שם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ודיברנו על הנושא, והנה ב

וטען לי ש"יש כאן בעיה, כיון שאתם הספרדים מחמירים באמירה לגוי, לפי שאתם 

סוברים שאמירה לגוי הוא איסור מדאורייתא, אבל אנחנו האשכנזים סוברים 

י, היה יותר קל לומר שבות, מדרבנן, ועל כן אם הנכה היה אשכנז –שאמירה לגוי 

לגוי שיתפוס את הקוף, כי האשכנזים מקילים הרבה באמירה לגוי, אבל הבעיה 

 שהוא ספרדי... והספרדים מחמירים באמירה לגוי". 

אמרתי לו: "טוב, כבודו אשכנזי, אולי יואיל נא לומר לגוי?!", אך הוא טען: "מה אני 

ו כי מה שאמר שלספרדים זה 'גוי של שבת' שלו?!"... והמשכנו לדון וטענתי ל
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דאורייתא, אינו נכון, ולכו"ע זה מדרבנן", וכך התווכחנו, אך בינתיים הקוף לא 

 ממתין לנו וממשיך לקפוץ ממקום למקום...

אדהכי והכי מישהו הביא סלק, והקוף שאוהב סלק החל לאכול ממנו, וכך הובילו 

 אותו עד לבית הנכה, שם סגרו בפניו את הדלת.

יכוח שלנו הוא כך: כמה טעמים נאמרו באיסור אמירה לגוי. הבית יוסף ויסוד הו

)סוף סי' רמד( הביא בשם הסמ"ג על דברי המכילתא )פרשת בא אות ט( על הפסוק 

"כל מלאכה לא ֵיעשה בהם": "לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, ולא יעשה הנכרי 

 ה. מלאכתך וכו'" דהיינו  שלא תהיה לך כלל אפשרות לעשות מלאכ

ואומר הסמ"ג שבפשטות זו דרשה גמורה ואמירה לגוי אסורה מדאורייתא, ולא 

כהתלמוד שלנו שסובר שאמירה לגוי היא שבות, מדרבנן. ואמנם רצה הסמ"ג לומר 

 שהיא אסמכתא בעלמא, אך סיים שנראה יותר שזו דרשה גמורה.

ת הסמ"ג ולא וזו היתה כוונת הגר"י זילברשטיין, שהבין מכך שהבית יוסף העתיק א

חלק עליו, כנראה כך הוא סובר, ולכן הספרדים שפוסקים כהבית יוסף, מחמירים 

 יותר מאשר האשכנזים בדין אמירה לגוי.

לעומת זאת, הרמ"א )סימן רעו סעיף ב( מביא את דברי 'בעל העיטור' )הביאו הר"ן 

צוה ס"פ ר"א דמילה( שאמירה לגוי אפילו במלאכה האסורה מדאורייתא, במקום מ

מותר )והרבה דברים זה צורך מצוה, כגון מצוות עונג שבת, לחמם את החמין 

וכיו"ב(. ואמנם הרמ"א שם מסייג את זה ואומר שלא מקילים במהירות, ושיש 

להחמיר במקום שאין צורך גדול. והמשנ"ב החמיר עוד יותר, וכנראה סבר שבעל 

ות שהאשכנזים יוצאים ביד העיטור הוא סברא יחידאה, ולכן א"א לסמוך עליו, ולמר

 רמ"א, וקיבלו הוראותיו, אבל בדין זה לא מקילים, מלבד במקרים מיוחדים.

אך באמת אח"כ יצאו לאור כמה מספרי הראשונים שלא היו בזמן המ"ב, וביניהם: 

חידושי הר"ן, תשובות חכמי נרבונא, רבינו ישעיה הראשון בספר המכריע )סי' נו(, 

( בשם חכמי פרובינצא. ויש שבע ראשונים כמלאכים וכ"כ המאירי )שבת קל:.

שמתירים אמירה לגוי אפילו במלאכה דאורייתא, לצורך מצוה, כבעל העיטור. 
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ולפי"ז ניתן לסייג פחות דין זה, ונמצא איפוא שלדעת הרמ"א מותר אמירה לגוי 

 במלאכה דאורייתא. 

וכתב שרק  אולם מרן השו"ע )בסימן שז סעיף ה( החמיר באיסורי דאורייתא

בשבות דשבות במקום מצוה או הפסד מרובה מותר. לדוגמא: אדם הלך בשבת 

בדרך והוציא מכיסו את המטפחת )במקום שיש עירוב( ונפלו לו הרבה שטרות כסף, 

ורוצה לומר לגוי שיאסוף לו את הכסף, זה מותר, כיון שהשטרות הם מוקצה )שהוא 

ותר. וכן אדם שמשפץ את ביתו וקנה איסור מדרבנן(, ושבות דשבות במקום הפסד מ

שקי מלט ובאמצע השבת התחיל לרדת גשם, במקום הפסד מרובה מותר לו לומר 

לגוי )כל אדם לפי מה שהוא( שיכניס את המלט לבית. המלט הוא מוקצה וזה שבות 

 דשבות במקום הפסד מותר

זה מה שהתכוין הרב זילברשטיין שהספרדים מחמירים שאמירה לגוי היא 

ורה ביסודה, ולא מקילים אלא בדרבנן, אבל האשכנזים מקילים גם מהת

 בדאורייתא, כיון שלשיטתם אמירה לגוי היא מדרבנן ולא כהמכילתא.

ובעצם דברי המכילתא "לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, לא יעשה הנכרי 

מלאכתך", ויש להבין מה החידוש שאסור לומר לחבירו לעשות מלאכה בשבת, הרי 

יהודי?! וכן מה שכתוב "למען ינוח בנך וביתך", על איזה בן מדובר? אם הוא גם הוא 

מצוה, הרי הוא חייב במצוות בדיוק כמו האבא, וכי על -הגיע למצוות והוא כבר בר

זה צריכה התורה להזהיר 'למען ינוח בנך'?! ואם הוא קטן, הרי יש רק מצות החינוך 

חינוך היא מדאורייתא. ]ויש  שהיא מדרבנן, ולא מצינו בשום מקום שמצוות

מחלוקת ראשונים אם מצות החינוך על האב או על הבן. ולדעת רוב הראשונים 

המצוה היא על האב, כך כותבים הרשב"א, הריטב"א והר"ן, ועוד. ובדעת הרמב"ם 

יש דעות מה דעתו. ולמסקנא אין שום מצוה על הילד, אלא רק על אביו[, וא"כ מהו 

 שואלים כמה מהאחרונים. "למען ינוח בנך"? כך

ובספר 'מוצל מאש' ]תענוג ללמוד בספר זה, מלא עיון ופילפולים, עיון אמיתי. 

שמתי לב שהמרבה להטיף ללימוד בעיון, כשמתבוננים בספריו ובשיעוריו רואים 

שהכל בשטחיות, וכי פעם ראינו את הרב אלישיב או את הרב אויערבאך, או את 
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בעיון?! וכל ספריהם מלאים בעיון![ מתרץ על פי  מרן זצ"ל, מדברים על לימוד

המבואר בתוס ישנים על דברי המשנה )שבת דף ג.( "פשט בעל הבית את ידו לפנים 

ונתן לתוכה" וכן להיפך, יש אופן שפטור ואסור ויש אופן שפטור ומותר, והקשו 

התוספות על המקרה שהעני הכניס את ידו לפנים ונטל מתוך ידו של בעל הבית 

הוציא, בעל הבית פטור. וקשה, הא איכא איסור על בעל הבית של 'לפני עיוור לא ו

 תיתן מכשול', וא"כ מדוע כתוב שהוא פטור? ונשארו בקושיא. 

ובתוספות ישנים שם תירצו, שפטור זה מדבר בהל' שבת, ואמנם מצד איסור שבת 

ישנים, והפוסקים פטור, אך לא מצד איסור 'לפני עיוור', וזה חידוש גדול של התוס' 

משתמשים בזה בכמה ענינים, והיסוד הוא שפעמים הגמרא מדברת בענין אחד אבל 

 זה אסור מצד אחר.

אם יאמר אדם לבנו הגדול להדליק את האור, והאבא ירא שמים, ויתכן שאף 

שומר זמן ר"ת, אבל הוא רואה שבנו אינו כל כך..., ומבקש ממנו לעשות מלאכות, 

ר, אלא שיש לדון מצד מה נקרא מומר, האם מצד חילול שבת האבא הזה נקרא מומ

בפרהסיא, או שהוא מומר מצד שעובר על איסור 'לפני עיוור', ויש בזה נפק"מ: מי 

שמומר לעבור בלאו ומזג יין, אין היין שלו נעשה יין נסך, אך מי שמומר לחלל שבת 

ובנך ובתך', שאם אין בפרהסיא, יינו יין נסך. ולזאת אומרת התורה 'למען ינוח אתה 

אתה נותן לבנך לנוח בשבת, אתה מומר לחילול שבת, ולא מומר ל'לפני עיוור', 

 ודינך כמחלל שבת שאוסר את היין במגעו. 

ולפי"ז ניתן לבאר דברי המכילתא "לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, לא יעשה 

כות הנכרי מלאכתך", אף שמדובר ביהודי, אלא שברגע שאומר לו לעשות מלא

עבורו, הוא נעשה מומר לחלל שבת, ובכלל הפסוק 'לא יעשה כל מלאכה', ומור 

 לחלל שבת חמור יותר ממומר לעבור על 'לפני עיוור'. 

* 
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 דברי ברכה ששיגר מרן הראשל"צ שליט"א בשבח עריכת עלון "עין יצחק":

 בס"ד, י' אדר תשע"ז

 דברי ברכה

ן יצחק" מידי שבת בשבתו, הכולל הנני לברך בזה את המוציאים לאור עלון "עי

מאמרים ותשובות בהלכה, בענינים אקטואליים בחיי היום יום, ערוכים ומסודרים 

בטוב טעם ודעת, דבר דבור על אופניו, וראוי הוא להעלותו על שלחן השבת, ויהיה 

 לעונג שבת רוחני.

אשריהם ואשרי חלקם שמזכים את הרבים בדברי תורה בשבת, כי לא ניתנו 

 תות וימים טובים לעם ישראל אלא כדי שיעסקו בתורה הקדושה. שב

ויהי רצון שחפץ ה' בידם יצלח, להגדיל תורה ולהאדירה בבריאות גופא ונהורא 

 מעליא, שובע שמחות וכל טוב.

 בברכת התורה

(- ) 

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי 

ה דעת תורתו על היותו סומך על עריכתו. לתגובות: אשר הרב חיוו

yk8033050@gmail.com 
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 שיח בין רבני אספקלריא-רב

 הוראת לשון 'מסובין'

הרה"ג ר' משה יוחאי רז, רב ק"ק "תפילה למשה" ומו"צ 

שכונת נאות יצחק לוד, מדור אספקלריא 'הלכה למשה' לחג 

 תשע"ו הפסח

 גדהראיה מההגדה שצריך להסב בקריאת הה

רבי שלמה קלוגר בפירושו להגדה 'מעשה ידי יוצר' )דף יד טור ד( כתב: מעשה 

ברבי אליעזר ורבי יהושע וכו' שהיו מסובין בבני ברק. מכאן מוכח שראוי להיות 

בהסיבה בשעת אמירת הגדה, שאם לא כן על מה הוצרך המגיד לספר לנו שהיו 

להראות שהיו מספרין כל  מסובין בשעת אכילת מצה וכו', הלא אין כוונתו רק

הלילה, אלא ודאי שצריך להיות בהסיבה אף בסיפור יציאת מצרים, ודלא כדעת 

השל"ה שסובר שאין צריך הסיבה ואסור להסב בשעת אמירת הגדה. ע"כ. וכעין זה 

 כתב החיד"א בהגדת שפה אחת בפיסקא זו.

מסובין" על כל ובעניותי יש לעמוד בראיה זו, שהרי דרך התלמוד לומר לשון "היו 

פעם שיושבים בסעודה, לפי שכך היה דרכם לאכול בהסיבה כנודע, וכמו שתראה 

בברכות )יא.( מעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד, 

והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר בן עזריה זקוף וכו'. ע"כ. ושם )לז.(: ומעשה 

ובין בעלייה ביריחו, והביאו לפניהם כותבות ואכלו. ברבן גמליאל והזקנים שהיו מס

ע"כ. וכיוצא בזה בפסחים )ק.( ובסוטה )מח:( ועוד רבים, והכא נמי מה שאמרו 

'מסובין' להורות נתן שישבו לאכול ביחד, אבל אינו מוכרח שהיו קוראים ההגדה 

 בהסיבה דוקא.
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 א. תגובת הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל ובית הוראה עיון

 המשפט, בוררות ויעוץ בענייני ממונות

ג"א מצטרף לתשובה זו. שהיו מסובין הוא שיגרא דלישניה. מסובין לסעודה, וישבו 

 אח"כ לספר.

אוסיף עוד, גם אם נניח שהיו מספרים בהסיבה, אין מכך שאלה על השל"ה. כיון 

שאינו דומה סיפור יציאת מצרים, לקריאת ההגדה עצמה. ולדוגמא, בקריאת 

הגדה אסור לשתות. ואילו אם מספר ביציאת מצרים כל הלילה, אין כל איסור ה

בגלל האפיקומן(. ומסתבר גם שלכו"ע אין כל איסור לספר  -לשתות. )מים בלבד 

 ביציאת מצרים בהסיבה.

יש לכך ראיות  הסטנדרט של הישיבה לא היתה על כסא. חשוב לציין שבזמנם

גדר  הארץ כשלמד, כמו שאר התלמידים.דוד המלך היה יושב על  רבות מספור:

פוסע על ראשי עם קודש )שאסור לחכם להכנס כשכולם יושבים והוא מטריחם 

שגורם להם לעמוד לכבודו, היה רק בזמנם שהיו יושבים על הארץ. )רש"י מגילה 

אדם בריא לא היה יושב על כסא, אלא אם היה מלך או  כ"ז ב', וסוטה ל"ט א'(.

ת המוזכרים בתנ"ך וגם בגמרא, רובם מדברים על כסא מלכות, הכסאו נשיא וכדו'.

 כסא הכבוד, וכדו'.

 ב. תגובת הרב שמואל נוסבוים, ראש כולל 'שערי שלמה'

עוד יש לומר שעיקר חיוב הגדה שעונים עליו דברים הרבה לפני אכילת מצה וזה 

כל בוודאי קיימו לפני חצות ]ויתכן שלא בהסיבה כשל"ה[ ומה שהאריכו לספר 

אותו הלילה עד הבוקר בהסיבה היה תוספת במצוה אם באריכות הלל, או בהלכות 

אורות עילאיים, או בסיפור כפשוטו, כל מדרשי חז"ל על  -הפסח או ב'ספירים' 

 יצי"מ. וקמ"ל דתוספת במצוה מותר גם להשל"ה בהסיבה.
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 ג. תגובת הרב שלמה רוזנשטיין

"על כסא יושבים" כסא  -מיטה מיסבין" "על  -לכאורה פירכא מצויינת. מה עוד 

 משמע סתם כסא לישיבה, סתם ספה להיסב. להסיבה נקרא "כסא נח",

 ד. תגובת הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס במשנת רש"י

איני מונח בענין זה כעת, אך זכורני שהגר"א וייס בעל המנחת אשר יש לו בענין זה 

 נחת.שיחה נפלאה בהגדתו מנחת אשר עיי"ש ותמצא 

 ה. תגובת ישראל אברהם קלאר

מה שכתב שלשון מסובין נהוג בלשון חז"ל לאו דוקא בהסיבת שמאל, ונימק הטעם 

כיון שהיו רגילים בהסיבה: המלה 'הסבה' אינה מסגירה כלל את ההטייה לצד! 

ישיבה סביב סביב! ולפי שהיו רגילים בהסבה לכן קראו 'הסבה'  הסבה פירושה

 .הטייה לצד –ת לישיבה לאכילה לישיבה בדרך המסורתי

"ואסתחרו למיכל לחמא", ואף תרגום  –וישבו לאכל לחם" " ומאותה סיבה תרגום

"ובסיעת ממיקני לא אסתחר", והדברים מתאימים  –"ובמושב לצים לא ישב" 

 להפליא עם עיקר תירוצכם, וביתר שאת.

 ר' שמואל נוסבוים ליא"ק

גר והחיד"א(: בכל סיטואציה אחרת בענין לשון הסיבה )לבאר סברת ר"ש קלו

הסיבה פירושה 'סביב' כמו שכתבתם, אבל בליל הסדר חז"ל פירשו לנו שהסיבה יש 

לה כוונה הלכתית מיוחדת ואפילו עני שבישראל שיש לו רק ספסל פשוט חייב 

להסב עליה )תוס' ריש ערבי פסחים( ימין לא, פרקדן לא, ז.א. מסובין כמו שהילדים 

שתנה, אהן געלייגט, נטייה חזקה לצד שמאל. ואם השתמשו בביטוי אומרים במה נ

 מסובין בבני ברק על אותו הלילה מסתבר שהכוונה למצוות הסיבה.

 מענה יא"ק לר' שמואל נוסבוים:
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משמשת לישיבת 'אהן געלייגט', וגם כמובן ש'מסתבר' שכשכתוב  בלי ספק הסבה

, ולכך ראיה הרב רז הוא שאין מסובין הכוונה אהן געלייגט כדבריכם, ומה שאמר

הסכמתם לכאורה. וגם הוספתי שהמלה הסבה מצד עצמה הלוא אינה מסגירה את 

'אהן געלייגט', שכן במקורה היא ישיבת סביב ]אולי רק לאכילה[, והידיעה שכך 

עוזרת להבין אם מצאנו מקום )כמו בברכות( שנאמר הסיבה על זקוף, שהרי במקור 

 הסבה שייכת גם בזקוף.

ושוב ראיתי ברשב"ץ בפירוש ההגדה )הביאו הרב יהודה בן דוד בתגובתו כאן( 

שפירש להדיא שמסובין הנזכר ב'מעשה ברבי אליעזר' הכוונה לאכילה בצוותא, 

 לעומת שאלת המסובין במה נשתנה שפירשה 'דרך חירות'.

ובהערת הגדת 'תורת חיים' על דברי הרשב"ץ הללו כתב שאולי הכרחו משום 

עקיבא היה תלמיד בפני רבו ואין צריך הסבה, אכן לאור האמור אפשר שרבי 

שכוונתו משום שסיפור יציאת מצרים אין טעון הסיבה כלל. ועי"ע בהערה שם מקור 

 –"ִכי ֹלא ָנֹסב ַעד ֹּבאֹו ֹפה": "לא נסוב  –א טז, יא( -מדברי רש"י על הפסוק )שמואל

 לא נשב לאכול, כל מושב סעודה קרויה הסבה".

אכן בהערה שם הובאה גם אפשרות שהטעם לכך שישיבה לאכילה קרויה הסבה 

הוא לפי שהיתה דרכם לאכול בהטיית שמאל, ועיין במצודת ציון בשמואל שם 

הישיבה לאכילה קרויה מסיבה, כי דרכם היה לשבת מסובים", והוא  –שכתב: "נסוב 

בים' כוונתו סביב לכאורה כפי שנקט הרב רז שליט"א, אם לא שנאמר ש'לשבת מסו

מה שנאמר ב'הגדה  סביב, שהלוא המציא לנו הרב שלזינגר )ראה דבריו להלן(

'היקף סביב הכסאות לשבת  –שלמה', ושם מובא מדברי הערוך שפירש בערך 'סב' 

'כי דרכם היה בימי קדם, ועוד היום באנשי מזרח לישב  –לסעודה', ובערך 'מסיבה' 

 הוא ממש כפי שנתבאר.על המאכל והמשתה סביב סביב', ו

ועוד הביא בהגדה שלמה שם מפירוש המשניות לרמב"ם )ברכות פ"ו מ"ו( שפירש 

פירוש הסבו הטו, וענינו שהיתה אכילתם על דרך קיבוץ  –'הסבו אחד מברך לכולם' 

וחברה', הרי שסבר שגם הסבה של הטייה נובעת מכך שהיתה אכילתם על דרך 

 קיבוץ וחברה, ולא להפך.
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בהגדה שלמה שם באריכות פירוש חדש לשאלת 'כולנו מסובין', שאולי ]ומציע 

קודם החורבן היתה מצות ההסיבה רק אכילת הפסח 'בחבורה', והיו אוכלים 

בהטיה לצד רק מצד מנהגם תמיד בעת אכילה בחבורה, ואחר החורבן תקנו הסבה 

ן הבית, של הטיה לצד דרך חירות, ובזה מבאר ששאלת 'כולנו מסובין' מקורה מזמ

והיתה הכוונה על האכילה בחבורה, וזו הכוונה גם ב'שהיו מסובין בבני ברק'. עי"ש 

 אריכות דבריו.[

ו. תגובת הרה"ג ר' יוסף צברי שליט"א, רב ומו"צ בעיר אלעד 

 ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

יש להוסיף ראיות מעניינות לכל הדברים הנפלאים והראיות שהעלו כאן, שיש 

ק בין לשון "הסבה" שפירושה התאספות בלבד, שע"ז נאמר בברכות "הסבו" לחל

אחד מברך לכולן, ללשון "הסיבה" עם חיריק בסמך, שמשמעותה לשון ישיבה על 

כרית. וראיה לזה, כי בלשון תימן המדוקדקת, "מיסבין" של מה נשתנה, מנוקד צירי 

בשוא במ"ם ובשורוק במ"ם, ופתח בסמ"ך, ואילו לשון "שהיו "מסובין", נכתב 

 בסמ"ך, הרי ששניהם פעלים נפרדים.

 מומחה הדקדוק יעקב לויפר:

אני נוטה יותר לדברי הרב רז, הרבה פעמים מכילה מילה הן משמעות כללית יותר 

והן משמעות מצומצמת. ולכן 'מסובין' יכול לבוא במשמע מצומצם המתאר את 

חד', כי הדרך ברגיל בהסיבה צורת הישיבה, וכן במשמע רחב של 'היו ישובים בי

ולכן כל ישיבה ביחד נקראת הסיבה. ]כמו המילה 'לחם' שיכולה לשמש הן ללחם 

 מדגן, והן בהרחבה על כל הסעודה[.

נקודה מעניינת, אבל סבורני שאין מכאן  -ומה שדייק הר"י צברי מלשון תימן 

הוכחה אלא לשתי הגיות שהשתמרו אצלם, אבל לא שיש כאן באמת שתי 

 .שמעויותמ
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 . תגובת הרב דוד שלמה שלזינגר, מח"ס נאות דש"א על מ"בז

( שכבר הקדים 115-116ראה בהגדה שלמה )בעמ"ח תורה שלמה, במבוא עמ' 

לפרש תיבת מסובין דהיינו ישיבה מסביב וכן פירש גם את השאלה של מה נשתנה. 

לים בזה ולעצם הדבר של איסור הסבה בעת ההגדה יש לחלק בין זמנם שהיו רגי

 לזמנינו שאין רגילין אם כן איכא איסור בזה.

. תגובת הרב יהודה בן דוד, עורך קבצי 'משנת יוסף' ממשנת ח

 הגרע"י זצ"ל 

הנה ראשית לענ"ד אף שיש כאן שאלה, צורתה שונה, וזאת מכיון שמפורש 

בהגדה שהיו מסובין, ומאי קמ"ל? )וכן הקשו רבים מן האח', וכל א' תירץ כדרכו(. 

כך יש לשאול, דמאחר ובזמנם נהגו לישב בהסיבה, מנין לנו שמה שקראו ההגדה ו

בהסיבה הוא מצד החיוב, שמא הוא מצד שכך היה מנהגם )מצד הנוחות, ולאו 

 מדינא(.

של פסח "מנחת אשר" יש בזה שיחה  ומש"כ הרב יעקב שלמה שיינברגר שבהגדה

יא ראיה ממש"כ "מסובין" נפלאה, עיינתי שם )עמ' רמו(, ואף שמתחילה רצה להב

שהיו מסובין ממש בהגדה. למסקנה הסכים עם הפירכא, שזהו שיגרא דלישנא, 

"מעשה ברבי ישמעאל ורבי   ושכך מוכח מהגמ' ברכות )יא.( שהביא הרב המקשה

במקום אחד, והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר בן  מסובין אלעזר בן עזריה שהיו

ח דאף שהיה זקוף נקרא מיסב. אמנם לענ"ד אינה ראיה וכו'. ע"כ. ומוכ זקוף עזריה

 מוכחת כ"כ, די"ל דבמקום שכתבו להדיא "זקוף" שאני.

וכתב )שם, עמ' עז( שמחמת שזמן אכילת האפיקומן הוא בחצות, א"כ אחר חצות 

אינו בגדר מצוות מגיד, אלא הוא רק בגדר "כל המרבה". וא"כ וי"ל לפי"ז שאף 

לא רק בעיקר ההגדה, ולא בתוספת. )וכמדומה שראיתי להשל"ה אין אסור להסב א

 יישוב זה באיזה מקום(.

ובאמת שעיקר מה שכתבו הגר"ש קלוגר ומרן החיד"א הוא לאפוקי ממש"כ 

השל"ה ש"אסור" להסב, ובזה יש להוכיח מדכ' בעל ההגדה "מסובין", ולא חשש 
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חה ש"צריך" שילמדו מזה ש"אפשר" להסב, ש"מ שאין בכך איסור, ואף שאין הוכ

 להסב.

ובאמת שמצאתי שכן כתב המאירי )פסחים קח.( להדיא וז"ל "ארבע כוסות כולם 

צריכין הסבה, הן שתייתם הן הדברים שהם מסודרים עליהם, ר"ל קידוש וקריאת 

ההגדה וקריאת ההלל וברכת המזון. ואם היה מיסב בכל הסעודה הרי זה משובח". 

הרשב"א )פסחים שם, הע' מ( מה שדייק  ע"כ. ]ועי' להרב המגיה לחי' תלמיד

מדבריו. ואין דבריו מוכרחים[. אלא שיש לעמוד בזה מלשון הרמב"ם )חמץ ומצה 

פ"ז ה"ח( שכתב "ואימתי צריכין הסיבה בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבעה 

כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו אם היסב הרי זה משובח ואם לאו אינו צריך". 

מע שרק בזמן האכילה והשתיה הרי זה משובח, אבל שלא בזמן האכילה עכ"ל. ומש

והשתיה אפי' משובח אינו. וכן העיר במשנת יעב"ץ )השמטות ומילואים לסי' יח(. 

 ועי' להגר"ש מורגנשטרן שליט"א בקובץ אור שמואל )תשס"ג, עמ' ס(, מש"כ בזה.

י( כתב "ובהגדה ובהלל  ומרן הגרע"י זצוק"ל בספר חזון עובדיה )הל' ליל הסדר עמ'

ושאר ברכות יש מחלוקת בפוסקים. ואם ירצה להסב יש לו על מי לסמוך". ובעמ' נו 

כתב "אם ירצה יאמר את ההגדה כשהוא יושב, ואם ירצה אומרה כשהוא מיסב". 

ע"כ. ועיין שם שעמד בכל זה. ושם )עמ' י( בהערה נראה דדעתו נוטה לדברי 

 אמרינן אפושי במחלוקת לא מפשינן. עיין שם. המאירי, דבהגלות נגלות דבריו

שוב מצאתי בספר אוצר ההלכות )טאוב( שהביא שבפירוש ההגדה להרשב"ץ כתב 

בזה"ל "ולשון מסובין לשון היושבין לסעוד בלשון התלמוד )ברכות מג. מו:( כיצד 

 סדר הסיבה". עכ"ל. ונמצא שאלו ואלו דברי אלקים חיים, ומקורם בראשונים.

במנחת אשר )שם, עמ' רמה( לתמוה על מה שכתב המשנה ברורה בסימן  ]ובמש"כ

תפ )סק"א( "ואומרים הלל מיושב אף שבכל השה אומרים מעומד, בפסח שאני, 

מפני שיושב הוא דרך הסיבה וחירות", והקשה שהרי בסי' תעג )ס"ק עא( "ואין לומר 

נ"ב בסי' תפ היא המש  בהסיבה, רק באימה ויראה". לענ"ד לא קשיא מידי, דכוונת

גם כן דאין להסב, וביאור דבריו הוא שמכיון שסתם ישיבה בפסח היא בהסיבה, אם 

כן כשיושב בלא הסיבה חשיב כעומד לגבי ישיבה בימות השנה. וכן משמע מלשון 
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השבלי הלקט שהביא שם, )שהביאה הב"י( שכתב "והר"מ כ' לפי שדרך ליל פסח 

ו לעמוד". ודו"ק. שוב ראיתי שבחזון עובדיה דרך הסיבה וחירות אין מטריחין אות

 הנ"ל )עמ' י( עמד בכל זה. עיין שם[.

 

 סיכום הדברים

 הוכחות שונות: 

"מעשה ברבי ישמעאל ורבי  א. בגמרא מבואר לכאורה ש'הסבה' שייכת גם בזקוף:

אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד, והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר בן 

ף וכו'" )ברכות יא.( ]אמנם יתכן שאין מוכרח, שאולי במקום שכתבו עזריה זקו

 שונה )ר"י בן דוד([. –בפירוש "זקוף" 

ב. בגמרא מבואר לכאורה ש'הסבה' עניינה ישיבה לאכילה ולאו דוקא בהטיית 

 בהרבה מקומות )כגון: ברכות יא. לז. פסחים ק. סוטה מח: ועוד(. שמאל:

א טז, -רש"י על הפסוק )שמואל נה ישיבה לאכילה:ג. ברש"י מבואר ש'הסבה' עניי

לא נשב לאכול, כל מושב סעודה קרויה  –"ִכי ֹלא ָנֹסב ַעד ֹּבאֹו ֹפה": "לא נסוב  –יא( 

 הסבה". 

 בלשון התלמוד ]לפעמים[: –ד. ברשב"ץ מבואר ש'הסבה' עניינה ישיבה לאכילה 

י ברק' מפרש שבשונה בהגדה של פסח 'מעשה ברבי אליעזר וכו' שהיו מסובין בבנ

הטיית שמאל[ -מלשון 'מסובין' בשאלות 'מה נשתנה', כאן אין הכוונה דרך חירות ]

 אלא ישיבה לסעוד.

לאכילה ]בכסאות! לא  סביב סביבה. בערוך מבואר ש'הסבה' עניינה ישיבה 

'היקף סביב הכסאות לשבת לסעודה',  –ערוך בערך 'סב'  בהטיית שמאל בארץ[:

'כי דרכם היה בימי קדם, ועוד היום באנשי מזרח, לישב על  –ובערך 'מסיבה' 

 המאכל והמשתה סביב סביב'.
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דרכם  כיו. במצודת ציון מבואר ש'מסיבה' עניינה ]כנראה  'כל'[ ישיבה לאכילה, 

הישיבה לאכילה קרויה  –בשמואל שם שכתב: "נסוב  היתה לשבת בהטיית שמאל:

אה כוונתו שלכן גם כשאינם יושבים מסיבה, כי דרכם היה לשבת מסובים" )כנר

 בהטיית שמאל נקראת הישיבה לאכילה 'מסיבה'(. 

ז. בתרגומים מבואר ששורש 'סחר' הארמי, המקביל ללשון 'הסבה', עניינו ישיבה 

 –תרגום אונקלוס על 'וישבו לאכול לחם'  ]לאכילה, ואולי גם שלא לאכילה[:

ובסיעת ממיקני לא  –ישב'  'ואסחרו למיכל לחמא', תרגום 'ובמושב לצים לא

  אסתחר', ופירש במוסף הערוך )ר"ב מוספי( שפירושו ישיבה מסביב לשולחן.

 

 טעם שישיבה לאכילה קרויה הסבה

הסבה בשורשה היא לשון 'סביב סביב' ]ולאו דוקא בהטיית שמאל[,  אפשרות א.

בגלל שבדרך כלל ישיבתם  –ומה שקורים להטיית שמאל דרך חירות 'הסבה' 

 כילה סביב סביב היתה בהטיית שמאל.לא

הסבה יש בה בשורשה שתי אפשרויות. הסבה היא לשון 'סביב סביב'  אפשרות ב.

זו  –]ולאו דוקא בהטיית שמאל[, ומה שקורים להטיית שמאל דרך חירות 'הסבה' 

 מלה משורש אחר לגמרי וללא קשר. 

ון "הסיבה" עם ללש –]שיש לחלק בין לשון "הסבה" שפירושה התאספות לאכילה 

. וראיה לזה, כי בלשון תימן המדוקדקת, לצדחיריק בסמ"ך, שמשמעותה הטייה 

"מיסבין" של מה נשתנה, מנוקד צירי במ"ם, ופתח בסמ"ך, ואילו לשון "שהיו 

"מסובין", נכתב בשוא במ"ם ובשורוק בסמ"ך, הרי ששניהם פעלים נפרדים )ר"י 

 תי הגיות שהשתמרו אצלם )י. לויפר([.צברי(. ברם שמא אין מכאן הוכחה אלא לש
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הטייה -הסבה בשורשה היא הטייה לצד. כיון שדרכם היתה בהסיבה ]אפשרות ג. 

 טולצד[, לכן כל ישיבה לאכילה קראו 'הסבה', על דרך משמעות רחבה ומצומצמת

)פשטות מצודת ציון הנ"ל(. ]ואולי כל ישיבה על גבי מיטה או ספה קראו לפעמים 

 ה זו, גם שלא לצורך אכילה[.הסבה מפני סיב

כיון שדרכם היתה לאכול בקיבוץ וחברה  הסבה בשורשה היא הטייה.אפשרות ד. 

לכן נקראת אכילתם 'הסבה' ]הטיית שמאל שזו תוצאה של אכילתם בהתקבצות, 

או: שנוטים האחד אל מול השני בהתקבצות[ )פירוש המשניות לרמב"ם ברכות פ"ו 

 (.טזמ"ו

רשה היא ישיבה בהתקבצות, ולפי שכשהיו יושבים הסבה בשו אפשרות ה.

 (.יזבהתקבצות היו נוטים לצידם לכן קורים להטייה לצד הסבה )הגדה שלימה

 

]הקדמה: יש מחלוקת ראשונים אם צריך הסבה באמירת ההגדה, דעת המאירי 

. ומלשון הרמב"ם )הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ח( משמע ששלא יח)פסחים קח.( שצריך

, ואף לרשב"ץ כך הוא בפשטות. יטתיה אפילו משובח אינובזמן האכילה והש

 והשל"ה כתב שאסור.[

האם רואים מפה שחובה או ראוי  –'שהיו מסובין בבני ברק' 

או מותר להסב בשעת סיפור יציאת מצרים, או שאין להוכיח 

 מפה?

מוכח מפה שראוי / שצריך להסב. )הגדת 'מעשה ידי החיד"א ור' שלמה קלוגר: 

 קלוגר, דף יד טור ד, והגדת שפה אחת לחיד"א, פיסקא זו(.  יוצר' לר"ש

                                                
שמע רחב של 'היו ישובים ביחד', כי הדרך לפי הרגיל היא במשמע מצומצם המתאר את צורת הישיבה, וכן במ טו

בהסיבה, ולכן כל ישיבה ביחד נקראת הסיבה. ]כמו המילה 'לחם' שיכולה לשמש הן ללחם מדגן, והן בהרחבה על כל 

 הסעודה[.
 "פירוש הסבו הטו, וענינו שהיתה אכילתם על דרך קיבוץ וחברה". –על 'הסבו אחד מברך לכולם'  טז
 בריו מיישב שגם 'כולנו מסובין' בשאלות מה נשתנה הכוונה לאכילת הפסח בחבורה, עי"ש.ולפי ד יז

 ועי' להרב המגיה לחי' תלמיד הרשב"א )פסחים שם, הע' מ( מה שדייק מדבריו. ואין דבריו מוכרחים )ר"י בן דוד(. יח
ליט"א בקובץ אור שמואל וכן העיר במשנת יעב"ץ )השמטות ומילואים לסי' יח(. ועי' להגר"ש מורגנשטרן ש יט

 )תשס"ג, עמ' ס(, מש"כ בזה )ר"י בן דוד(.
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ואף אם נאמר שבשאר המקומות יש לשון הסבה שאינו הטייה לצד, בליל הסדר 

חז"ל פירשו לנו שהסיבה יש לה כוונה הלכתית מיוחדת, ואם נאמר 'מסובין' 

 מסתבר שיש בכך כוונה מיוחדת )ר"ש נוסבוים(.

ב, על כל פנים ממה שלא חשש בעל ההגדה לנקוט ואף אם אין הוכחה שצריך להס

לשון "מסובין", ולא חשש שילמדו מזה ש"אפשר" להסב, שמע מינה לכל הפחות 

 שאין בכך 'איסור' )ר"י בן דוד(.

תירוצים ליישב עם דעת השל"ה שסובר שאסור להסב בשעת 

 סיפור יציאת מצרים 

 (.כם הנ"ל[ )רשב"ץ ועודנקט מסובין רק על שם ישיבתם לאכילה ]כמו ההסבריא. 

נקט מסובין מפני שגרת לשון, שהיו מסובין לסעודה, וישבו אחר כך לספר )ר"א  ב.

 דוידזון(.

אולי האיסור להסב לפי השל"ה הוא דוקא ב'אמירת ההגדה' ולא ב'סיפור  ג.

יציאת מצרים' שמעבר לכך )הגדת מנחת אשר עמ' ע"ז, ר"א דוידזון, ר"ש נוסבוים(. 

ל ב'אמירת ההגדה' כל סיפור יציאת מצרים שלפני חצות, סוף זמן אכילת ]ואולי נכל

לחם שעונים עליו דברים הרבה )הגדת מנחת אשר, ר"ש נוסבוים,  –האפיקומן 

  ועוד([.

אולי בזמנם שהיו רגילים בהסיבה לא היה איסור להסב, רק בזמנינו שאין ד. 

ק מצד שכך היה מנהגם מצד רגילים )רד"א שלזינגר(, אולי לא הסבו מצד החיוב, ר

 הנוחות )ר"י בן דוד(.

 

                                                
ראה בהגדת 'תורת חיים' שאולי הכרחו משום שרבי עקיבא היה תלמיד בפני רבו ואין צריך הסבה, אכן לאור  כ

האמור אפשר שכוונת הרשב"ץ משום שסיפור יציאת מצרים אין טעון הסיבה כלל. ברם, אפילו אם היתה מצוה 

ובנים לכאורה דברי הרשב"ץ, כיון שהנושא בפיסקת מעשה דרבי אליעזר אינו מצות ההסיבה, אינו מן העניין להסב מ

 שיזכירו שהיו מסובין.



 

 פהעמ'  -אספקלריא 

 

הגדת מנחת אשר לר"א וייס, הגדה שלימה לרמ"מ כשר במבוא עמ' בין המקורות: 

 –, הגדת תורת חיים, אוצר ההלכות לרי"א טאוב, כותבי אספקלריא 115-116

 כדלהלן, ועוד.



 

 פועמ'  -אספקלריא 

 

 

 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 מתכוננים! 

הנה, עומדים אנו כבר באחת התקופות הרעננות בשנה, תקופת 'ערבי פסחים'. 

התחדשות ממלאת את עולמנו. המאבק באבק, בהלת הקניות, ריח המצות 

מארובות המאפיות, מול עומסי ארגזי ה'קמחא דפיסחא'. קול דפיקת ספרים 

שעון. הבא נתבונן על התקופה מבעד ומזרונים מול רעש משאיות האשפה סביב ל

 .הילדים לעיניהם של

, התורנות בשואב אבק המשותפתבבתים רבים, הימים הם ימי חוויה! העשייה 

והטיפוס למרומי הסולם. "ילדים! לאחר המשימות היום נאכל פלאפל!". ואילו 

בבתים אחרים הכל מתוח ולחוץ. קריאות של "אל תיכנס ואל תכניס!" או "רדו 

ה ואל תשובו עד שנקרא לכם" בנוסף לחלוקת פקודות יומיות נוקשות. ובסוף למט

)גם שזה הכרח עושים היום? "בארוחת ערב חייבים לסיים שאריות מהמקפיא..." 

. לאחר שהילד סיים למרק את מגירתו "מה??? למה לא השתמשת זאת בחכמה...( 

רה. מלמדים משקיעים בעוד חומר ובמטלית יותר נקייה?". כך הדבר גם בתלמוד תו

עושים זאת? איזו אוירה מלווה את  היאךהמון בהכנת תלמידיהם לליל התקדש חג. 

 למידה זו? ימי חוויה או ימי חרדה?

משפיעה על אופן קבלת הדברים. ילד שמגיל צעיר חווה לחץ  ההכנההרי ברור כי 

 בקשר למנהגי השבת והפסח עלול חלילה לפתח בבגרותו תסמינים של פריצת

מסגרות או סטייה ממסורת המשפחה. כאשר נשכיל להטעים את הכנות שבת 

ומועדי ישראל בנועם ושמחה, באושר ובחיות, נראה אותם בבגרותם דבקים 

 בשושלת, ומנהג אבותם בידם.



 

 פזעמ'  -אספקלריא 

 

כי ההבדל בין נבואת משה רבינו, אדון הנביאים, לבין  המדרש מסביר בפרשתנו,

, כדברי רש"י. אצל משה חיבהמתלווה אליה בקריאה נבואת בלעם הרשע, היא 

הנאמר  ל ֹמשֶּ , באופן נכבד ואצילי. ואילו ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו -ואחרי הקריאה  - ַוִיְקָרא אֶּ

ר ֵאָליואצל בלעם נאמר  ל ִבְלָעם ַוֹיאמֶּ , במקרה ובעראיות, בדרך גנאי ַוִיָקר ֱאֹלִקים אֶּ

 ובזיון.

וי" לדבר ה'. הוא היה מוכן בכל עת משה לא נזקק לקריאה בשביל "להיות רא

. בכדי לחוש ולהפנים את עוצם הקדושה יש חשיבות ההכנהובכל זמן. יש כאן יסוד 

להתכונן. את יסוד ההכנה מצאנו עוד בהיותנו במצרים, בו עמד משה רבינו בראש 

חודש בניסן ּוְמַצּו ה על לקיחת השה לקרבן בעשור לחודש, והקרבתו בי"ד בו. כך, 

לקבלת התורה. שם  כהכנהבצאתנו ממצרים התחלנו למנות ימים ושבועות תיכף 

מעיר שלקראת החידושי הרי"ם , מזכיר ומעורר את עניין ההכנה. רבינו שבועותהחג 

ׁש. אדם הצם יום שלם ללא 'קבלת תענית',  מ  מבלי תענית יחיד יש לקבל תענית ֵמא 

ם הק' האריכו בחשיבות בספרי , אין הצום נחשב לו ליום תענית כלל!להתכונן

)עבודת ישראל  המגיד מקוז'ניץההכנה למצוות בכלל, ולימי הפסח בפרט. כך כתב 

, כלשון 'פסח', ולכן צריך הכנה, כי בבת אחת"בפסח באה הקדושה לאדם  לשבה"ג(

כדי שיוכל לקבל האור, למשל,  עצמואע"פ שבא אור הבהיר, צריך כל אדם לטהר 

ביותר, אעפ"כ צריכין החלונות להיות פתוחין...". ימי שהיא זורחת  שהחמה, אפילו

 ההכנה ימי התעלות המה, ולא ימי דחק!

חשיבות יתירה יש בהכנה נפשית של בנינו ובנותינו לימי הפסח, ברוגע ובשלוה. 

ככל שההכנה תהיה נעימה כך תחקק בנפשם קדושת החג ותשפיע עליהם לשעה 

ת ובכבדות. כבר אמר על כך במליצה ולדורות. הכנה בשמחה ולא חלילה בנרגנו

, מנקיי הדעת שבירושלים "אילו היו ההכנות לפסח גזירה רבי נטע ציינווירט

ומעמסה, היו מזמן מתכנסים ליום תפילה לבטל גזירה קשה זו מעלינו!" הילדים 

 חשים את אופן התייחסותנו, ימי מטרד או ימי אתגר!



 

 פחעמ'  -אספקלריא 

 

ובכך לפתח בקרבם תחושת  חשוב לשתף את הילדים בהכנות, לסמוך עליהם

, חיבהאחריות. כאשר אנו פונים אליהם עלינו לזכור כי מהות ה'קריאה' היא גילוי 

 ולא חלילה קריאות מציקות וטורדניות. 'ריח הימים' נשאר לנצח!

ב ִּפיָך )פ"א י"א( בתהלים נאמר  ץ ִמְצָרִים, ַהְרח  ר  יָך ַהַםַעְלָך ֵמא  ָאֹנִכי ה' ֱאֹלק 

. יציאת מצרים משמשת עבורנו אות שהקדוש ב"ה מצפה להטיב לנו, ַוֲאַמְלֵאהּו

ב ִפיךָ לקראת ישועתו, קודם  שנכין את עצמנוובלבד  ! כן ַוֲאַמְלֵאהו -ואזי    - ַהְרחֶּ

 נזכה לעשותו, ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו, בשמחה ובטוב לבב, במהרה בימינו אמן.

 חבר -מרצה  -מנהל  -דרוביץ', מחנך בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונ

123ymm@gmail.com   



 

 פטעמ'  -אספקלריא 

 

 חינוכיתורת החינוך / הרב שלום קמינר, ייעוץ 

 והכשרה, הנחיית קבוצות והרצאות

 ארגז כלים לדיבור נכון עם ילדינו "והגדך לבנך".

להלן לקט נבחר של כללים ועצות, טכניקות ועזרים, לקירוב דיבורנו אל לבבות 

. נכונים הדברים לכל סוגי הדיבורים שנמנו לעיל, ובמיוחד בעת לימוד ילדינו ובנינו

 דברי קודשם של חז"ל, להבין ולהורות:

 פי שהוזכר בשבוע כ] חשוב לקרב את הדברים לעולמו של הילד ככל שניתן

. יש להשתמש במונחים ומושגים שיהיו מוכרים לו ובד בבד כדאי לשאול שעבר[

למציאות. דוגמאות ומשלים, כשהם על מלך  שאלות לבדיקת ההבנה והחיבור

שהיה 'פעם' בארץ רחוקה, שווים הרבה פחות מסיפור פשוט על ילד אחד ששיחק 

 'חמש אבנים' או בדומה לכך ממרחב חייו של הילד. 

  גורם ההפתעה פועל על כולנו ועל אחת כמה וכמה על ילדים שעדיין לא

ליצור מעין 'הוה אמינא', סוג של  תמיד יודעים לצפות את השלב הבא. לפיכך, כדאי

עצירת ביניים לקראת סופו של הסיפור כדי לשמוע את חוות דעתם של השומעים 

הצעירים, וכשיופתעו לשמוע את המסקנה השונה, מאליה תתעורר חשיבה נוספת 

 ומחודשת. כך דרכה של מסקנה.

 ענייני מסקנות: אל תמהרו להסיק את המסקנה מהסיפור בכוחות ועוד ב

צמכם, הותירו את המשימה לילדים, תנו להם להוגיע את מוחם ולמצוא אותה, ע

תופתעו לשמוע גם זה גם יהיה יותר יעיל ביישום, ולא אחת לעבד את ששמעו. 

 מסקנות שאפילו אתם לא העליתם בדעתכם.  

  ָק, בפשטות והכי לא לָ ציניות והומור לא תמיד מובנים לילדים, דברו ח

 מפולפל. 

 



 

 צעמ'  -אספקלריא 

 

 ח ונרבה תֵ פַ ירידה לפרטים מעלה את רמת ההבנה. אם נְ רך עליה: ירידה לצו

וכיצד בחרו להגיב למרות ש... נצבור  לתאר מה חשבו הדמויות, מה עבר עליהן

שומעים רבים יותר ושמיעה עמוקה בהרבה. 'הנפישו', תנו נפש וחיים לגיבורי 

 הסיפור. 

 לעלות...'  כדאי לכוון את הדיבור אל הצעירים מבין השומעים, ומשם' 

 נו לדעת הרבה יותר ממה שאנו מעוניינים לדבר, כדאי לבוא מלאים בתוכן עלי

ישמש כחומר רקע הרב שנצבור הידע פי כמה ממסגרת הזמן העומדת לרשותנו. 

לכן, הכינו לכם  אוצר של רעיונות . מגוונים להוסיף פרטיםנו חשוב ויאפשר ל

כוון בעת הצורך ובשעת הכושר באמתחתכם, והתפללו לסייעתא דשמיא שתדעו ל

 לשלוף את המידע הנכון והמדויק.

 הדובר מעבירה לשומעים את החשיבות שהוא מייחס לדברים, עוד  התלהבות

 לפני תוכנם.

  הכל בקול: ְמַסֵּפר המגוון את קולו בהתאם לדמויות, מדגיש כשצריך, עולה

יה להיטמע גדולה ויורד לחילופין, מגרה את קהל שומעיו ומכניסם לחוויה שסיכוי

 באחוזים רבים. 

  ועוד על הקול, כדאי מאוד לשמור על רצף של דיבור שוטף. מותר לעצור מדי

פעם כדי לחשוב ולתכנן כמתוך מחשבה מעמיקה, זה מגביר מתח ומעורר ענין, אך 

 באופן כללי הרצף חשוב. 

  שפת הגוף פועלת גם ללא אומר ודברים, כפי שכבר כתבנו, לפיכך, גם אם

יפרנו את חלקי הדיבור באמצעות מכלול העצות הקודמות, בל נשכח את השפה ש

הבלתי מילולית שהיא מהמרכיבים החשובים של כל שיח ושיחה. הבעות פנים 

 ותנועות 'אומרות' ומעצימות את הנאמר, בבחינת 'כל עצמותי תאמרנה'.

 



 

 צאעמ'  -אספקלריא 

 

  .י כם על כך. הביטו בעינדעת נותגם את שפת גוף השומעים כדאי לקרוא

השומעים, וודאו כי הם קשובים ומרוכזים. במידת הצורך גרו ועניינו  אותם על ידי 

 שאלות מסקרנות וכדו'. 

 !עליו אל תקלקל אותו בכך שתחזור  כמה מילים לסיום: עם סיום המסר, סיים

, אל דאגה הם דברי חז"לנאמנים עלינו ם ללכת עם הסיפור... שומעיתן ל. שוב ושוב

 פנימה. יחלחלו

  



 

 צבעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ותחיד

שאלות לחידודא בפרשת השבוע /  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י צבי יהודה לוי,  בנימיןהרב 

 וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת ויקרא

 היכן הוזכרו חלק מקרבנות הרגלים? .א

איזה לשון משמש בפרשתינו פעמים רבות ללשון רשות, ומשמש גם כלשון  .ב

 חובה?

 ואינו עובר עבירה?היכן נרמז מתן שכרו של היושב  .ג

 היכן מרומז דין מדיני טהרת נגעים? והיכן עוד מוזכר מצורע )רש"י(? .ד

היכן הוזכר לשון שאנו אומרים בקדושה )רש"י(, והיכן הוזכר פסוק הנאמר  .ה

 בקבלת שבת, וגם קודם מוסף )רש"י(?

 

 נא לשלוח לכתובת: )לכל השאלות או חלקן(  תגובות ופתרונות

 7628366@okmail.co.il   

 תשובות ל'חדוותא' ויקהל

 איזה מהמוזכרים בפרשה היה בן י"ג שנים? .א

ן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה, )לה, ל(  ן אוִרי בֶּ שלמדו חז"ל מכך שנאמר )לו, ד( ְבַצְלֵאל בֶּ

ר ֵהָםה ֹעִשים, שהיה לכל הפחות ב. ִאיש ִאיש ַוָיֹבאּו ָכל ַהֲחָכִמים.. ן ִמְםַלאְכתֹו ֲאׁש 

נים, ומכך שכלב אבי זקנו היה בן ארבעים בשלוח מרגלים נלמד שלא היה י"ג ש

 גדול יותר שהרי נשארו מהארבעים רק עשרים ושש שנים לשלושה דורות.



 

 צגעמ'  -אספקלריא 

 

כן אמרו חז"ל )סנהדרין סט:( "אלא מנלן מהכא, )שמות לח, כב( ובצלאל בן אורי 

ת אפרת ותלד לו בן חור למטה יהודה וכתיב )דברי הימים א ב, יט( ויקח לו כלב א

איש  דכתיב )שמות לו, ד(, בר תליסר בר כמה הוי וכי עבד בצלאל משכןאת חור, 

ממלאכתו אשר המה עושים, ותניא שנה ראשונה עשה משה משכן שניה הקים איש 

בשלח משה עבד ה' בן ארבעים שנה אנכי משכן ושלח מרגלים, וכתיב )יהושע יד, ז( 

ושמנים שנה, כמה הויא להו ארבעין דל ארביסר  וגו' ועתה הנה אנכי היום בן חמש

דהוה בצלאל, פשא להו עשרים ושית דל תרתי שני דתלתא עיבורי אשתכח דכל חד 

 ".וחד בתמני אוליד

 היכן הוזכרו ברש"י צבאות ד'? .ב

ת ת ְוֵאת ַכמֹו ְנֹחׁש  ר ָצבְ  ְבַמְרֹאת ַהֹצְבֹאת )לח, ח( ַוַיַעש ֵאת ַהִכיֹור ְנֹחׁש  ַתח ֲאׁש  אּו ּפ 

ל מֹוֵעד, ופירש"י במראות הצובאות. בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן  ֹאה 

כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה 

בהן, מפני שעשוים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, 

 במצרים.  העמידו הנשים צבאות רבותשעל ידיהם 

 איזה חפץ נקרא ע"ש המקום שמשם הוא נראה? .ג

ת ִמְכֵסהיריעות המשכן התשובה היא ת ָאֳהלֹו ְוא  ת ַהִםְׁשָכן א  ּו , שנא' )לח, יא( א 

ת ְקָרָׁשיו וכו', ופירש"י  ת ְקָרָסיו ְוא  הנראות בתוכו  יריעות התחתונות את המשכן.א 

העשוי לגג: ואת מכסהו. מכסה קרוים משכן: את אהלו. היא אהל יריעות עזים 

 עורות אילים והתחשים:

וצ"ב, שהרי גם בעשיית המשכן נקראו היריעות יריעות המשכן, ושם לא ביאר 

ברש"י כן. ונראה שהיכן שכתוב בפירוש יריעות א"צ ביאור, אבל כאן לא כתבו 

ואינו כן, שהרי  במשכן עצמו,יריעות אלא משכן לבד, והיה מקום לחשוב שמדובר 

ירט כל דבר ודבר, הקרשים הקרסים וכו' ואינם נקראים כולם משכן עד שירכיבו פ

 אותו. ורק היריעות זהו שמם.
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 על מי נזכר בפרשתינו שמסר נפשו )רש"י(? .ד

ת ָהָאֹרן וכו' ופירש"י )שם(  ַוַיַעש ְבַצְלֵאל שנא' )לז, א(על בצלאל,  לפי שנתן נפשו א 

 על שמו:  על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת

 (2היכן הוזכר "גג"? ) .ה

ת ַהִםְׁשָכןגג המשכן .1 ת ָאֳהלֹו  , שנא' )לח, יא( א  ת אֶּ ת ְקָרָסיו ְוא  ת ִמְכֵסהּו א  ְוא 

 ְקָרָׁשיו וכו', ופירש"י את המשכן. יריעות התחתונות הנראות בתוכו קרוים משכן:

אילים ואת מכסהו. מכסה עורות  לגג: היא אהל יריעות עזים העשויאת אהלו. 

 והתחשים:

ת ַגגֹו  שנא' )לז, כו( ַוְיַצף ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור גג המזבח, .2 ת ִקיֹרָתיו ָסִביב וכו'. אֶּ  ְוא 

 

 תשובות ל'חדוותא' פקודי

 באלו בגדים לא היה שש )חוץ מהמעיל(? .א

ת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָשִני ָעשּו ִבְגדֵ בגדי השרד י ְשָרד , שנא' )לט, א( ּוִמן ַהְתֵכל 

ר ִצָּוה ד' ר ְלַאֲהֹרן ַכֲאׁש  ׁש ֲאׁש  ת ִּבְגֵדי ַהֹקד  ׁש ַוַיֲעשּו א  ה: ופירש"י  ְלָׁשֵרת ַּבֹקד  ת ֹמׁש  א 

שאין בגדי שרד הללו  כאן, ומכאן אני אומרשש לא נאמר וגו'.  ומן התכלת והארגמן

הקדש  , שבבגדי כהונה היה שש, אלא הם בגדים שמכסים בהם כליבגדי כהונה

 :שלא היה בהם שש בשעת סלוק מסעות,

 היכן בבגדי הכהונה נזכרו רבים בלשון יחיד? .ב

שעליו, שלדעת רש"י היו ארבעה ונזכרו בלשון  בעשיית הציץ, בפתילי התכלת

 יחיד.

ת ִמְלָמְעָלה. ופירש"י ) ת ָלֵתת ַעל ַהִםְצנ פ  שם( שנא' )לט, לא( ַוִיְתנּו ָעָליו ְּפִתיל ְתֵכל 

ר אני, פתיל תכלת זה חוטין הן, לקשרו בהן במצנפת, לפי שהציץ אינו אלא ואומ

מאוזן לאוזן ובמה יקשרנו במצחו, והיו קבועין בו חוטי תכלת לשני ראשיו 

ושני חוטין היו בכל קצה ובאמצעיתו, שבהן קושרו ותולהו במצנפת כשהוא בראשו, 
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ואין הוא נוח לקשור,  אחת ממעל ואחת מתחת לצד מצחו, וכן באמצעו, שכךוקצה, 

, לכך נאמר על פתיל תכלת, ועליו פתיל תכלת, דרך קשירה בפחות משני חוטין

ואל וקושר ראשיהם השנים כולם יחד מאחוריו למול ערפו, ומושיבו על המצנפת. 

שהרי מצינו בחשן ואפוד וירכסו תתמה שלא נאמר פתילי תכלת, הואיל ומרובין הן, 

חות משנים לא היו, שהרי בשתי קצות החשן היו ב' את החשן וגו', ועל כרחך פ

טבעות החשן, ובב' כתפות האפוד היו ב' טבעות האפוד שכנגדן, ולפי דרך קשירה 

 ומכל מקום פחות משנים אי אפשר:  ד' חוטין היו,

 היכן נזכרה מידה מי"ג מידות דר' ישמעאל? .ג

יבוא הכתוב עד ששני כתובים המכחישין זא"ז ברש"י בפרשתינו מוזכרת מידת 

 השלישי ויכריע ביניהם.

ָעָנן ּוְכבֹוד ל מֹוֵעד ִכי ָׁשַכן ָעָליו ה  ל ֹאה  ה ָלבֹוא א  ד' ָמֵלא  שנא' )לט, לה( ְוֹלא ָיֹכל ֹמׁש 

ת ַהִםְׁשָכן: ופירש"י וכתוב אחד אומר, ובבא ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד.  א 

כי שכן לישי והכריע ביניהם, בא הכתוב השמשה אל אהל מועד )במדבר ז, פט.(, 

עליו הענן, אמר מעתה, כל זמן שהיה עליו הענן, לא היה יכול לבוא, נסתלק הענן, 

 נכנס ומדבר עמו )פתיחה לת"כ ח.(: 

 היכן הוזכרה לשון ברכה מברכות השחר )רש"י(? .ד

 לרוקע הארץ על המים.בפרשתינו הוזכר ברש"י לשון הברכה 

ת ּוְבתוֹ שנא' )לט, ג( ַוְיַרְקעּו א   ְך ת ַּפֵחי ַהָזָהב ְוִקֵצץ ְּפִתיִלם ַלֲעשֹות ְּבתֹוְך ַהְתֵכל 

וירקעו. כמו לרוקע  ָהַאְרָּגָמן ּוְבתֹוְך תֹוַלַעת ַהָשִני ּוְבתֹוְך ַהֵשׁש ַמֲעֵשה ֹחֵׁשב: ופירש"י

)תהלים קלו, ו.(, כתרגומו ורדידו טסין, היו מרדדין מן הזהב, אשטנ"דרא הארץ 

ע"ז, טסין דקות. כאן הוא מלמדך היאך היו טווין את הזהב עם החוטין, מרדדים בל

טסין דקין, וקוצצין מהן פתילים לאורך הטס, לעשות אותן פתילים מעורבים עם כל 

מין ומין בחשן ואפוד שנאמר בהן זהב, חוט אחד של זהב עם ששה חוטין של תכלת, 

ששה, והזהב חוט שביעי עם כל אחד  וכן עם כל מין ומין, שכל המינין חוטן כפול

 ואחד:
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היכן טען עכו"ם טענה לפי מה שטעה ללמוד מפרשתינו? ולמי טען יעקב אבינו  .ה

 אותה טענה?

את רבן יוחנן בן זכאי וכו' בגיבוי כסף אתה קונטרוקוס השר  )בכורות ה:( שאל

מוצא מאתים ואחת ככר ואחת עשרה מנה דכתיב )שמות לח, כו( בקע לגלגלת 

ית השקל בשקל הקדש וגו' ובנתינת הכסף אתה מוצא מאת ככר דכתיב )שמות מחצ

או גנב היה או קוביוסטוס היה  לח, כז( ויהי מאת ככר הכסף לצקת וגו' משה רבכם

אינו בקי בחשבונות נתן מחצה ונטל מחצה ומחצה שלם לא החזיר אמר לו משה 

 כפול היה.  רבינו גיזבר נאמן היה ובקי בחשבונות היה ומנה של קודש

ואותה טענה טען יעקב אבינו לשרו של עשיו כשנאבק עימו, שאמרו חז"ל )חולין 

גנב אתה או קוביוסטוס צא:( ויאמר שלחני כי עלה השחר )בראשית כח( אמר לו, 

שמתיירא מן השחר אמר לו מלאך אני ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר אתה 

 שירה עד עכשיו וכו'.

הוטנר שדרכו של אדום הוא תמיד לנסות לפסול את ישראל  ושמעתי בשם הגר"י

שלא בכדי טען יעקב על אדום שהוא גנב,  -במומו, ואפשר שזה מה שנרמז כאן 

שאע"פ שבאותה שעה הגיע זמנו לומר שירה ומחמת כן אמר לו שלחני, מ"מ אמת 

ן הוא שמהותו היא הגניבה, והוא פסל במומו וטען כן על יעקב שלקח הבכורה, וכ

 גם טען השר הרומי על מרע"ה.

דעת רש"י )כתובות נח., וכ"ה בקידושין יא.( שהוא גונב נפשות, וז"ל  :"קוביוסטוס"]

תוס' שם ד"ה קוביוסטוס. פירש בקונטרס גונב נפשות ולא משמע הכי בפרק קמא 

דבכורות )דף ה. ושם(. דקא אמר ליה קיסר לרבן גמליאל משה רבכם גנב היה או 

דאשאילה ראשונה והתם אממון קאי  יה או שאינו בקי בחשבונות היהקוביוסטוס ה

דבכללן של לוים אתה מוצא כו' כבר השיבו וכו'... ונראה כפירוש רבינו חננאל 

דמפרש קוביוסטוס משחק בקוביא והא דאמרי' )חולין דף צא:( ויאמר שלחני כי עלה 

תיירא מן השחר, השחר אמר ליה יעקב וכי גנב אתה או קוביוסטוס אתה שאתה מ

לפירוש הקונטרס אתי שפיר ולפירוש רבינו חננאל נמי י''ל שדרך משחקין בקוביא 

[שנושין בהן ודרכן להטמין מבני אדם: )וע"ע בתוס קידושין יא.(
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 סיפור

 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

'ארי במסתרים' המקובל הליטאי רבי שלמה אלישיב בעל 

 ה'לשם' 

 ת שלמהותרב חכמ -פרק פתיחה 

מבין הגלריה המפוארת והפסיפס מרהיב העין של מאות גדולי ליטא בדורות 

האחרונים, מזדקרת ומתבלטת ממרחק של שמונים ותשעה שנים במלוא זוהרה, 

דמותו אפופת המסתורין של המקובל הקדוש רבי שלמה אלישיב, מי שנחשב בקרב 

בכל הנוגע להביע הקהילה הליטאית כאחרון המקובלים, וה'בר סמכא' האחרון 

חוות דעת בעניינים העומדים ברומו של עולם, מאותם הדברים שכיסם עתיק יומין 

 והלבישם עדי עדיים.

לא לנו קטני הדעה וצרי האופק למדוד בשעלינו את מעיינות חכמתו הבלתי נדלים 

של האי גברא רבה הארוך בדורו, שגדולי עולם כחפץ חיים ועוד שהקהו חמה 

ו את ההלל על גדלותו כי רבה, וראו בו 'חד בדרא' במקצוע זה בקומתם לא גמר

שבתורה, שרשות ניתנה לו מן השמים לגבש כללים בתורת הקבלה, ולבנות על גבי 

משנת הגר"א בקבלה בניינים אדריכליים מחוטבים לתפארה, אשר כל חכמי ליטא 

ת שפעת הבאים בסוד ה' שיש להם יד ושם בכגון דא אומרים ברקאי, לנוכח עוצמ

אור הדעת המקופל בכתביו "לשם שבא ואחלמה", מפרי הארות והשגות שהבליחו 

 בחביוני נשמתו המאירה אף היא כ'לשם שבא ואחלמה'.

אם כל התורה הנגלית נקנית בדרך של מסורת והנחלה מרב ותלמיד, הרי שבכל 

 הנוגע לחכמת הקבלה שעליה נאמר "לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול",

נדרש שבעתיים משנה זהירות מתלמידים שלא שמשו כל צורכם, והעם היהודי 

רחש חשדנות מופלגת כלפי מי שנוטל עטרה של מקובל לעצמו, לבודקו היטיב, 

 האם אכן ראוי הוא לאותו איצטלא, וכן 'מי היו רבותיו'.
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לאחר הקדמה זו נוכל להשכיל להבין את דברי החזון איש שאמר, שבימינו אין 

בלים אמתיים הנחשבים בעצמם ל'מקור', שעל מה שמוסרים בשמם נאמר "אין מקו

בודקים מן המזבח ולמעלה", והאחרון שניתן היה לקבל את דבריו כתורה מסיני 

 הוא ה'לשם'.

בשל כך, נשתמרו ביד המקובלים הליטאים בני דורנו מסורות שונות מה'לשם', 

אה המסורות הם ממה שנתגלה שלא ידוע שהוא עצמו קבלם ממאן דהו, וככל הנר

לו בשעות של חזון, בהם הרקיע שחקים אל מעבר להשגת אנוש, ראה מה שראה 

 והשיג מה שהשיג.
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 / ישראל אברהם קלאר סיפור

 הקנטוניסט הגיבור

ילד חמד היה שרגא פייבל'ה, בן יקר ואהוב להוריו המסורים. כבר מילדותו היתה 

ל, בדרכי האבות ובדרך הסלולה. כמה עלץ תמיד שאיפתו לגדול ולצמוח לאילן גדו

לבו כאשר גדל ויגמל ובאה עתו לפסוע לראשונה אל המלמד. כה צעיר הוא, אבל 

גם בגיל כזה הוא מבין את גודל המעמד. "טאטי'ניו! אני אלמד תוירה כמוך!" היה 

מספר בעיניים בורקות. שמחה ואושר הציפו אותו, הנה הרגע הגדול מגיע! צועד 

החיידר, ויחד עם חבריו האהובים מלקק את הדבש מאותיות התורה. זה הוא אל 

התחיל בדבש שהיה משוח על גבי טבלת האותיות המיוחדת אשר בידי המלמד, 

והמשיך והתעצם מיום ליום. כמה מתוקה היא התורה! לא אעזוב אותה תמורת כל 

 הון שבעולם!! 

ר בגינה לא הצליח יותר אבל אז באה הגזירה... הגזירה האיומה והאכזרית, אש

לישון שינה עריבה בלילות. כן, זו הגזירה אשר נועדה לגדוע באחת את חלום חייו 

היקר, את שאיפתו לגדול יהודי מתוק, יהודי של שבתות מאירים, של טהרה וזוך 

השפוכים על הפנים, של עונג מסברה טובה בלימוד התורה הקדושה. באה לה 

ה לנתק את מוסרות הקשר שלו עם בוראו, להשליך השיניים ואיימ-הגזירה חדודת

 ממנו את עבותות האהבה לאביו שבשמים. 

באה הגזירה לנפץ את אישיותו וליצור ממנה פוחלץ משומם, להפוך אותו מ"אדם" 

רוח לבוראו, ל"סוס", -אשר חייו חיי תכלית, למלא את ייעוד הבריאה לעשות נחת

 שוקיים ומצליח...  -סוס טוב

מנעמי העולם השפל, אבל כולו אומר יותר מדי מלו לשרגא פייבל הצנום  נכון, אין

כיום פריחה ושגשוג, אין מצליחן כמותו. כל מעשיו מובילים אותו להצלחה כי ברור 

לו הצלחה מהי, והוא בוחר להצליח! מאכלו פת במלח ומים במשורה, והוא יודע: 

 –ובתורה אתה עמל "פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, 

 ! אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא!". אשריך וטוב לך
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הצלחתו  –היא ורק היא  –מאז ומתמיד היה שרגא פייבל נחוש בדעתו, כי התורה 

 של האדם, נאומים חוצבי להבות היה נואם בפני חבריו. 

יות! "מציאות האדם מכריחה שיציקו לו חסרונות הטבע, הרעב העייפות, ו...הסתמ

אפרוריותו כשאינו מתבלט ואינו מספק לחייו תוכן. כאשר מתמלא חסרונו אז הוא 

מרוצה". "אמור לי איש," היה פונה, "מה עשית כל החיים?" ובעוד הלה מספר לו 

את קורות חייו היה מהסה אותו וקורא בריגשה: "הקמת מפעלי ענק, הנעת את כל 

תחושת סיפוק!  הצורך לחושת המדינה, האם עשית משהו? רק סיפקת לעצמך א

שללת את הרגשת הריקנות! לו היית נולד וחי עם תחושה זהה גם בלא שעשית דבר 

 היית בעצם מיותר לגמרי!" 

"אתה משקיע בשביל לבנות את אותה ישות שנקראת בפיך "אני", אבל ישות זו 

שום גדלות, הגדלתה אינה מעניקה למגדילה שום  העצמתה וטיפוחהעצמה אין ב

יש ערך. אכן ישותך גדלה במאוד  "הצלחה"רך מהותי, רק להבאתה למקום של ע

מאוד, אבל לריק, גדילה זו אינה מכתירה את פועלה בהצלחה, ואם כן אינך ראוי 

 לשום תהילה!"

ידע שרגא פייבל כי רק הוא מצליחן, יחד עם המוני עמלי התורה אשר תחת 

וראו מלך העולם, למענו!! ורק זו השמש. כי עמלו הוא למלא את יעוד שייעד לו ב

 הצלחה!".

-ואז באה הגזירה ובאבחת חרב כרתה את שרגא פייבל'ה מבית הוריו היהודי

שורשי, אל תוך הסחי והמאוס שבבית קצין רוסי, איש אשר אינו מודע למשמעות 

 החיים, איש שחי כדי שכשימות יספרו שהוא פעם היה...

ירה וחטפו ילדים יהודיים מכל הבא ליד, זה התחיל כשכוחות הצבא פשטו על העי

להשיל  –על מנת "לחנכם מחדש", להופכם לסוסי מלחמה עבור הצאר, והעיקר 

מעליהם את אדרת העם הנבחר. לקצוץ את פיאותיהם המתבדרות, ולהפוך אותם 

חיים. להשכיח מהם את אבא, את אבא שבשמים ואת הוריהם -ליתומים

 הביולוגיים.
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בידיהם המסואבות בכל טומאה, והשליכו אותו אל תוככי הם באו ותפסו בו, 

העגלה הצבאית. כאב לו לשרגא פייבל'ה. כאב לו פיזית אך יותר מכל כאב לו 

לראות סביבו עוד כמה מחבריו שלא הצליחו להימלט בזמן, כאב לו לראות את 

הייאוש בעיניים שלהם! "אל תדאגו! עוד נצא מפה!" הוא לחשש להם בקול רווי 

 חון, והללו ניסו להתעודד.  ביט

"ברוכים הבאים!" קרא לעברם הקצין הרוסי אשר בביתו ידורו מעתה, "מרגע זה 

הנכם חיילים!!". עיני הילדים כולם פנו לעברו של שרגא פייבל'ה, לבחון  –והלאה 

את הבעת פניו, האמנם כבר אפסה תקוותנו? הם לא התפלאו לראות שרוחו עזה 

זעקו: לא אשקוט עד אשר אשוב אל חיק הורי, למחוז מבטחים כנמר, עיניו היקדות 

 טהור, אל הדבש שבתורה.

תכף עם הגיעו למחנה הצבאי ושיכונו בבית הקצין החל מוחו רץ קדימה, לעבר 

הגשמת חלום שחרורו. הסכנות שארבו לו היו רוחניות וגם פיזיות, המלחמות היו 

ין בערב, אבל הוא חדור היה מסוכנות מדי ורבים מחבריו לא שבו אל בית הקצ

 נפש, ומוחו לא שקט מלטכס עצה איך לשים קץ למחשכיו.-בתעצומות

הוא הביט סביבו, האיזור כולו שמור ומסוגר, לא יוכל לברוח בנקל. גם הכלב 

האימתני של הקצין אינו מוסיף תקווה, אבל לא, לא שרגא פייבל'ה ירים ידיים, 

הטוב, בבית הוריו הצדיקים, בין בני הקהילה  החיים יקרים לו, והוא מתגעגע לימי

 הטובים והרוחניים.

כצעד ראשון, פנה שרגא פייבל'ה לרכוש את אמונו של... הכלב. הוא החל לטפל 

יאומן, מה שלא התאפשר לקנטוניסטים -בכלב כמיטב יכולתו, וכך התאפשר לו הלא

המלונה, וברגעי אחרים: להניח תפילין!! הוא היה מסתיר את שקית התפילין בתוך 

 הכושר היה מנתר לעברם מדי בוקר ושש על המצוה כמוצא שלל רב. 

אבל איך יוצאים מפה לגמרי?! הוא שאל את עצמו שוב ושוב. בחכמתו הוא 

השכיל להבין כי התנהגות הולמת בלי ספק תוסיף לסיכויים שחלומו יקרום עור 

 היות 'ילד טוב'.וגידים. הוא השתדל מאוד להשביע את רצונו של הקצין, ל
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עמדה לו התנהגותו הנאותה, שבהיותו כבן שש עשרה הוענק לו תפקיד מיוחד 

כאות הצטיינות על התנהגותו הטובה ולאור יושרו האישי, לשמור על הכנסיה 

 לא  םהגוייהנוהג היה שבבואם של ו ,כמין קופה עמדה הכנסיה לפני פתח המקומית.

 כאשר, תםלאחר תיפלבצאתם מן הכנסיה כסף לקופה, ו היו הם משלשליםכנסיה ה

שיהיה  ,חזרה את הכסףב יםוציאהיו מ ,אמר להם שחטאיהם נמחלוכבר  הכומר

על הקופה, היה לשמור  פייבל'התפקידו של . את שתיית האלכוהול להם מנין לממן

 חזרה את הכסף.ב שלא יוציאו

י זו שעת כושר. לצורך מילוי תפקידו גם קיבל שרגא פייבל סוס ועגלה, והוא ידע כ

 לקחהתאזר בגבורה,  ,לאחר שכל הגויים נכנסו לכנסיה ראה פייבל'ה והנה אין איש

לקח את התפילין שלו משם  .לבית הקציןבאמצעותם דהר , ואת הסוס והעגלה

"אמרתי לכם שעוד אצא מפה!"  !!וברח ...שלא יוכל לעקוב אחריו ,גם את הכלב...ו

  רצה לצעוק, "מי שחכם לא נכנע!".

גבי על  בראותוזמן  סכנת חיים היתה זו להסתובב כך במדי הצבא, ועל כן כעבור

, לבש אותם ותלה התאימו למידותיובגדים ש יםבתאחד הליד שהיה מתוח חבל 

 במקומם את בגדי הצבא שלבש. 

אפשר לו מכר את הסוס והעגלה, וכסף זה  ,לגבול רומניהשרגא פייבל כאשר הגיע 

  יוו.בשם ברסניתבסס בעיירה שם ה .הגיע לרומניהל

הוא רצה לספר להוריו כי ברומניה בא כבר אל המנוחה בחסדי שמים, הרחק מצלו 

, בו רמז כי הכל בסדר מברקהמאיים של הצאר האכזר, ועל כן שלח אליהם משם 

במקום החדש, וזאת באמצעות כתיבת שם משפחתו: "ס'קלאר", כלומר: ברומניה 

ושם הקים לרומניה, את הוריו אליו גם השנים הביא  רבותבכבר ברור, כבר טוב. 

, בית יהודי שורשי כמיטב מסורת האבות, כשהוא מגשים את חלום חייו את ביתו

  .ורווה נחת יהודית מהדורות הבאים ,לחיות חיים יהודיים בחיק אבא שבשמים

 


