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 תשע"ז חקתאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים מר: אשרי האיש גו'. רבי יודן או

 ניצל נח מעצת דור המבול כך –' ובתורתו יהגה יומם ולילה'

חז"ל דורשים את מזמור א', 'אשרי האיש וגו'', שמשבח הכתוב את נח אי צדיק 

על שלא נסחף אחרי טעויות אנשי דורו. ולפי זה עלינו להתבונן בהמשך הפסוקים: 

חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה", האמנם הגה נח בתורה יומם  "כי אם בתורת ה'

 ולילה? האם הגה בכל תרי"ג המצוות אשר עתידות להינתן לישראל? 

 מבאר במדרש: 

בני עליהן ת שנצטוו ומצוהשבע הכוונה שהיה חפצו ב – ה' חפצו"כי אם בתורת "

, ו. דיןה. כת השם, ברד. שפיכות דמים, ג. גילוי עריות, ב. עבודת כוכבים, א. . נח

  אאבר מן החי.ז. גזל, 

וה יושהגה דבר מתוך דבר והסיק מכך שה' צ –יומם ולילה" ובתורתו יהגה "

 להביא יותר מהבהמות הטהורות שרצונו שיקריב מהן.

 ,, ואמרגנתבונן" :כ( )בראשית ח, נח מזבח" ויבןמפסוק " במדרש רבהבכן וראה 

 "הדא הוא דכתיב: תן לחכם ויחכם עוד". ."מה טעם ריבה הקב"ה בטהורים וכו'

, וגם דשהבנת דבר מתוך דבר קרויה "בינה" ד מפרשים(,ועו)ומבואר במהרז"ו 

", תבונותלבי  והגותד( " שהרי כתוב )תהלים מט, ,שנאמר כאן נדרש כך "יהגה"

ומשמע שבינה והגות עניינם אחד. ומכאן, מהפסוק בתהלים, אנו למדים שלא רק 

 ר מתוך דבר אלא זו היתה דרכו תמיד.אז התבונן דב

'הוצאה , שפירושה 'יהגה'ולרש"ש נלמדה משמעות לימוד דבר מתוך דבר ממלת 

 דבר מתוך דבר. 'הוציא', ש]כמו 'הגו סיגים מכסף'[ והמשכה'

                                                
ראה שם שיטות נוספות. ומבואר בדברי ו וכו'". ח: "על שבעה דברים נצטוו בני נח לד, 'בראשית רבה פרעל פי  א

חז"ל )שמות רבה ]משפטים[ פרשה ל,ט; ועוד( שלאדם הראשון צוה שש מצוות ולנח הוסיף את מצות אבר מן החי. 

 ואופנים נוספים תמצא במדרשים נוספים, ואין כאן מקומו.
 .ב נ, 'ט, ושמות רבה פר לד, 'ית רבה פרבראש ב
 .: הדיוק הוא ממה שכתוב "ויבן" ולא "ויבנה"רש"י ג
 .ועוד .עיין גם חגיגה יד ד
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לא למד נח את כל התורה, ולכן ידע משמע ש הנזכרתדרשא מהנחמד למראה: 

הוא ו ,מתוך דבר מהציווי שציווהו ה'אלו בהמות טהורות רק על ידי שהגה דבר 

בשונה ממה שכתב רש"י על 'מכל הבהמה הטהורה': "העתידה להיות לכאורה 

 . (ה, וצריך תלמוד )וראה הערהטהורה לישראל, למדנו שלמד נח תורה"

 הווי מושלם  –יומם ולילה 

לפי דרשה זו? מבאר האדמו"ר  'יומם ולילה'ומדוע נאמר כאן ובתורתו יהגה 

 אנשים נמצאים בסביבתו אם, תמים' 'צדיק : גםונים זצ"ל ב'נתיבות שלום'מסלו

 להינצל במצב כזה ואמונתו, והדרך מידותיו את פוגם הרי זה, ומושחתים לקויים

 האדם, מציאות כל את המקיף מושלם הווי שהיא, על ידי התורה הקדושה רק היא

 באוויר וטובל נמצא לוכו שאז, זם"הרמב כדברי אחרים' לדברים דעתו יסיח ש'לא

 .שסביבו הטומאה כל את המטהר קדושה של אויר סביבו יוצר ועי"ז, התורה של

 )בראשית ו, ט( 'את הכתוב הוא ממשמעות וגו'' בתורת אם 'כי נח על ומה שקורא

 רק היא האלקים, את התהלך יפנה אשר שבכל זו שמציאות, נח' התהלך האלקים

 ולילה'. יומם יהגה ובתורתו חפצו' ה רת'בתו של באופן התורה לימוד מכח

שפירש גם כן את המדרש כאן שכיון שהיה בתורת ה'  ח'טל אורותוהשוה לדברי '

לא יקומו', שלפי שדורו לא עשו  על כןנח במבול, ופירש שזה ' לכן לא אבדחפצו 

 כך להגות בתורה לכן אבדו.

ורותיו', שהיה ובדרכי נועם )פרשת נח תשס"א(: מה שנח 'צדיק תמים היה בד

מסוגל שלא להסחף בעצת אנשי דורו, הוא רק על ידי 'את האלקים התהלך נח', 

שאין לו שהתבודד לעצמו ונפרד לגמרי מחברת בני דורו, וחי את חייו בעולם אחר, 

)שם עפ"י מהרש"ל(, וכהמשך  בעולמו אלא 'את האלקים', להדבק באור האלקי

ה זה אצלו דבר קבוע שהוא מונח בו כליל המזמור כי אם וגו' 'יומם ולילה', שהי

 בלא הפסק, יומם ולילה.

                                                
  .ועי"ש בנחמד למראה שמכל מקום היה מותר לנח ללמוד תורה ה

שודאי  הביא את דרשת חז"ל זו, ושמא יש מקום לומר ששני הדברים אמת, (ט ט,)ם אף רש"י עצמו במשלי מנוא

כדברי רש"י שלמד תורה, אלא שלימוד התורה שלו היה בדרך זו של לימוד דבר מתוך דבר מחיי המעשה, וכמו כאן 

שאמר לו ה' לקחת מהבהמה הטהורה שבעה, ואז התבונן בדעתו מתוך ציווי ה' אלו בהמות רצונו שיקריב, ובדרך 

 ממילא למד שהן ה'טהורות' שציווהו להקריב.
 ר 'נח איש צדיק תמים', אות ב, עמ' מג; ובקצרה במאמר 'ענין התיבה לדורות', אות ב, עמ' נד.פרשת נח, מאמ ו
 הלכות תלמוד תורה פ"ג ה"ו. ז

 .סוף דרוש ראשון לפרשת נח ,ר"מ פאפירש כ"ץמה ח
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 לאביהם לבם ומשעבדין מעלה כלפי "מסתכלין בענין

  שבשמים"

ף ְלך   ֲעֵשה ר  ים ש  י ה ֵנס ַעל ֹאתוֹ  ְושִׂ ל ְוה  ׁשו כ  ה ךְ ַהמ  א  י ֹאתוֹ  ְור   ח(  )כא, ו ח 

ה )כט, א( אומרת: "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל", וכי "א[ המשנה בר

ידיו של משה עושות מלחמה?! אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי 

  מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים.

אומר "עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה  כיוצא בדבר אתה

אתו וחי", וכי נחש ממית או נחש מחיה?! אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי 

 מעלה, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתרפאין, ואם לאו היו נימוקים.

ה זבשלמא במלחמת יהושע בעמלק מובן, שכדי לצאת למלחמה  ,עלינו להבין

וי במדת הביטחון בה'. אבל בנחש הנחושת שהנושא היה מחמת שחטאו, הרי תל

נצרך תשובה, ומה יועיל לאדם שחטא להסתכל כלפי מעלה ולשעבד לבו לאביו 

 שבשמים.

]א[ "מסתכלין כלפי מעלה". ]ב[ "משעבדים לבם לאביהם זה מה צ"ב  גם

 .טשבשמים"

 "מסתכלין כלפי מעלה"

שהכונה לחסות תחת כנפיו  –תכלין כלפי מעלה" ב[ נקדים לבאר את המושג "מס

כי האדם שמייחל לישועת השם זה עצמו סיבה שיזכה לישועה,  של הקב"ה.

וכמש"נ )תהלים לג, יח( "הנה עין ד' אל יראיו למיחלים לחסדו". ועוד נאמר )שם 

 קכג, ב( "כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ד' אלהינו עד שיחננו".

 . (י)ראה בהערה תבונן יראה שיש לנו הרבה תפילות בסגנון הזהובאמת מי שי

פר' החפץ חיים )ע"ש. ו ויסוד הדבר מבואר בגמ' בב"מ )פה, א( לגבי יסורי דרבי

 .)ויובא בעז"ה במדור התגובות( מתוך הנהגותיו של לוטכן יש ללמוד שכותב ( וירא
                                                

וראה במאירי )ר"ה כט, א( מש"כ ש"משעבדין את לבם" זה כונת הלב )ויעו"ש שדימה לה לכונת מצות שמיעת  ט

 וע"ע בתוספות יו"ט ובמכילתא. יעת שופר(.תק
"ואם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטינו כו'" )'היום הרת עולם'(. נמנה כמה מהם:  י

"ותצילנו מכל גזירות אכזריות כי לך לבד עינינו תלויות" )מסליחות(. "חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו כי אליך 

 לך חנון ורחום אתה" )'יעלה ויבוא'(.ל מ-עינינו כי א
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 "משעבדין לבם לאביהם שבשמים".

 את המושג של "משעבדין לבם לאביהם שבשמים".)בקצרה ממש( באר נג[ עתה 

( על הרבה ; נפה"ח ב, יאח ג, ב"ונקדים במה שמעיר מוהר"ח מוואלז'ין )רו

וז"ל אחרי אשר ידענו כי הענשים  תפילות שאנו מתפללים להסרת העונשים.

לחוטאים אינם בתורת נקמה כעונש בשר ודם, רק בהכרח כי החטא בעצמו 

. וא"כ יפלא מאוד על יאה ונעור להפרידו וללבנו ולרחצומלפפתו לאדם וצריך חבט

התחינות שמתחננים אנחנו על הצרות שיסורו, והוא ממש כאם הרוחצת את הבן 

במים חמים קצת להסיר הזוהמא ממנו, האם יבקש הניחני חוס ורחם עלי?! הלא 

ינו לא יעשה כן, כי אם קטן בן שנה אשר לא ידע כי מצואתו לא רוחץ, ואיך נעיז פנ

 אנחנו לבקש כן?!

וכותב מוהר"ח זצ"ל: אם כן אפוא, אין לנו להתפלל רק על צרות כלל ישראל 

במקום שיש חילול שמו יתברך שמו, כגון צרת כלל ישראל, והמה מוכים ומעונים, 

 מחוייבים לבקש ולשפוך שיח לפניו יתברך על חילול שמו, ואך למען שמו יעשה. 

לול השם בדבר, ג"כ יתפלל על זה האופן, כמו וגם בצרות יחיד גם אם אין חי

שאמרו חז"ל )סנהדרין מו, א( אמר רבי מאיר בשעה שאדם מצטער, שכינה מה 

לשון אומרת? קלני מראשי כו'. וכביכול משתתף הוא בצער של כל יחיד, וכמ"ש 

לא די שחוטאים אלא שמטריחים אותי איזה פורענות להביא כו', כי כביכול זהו 

 .לטורח עליו

ומוסיף מוהר"ח: שזהו מה שאמרו חז"ל "אלא כל זמן שמסתכלין כלפי מעלה 

דהיינו לחוש לחילול שמו או לצער של  –ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים" 

 מעלה, אז היה גוברים ונוצחים.

הכונה לחסות תחת כנפיו של הקב"ה. אך זה  –נמצא ש"מסתכלין כלפי מעלה" 

לחוש לחילול  –"משעבדים לבן לאביהם שבשמים" לא יוכל להושיע כלום, רק אם 

שמו או צער השכינה, שעי"ז הקב"ה מפעיל את ההנהגה המיוחדת שאינה 

 (.יב)וראה עוד בהערה משועבדת לכללי המשפט

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

                                                
שם מבאר שלכן אחז"ל )ב"ק נא, א( ש"כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו". ויסוד דבריו מבואר גם בתומר  יא

 דבורה )פרק א "נושא עוון"( ובספר הליקוטים לרמ"ד ואלי זצ"ל )עמ' שו(. 
ל "אין עוד מלבדו". וזה השלמה לדברינו בפנים, כי וראה בנפש החיים )ג, יב( שמבאר בזה את היסוד המפורסם ש יב

הדרך לחסות תחת כנפיו של ה', זה רק במי שמכיר שאין עוד מלבדו, ורק אז פועל הנהגה זו למען שמו ואכ"מ )ראה 

 בשפתי חיים מועדים ח"א עמ' דש בהערה ובח"ב עמוד תמה(.
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 אין בהם טבע ומנהגו של עולם

ה אֲ  ו ה ה' ֵלאֹמר. )יטֹזאת ֻחַקת ַהּתֹור  ר צִׂ  ב( ,ׁשֶׁ

 אברהם כגון, אחד לא מטמא טהור יתן מי הכתוב שאמר במדרש רבה )יט א( "זה

, כוכבים מעובדי ישראל, משמעי מרדכי, מאמון יאשיה, מאחז חזקיה, מתרח

 עולם".  של יחידו לא כן גזר מי כן צוה מי כן עשה מי הזה מעולם הבא העולם

העולם הושתת העולם על סובב ומסובב היינו שכל  המכוון בחז"ל, שבבריאת

פעולה בדרך כלל מולידה פעולה דומה לה וכך לעין המתבונן בשטחיות נראה 

שהעולם פועל מכח עצמו. ודבר זה הוא בעבור שתהיה בחירה בעולם, שאם לא 

היה שום אחיזה והבנה במהלכי העולם היה גלוי לעין כל שהקב"ה הוא בורא כל 

 עולמים.

שכאן גילו חז"ל שמכל מקום השאיר לנו הקב"ה בעולם מאורעות שמהם  אלא

אנו יכולים לראות את גדלותו יתברך אלא שאין מאורעות אלו גלויים לעין כל 

וצריך האדם לדעת ולהתבונן על מנת למוצאם, והביאו חז"ל דוגמא לדבר מכמה 

ודבר זה  גדולים שאבותיהם היו רשעים מפולגים ואף על פי כן יצאו צדיקים

אפשרי רק עם "יחידו של עולם" מנהיג ולכן הוא שינה מהמהלך הרגיל שבדרך 

 כלל הטבע מוליך.

ובזה יבוארו דברי הרמב"ן בפרשתנו )כא ט( בדברו על נחש הנחושת שהיה מרפא 

 הדבר בסוד בעיני את החולים שהוכשו על ידי הנחשים והשרפים במדבר "והנראה

 ותרפא במזיק הנזק תסיר, נס בתוך נס מעשיה לשכ התורה מדרכי הוא כי, הזה

 וכן( כה טו, שמות) עץ' ה בויורהו( א ויסע מכילתא) שהזכירו כמו, במחליא החולי

 הארס בעלי נשוכי שכל, הרפואות מדרכי וידוע(. כא ב, ב"מ) במים אלישע במלח

 דמותם וכו'". עיין שם שהאריך בעניין זה.  בראות או אותם בראותם יסתכנו

מעיין יתמה מדוע הוא מדרכי התורה לעשות נס בתוך נס והרי ייסד לן הרמב"ן וה

בספרן של אבות )בראשית ו, יט( מדוע נח היה צריך לבנות תיבה ולא עשה הקב"ה 

 אותה עשו נס להצילו עם בעלי החיים, וכתב כמה מהלכים בזה וחד מנייהו "ועוד

 שביד מה לעשות בנביאים או שבתורה הניסים בכל הדרך כן כי, בנס למעט, גדולה
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שמים". הרי לן שאדרבה הקב"ה תמיד משתדל  בידי יהיה והשאר, לעשות אדם

 למעט בנס שלא יהיה ניכר, ומדוע "מדרכי התורה שכל מעשיה נס בתוך נס".

 נס בתוך נס

ולבאר הדבר יש להקדים בביאור עניין נס. שבכמה מקומות בתנ"ך מבוארת מילת 

באופן ששמים אותו במקום מגולה לעין כנאמר בנחש  -ר "נס" שהיא פרסום הדב

הנחושת "ושים אותו על נס" )כא ח( ונעשה נס לגוים" )ישעיהו, ה כו, יא יב, 

ופעמים רבות בכל ספר ישעיהו(. ואם כן יש לתמוה מה המכוון במה שאנו אומרים 

על מעשים מופלאים שהם "נס". אך הביאור בזה פשוט דהכוונה שבמעשים 

אים אנו רואים שיש מנהיג לבירה ובזה יש קריעה מסוימת של ההסתר מופל

 הקב"ה מנבראיו.

ולפי זה אין כל סתירה בדברי הרמב"ן, דודאי הקב"ה משתדל עד כמה שאפשר 

"לעשות מה שביד האדם" שלא יצטרכו לעשות נס כך עדיף ליה דאין מדרכיו 

"מדרכי  התורה"  לשנות את הבריאה, אבל מאידך כאשר נצרכים לנס הרי הוא

 לגלות שיש בבורא לעולם ולקרוע את מסך ההסתר ולכן נעשה נס בתוך נס.

ובזה יגלה אור יקרות על המושג המונח בפי העולם "נס נסתר", והוא לכאורה 

לשון הנסתרת מיניה וביה דאם הוא "נס" הרי הוא בגילוי ואיה כאן "הנסתר". אלא 

 המתבונןהנס מונהג בתוך הטבע אך הם הם הדברים שנתבארו דודאי אם אפשר 

 -לעולם יזכה ויראה איך שהדבר הוא בהשגחה פרטית, לכן מחד גיסא יש "נסתר" 

 למתבונן. -בדרכי הטבע אך מאידך "נס" 

 הגדולים הנסים ומעתה כל מעיין יראה זאת בזהב לשונו של הרמב"ן "ומן

 חלק לאדם יןשא, כלה התורה יסוד שהם הנסתרים בנסים מודה אדם המפורסמים

 טבע בהם אין נסים שכלם ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת

 ביחיד". בין ברבים בין, עולם של ומנהגו
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 תקוותנו האחת -לימוד המוסר 

ְׁשבֹון ים ֹבאו חֶׁ  )כא, כז( ַעל ֵכן ֹיאְמרו ַהֹםְׁשלִׂ

א''ר יוחנן מאי דכתיב  על כן יאמרו המושלים וגו'  א''ר שמואל בר נחמן'

המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד 

מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם אתה עושה כן תבנה 

 )ב"ב עח.(' בעולם הזה ותכונן לעולם הבא

אנו עושים זאת באמצעות כלי הנקרא  לכשאנו באים לקדוח חור בקיר ביתנו,

לנסות  -ולו אף כאופציה לא מעשית  -מקדחה, מעולם לא העלינו על קצה דעתנו 

 -לקדוח באמצעות החלק הקשיח של אצבענו הנקרא ציפורן. והיגיון צרוף בדבר 

 כלי יש לדבר ובו נפעל. -חבל, הן על האצבע והן על הקיר 

יה שאין ברשותנו מקדחה, והחור נצרך ומכל מקום אם נמצא עצמנו בסיטואצ

למאד הוא, איננו יודעים את יכולותינו בתחום. אולם, לעומת זאת, אם נראה אדם 

יושב כשהוא מטה את אזנו לאבן או לעץ, ונתעניין אצלו על דבר מעשהו, וישיב 

לנו כי למוזיקה מטה הוא את אזנו, באשר שאין אצלו כלי אשר דרכו להפיק מן 

 לבית נפגעי הנפש. -ידוע נדע כי אדם זה אחת דרכו  -שקים הצלילים הנח

אך חובה עלינו לשמור את עצמנו שלא ננהג  -פשוטים הדברים עד למאד 

בעבודת ד' כאותו נכה נפש המנסה להאזין לצלילי מנגינה עריבה מגלמי עצים 

ואבנים, וכפי דברי אדונינו הגר"י סלנטר זיע"א באגרתו )אור ישראל יד( 'אכן 

התהפכות מרע לטוב בלי מוסרי היא כמו בקשת הראיה בלי עין ושמיעה בלי ה

אוזן', והלא כולנו יודעים בנגעי לבבנו, וחפצים אנו מאד להתהפך בפרטים 

ובעניינים רבים מרע לטוב, וכשאנו עושים זאת בלי לימוד המוסר, אשר לנסות 

כלום טובים  -וזן לפעול זאת מבלעדיו הוא כלנסות לראות בלי עין ולשמוע בלי א

שלכל הפחות ניחן באוזן בה מבקש הוא לשמוע את צליליו  -אנחנו מברנש זה 

 הערטילאיים?!
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 מבלי לימוד המוסר מה תקוותנו בדין של מעלה?

מדרכו של עולם כאשר נשפט אדם בגין עבירה אותה ביצע, מלא הוא תירוצים 

יעוניו. אך היאך יהיה למכביר, ופעמים אף יעלה בידו לשכנע את השופט בצדק ט

כאשר יישפט אדם על דריסה במזיד, וכאשר יישאל על ידי השופט ישיב כי הוא 

נהג לתומו והנדרס הוא שנכנס למסלול נסיעתו, אמנם הוא ראה את הנדרס אך 

אין זה אשמתו הוא. נקל לשער את שאגתו  של השופט, אשר תמלא את חלל 

ר?! לשם מה הותקן ברכבך בלם?!' וכי אולם המשפט בזעקתו: 'וכי לא יכולת לעצו

לא יכלת להטות את רכבך ולהימנע מפגיעה בהולך הרגל?! לשם מה ההגה 

 ברכבך?!'

וכשנעמוד אנו לדין לפני מלכו של עולם, ונישאל על מעשינו, כלום נוכל להצטדק 

על קושי ניסיונותינו,  הלא תהדהד זעקת אלופו של עולם מקצה העולם ועד קצהו: 

יכולת לבלום?! וכי לא יכולת להטות את עצמך מדרך הטוב לדרך הרע?!  'וכי לא

הרי יכולת ללמוד מוסר ולשלוט בעצמך ולשנות את דרכיך!', מה מענה ייוותר 

 בפינו למול טענה זאת?!

 -לאחוז בעץ החיים, להטות את דרכנו לדרך המוסר  -אחת היא לנו העצה 

 ובזאת ננצל מהיצר ומשלוחיו. אמן.
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פרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, הלכה ב

חלקים על הלכות כ"ג  'מח"ס 'מאור יעקב

  המועדים וחדשי השנה

 שהמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול

ם ַוי ֹבא ע  ל ה  ה אֶׁ אנו ַוֹיאְמרו ֹמׁשֶׁ ט  י ח  ַבְרנו כִׂ ךְ ' בה דִׂ ְתַפֵלל ו ב  ל הִׂ ֵלינו ְוי ֵסר' ה אֶׁ  ֵמע 

ת ׁש אֶׁ ח  ְתַפֵלל ַהמ  ה ַויִׂ ם. )כא, ז( ְבַעד ֹמׁשֶׁ ע  מכאן למי  –. וברש"י: "ויתפלל משה ה 

 שמבקשים ממנו מחילה, שלא יהא אכזרי מלמחול".

, וביאר המשנה המוחל לא יהיה אכזרי מלמחולוכן פסק הרמ"א )סי' תרו ס"א( ש

דכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ואם הוא לא  ברורה )שם סק"ט(

אם לא שמכוין לטובת המבקש , והוסיף הרמ"א, ', גם לו לא ימחלוירצה למחול

וכתב המשנה ברורה שם , 'כדי שיהא נכנע ליבו הערל ולא ירגיל בכך מחילה

  .קש ממנו מחילהיבאמת בשמליבו צריך להסיר השנאה ממנו אחרי שנראה  "ממש

 סי"א(מועד לכל חי סי' טז וכתבו המטה אפרים )סי' תרו ס"ד( הגר"ח פלאג'י )

דמי שאינו מעביר ביום כיפור את והאליה רבה )סי' תרו סק"א( בשם המקובלים, 

כבר מבואר במשנה אמנם  .נאה שיש בליבו על חבירו, אין תפילתו נשמעתשה

אינו חייב למחול אם מכיון לטובת עצמו שמתירא שיגיע לו היזק ברורה שם ש

  .1כשימחול

  .אין צריך למחול לו)שם סקי"א( שכתב המשנה ברורה ואם הוציא עליו שם רע 

ומעשה בשליח ציבור קבוע, שהגבאי היה שונאו מחמת היותו משתייך לחוג 

מסוים, ולכן החליט יום אחד לסלקו מלהיות שליח ציבור. אחרי מספר חודשים 

נהיה הרבה צרות לאותו גבאי, ובא לבקש מחילה מהשליח ציבור, אך השליח 

כי כיון שזה לא פגיעה אישית בו אלא בכל החוג לו ציבור לא הסכים למחול, וטען 

הוא משתייך, לכן אין באפשרותו למחול, אולם הגבאי טען בפניו את דברי הרמ"א 

שהמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, ומצינו בפרשה שאפילו עם ישראל שדיברו בה' 

ובמשה רבינו ע"ה, כתוב שמשה התפלל עליהם, וכתב רש"י שמכאן למי 

                                                
כתב המקור חיים לבעל גרמא וכד'[ גם בזה  ל ידיע וכן ממון שחבירו חייב רק כדי לצאת ידי שמים ]כגון שהזיקו 1

אינו חייב למחול לו, וכן גם באופן שלחבירו אין עכשיו לשלם לו ורוצה לשלם לו החוות יאיר )סי' תרו ס''א( ש

  .כשיהיה לו, אין צריך למחול לו מחילה עולמית על עצם החיוב, אלא די אם ימחל לו על החיוב לשלם מיד
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נו מחילה, שלא יהא אכזרי מלמחול'. ובא שאלה זו לפני גדולי זמננו שמבקשים ממ

והורו שאכן אם הגבאי סילקו רק בהיותו שייך לחוג מסוים שאין באפשרותו 

למחול מאחר שזה פגיעה בכל הציבור של אותו חוג, ואין ראיה ממה שעם ישראל 

מקום דיברו בה' ובמשה, כי מה שדיברו בה' הרי זה ככל חטא שבין אדם ל

שהקב"ה ברחמיו הגדולים מוחל וסולח, ומה שדיברו במשה הרי זה פגיעה במשה 

 ולא בכל הציבור.

מי שהיה ש"ץ בימים נוראים וסילקו אותו שהדין הוא ובאמת מצינו בפוסקים ש

 אם כן )סי' נג סכ"ה( שאין מסלקין חזן מאומנותו אלא לחן ערוךכמו שנפסק בשו

כתב אותו משום רינון בעלמא וכו' )רמ"א שם(, ו נמצא בו פסול, וכן אין מסלקין

 2מצינו בכמה מגדולי האחרוניםבפסקי תשובות )סי' נג אות כו( וזהו לשונו: "ו

שעקב שנאת איש מרעהו וקנאה ותחרות השולטת בין הבריות, צריך לדקדק מאוד 

שלא לסלק חזן ושאר בעלי משרה אפי' מחמת קלא פסיק כל זמן שלא הושיבו ב"ד 

שאין  ל שכןן בדבר הדק היטב, ויש לחוס על נפשו ונפשות בני ביתו, וכלעיי

 ל ידילהתייחס ליחיד או ליחידים המוחים, וגם כשהוברר הדבר להביא ואפי' ע

עדים כשרים ונאמנים, אם שב בתשובה שלימה בלי ערמה ומרמה, שפיר דמי שלא 

, וכל שכן וסילקו אות ף על פי כןאם אכאמור שועכ"ל,  להעבירו מתפקידו"

כשסילקו אותו שלא כדין או מחמת סיבה המופרכת מקנ"ו טעמים הורו גדולי זמננו 

ועיין עוד מה שכתבתי  שאין הוא חייב למחול ואף באפשרותו להקפיד על כך.

 בענין זה בקונטרס מאור יעקב על יום הכיפורים.

                                                
)יו"ד  שו"ת דברי חיים)סי' כה(,  שו"ת ובחרת בחיים)סי' ד'(,  שו"ת מהר"ש איגר)חאו"ח סי' יא(,  שו"ת חת"ס יןעי 2

)או"ח סי' כח(,  שו"ת אבני נזר)סי' א' וב'(, שו"ת מהרי"ל דיסקין )ח"א סי' ה'(,  שו"ת אבני צדקסי' ד' וסי' יא(, 

להלכה  בשם הרמב"ם בשם הרדב"זנג סקל"א( )סי'  השע"ת)סי' נג סק"ג(, וחלקם הביאו את לשון  ותהילה לדוד

למעשה "אין מורידין אדם מקדושתו מסנהדרי גדולה עד חזן הכנסת, אלא"כ עבר עבירה בפרהסיא, ואם לא יתברר 

עליו זה, אינו מן הדין להסירו ולא לפרסמו גם אם נתקיים עליו בעדים אין להסירו אם קיבל עליו מה שהוא חייב מן 

 הדין".
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הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם שריפת בשר נחשבת כבישול?

ְש  ה יִׂ ְרׁש  ה ַעל פִׂ מ  ת ד  ה ְואֶׁ ר  ת ְבש  ה ְואֶׁ ת ֹער  יו אֶׁ ה ְלֵעינ  ר  ת ַהפ  ַרף אֶׁ  )יט, ה( ֹרףְוש 

יש לדון באם השורף בשר בשבת חייב משום בישול או משום הבערה, שלכאורה 

ד זה יכול בתחילה מבשל את הבשר אלא שלבסוף הבשר נשרף לגמרי, ומצד אח

 להיחשב כבישול, אך מצד שני זה פעולת בישול.

 מחלוקת הבבלי והירושלמי.

נחלקו בזה הבבלי והירושלמי לגבי הקטרת אימורים, שבגמ' ביבמות דף  לכאורה

מבואר בגמ' שאין לחייבו משום ההקטרה, , וחייב זר ששימש בשבת איתא,לג: 

ה צד להחשיב את הקטרת ומוכח בגמ' שלא היה לשהבערה ללאו יצאת, ומשום 

 האימורים כבישול אלא רק כהבערה.

לגבי זר ששימש בשבת מסיקה שבכך שמקטיר  (שבת פ"ב סוף ה"ה)אך בירושלמי 

, ומתקשה מה בישול יש ]שם לשיטת ר' יוסי[את האימורים עובר משום מבשל 

 מכיון שהוא רוצה באכולן כמבשל הוא. ,ומתרצת ,כאן

כשורף שהבבלי סבר שבהגדרת הבשר שנשרף,  ולכאורה שורש מחלוקתם היא

שלכו"ע זה נחשב הבערה ולא  המבעירים את האש כעצים נחשב הבשר הואאת 

בישול, אך הירושלמי סבר שזהו בישול רגיל אלא שלבסוף זה נשרף, וזה ודאי 

 שכשאדם מבשל ולבסוף נשרף התבשיל שחייב מצד מבשל, ולא מצד מבעיר.

ירושלמי שכל דבריו הם כתב שכל דברי ה (ל"וסק )בישולבשביתת השבת אך 

דווקא באימורים שצריך את בישולם לריח ניחוח, ומביא שאימורים שצלאן תחילה 

מוכח שצריך את הבישול ואינו רק  ם כןוהקטירן אין בהם משום ריח ניחוח, א

, כתב (מכתבי הגרש"ז אויערבך ד' ה' )ח"א מבעירם, וכן בספר מאור השבת

שמצוותה בכך והכל הוא כהקטרה לריח ניחוח לה' בזה חייב הגרש"ז שמחמת 

 שייך להחשיבו כבישול.הבערה לא  שאר שריפותמשום בישול, אך ב
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 אידוי מים

ויש לדון בזה גם בכל מקרה שמבשל מים עד שמתאיידים, שלכאורה גם בזה הוא 

 רק שורף את המים לגמרי ואינו מבשלם, וזה דומה לשריפת בשר.

בגד רטוב בסמוך למדורה, בשו"ע בסי' ש"א סמ"ו שאסור לייבש ק נפסאלא שבזה 

]מלבד מה שיש שם  שיש בזה איסור דאורייתא של בישול המים ע"י האשומחמת 

ומבואר שיש איסור בישול במים  ,, למרות שהמים מתאיידיםגם איסור מלבן[

 שמתאיידים.

, דן לגבי ("ק גמש"ז סוס)בסימן ש"מ  ומצאנו שכל ייבוש אסור, שהפרי מגדים 

שמקרבים אותו לאש ניכר , שהיו כותבים עם חלב על גבי נייר, וככתב סתרים בנייר

ד סולדת בו, משום שיש למקום שהי כתב הפרי מגדים שאסור לקרבו לאשהכתב, ו

וחצי  ,יש בו לחלוחית מיםבכל אופן  בישול, שאפילו אם אין בנייר שום משקהבזה 

ואר שסבר שיש בישול בנייר מחמת איזה שהוא שיעור אסור מהתורה, עכ"ד, מב

 זה חידוש גדול.משקה שיש בו, ו

שאם יש קרח ורטיבות על החלה, כשרוצים להפשיר חלה קפואה,  ודין זה מצוי

ולכך  בסמוך לאש, ומשום שהוא מאדה את המים שמתחממים שם.אסור להניחה 

בכ"א  ,ידיםגם אסור להוסיף מים למכשיר אדים, שלמרות שהמים החמים מתאי

 זה עצמו נחשב כבישול. 
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הלכתא שפירתא / הרב פינחס שפירא, אב"ד 

ביד"צ שערי שלום )בית שמש(, מח"ס שו"ת בריתי 

 שלום ו"ח

 כהן מהו להיכנס במכונית לבית הקברות

ְטמ   ל יִׂ ֹאהֶׁ ר ב  ל ֲאׁשֶׁ ל ְוכ  ֹאהֶׁ ל ה  א אֶׁ ל ַהב  ל כ  י י מות ְבֹאהֶׁ ם כִׂ ד  ה א  ְבַעת א ׁשִׂ ֹזאת ַהּתֹור 

ים  )יט, יד(  :י מִׂ

מדת שכשם שהאהל מטמא כל שתחתיו מציל כל שחוצה לו וחוצץ בין הטומאה 

ובין כלים שעל גביו. וכן אם היתה הטומאה על גביו וכלים תחתיו הכלים טהורין. 

 פרק יב הלכה א( שהאהל חוצץ בפני הטומאה: )רמב"ם הלכות טומאת מת

 כנס ברכב לבית הקברות:מכתב לרב הכהן שליט"א, אשר נוהג לה

הנה קי"ל דאהל זרוק לאו שמיה אהל. וכנראה שסומך על דברי הגר"ח בחידושיו 

על הרמב"ם )בפי"א מטומ"מ ה"ה, ד"ה 'והנה' הראשון( שלמד בדברי הרמב"ם 

שכתב 'הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל הפורחין באויר טמא שאהל זרוק 

 אינם פורחין באויר ל"ה אהל הזרוק כלל. אינו קרוי אהל' שסובר הרמב"ם שאם

וכתב הגר"ח שעפי"ז מיישב הרמב"ם את קושיית התוספות בעירובין )ל"א ע"א( 

מה היו מועילים דלתות שתחת התינוקות מפני קבר התהום הא אהל זרוק הוא, 

 ולהנ"ל מיושב דכיון שאינו פורח באויר לאו אהל הזרוק הוא. 

חלוקת הרמב"ם והתוספות, דהלא התוספות אך הלא גם לדברי הגר"ח הוא מ

בעירובין )בשם רבינו תם ובשם הרשב"א משאנץ( כתבו בזה תירוצים אחרים דלא 

 שייכי במכונית.

וא"כ וודאי שלעניין דינא יש להחמיר כדברי התוספות, וכמו שכתב באגרות 

חזו"א שהלכה כתוספות כשחולקים על הרמב"ם מפני שבעלי התוספות הם רבים 

 ו הרמב"ם הוא יחיד.ואיל

והאמת שגם בדעת הרמב"ם הגר"ח יחיד הוא בדבר זה, דהמשנה למלך )שם 

בה"א, ד"ה 'עוד נראה לומר'( פירש בדברי הרמב"ם שבא למעט רק את הנגררין על 

 גבי הארץ אך לא את הנישא ע"ג בהמה.
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ומרן החזו"א בחיו"ד )סימן רי"א ס"ק ה'( למד ברמב"ם שלא בא למעט אף את 

 ררין ע"ג הארץ, וחזר בו ממה שכתב באהלות )סימן כ"ה(.הנג

נמצא דגם בדעת הרמב"ם אין להקל למל"מ אלא בנגרר ע"ג הארץ )או לכה"פ 

היכא דליכא בקיעת הגדיין בינו ובין הארץ, אך במכוניות של ימינו הרבה מהם 

 גבוהות מן הארץ ג' טפחים(, ולחזו"א גם בזה אין להקל.

רפ"ב ס"ק ד'( מבואר שגם תיבה הנגררת על הארץ חשיבא  ובט"ז בהל' ס"ת )סי'

כאהל הזרוק, וכדברי החזו"א, וגם הש"ך בנקה"כ השיגו רק מטעם דשם סגי בכלי 

ולא בעינן אהל אך לא מטעם דהוי אהל, אלמא דגם הוא ס"ל בנידו"ד כחזו"א ולא 

 כמל"מ. 

 גם בשו"ת מהר"ם שיק )חיו"ד סימן שנ"ג( חלק על דברי המל"מ.

כ"פ גם למל"מ אי"ז אלא בנגרר על הארץ ממש או לכה"פ בתוך ג' טפחים לארץ ע

 וכאמור.

ואף שדעת התוספות בעירובין )ל"א ע"א ד"ה 'היכי'( דמותר להיכנס בתוך שידה 

תיבה ומגדל סמוך לקבר מטעם דכיון דאין האיסור אלא משום הרחקה לכן שרי 

הפמ"ג בסימן ת"ט )א"א ס"ק בהכי דאין לך הרחקה גדולה מזו, והביאם להלכה 

 ה'(, וכן דעת המאירי בעירובין שם.

אך מלבד שצ"ע לענ"ד אם בכה"ג שהאהל עצמו עשוי ממתכת ומקבל טומאה 

שייכי דברי התוספות הנ"ל, דאפשר שכיון שעשוי מחומר המקבל טומאה לא חשיב 

 כלל אהל לענין הצלה מטומאה וגרע מאהל הזרוק.

ש בדברי התוספות הנ"ל שמתירים באהל הזרוק גם מלבד זאת נלענ"ד דאין לפר

בשעת זריקתו, אלא כוונתם רק לשעת הנחתו, וכפי שחילקו לעיל מזה )בדף ל' 

סוע"ב( שכל המחלוקת בברייתא אם אהל הזרוק שמיה אהל או לאו נאמרה רק 

ריטב"א[, אך בשעת זריקתו  –בשעת הנחתו ]וכגון שגלגל שם אחר את השידה 

 א חשיב אהל כלל'.באויר לכו"ע 'ל

וכיון שלא חשיב אהל כלל כלשון התוספות מסתבר שבזה לא חשיב אף הרחקה, 

ולא אמרו התוספות להקל אלא בגוונא שבה העמידו את הסוגיא דמיירי בשעת 

 הנחתו.



 

 יטעמ'  -אספקלריא 

 

ואף את"ל שהדבר ספק בדעת התוספות אם כוונתם להקל גם באופן זה, אך הלא 

כתב 'אבל הכא יכול לעמוד על שפתו ויביאנו  רש"י שם )בד"ה 'אי הכי מ"ט דרבנן'(

אצלו', ומשמע שמפרש שקושיית הגמרא היא שיעמוד על שפתו בריחוק ד' אמות 

ויקח את התרומה עם כלי ארוך ד' אמות. ושו"ר בריטב"א שם שפירש כך עפ"י 

רש"י, וכן פירש הרשב"א שם מדנפשיה. ומבואר שסוברים שאסור לכהן ליכנס 

ומגדל סמוך לד' אמות של הקבר, ולא שרינן משום שגם אהל  בתוך השידה תיבה

 הזרוק חשוב הרחקה.

וכיון שכך הרי אף את"ל שבדעת התוספות והמאירי הדבר ספק אם כוונתם להקל 

גם בשעת זריקתו, אך לדעת רש"י וסייעתו הלא בוודאי יש איסור בדבר, ואין ספק 

 מוציא מידי וודאי.

מדין אהל ליכא ]כיון דהוי אהל זרוק[ אך מ"מ ומה שכתב ותורף דבריו דנהי ש

שפיר הויא מחיצה, וכיון שכך סובר דשרי להיכנס במכונית לתוך בית הקברות 

והמכונית עוברת סמוך ממש לקברים, כיון דדופן המכונית הויא מחיצה בינו ובין 

הקברים, והביא שהסכימו עמו הגר"ח גריינמן )בעל החידושים וביאורים( והגר"י 

 לר שליט"א.ברט

אך הלא בהרבה מן המכוניות בימינו דופן המכונית מתחילה מעל ג' טפחים מן 

הארץ, וממילא הויא מחיצה תלויה שאינה מחיצה לרוב מילי, ואף שמצינו גבי בית 

הכסא שעל פני המים שהתירו במחיצה תלויה בסימן שנ"ה )סעיף ב'( וכתב הערוך 

 –רמלית הוא דרבנן, הם אמרו והם אמרו השלחן )בס"ק ג'( שהטעם הוא 'דכיון דכ

הם אמרו לאסור בטלטול מכרמלית לרשות היחיד, והם אמרו להתיר על ידי 

מחיצה תלויה', אך הרי לא בכל מילי דרבנן הקילו בכך, וכמפורש בסעיף שאח"כ 

)סעיף ג'( שלא התירו מחיצה תלויה בכל כרמלית אלא רק במים. וממילא אין 

 אלא רק היכא שקבעו כך חז"ל במפורש.להתיר מחיצה התלויה 

ובוודאי שיש לאסור גם במכוניות נמוכות מפני הטועים שלא ידעו להבחין בכך, 

 ויבואו מחמתו להקל באיסורים שלא כדין.

והגאונים הגר"ח גריינמן והגר"י ברטלר כנראה לא בקיאי בטיב מכוניות של ימינו 

 ג"ט. והיו סבורים שכולם המה נמוכות מעל הארץ בתוך

   shapirapinchas@gmail.comלתגובות:
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

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

  ס"ושא

 מה לכהן בבית הקברות?

ל י י מות ְבֹאהֶׁ ם כִׂ ד  ה א   )יט, יד( ֹזאת ַהּתֹור 

שמעים מלמולים ל"ג בעומר ובמירון מתפללים רבבות יהודים. והנה לפתע נ

נרגשים וההמונים מביטים ברכב ובתוכו ארגז. ובארגז, "שידה תיבה ומגדל", יושב 

אדמו"ר נודע בשערים, העולה מירונה בתוככי הארגז, כדי שלא להיטמא בטומאת 

 מת, האסורה לכהנים, כאשר האדמו"ר הוא כהן.

 במה מדובר? --

ורב בנאה היו עוברים הגמרא )ב"מ פה, ב, ב"ב נח, א( מספרת שריש לקיש 

ומציינים בסיד את מערות הקבורה של הצדיקים, כדי שהכהנים לא יעברו לידם 

ויאהילו עליהם. הגמרא בסנהדרין מספרת שאפיקורס אחד שאל את רבי אבהו 

כיצד הקב"ה, שהוא בבחינת כהן, טבל לאחר שקבר את משה רבינו. הגמרא 

הצדיק נטמאו בטומאת מת, במספר מקומות אומרת שנושאי ארונו של יוסף 

והגמרא בברכות מספרת שרבי יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו לפני פטירתו לפנות 

כלים מהבית בו הולך הוא להיפטר מהעולם, כדי שהכלים לא ייטמאו. מכאן 

 הוכיחו חלק מהפוסקים ש"קברי צדיקים מטמאים". 

להשתתף  ניתן לכהנים -לעומתם סוברים רבים מרבותינו, שכשצדיק נפטר

בהלוויתו, להיטמא לו  ולהשתטח על קברו. כך מובא בפירוש רבנו עזרא רבו של 

הרמב"ן, ברמב"ן בתחילת פרשת חוקת, בספריהם של רבנו פרץ, בעלי התוספות 

על התורה, רבנו יצחק דמן עכו, בספר הרקנט"י, רבנו בחיי, בספר החינוך, בספר 

החיים, בקדושת לוי ובמאור ושמש. העקידה ובאברבנאל, בכלי יקר ובפירוש אור 

 והרשימה עוד ארוכה....

כשנפטר רבי יהודה הנשיא, הכריז תלמידו רבי חייא שמותר לכהנים להיטמאות 

הרב רבי חיים למיטתו של רבי הקדוש. על דברי הגמרא הללו הביאו התוספות ש"
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ושת קד טלהשב ",הייתי מטמא לו בנו תם,כהן היה אומר אילמלי הייתי כשנפטר ר

 בשעת פטירת הצדיק. כהונה

בספר "שבחי האריז"ל" מסופר שהאריז"ל ביקש מתלמידו מהר"י הכהן לעלות 

לקברו של התנא רבי יהודה בר עילאי. ממעשה זה הוכיח ה"מנחת אלעזר" זצ"ל 

שהאריז"ל סבר שמותר לכהן לעלות לקברי צדיקים ולכן הורה לתלמידו הכהן 

 לעלות על קבר התנא הקדוש.

ת הסוברים שניתן לכהנים להשתטח על קברי צדיקים )כי קדושת הצדיקים לעומ

היא כה גדולה, עד שאין מושג של טומאה בגופם הטהור לאחר פטירתם(, כתבו 

רבים מהראשונים שגם לצדיקים אסור לכהנים להיטמא. וכך מוכיחים גם 

מדעותיהם של הפוסקים, עליהם נשענים כל בית ישראל, הם הרי"ף והטור, 

השולחן ערוך והרמ"א, שהזכירו שאסור לכהנים להיטמא למתים ולקברים, ולא 

ציינו שלקברי צדיקים ישנו דין שונה. כך פסקו רבים מהפוסקים, וביניהם החיי 

אדם והקיצור שולחן ערוך, השדי חמד והאבני נזר. זוהי גם הוראתם למעשה של 

ך, הגרי"י וויס והגר"ש מרנן הגר"מ פינשטיין,  הגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אוירב

ואזנר, כולם זכר צדיקים לברכה, שלהלכה אסור לכהנים לעלות ולהשתטח על 

 קברי הצדיקים, )וראו בס' "שלהי דקייטא" סימן ס"ו בהרחבה(.

 ואמנם ישנם כהנים יחידים הנכנסים לקבר הרשב"י עצמו. הכיצד? 

  

רי הצדיקים. בזוה"ק מסופר שהחכמים מצאו את אליהו הנביא משתטח על קב

שאלוהו: "והרי כהן אתה, וכיצד כהן נטמא למתים?". השיב להם אליהו: "צדיקים 

לא מטמאים במיתתם, כמו שלמדנו שכשמת רבי יהודה הנשיא, בטלה כהונה 

והתעסקו בקבורתו ולא שרה על העוסקים רוח טומאה". וכך כותב הזוה"ק בעוד 

ם להשתטח על קברות הצדיקים, מקומות. ומכיון שרשב"י עצמו סבר שמותר לכהני

לכן ישנם הסוברים שלקברו של רשב"י בעצמו, מותר לכהנים לעלות, כי בקברו של 

נפסק כמו דעת רשב"י. ואולם כבר כתבו רבים מגדולי ההוראה במרוצת  -רשב"י

 הדורות שלהלכה אסור לכהנים להיכנס לקבר הרשב"י.
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הודי, בו נקברו זקנים מה"מושב ולבעיה נוספת: לפני שנים רבות היה בית קברות י

זקנים" ששכן סמוך לקבר הרשב"י )במתחם מוסד  "בר יוחאי" כיום(. כיום, בצד 

שמאל של כביש הגישה לקבר הרשב"י, ישנו שלט המזהיר לשמור על כבוד בית 

הקברות. בסמוך ישנם מספר קברים, כשהתאריך הקדום ביותר שניתן להבחין על 

האנגלים סללו כביש שהוביל מהכביש הראשי החולף  המצבות, הוא משנת תרנ"ט.

ליד מירון עד לפתח קבר הרשב"י, ויישרו את שטח בית הקברות. יתכן מאד שחלק 

 מהקברים נותרו מתחת לכביש שסללו הבריטים.

בכל אזור הר מירון מוצאים מידי פעם עוד מערות קבורה, שברי ארונות ועצמות 

ת עתיק מתקופת התנאים הקדושים. מידי אדם. משערים שבמקום שכן בית קברו

 פעם, בעקבות סערות גשמים, מתגלים שברי עצמות הנשטפים ממערות באזור. 

ונקודה נוספת. התייר היהודי הנודע רבי בנימין מטולידה מספר שבסמוך למערת 

המכפלה נמצאים חביות רבות של עצמות יהודים, "שהיו מביאים שם מתיהם בית 

עצמות אבותיו ומניחם שם, עד היום הזה", וזאת מפני  ישראל כל אחד ואחד

שהיהודים בכל הדורות רצו להיקבר בסמוך לקברי האבות והתנאים הקדושים. 

יתכן מאד שדווקא בגלל שמירון היתה מקום קבורת התנאים הקדושים, הגיעו 

לשם יהודים רבים לקבור את  נפטריהם.  מאחורי ציון הרשב"י, בצד הצפוני, ישנו 

ח בשם "אהל משה", שם נמצאה מערת קבורה עם עצמות רבות וכולם נקברו שט

בנקיק קטנטן, שלא מסתבר שנקברו בו גופות שלמות, כך שכנראה מדובר בקבר 

 של "ליקוט עצמות".

גם אם כל העובדות על הימצאות קברים במירון ובכל האיזור,  נכונות, עדיין אי 

עוד מתקופת האריז"ל, עלו למירון.  אפשר להתעלם מכך שכהנים רבים וחשובים,

 אם כן, כיצד כהנים הסתובבו במירון?

ישנו נידון בהלכה האם מערות קבורה נחשבות לקבר או שהמערה יכולה לשמש 

כאהל החוצץ בפני הטומאה. בקברים רבים בדורות קדמונים קברו בקברים בצורה 

כבר בחז"ל. המאפשרת לכהנים, מבחינת ההלכה, לעבור במקום, כפי המופיע 

אמרו לרבי עקיבא והלא קברי בית דוד וקבר חולדה במסכת שמחות נאמר ש"

מחילה  ?משם ראייה :הנביאה היו בירושלים, ולא נגע בהן אדם מעולם, אמר להם

". זקני בעל ה"שארית היתה עשויה להן והיתה מוציאה את הטומאה לנחל קדרון
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ארץ הקודש משתטחים הכהנים יהודה", אחיו של "בעל התניא", כתב: "שמעתי שב

על קברי התנאים, ולפי דעתי לא משום קדושת התנאים עשו כן, שלא מצינו זה 

 בגמרא, אלא לפי שהקבר שהיה בזמן התנאים היה פתוח מן הצד".

מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הסכים ליסוד הדברים, אך הורה שלגבי מערת 

באפשרותינו לחדור לתוככי המערה הרשב"י עצמה אי אפשר להתיר, מפני שאין 

ולבדוק האם אכן יש טפח אויר בין הקברים לגג המערה. גדולי הפוסקים ישבו על 

המדוכה בעבר והתירו לכהנים לעבור רק בדרך המוכרת כ'דרך בורמה', כשבמקום 

ישנו בדרך כלל שילוט למעבר לכהנים, המאפשר להם להגיע לאזור ההדלקה של 

לרחבת ההדלקה של חסידות באיאן, ועוד מקומות באזור  חסידות תולדות אהרן,

 הציון.

 הנושא המרתק ימשיך ויעסיק את העולים מירונה, עד לביאת המשיח. 
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צ "רב ומו, א"י צברי שליט"ג ר"הרה/  ויצבור יוסף

שלחן מלכים ועוד / , ס ויען יוסף"בעיר אלעד ומח

 פרשת חוקת

 ככנעני לשונו עמלק שינה

ְׁשַמע ַהכְ  בַויִׂ ד ֹיֵׁשב ַהמֶׁגֶׁ ְך ֲער  לֶׁ י מֶׁ  (א, )כא ַנֲענִׂ

לדבר  לשונו את ושנה, הנגב בארץ יושב עמלק( כט, יג )במדבר שנאמר, עמלק זה

 בידם כנענים לתת להקדוש ברוך הוא מתפללים ישראל שיהיו כדי, כנען בלשון

 אמרו, כנען לשון ולשונם עמלקים כלבושי לבושיהם ישראל ראו. אינם כנענים והם

 (יושב ה"ד י")רש בידי הזה העם את תתן נתון אם שנאמר, נתפלל סתם

 ישראל ואז היו, כנען כלבוש לבושם את גם שינו לא באמת טעם מה, לבאר יש

  כנענים. על רק ומתפללים טועים ודאי

 לבוש, שלום בר יהודה רבי אמר: איתא( ד"תשס רמז שמעוני )כאן בילקוט ובאמת

 מכל, הן מי יודעים אנו אין רבונו של עולם אמרו ...עניכנ שיחת ולמד לבש כנעני

 שינוי בהם הרגישו באמת לא ולפי זה, עיין שם, הדין מדת בהם עשה מקום

 הא י"אמנם לפירוש רש. עמלקיים כשל היתה פניהם שצורת ועיין שם, בלבושיהם

צריך ביאור. ]ויש להוסיף, שגם יותר קל לשנות לבוש מלשנות  לבושם שינו דלא

 שפה, ואמאי לא עשה כן[. 

 שינוי הלבוש יקבע את שינוי ההתנהגות

ת. ונראה מכאן יסוד גדול, כי אם אדם משנה את לבושו, על ידי כך משתנה 

באמת המהות שלו, שהמעשים החיצוניים משפיעים על הפנימיים, ובמיוחד 

 הלבוש שהינו סמל העם. 

זה היו מתפללים עם  ולכן אם באמת היו עמלקי משנים את לבושם, ועל ידי

הזה שבא להלחם עמנו, היתה תפילתם מתקבלת, הכנעני ישראל הושיענו מן העם 

כיון שבאמת בשמים היו קובעים את מעמדם של העם לפי לבושם, ואם הם 

 לבושים ככנעניים, כך הם באמת יהיו. 
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 צא נא וראה כמה גדולים דברי רבותינו )ויקרא רבה לב , ה(, שאמרו כי לא נגאלו

ישראל ממצרים אלא בזכות שלא שינו את מלבושם, וזאת למרות שבפועל ירדו 

למ"ט שערי טומאה. והטעם, שאם היו משנים מלבושם, היו מבטלים מהם את 

מעלת העם היהודי, ולא היו ראויים להיגאל כי שם מצרים כבר ידבק בהם, אך על 

 ל. ידי ששמרו את הלבוש, שמרו על זהותם כעם נפרד, וזכו להיגא

 שתבפרדס יוסף פראחרי כן מצאתי שכוונתי לדברי גדולים שכן כתב כעין זה 

דלכך לא החליפו העמלקים גם  א,הר"ש מבעלזמהביא בשם  ו(אות פ)שמות 

לין יקירין יבמוכן מלבושיהם, כיון שחששו שאז יהפכו באמת להיות כנענים 

ספר שיח שרפי ובזי"ע עיין שם, יחזקאל מקוזמיר ' בפרשתנו הביא כן בשם הר

היו  לואיממש כדברינו, ש בשם החדושי הרי"םהביא  (אות תקכא )חלק אקודש 

כנגד הכנענים היתה פוגעת  י ישראלמחליפים גם מלבושיהם, אזי תפילתם של בנ

היו שאז  והיינו כמו שנתבאר ,בהם כיון שהיו נהפכים באמת להיות ככנענים

 .התפילהלכנענים ושפיר היתה מועילה  במהותם נהפכים
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מעלת עשרה ראשונים בפרשת  –ומשחרי ימצאונני 

השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי 

 ימצאונני' ב"כ, ומרביץ תורה בעיר אלעד 

 בואו חשבון! 

אׁשֹון ַויִׂ  רִׂ ב ה  ְך מֹוא  לֶׁ ְלַחם ְבמֶׁ וא ְוהוא נִׂ י הִׂ ֱאֹמרִׂ ְך ה  לֶׁ יֹחן מֶׁ יר סִׂ ְׁשבֹון עִׂ י חֶׁ ל כִׂ ת כ  ַקח אֶׁ

י דֹו ַעד ַאְרֹנןַארְ  נֶׁה )במדבר כא, כו(. צֹו מִׂ ב  ְׁשבֹון ּתִׂ ים ֹבאו חֶׁ  ַעל ֵכן ֹיאְמרו ַהֹםְׁשלִׂ

יחֹון יר סִׂ כֹוֵנן עִׂ ה )שם, כז(. ְותִׂ ְכל  יֹחן א  ְרַית סִׂ קִׂ ה מִׂ ב  ה  ְׁשבֹון לֶׁ ה ֵמחֶׁ י ֵאׁש י ְצא  ר  כִׂ ע 

מֹות ַאְרֹנן ב ַבֲעֵלי ב   )שם, כח( מֹוא 

בואו " ,אלו המושלים ביצרן "המושלים"ב(  ,תינו ז"ל )בבא בתרא עחאמרו רבו   

וכו'. ושכר עבירה כנגד הפסידה  בואו ונחשב הפסד מצוה כנגד שכרה "חשבון

 "עיר סיחון"תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא.  ,אם עושה כן "תבנה ותכונן"

כי אש יצאה "אם משים עצמו כעיר הזה שהולך אחר שיחה נאה, מה כתוב בתריה 

להבה מקרית "ו, תצא אש מן המחשבין ותאכל את שאינן מחשבין. "מחשבון

 ע"כ.וכו', מקרית צדיקים שנקראו שיחין,  סיחון"

שכר ועונש.  מפנימאהבה ולא  ודאי עובדים את ה'המושלים ביצרן, והנה    

 וכן במה שאמרו:עונש. ואיך יאמרו בואו ונחשב וכו', שהוא על שכר קשה א"כ ו

עושים כן ומתייסרים בעולם הזה. שכמה קשה הרי מצינו תבנה בעולם הזה וכו', 

וע"ע איך תצא אש מן המחשבין לאכול את שאינן מחשבין. צריך להבין ועוד 

 באלשיך הקדוש מה שהקשה עוד בזה, ואכ"מ.

וכתב האלשיך הקדוש, בטעם הדבר שחז"ל דרשו דרשה זו דוקא על מילים    

שא זו. והוא, כי הלא אמר בסמוך, כי מה שלקחו ישראל את אמר דראלו, וז"ל: 

. הלא הוא, כי חשבון עיר סיחון "אל תצר את מואב"חשבון שהיה ממואב ונצטוו 

הוא על זכות  ,כו'. והנה מה שהוצרך טעם זהועתה היא ולא ממואב כי הוא נלחם 

אך בת לוט שעתידה לצאת רות ממנה. ואיך זכתה לכך על ידי עבירה שעשתה. 

הוא כי אמרה בלבה בואו ונחשב הפסד מצוה לשכב את אביה, כנגד שכרה לקיים 

העולם. כי היא חשבה שהיה כדור המבול, ולא היו בעולם כי אם הן ואביהן. 

לא(. ועל כן  ,כאומרו ואיש אין בארץ לבא עלינו כדרך כל הארץ )בראשית יט
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אומרו על כן כו', כי הוא יאמרו המושלים ביצרן בואו ונחשב וכו' כמעשיהם. וזהו 

 , עכ"ל האלשיך.נפקותא מהאמור

והנה מבנות לוט מצינו עוד שלמדו על מעלת הזריזות לדבר מצוה, וכפי שאמרו    

א"ר יהושע בן קרחה: לעולם יקדים  א"ר חייא בר אבין( ב ,כג)נזיר בגמ' במסכת 

ה זכתה וקדמ, אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה

למי ואם כך הוא בבנות לוט שעשו עבירה, ק"ו . תארבעה דורות בישראל למלכו

 )עי' ספר 'כללי המצוות' ערך קדם אות א'( שמקדים לעשות מצוה

וענין המאמר הוא, כי יש שני מיני עובדי ה', וכן וממשיך האלשיך וכותב:    

דבר שכר בהפכן. והוא, כי יש צדיק מושל ביצרו עובד מאהבה, ויש עובד על 

]החוטא[ יש רשע וגס רוח חוטא להכעיס, ויש  :ברשעים]כנגד זה נמצא[ ועונש. וכן 

הנה המושלים ביצרן, הלא א אל הענין. והוא, כי ובעולם הזה. ונב ,לאהבת המועיל

המה העובדים מאהבה שלומי אמוני ישראל. הן המה המישרים את העם בדרך 

ודיעם איך יוכיחו את העם להביאם ישרה לעבוד את ה'. ואמר כמייעץ אותם לה

למוטב. והוא, כי אם יאמרו לבלתי הולכים בדרך ה', לכו אתנו נעבוד את ה' שלא 

על מנת לקבל פרס, ולמשול ביצרנו מאהבה עצומה כמונו. לא יסכון למו לעלות 

שתי הדרגות, מאשר לא עבדוהו אל עבוד אלהים במדרגה גדולה כזאת. אך מה 

ם ביצרן אל העם, הוא בואו ונחשב הפסד מצוה וכו'. כלומר שיאות יאמרו המושלי

אל תשיתו לב אל מה שתפסידו מהנאתכם בעשותכם מצות ה', וגם לא אל אשר 

תרויחו במעשה העבירה. ושימו נגדה ההפסד שיבא לכם בגיהנם. ובזה יועתקו 

ממעלליהם, באומרם למה נפסיד הנאה רבה בשביל מועטת וכו'. ומזה יעלו 

 עכ"ל האלשיך., אל הדרגהמהדרגה 

 כיצד יקרבו לב עם ישראל - עצה למושלים ביצרם

וע"פ דבריו נ"ל דבא לתת עצה למושלים ביצרם ועובדים מאהבה, כיצד יצליחו    

לקרב לבות עם ישראל לעבוד את ה' כראוי, מאהבה ושמחה. ע"ז אמר "בואו 

רי יש אפילו חשבון" שיאמרו לעם שכדאי להם לחשב שכר המצוות והפסדן, שה

 קלה במצוה זהיר הוי)אבות פ"ב מ"א(: " מצוות קלות ששכרן רב וכמו שאמרו חז"ל

 להשתדלכדאי לכם  לפיכך ."מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין, חמורה כמצוה

ואיזוהי מצוה קלה שכדאי לכם לקחת  ולקחת על עצמכם אפילו מצוה קלה!
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שהוא הכ"נ מעשרה הראשונים להיות בביהיא  שפריה רב בעוה"ז ובעולם הבא?

מעשה קל ופשוט! ובזה שתשכימו לביהכ"נ מעשרה הראשונים, תזכו לשכר רב 

כנגד כל הציבור! )ברכות מז, ב( וגם תזכו לאריכות ימים )שם, ח, א(, ועוד מעלות 

 רבות!

אכן עצם ההנהגה הטובה הזו מביאה את המתעסק בה לקיום מצות אהבת ה',    

"נ באיחור וגם לא בתחילת התפילה אלא הוא מקדים יותר שהרי אינו בא לביהכ

מאהבתו להשי"ת, ומגיע מעשרה הראשונים! וממילא עי"ז יבואו לעבוד את ה' 

 מאהבה גם בשאר כל המצוות!

אך אם תמשך אחר מראה עיניך מטובות החומר, ומסיים האלשיך וכותב:    

אז תצא אש מן  כהמשך העיר אחר שיחה נאה, ולא תחשוב הפסד מצוה וכו'.

ב(, הקדוש ברוך הוא מוכיח ודן את  ,המחשבין וכו'. והוא מה שאמרו ז"ל )יומא לה

החוטאים. ואומר לעשיר למה לא היטבת דרכך כרבי אלעזר בן חרסום, ואל היפה 

אמרו שקרה לריש  ב(פמ")תואר מיוסף, ואל הדל מהלל. וכן בפרקי רבי אליעזר 

בגן עדן, והמה נכחו נדונים בגיהנם. וצועקים הלא לקיש עם רעיו, שהיו רואים אותו 

עמנו היה מלסטם. ואמרו להם זאת לכם על כי לא שבתם כמוהו. נמצא יוצאת אש 

 , עכ"ל האלשיך שם.מן המחשבים ואוכלת את הבלתי מחשבים

והנה אם נבוא להתבונן בהנהגתו של ריש לקיש, נמצא דמה שזכה שתשובתו    

גם היה משכים לבוא לביהכ"נ ולביהמ"ד מעשרה התקבלה בשמים הוא בגלל ש

 התשובה חוכ בא וראההראשונים! וכפי שמפורש בפרקי דר"א )פרק מ"ב(, וז"ל: 

 יעבור אשר כל וחומסין גוזלין בהרים ריעיו ושני הוא שהיה ,לקיש בן שמעון בימר

 לאלהי ושב בהרים שודדין ריעיו לשני הניח ,שמעון ביר עשה מה, בדרך עליהם

 ,ה"בקה לפני הכנסת לבית ומעריב משכים והיה ,ובתפלה בצום לבו בכל תיואבו

 ונתרצית עוד הרעים מעשיו על שב ולא עניים ובמתנות ימיו כל בתורה עוסק והיה

 באוצר שמעון בילר ונתנו ,בהרים השודדים רעיו שני מתו ,שמת וביום, תשובתו

ולא עוד אלא' )לבעל 'שבט בספר ', ע"כ. וכתב התחתונה בשאול רעיו ולשני החיים

מוסר'( על פרקי דר"א שם: והיה "משכים ומעריב", לכפר על מה שהיה משכים 

ומעריב לגזול, עכ"ל. א"כ י"ל דכמו שדרך הגזלנין לקום בהשכמה כשעוד בנ"א 
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ישנים וכן להיות ערים עד מאוחר בלילה כדי שיוכלו לגזול, כן היה רשב"ל משכים 

 נ ויוצא מהאחרונים.מהראשונים לתפילה בביהכ"

והנה כשהתבוננתי בפסוקים אלו מצאתי בס"ד רמז לזה, דהנה המילים: "אש    

וכן מעלות עשרה הראשונים". יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון" הוה בגמטריא: "

יש רמז לזה במילים "תבנה ותכונן עיר סיחון". הנה "עיר סיחון", ראשי תיבות: 

ים. והנה חז"ל דרשו ע"ז: "תבנה" בעולם הזה חונ י'ביב סאשונים רהודים ישרה ע

"תכונן" לעולם הבא. והוא מפני ש'השכמת בית הכנסת' היא מן הדברים שאדם 

אוכל מפירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב. ועוד נראה דלכן אמרו: "תבנה" 

בעולם הזה, שכשם שכאן בעוה"ז שהוא בנין עראי עשרה הראשונים המשכימים 

"נ זוכים הם להיות מרכבה לשכינה, כך יזכו ל"תכונן" לעולם הבא שהוא לביהכ

 בנין קבע, להיות קבועים ודבוקים בשכינה לנצח!

 לתועלת הרבים!(-)אשמח לקבל הערות והארות ליעול ושיפור
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 בצדיקים לאחר מיתתםהאם יש "טומאת מת" 

ה ֻחַקת ֹזאת ר ַהּתֹור  ו ה ֲאׁשֶׁ ל ַדֵבר ֵלאֹמר' ה צִׂ ֵאל ְבֵני אֶׁ ְשר  ְקחו יִׂ יך   ְויִׂ ה ֵאלֶׁ ר  ה פ   ֲאֻדם 

ה ימ  ר ְּתמִׂ ה ֵאין ֲאׁשֶׁ ר מום ב  ה ֹלא ֲאׁשֶׁ ל  יה   ע  לֶׁ  ב( ,)יט ֹעל ע 

שסיבת יש לחקור בטעם "טומאת מת", אם סיבתה היא "גזירת הכתוב", או  

טומאתה הינה מחמת חטאי האדם, ולפ"ז טעם זה אינו שייך בצדיקים וממילא אין 

 מטמאים לאחר מיתה.     

בסיבת הטומאה המגיעה לאחר מיתה כתב האור החיים כאן, שלאחר שישראל 

קבלו את התורה נעשו כ"חטיבה של קדושה" בחייהם וגם במותם. מחמת כך 

ייהם, כגון כשנוגעים הם במת לא תחפוץ כוחות הטומאה מנסים לדבוק בהם בח

הטומאה להפרד מהם אם לא בכח גדול על ידי פרה אדומה שיש בכוחה להסיר 

את הטומאה. גם במותם נטמאים ישראל בטומאת "אהל", לפי שאדם מישראל 

משול לכלי מלא בדבש והיא התורה הקדושה שבתוכו, ובצאת הנפש ונתרוקן הגוף 

שהם כוחות הטומאה התאבים תמיד להדבק בקדושה יתקבצו הקליפות לאין קץ 

ליהנות ממתיקותו. ובכך גם ביאר שלכך דווקא ישראל מטמאים באהל המת ואין 

טומאת מת באומות העולם. עוד ביאר לפ"ז מדוע פסח מצרים לא נאסרה בו 

טומאת מתים, ולזה ביאר שלפי שהיה הדבר קודם מתן תורה שוב לא היו טמאים, 

 ם הטומאה אלא לאחר מתן תורה.שלא נתחדשה בה

כדברי האור החיים שהטומאה קשורה בחטא כן הוא מבואר ברמב"ן בפרשתינו 

יט וז"ל: "וטעם טומאת מת בעטיו של נחש, כי הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן 

הדין, והוא שאמרו צדיקים אינן מטמאין". והבינו המפרשים את דבריו, שלפי 

ובצדיקים שמתים מיתת נשיקה אין שולטת שמיתת  האדם היא מחמת החטא, 

 . יגבהם הטומאה ולכך נקט שאין מטמאים במיתתם

                                                
יו בספר תורת האדם עמוד קלב הביאו הב"י יו"ד שעד, אא"כ נאמר שדברי הרמב"ן בפרשתינו נאמרו שלא כדבר יג

 דווקא על צדיק המת במיתת נשיקה ולא על כל צדיק.
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דבריו יבוארו היטב על פי דברי הכלי יקר בפרשתינו שכתב שבקבלת התורה 

נעשו ישראל בני חורין ממלאך המות ונתבטלה הטומאה. במצב זה כשאדם היה 

", ובאופן זה לא תבוא מגיע זמנו למות היה מת על ידי  הקב"ה "מיתת נשיקה

הטומאה. וכתב כשחטאו ישראל בעגל חזרו לקלקולם השליטו עליהם המלאך 

המות שהוא זה הממית אותם. כשבאה המיתה על ידי מלאך המות שהוא הבא 

 טומאה מסואבת על ידי כך באה הטומאה.  –"מסיטרא דמסאבא" 

פי שהעגל גרם אולם המתים בנשיקה על ידי הקב"ה אין בהם שום צד טומאה. ול

טומאת המת על כן תבוא האם "פרה אדומה" ותקנח צואת בנה להסיר הטומאה 

על ידי אפר הפרה. והוא ביאור דברי הרמב"ן והבאים בשיטתו שצדיקים מתים 

בנשיקה שוב אינם מטמאים, והיינו שלפ"ז צדיקים נשארו במצב של מתן תורה 

 שמתים הם בנשיקה. 

ב"ן היא שיטת רבינו חיים כהן כתובות קג ב ד"ה  , ששיטת הרמידונקטו האחרונים

אותו והרב רבי חיים כהן היה אומר "אילמלי הייתי כשנפטר ר"ת הייתי מטמא לו". 

מבואר שתפס לדינא שמותר להטמא לצדיקים". אכן דעת התוספות' ביבמות סא א 

, שדין טומאת מת קיימת מן הדין אף טוד"ה ממגע  וכן רבים מן הראשונים

ם, ולכך כתבו התוס' שלא נתעסק אליהו הנביא בקבורתו של רבי עקיבא בצדיקי

 אלא לפי שהיה "מת מצוה" שחששו לקברו לפי שהיה מהרוגי מלכות.

ויסוד מחלוקתם  נראה תלויה בסיבת  הטומאה, האם  טומאת מתים  סיבתה 

 בחטא ולפ"ז בצדיקים המתים בנשיקה לא שייך  בהם טומאת מת.

מאת האדם הינה גזירת הכתוב, וכן נראה מדברי הרמב"ם או שנאמר שסיבת טו

, הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי ברור דבריב( " יא מקוואותוז"ל: )

". ומקורו הוא מן החוקים מכלל הן והרי מכרעתו אדם של שדעתו מדברים ואינן

 גזירתו אלא מטהרים המים ולא מטמא המת "לא (ד פיסקא כהנא דרב)הפסיקתא 

". ולפ"ז טומאת מחמת היותה גזירת מלך שוב אין מקום הוא הוא ברוך הקדוש של

 לחלק בין לצדיק לשאינו צדיק ובשניהם תבוא הטומאה מן הדין. 

                                                
 חת"ס חקת תקצה פנים יפות כאן יד
 ראה שיטת רשב"ם בב"ב נח א ד"ה רבי   טו
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( שהטעם שמותר י ג אבל) ם"רמבואכן הולך בזה הרמב"ם לשיטתו  שכתב 

 ", ולאבכבודו חייבין שהכל מפני לכל מצוה כמת עשאוהולהטמא לאדם גדול "

כתב שהטעם שהובא בתוספות בכתובות לעיל שאין צדיקים מטמאים. והיינו שלפי 

ששיטתו שאין הטומאה אלא גזירת הכתוב ואין ההיתר להטמא אליהם אלא 

 מחמת היותם מתי מצוה בלבד.

לשיטת "אור החיים שלעיל שרק לאחר מתן תורה חלה דין טומאת מת, יש 

שם שם לו חוק ומשפט. וכתב שם להעיר שבפרשת בשלח )שמות טו כה( נאמר 

ברש"י שנצטוו ישראל במספר מצוות וביניהם מצות פרה אדומה. וא"כ נצטוו 

במצוה זו אף קודם מתן תורה. ושמא אפשר לומר שדי היה במצוות אלו שקבלו 

 אף קודם מתן תורה שנחשבו שקבלו הם תורה לענין זה שחלה בהם טומאת מתים. 
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 / זלמן פישרטעמי המקרא ותורה שבעל פה 

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

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

 ערלנגר(

 תבניות טעמים המסבירות תמימות פרה אדומה

לֵּ֣בַּדר. ֑' ֵלאֹמ ֖ה ה֥ ּוצִׂ -ֶׁרׁשה אֲ ֔ר  ּתֹות הַ ַּ֣קאת חֻ ֚זֹ  אֵ ׂשיִׂ  ֣יְנֵ ּב-ר׀ אֶׁ ְקחְ֗ר  יך   ּ֣ול ְויִׂ ר   ֵ֩אלֶׁ ה ֨פ 

ימ  ּתה ֝ ּמֲאדֻ  ל  -ר ֹלאֶׁׁ֛שם אֲ ּ֔ומ ּה   ּב-ר ֵאֽיןֶׁׁ֤שה אֲ ְ֗מִׂ לֶׁ ֥ע   יה  ֹעֽל. )יט, ב(֖ה ע 

ְקח יך   ּ֣וְויִׂ קטנה )תרסא(, לפי השיטה המציעה נקודות -טעמיו: מונח תלישא – ֵ֩אלֶׁ

בין היתר  קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, מוצע לומר כי תרסא כאן מלמדת

 על חציצה שמתבררת בהמשך הפסוק.

* 

ימ  ּת טעמה 'רביע'. לפי השיטה המציעה נקודות קשר כנ"ל, מוצע לומר כי ה ְ֗מִׂ

הרביע מלמד על גילה המעדף של הפרה, כי מהמלה 'פרה' יודעים כי כבר יצאה 

בת מכלל עגלה, ע"פ הרמב"ם בהלכות פרה פ"א ה"א מצות פרה אדומה שתהיה 

 .ו שלוש, ואם היתה זקנה כשרהארבע שנים א

ואמר בן  שלישיתובמשנה רבי יהושע סבר שהפרה האדומה גם צריכה להיות 

שלשית עזאי אני אפרש אם אומר אתה שלישית לאחרות במנין וכשאתה אומר 

 .הרביעיתכלומר מועדף שתהיה בשנתה  בת שלש שנים

* 

בלת וחתכה כתב הרמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"ו ...הייתה בה י

מהפך  –ם ּ֔ומ ּה   ּב-ֵאֽין ֤רֶׁׁשאֲ  אע"פ שצמח במקומה שער אדום, פסולה. נעיין בכתוב

קטן, לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה -פשטא זקף

על מום  כפשוטו לימודקטן מלמד על שני לימודים. -שבע"פ, מוצע לומר כי זקף

מה אף שאינה קדשי מזבח, מהפך קבוע הפוסל בקדשי מזבח גם פוסל בפרה אדו

על יבלת מהסוג של מום עובר שאפשר לעקרה  לימוד היוצא מפשוטופשטא מלמד 

לשם קדשי מזבח והקרבן לא יפסל, אבל בפרה אדומה אף שאינה קדשי מזבח 
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הפוסלת בשלימות האדמומיות ואף אם תעקר ויעלה  חציצההיבלת הזאת היא 

 טזמה.שער אדום תחתיה פוסלת את הפרה האדו

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

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221לתגובות: 

                                                
 – ֢חמונ; להגביל –ותפקידם קיסר נקראים פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ טז

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

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

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

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

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

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

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

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

 רעיון לנושא אחר בהלכה. מהפסוק
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

הטעם שזכה רבי אליעזר להיות התנא הראשון שמוזכר 

 בש"ס

ְקחו יך   ְויִׂ ה ֵאלֶׁ ר  האֲ  פ   ֻדם 

ח( רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא אמר, בשעה שעלה משה  -במדרש )תנחומא 

למרום, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה הלכה 

בשם אומרה, רבי אליעזר בני אומר, עגלה בת שנה ופרה בת שתים. אמר משה 

ה אומר הלכה בשמו של לפניו רבונו של עולם העליונים ותחתונים שלך הן, ואת

בשר ודם. אמר לו צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה 

א(.  –אדומה תחילה רבי אליעזר אומר עגלה בת שנה ופרה בת שתים )פרה א 

אמר לפניו רבון העולמים יהי רצון שיהא מחלצי, אמר לו חייך שהוא מחלציך, 

ושם אותו מיוחד אליעזר  –ד(  –יח  )שמותושם האחד אליעזר הדא הוא דכתיב 

 עכ"ל.

על פי דברי המדרש הללו, חשבתי בס"ד לבאר מאי טעמא פתח רבינו הקדוש את 

התורה שבעל פה בדברי רבי אליעזר, )במשנה ריש ברכות עד סוף האשמורה 

)ריש ברכות  יז והיה ברכה( וכמו שהעיר וכתב בספר דברי 'רבי אליעזר'הראשונה 

התנא הראשון הנזכר בתורה שבעל פה, הנה הוא רבי אליעזר  ד"ה רבי אליעזר(

ואין זה במקרה וטעמא בעי. )ושם ביאר בדרך הסוד(. ויש לומר דהרי איהו ניהו 

אותו התנא המיוחד שקודשא בריך הוא אמר הלכה משמו, ועל כן בודאי ראוי 

 .יחלכבדו ביותר, ועל כן פתח במימרא בשמו ודו"ק 

כל התנאים שאמר הקדוש ברוך הוא בשמם כדאיתא ואל תשיבני כי מצאנו ל

במסכת חגיגה )דף טו ע"ב( דאמר ליה אליהו לרבה בר שילא דהקדוש ברוך הוא 

וכן באמוראים מצאנו במסכת גיטין )דף ו  .קאמר שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן
                                                

  .הבני יששכרזצ"ל בעל רבי צבי אלימלך שפירא  להגה"ק על משניות ברכות ופרק א' מתוספתא ברכות, יז
ז"ל וראיתי  רבי חיים אלתר פנט)על מסכת ברכות( והוא חידושי  אשישות חייםשוב יצא לאור זה עתה ספר  יח

שכתב ואם הקדוש ברוך הוא התחיל בו וכו' אם כן מן הדין שגם רבינו הקדוש יתחיל בו. עוד כתב )בדף ו ע"א ד"ה 

 'הגדול'. ]מאמר קנה[ השערה נאותה מדוע נקראברכת אהרן עיין  –רבי אליעזר הגדול( וז"ל רבי אליעזר הגדול 

שם האחד בקונטרס  להרד"לומביא דברי המדרש הנזכר, ומסיים, ועל שם זה שהוא מיוחד בזה כינוהו 'הגדול'. וע"ע 

 טעמים נוספים למה קראוהו 'הגדול'. )נדפס בריש פרקי דרבי אליעזר עם פירושו(אליעזר 
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ע"ב( דאמר ליה אליהו זכור לטוב לרבי אביתר דהקדוש ברוך הוא עסיק בפלגש 

 . תר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומרואמר אבי

 ,היחיד שאמר בשמו עוד לפני ביאתו לעולםהתנא כי רבי אליעזר הוא  דיש לומר

)פרשת חוקת שם(, לחלק  החיד"א בראש דודומה שאין כן בשאר. ועוד דכבר כתב 

אם אומר מפומייהו דרבנן קודם ביאתם לעולם, או אומר בעודם בעולם הזה או 

טירתם וז"ל, וכשהוא אומר מפומייהו דרבנן קודם ביאתם לעולם, היינו לאחר פ

, כי דאמירה לגבוה תועלת עצום לזכותו בביאתו מהר"ם אלשיךטעמא כמו שכתב 

עודם בחיי כשאומר לחכמים שהם . והוא מדביק ומשפיע החידוש אל הנשמה

בו  העולם הזה, התועלת היא באופן אחר להוסיף שפע רב הן בקדושיו לידבק

ובתורתו, ואף כי אחרי מות ישרים, התועלת היא דאהניא ליה לרבנן אשר ישא 

את שמותם להתענג מזיו שכינתו. אבל הכא במאמרין קושטא קאמר אופן התועלת 

במציאות זה, דעדיין לא בא לעולם הזה, כי על ידי זה, זכות הוא לחדשו בטעמו 

הדבר יצא מפי המלך אור  להיו על ראשו-וממשו ושעשע יונק משרשו, כי נזר א

 עכ"ד. ישראל וקדושו.

)ריש מסכת ברכות ד"ה עוד( על פי דברי המדרש הצל"ח שוב הראו לי מה שכתב 

הנזכרים, נראה לי שרבינו הקדוש רצה לעשות נחת רוח למשה רבינו, והתחיל 

 תורה שבעל פה במשנת רבי אליעזר שיצא מיוצאי חלציו.

ץ לקמן )דף ג ע"א( ואי בעית אימא רישא אך כתב שם, ואמנם למאן דקא מתר

לאו רבי אליעזר, נסתר תירוץ זה עכ"ד. ולענ"ד אפשר לומר דעדיין ניתן לומר טעם 

זה אף להאי מאן דאמר רישא לאו רבי אליעזר, דהרי לא נזכר שמו של התנא 

 ברישא רק נאמר בסתם משנה, ואילו רבי אליעזר הוא הראשון הנזכר בשמו, ודו"ק.

ז"ל כתב )ריש ברכות ד"ה עד סוף( בשם להג"ר ראובן מרגליות  אור ובנצוצי

הי"ד, שזכה רבי אליעזר להזכר ראשון במשנתו של רבינו רבי שם קלינגברג הרה"צ 

הקדוש, לפי מדתו של רבי אליעזר שמימיו לא קדם לו אדם בבית המדרש כדאיתא 

 במסכת סוכה )דף כח ע"א(, עכ"ד. 

כי הדברים נאים, רבי אליעזר לא הוא היה הראשון  ואםועל הגליון שם כתבתי, 

שנהג כן, אלא קדמו בזה רבי יוחנן בן זכאי רבו כדאיתא )שם( אמרו עליו על רבי 
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יוחנן בן זכאי וכו' ולא קדמו אדם בבית המדרש וכו' וכן היה רבי אליעזר נוהג 

 היה לו לרבינו הקדוש לפתוח בדברי רבי יוחנן בן זכאי. ן ואם כ. אחריו

מצות הרי רבי פתח בדווקא ביאות לומר כטעם זה, ש עתה, שאולישוב נחמתי 

שבזה עוסקת קריאת שמע זמן קריאת שמע )וטעמו נתבאר במפרשים( ובענין 

, ואילו רבי אליעזר תלמידו אמר, ועל כן דברלא אמר רבי יוחנן בן זכאי משנתנו, 

 ודו"ק.פתח בדברי רבי אליעזר תלמידו שגם נהג במדה זו אחריו, 

)שם( ומקום הניח לי להעיר שכן זכה רבי אליעזר להיות הגר"ר מרגליות עוד כתב 

, כמדתו שלא יטי(  –גם המסיים והוא האחרון שהוזכר בשם, במשנתינו בעוקצין )ג 

 הניח אדם בבית המדרש ויצא כדאיתא בסוכה )שם(, אך הוא היה האחרון. עכ"ל.

לא היה הראשון שנהג כן, שהרי כך  גם כאן צריך לומר כמו שכתבתי שאף שהוא

נהג רבו רבי יוחנן בן זכאי כדאיתא שם. אמנם רבינו הקדוש לא היה לו מימרא 

 בהאי עניינא דמסכת עוקצין מרבו אלא הימנו. ודו"ק.

                                                
ו מובא בשום מקום במשנה, חכמים בית שמאי ובית הלל שהוזכרו שם, אין זה שם פרטי, ורבי יהושע בן לוי אינ יט

 שם( –נצוצי אור והכא הובא כחתימת התלמוד עיין מה שכתבתי בהגהותי לעוקצין שם בס"ד. )
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 

 לות המוסלמים...תפי שקוץהאבן השחורה שבמכה!  –כמוש 

ְך אֱ  לֶׁ ית ְלמֶׁ יו ַבְחבִׂ ם וְבֹנת  יו ְפֵליטִׂ נ  ַתן ב  ַבְדּת  ַעם ְכמֹוׁש נ  ב א  יחֹוןאֹוי ְלך  מֹוא  י סִׂ  ֹמרִׂ

 )כא, כט(

על הפסוק "אוי לך מואב אבדת עם כמוש, נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית" כתוב 

במדבר, והוא אבן  ודה זרהבשקוץ ע – "כמוש" (:ב 'בפסיקתא זוטרתא )דף קכה עמ

שחורה דמותה כדמות אשה שחורה והיא בתוך הבמה והיו הולכים אליה 

להשתחוות לה מואב וכל סביבותיה, והוא בלשון ישמעאל "מכה" עבודה זרה 

שהיא במדבר והולכים אליה עמים רבים ואחד מאלף אין חוזרים וכבר התחיל 

ליטים. שזה להתל ולבייש את להיבטל, לכך נאמר אבדת עם כמוש, נתן בניו פ

 שאינו יכול להושיע את מאמיניו. בודה זרההע

שהוא אבן אחת במדבר מששת ימי בראשית בדמות  ,ובספר פענח רזא מוסיף

אבדת עם 'מני אלף אינו חוזר, זהו  חדוא ,אשה שחורה, והולכים אחריו לטעות

 ., ובימי סיחון לא טעו אחריו כי אם מואב'כמוש

ציוני "כמוש": הוא שקוץ מואב, הבילקוט ראובני בשם ספר  דומה לזה כתבו

וקבלה בידם שהייתה אבן שחורה דמות אשה ועמדה שם מזמן קדמון ובנו עליה 

  .במה וכו' ע"ש

היה כלא שכתב שעבודה זרה זו 'לא( , דברים לב) אור החייםעיי"ע בו

י עד ימינו והר ,ולכאורה קשה איך כתב האור החיים הקדוש שהיא כלא היה ',היה

האבן השחורה שבמכה היא  המקום המקודש ביותר לדת האיסלם, ועד עצם היום 

הזה המוני אנשים משתחווים לבמה שחורה זו שבמכה, וכל תפילות המוסלמים 

 ?    שבכל העולם כולו הם לכיוון אותה אבן שחורה שבמכה

ב תמח( שכת 'התשובה לכך היא ע"פ מה שכתב הרמב"ם בתשובה )סינראה ש

 אלו הישמעאלים אינם עובדי ע"ז כלל, וכבר נכרתה אמונת הע"ז מפיהם ומלבם

הוא, וצפון בתוכו  בודה זרה, ואם יאמר אדם שהבית שהם מקלסים בו בית עוכו'

כי אלו המשתחוים  ,מה בכך, שהיו עובדים אותה אבותיהם "כמוש" בודה זרהע



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

שהמשתחוה לבית  :(סא)כנגדו היום אין לבם אלא לשמים, וכבר אמרו בסנהדרין 

וכסבור בית הכנסת הוא הרי לבו לשמים, ולכן אלו הישמעאלים היום  בודה זרהע

כולם נכרתה ע"ז מפיהם, רק טעותם וטפשותם בשאר דברים, אבל ביחוד ה' אין 

, פעור ומרקוליס "זלהם טעות כלל. ואמת שהיה לישמעאלים מקודם שלשה מיני ע

 מקודם שתעמוד דת הישמעאלים, עכת"ד.וכמוש, וכולם מפורשים וידועים 

מביאים את  (שט 'עמ ,י ,דיני ממונות ובירורי יוחסין) ירושלים –ובפסקי דין 

כמוש, שעבדו אותה בכך שסיפרו את  בודה זרההפסיקתא זוטרתא על דמות הע

 בודה זרה, וממנו העתיקו ההינדים את אופן העבודה לעבודה זרהשערם לע

 .בודה זרהנהגו לשמוח ביום התגלחת ולהודות לעש (ח )ע"זגמ' בשלהם. ועי' 

 בית עבודה זרה אשר שנא ה'

אינם שלמרות שמתקופת האיסלם ועד ימינו הישמעאלים  ,ויתכן להוסיף

כעדות הרמב"ם, בכל זאת היות ומקום זה  ,לשם עבודה זרה משתמשים במכה

י שיש , כפשנא ה'מקום זה מסתבר שאת ואבן שחורה זו שורשה בעבודה זרה, 

על "מצבה" אפילו לשם שמים, למרות  (כב, דברים טז)איסור מפורש בתורה 

שבתקופת האבות זה היה רצוי לפני הקב"ה, וכל זה רק כי בהמשך עשו  ממצבה 

עבודה זרה, ולכן כל שכן הקב"ה שונא שישתחוו אפילו לשם שמים בעבודה זרה 

בפרט שראיתי בחכמת ו .ממש, וייתכן שהגויים מעולם לא ביטלוה מעבודה זרה

שישמעאלים שאינם עובדים עבודה זרה כלל אינם  (שער איסור והיתר)אדם 

 ויל"ע בזה.  ,ע"ז של כמוש לא נתבטלה מעולם ם כןוא ,יכולים לבטל עבודה זרה

חסד ה' הוא עלינו שהאיסלם בחרו להמשיך לקדש את האבן השחורה בודאי ו

 . כי"רא .תקבל לעולםלא תמרוחקת ומשוקצת ותפילתם  שתהאשבמכה, 
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 לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי

 חשבונות אישי?!-למה אין לכל יהודי מנהל

ְׁשבֹון ) ים ֹבאו חֶׁ  (כז, כאַעל ֵכן ֹיאְמרו ַהםְׁשלִׂ

הנך מזומן ליכנס למפעל גדול לביקור. מקבל רשיון ליכנס לכל חדר שתרצה מכל 

שרים קומות של המפעל. ורצונך להבין גודל ההצלחה וכו' והנך הולך ומבקר הע

מקומה לקומה, עד שהנך שואל לידידך ההולך עמך לברר איפה המשרד של 

חשבונות. ותשבותו אליך "איני יודע אם יש להם כזה משרד... הנני חושב -המנהל

, הרי אין כזה שהם מסתדרים בלי זה.." כמובן, לכל בר דעת שדבר כזה אי אפשר

מפעל שמצליח אם אין חשבונות מדוייקים אודות ההוצאות וההכנסות וכדומה.. 

 והדברים פשוטים!

ואם כן, בידי שאלה נוקבת וירודת עד התהום, הרי כל בן תורה בפרט וכל יהודי 

בכלל, מנהל של מפעל גדול ונורא, וקרא שמו "נשמת ישראל"! הרי מופקדים 

יים תרי"ג מצות וכמה וכמה מצוות דרבנן. מצווים אנו בידינו הזכות הגדול לק

לקיים מקרא שכתוב "והגית בו יומם ולילה.." והיתכן שאין לכל בר דעת "מנהל 

פשוטו כמשמעו שיהיה מעוסק לחשב ולשמור על השעות  -חשבונות אישי" 

שלומד בכל יום וכמה תפילות מגיע מוקדם לפני התחלת התפלה והאם נכשל ח"ו 

ום באיזה ענינים וכדומה וכדומה.. ואם כי יתכן שלפעמים יש ירידות וכו' במשך הי

הרי כמו כן בכל עסק וחברה יש לפעמים ירידות. ואדרבה בגלל שיש חשבונות 

 יודעים מזה ועושים מה שאפשר לתקן אותה, וזוכים לשפר הענין בזמן. 

 דרכיו על לפקח ועתים שעות

קומץ משביע את הארי.. ואין כסף יתירה ולכאו' בדוחק יש ליישב מכיון שאין ה

בסוף החודש לשלם מישהו לעשות החשבונות... אמנם עכ"פ בודאי זעקת המסילת 

 ישרים בתחלת ספרו )פרק ג( בהאי ענינא מעוררים מאד!! והא לך לשונו הקדוש:

כלל הדבר: יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו שלא להניח 

ומדה רעה, כל שכן עבירה ופשע. והנני רואה צורך לאדם שיהיה  לעצמו הרגל רע

מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל 
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עסקיהם למען לא יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות לזה שלא יהיה משקלו עראי, אלא 

וש צורך בקביעות גדול, כי רב התולדה הוא. וחכמים זכרונם לברכה הורונו בפיר

החשבון הזה, והוא מה שאמרו ז"ל )בבא בתרא עח(: על כן יאמרו המושלים בואו 

חשבון: על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה 

 עיין שם!כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה וכו'. 

ל כל והנה הזוכה להתרגל לפשפש במעשיו לפני השינה ]פשוט להיות מהרהר ע

מה שעשה במשך היום ולהתוודת בתשובה ועוזר להיות מסיים נקודה או שתים 

שישתדל באמת למחר להתחזק בה כפי יכולתו[, וכמו שכתוב בזה המשנה ברורה 

 -)רלט, ט( הרי הוא בכלל "מארי דחושבנא" שהזוהר הקדוש מחשיב אותם מאוד 

 כמו שמובא בספר "פסקי תשובות" שם.
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל רבה/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 שתיית מים אחרי אכילת דגים

 האם מותר לשתות מים אחרי אכילת דגים?

, אבל אם עירב בהם כמים כמו שהם, אין לשתות אחרי אכילת דגים תשובה:

 .כאם, קפה[, מותרמשקין אחרים ]כגון תה, סוכר, חומרי טע

* 

 שאלות בענייני שבת

 אכילת ארטיק אדום

 האם מותר לאכול ארטיק אדום, הרי השפתיים נצבעים משום כך?

וכן  כבלאיש מותר לאכול תותים אף שנצבעים פניו ושפתיו באכילתם תשובה:

מותר למצוץ "קרחון" אדום אף שנצבעים פניו באכילתו, אך אשה תיזהר שלא 

באכילת התותים ]ושאר מאכלים אדומים הצובעים את  יצבעו פניה ושפתיה

. וילדה קטנה דינה כגהשפתיים[ ואם נהנית מזה הוא איסור ממש משום צובע

 כאיש.

                                                
גליון הגרעק"א על השו"ע יו"ד סי' קט"ז, ה', וכ"כ ערוה"ש שם סעי' י' וכ"כ הכה"ח ]או"ח סי' ק"ע סקע"ט[, ועי'  כ

 ל' דעות הי"ח.דרכ"ת ביו"ד שם סקי"ז מה שהביא בשם הכס"מ פ"ד מה

 ועי' במו"ק סוף פ' ראשון ]דף יא.[ שמשמע שטוב לשתות מים אחרי דגים, ועי' תוס' שם ד"ה כוורא מש"כ בזה.
מבית לוי על יו"ד בשם הגר"ש ואזנר זצ"ל ]ועי' וביום השבת סי' ל"ט סעי' י' לגבי שתיית מים ממותקים בבין  כא

 השמשות של מוצאי שבת[.
ש"ג סקע"ט. והיינו טעמא, לפי שאין דעתו בצביעה.   ובחיי אדם במלאכת צובע פי' קו' הגמ' סי' ש"כ סקנ"ח וסי'  כב

בשבת עה: 'צובע במאי ניחא ליה' היינו שאין דרך צביעה בכך, אף דמיירי התם בדאורייתא, ואפשר שאף היתר 

 צביעה באוכלין היא מה"ט שאין דרך צביעה בכך.
כול תותים אף שצובע פניו וידיו, והק' המ"ב מסי' ש"ג סכ"ה דאסרו לאשה בסי' ש"כ סקנ"ח כתב המ"ב שמותר לא כג

שדרכה בכך להתיפות, ולא כתב דהחילוק בין סרק לבין  אשה שאנילהעביר סרק על פניה מפני שצובעת, ותי' 

ומשמע שלאשה אסור אף לאכול תותים כיון שדרכה בכך. ומקור דברי המ"ב הם  אשהלבין איש תותים אלא בין 

 יראים בסי' רע"ד )קב( ומבו' שכן דעת היראים להמ"ב.מה

שאין דרכה לצבוע שפתיה, וכתב שלשון המג"א  כיוןבשעה"צ סי' ש"ג סקס"ה כתב שמותר לאשה לאכול תותים 

דחוק קצת לפי"ז, וכנראה כוונתו למג"א בסי' ש"כ ]המובא במ"ב הנ"ל[. ועכ"פ כוונתו ששפתיים של אשה דומה 

אף אשה צובעת רק את פניה ולא את שפתיה, אמנם כיום דרך האשה לצבוע שפתיה ויהיה לאיש בשאר הפנים ש

ל שמעתי שאם "אסור ]והעיר כן בקצוה"ש סי' קמ"ו סקי"ח, אך כתב להתיר מטעמים אחרים[. ומהגרי"ש אלישיב זצ

ש ולא כאשה, דינם כאי -נהנית מכך אסור משום צובע. ]אך ברור שקטנות האוכלות "קרחון" ונצבעו השפתיים 

 שילדות קטנות ג"כ אין דרכן בצביעת השפתיים כלל[.
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ֵמאֹור שעשועי / מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 'מֹוסר 

 דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים'

 חוקת 'התורה'

ר ִצָוה ה' ּתֹוָרה ֲאשֶׁ ת הַּ  (יט, ב) ֹזאת ֻחקַּ

ם כללות התורה, צריך לדעת למה כינה למצוה זו ֵׁש ": העיר האור החיים הקדוש

כדרך  ',חקת הטהרה'או  ',חקת הטומאה'או זאת  ,וגו' 'חקה'שהיה לו לומר זאת 

 , ועיין בפנים מה שתירץ.'?"זאת חקת הפסח'ב( "אומרו )שמות י

 יוכל אדם לטהר את עצמו כשדבק בהתמדת התורה

דרך חיים בהקדם מה שכתב השל"ה הקדוש לפרשתנו )ובדרך דרוש נראה 

ם" "ב(:י-א"י(, על הפסוקים )י"ט, תוכחת מוסר ד  ׁש א  ל נֶׁפֶׁ ֵמא  ,ַהֹמֵגַע ְבֵמת ְלכ  ְוט 

י יׁשִׂ א בֹו ַביֹום ַהְחלִׂ ְתַחט  ים: הוא יִׂ ְבַעת י מִׂ ר - ׁשִׂ ְטה  י יִׂ יעִׂ א  ,וַביֹום ַהְחבִׂ ְתַחט  ם ֹלא יִׂ ְואִׂ

יַביֹום הַ  יׁשִׂ ר - ְחלִׂ ְטה  י ֹלא יִׂ יעִׂ יש בזה הפסוק ", וזה לשון השל"ה הקדוש: "וַביֹום ַהְחבִׂ

רמז גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה, יוכל אדם לטהר את עצמו כשדבק בהתמדת 

התורה, ולומד ומלמד על מנת לשמור ולעשות ולקיים. וכבר אמרו רבותינו ז"ל 

, וכוונתם כי הימים אשר היו 'ברוך הוא אלף שניםיומו של הקדוש ' פ"ח ס"ב( "ר)בר

רומזים לששת אלפים  - בתחילת היצירה שברא השם יתברך שבעת ימי בראשית

, הרי שכל יום א(ע"ז ")סנהדרין צשנה, וחד חרוב הרומז לעולם שכולו שבת 

 )ב, ג(מהימים האלה רמז לאלף שנה, כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית 

שהוא יום השלישי, והמתחטא ביום  - נה התורה נתנה באלף השלישיעיין שם. וה

השלישי, כלומר, שמתחטא ומטהר את עצמו מהתורה הנתנת ביום השלישי, אזי 

ביום השביעי יטהר, כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא יום השבת, יום שכולו 

הר, כי מי שבת. ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי, אזי ביום השביעי לא יט

 ., עד כאן לשונו הקדוש"א(' ע")עבודה זרה גשטרח בערב שבת יאכל בשבת 

? "יוכל אדם לטהר את עצמו כשדבק בהתמדת התורה"כיצד דבר זה פועל? כיצד 

 מדוע ואיך דביקות בהתמדת התורה מטהרת את האדם?
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 התורה נותנת רוממות רוח בעלת עוצמה אדירה לכל יהודי

טבעי. מו"ר הגאון רבי שמחה וסרמן כתב )קובץ מאמרים יתכן ואין לזה הסבר 

הרמב"ם באגרת תימן מבהיר "מאמר לימוד תורה וקירוב רחוקים(:  -ואגרות 

תחליף. כל  השהתורה היא 'תורת חיים' כפשוטה, כח חיוני עם חיות משלה, שאין ל

בתנאי שהיא  ,הן של תורה שבכתב והן של תורה שבעל פה -מלה ומלה של תורה 

נותנת רוממות רוח בעלת עוצמה אדירה לכל יהודי שנחשף  ,ורה אמיתית טהורהת

ה דרך נסיונות ת  ְמ אַ ְת אליה. יתכן ואין לכך הסבר הגיוני, אבל נכונות הדברים הִׂ 

 ."המציאות פעם אחר פעם

. אבל המציאות היא שהתורה הקדושה "חוקה"אין לכך הסבר הגיוני. זאת 

 !, ודו"ק היטב. 'התורה'!""זאת חוקת.. מטהרת את הלומדה!

goldm@enativ.com 
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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

 כוחו של מזכה הרבים

ת מ  ם ַוּת  ְרי ם ׁש  ֵברַוּתִׂ  מִׂ ם ק  י ה ְוֹלא .ׁש  ם ה  ה ַמיִׂ ֵעד  ֲהלו ל  ק  ה ַעל ַויִׂ ְראו .ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמׁשֶׁ  ַויִׂ

ל ה כ  ֵעד  י ה  ַוע כִׂ ְבכו ַאֲהֹרן ג  ת ַויִׂ ים ַאֲהֹרן אֶׁ ֵאל ֵבית ֹכל יֹום ְׁשֹלׁשִׂ ְשר  ְׁשמַ  .יִׂ  יַ֤הְכַנֲענִׂ  ֞עַויִׂ

ד ְך־ֲער  ֽלֶׁ בַ֔המֶׁ  בֹ֣יֵׁש   מֶׁ אֵ  א֣ב   י֚כִׂ  גֶׁ ְשר  רִׂ  ךְ רֶׁ ֖דֶׁ  ל֔יִׂ ֲאת  ל   ים֑ה  ם ַויִׂ אֵ   חֶׁ ְשר   כא, כט;-א )כ, כו'. לְ֔ביִׂ

  א(.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלשה פרנסים טובים עמדו  ( מובא:א ,תענית טבגמ' )

לישראל, אלו הן משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן 

כות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה באר, וענן, ומן. באר בז

ולא היה מים ", וכתיב בתריה "ותמת שם מרים"מרים נסתלק הבאר. שנאמר 

וישמע הכנעני ", וחזרה בזכות שניהן. מת אהרן נסתלקו ענני כבוד, שנאמר "לעדה

, מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה "מלך ערד

אמר רבי  ",ויראו כל העדה כי גוע אהרן"רשות להלחם בישראל. והיינו דכתיב לו 

ל כי משמש בארבע לשונות "דאמר ר ר"ל כד ",וייראו"אלא  "ויראו"אבהו אל תקרי 

אי, דלמא, אלא, דהא. חזרו שניהם בזכות משה, מת משה נסתלקו כולן, שנאמר 

 . "ואכחד את שלשת הרעים בירח אחד"

ולעתיד לבא עתידים לחזור שלשתם שנאמר : וסףנ (ה רמז תקעחזכרי)ש "בילקוו

 לא ירעבו זה המן, ולא יצמאו זה הבאר, ולא יכם שרב ושמש זה עמוד הענן.

לפי המבואר במדרש בתחילה זכו ישראל לשלושה א[  ,והקשה הכתב סופר

מתנות בזכות שלושת האחים הבאר בזכות מרים והענן בזכות אהרן והמן בזכות 

ולם אחרי פטירת מרים קיבלו שלושת המתנות בזכות משה ואהרן, ולאחר משה, א

פטירת אהרן קיבלו את שלושתן בזכות משה, א"כ למה לא נאמר שהסוף מגלה 

 ששלושת המתנות היו תמיד בזכות משה?
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כיון שהבאר חזר בזכות שניהם מדוע אחרי פטירת מרים לא היה מים לעדה  [ב

 לכים למות, למה לא חזרו מיד המים?עד שהתלוננו על משה ואהרן שהו

שסוד הזכות שזכו מרים אהרן ומשה שיתנו לישראל שלושה  ,כתב סופרומבאר ה

מתנות, זה בגלל הזכות שהנהיגו את עם ישראל ובזכות זיכוי הרבים וסבל עול 

הציבור זכו שבזכותם יקבלו ישראל המתנות, אולם העול של ישראל מתחלק על 

ד תורה והנהיג את כלל ישראל, אהרן היה אוהב שלום שלושת האחים, משה לימ

ורודף שלום ומשכין שלום בין כל חלקי הציבור, מרים הנהיגה את נשות דור 

  .המדבר כמבואר שאמרה את השירה עם בנות ישראל ותשר מרים

 עול הציבור מגדיל זכויות נושאו

אחר אך לאחר שנפטרה מרים העול נפל על משה ואהרן והתחלק בניהם, ול

פטירת אהרן כל העול של ישראל נפל רק על משה, ולכן באמת אין זכותו של משה 

לבד מועילה לקבל את שלושת המתנות אלא רק אחרי שקיבל על עצמו את כל 

העול של הציבור, אבל בזמן שאחיו היו בחיים העול של הציבור התחלק על 

שלושת המתנות, שלושתן וצריך את זכות שלושת האחים כדי שיקבלו ישראל את 

 .ואח"כ בזכות השניים ואח"כ בזכות משה

שלא היה שייך לקבל את המתנות בזכות משה לבדו כל זמן שהיו  ,ז מיושבעפ"ו

מרים ואהרן חיים כיון שהתחלקו בעול הציבור, והראיה לזה שאחרי פטירת מרים 

לא היה אפשר לקבל את המים בזכות שניהם רק לאחר כמה זמן שיקבלו עליהם 

 העול של הציבור ויגדל העול עליהם ורק אז חזרו המים. את

שבעצם כל עול ציבור שמוטל על האדם  ,מדים יסוד גדול לחייםומכאן אנו לו

הוא בעצם מגדיל זכויותיו, כיון שבדרך כלל טבעו של אדם לחפש להוריד עול 

מעליו ולהטילו על אחרים ועכ"פ לברוח ממנו, אולם אם היה האדם יודע שבעצם 

ל הטלת עול שנותנים עליו הוא בגלל שמהשמים רוצים להרבות ולהגדיל את כ

זכויותיו היה מקבל את הדברים אחרת, ואפילו משה רבנו ואהרן זכו רק בזכות עול 

הציבור וזיכוי הרבים, ק"ו בדורנו שודאי כל המזכה את הרבים ומקבל עליו עול 

רה של רבים או החכמים ציבור ודאי זוכה לשכר גדול, וכן כל המחזיק עול תו

 שמזכים את הרבים הרי הוא שותף לזכות גדולה.
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 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

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

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 ? טריפה היא אם" אדומה פרה"ה בדקו האם

יא ז ר ַהֹכֵהן ְוהֹוצִׂ ְלע  ל אֶׁ ה אֶׁ ם ֹאת  נ   וְנַתּתֶׁ ה ְלפ  ַחט ֹאת  חוץ ַלַםֲחנֶׁה ְוׁש  ל מִׂ ה אֶׁ יו. ֹאת 

 (ג, יט)

 סרי בתמני ויבדקיניה... לאלעזר יתה ותתנון: "מובא עוזיאל בן יונתן בתרגום

 ".טריפן

 הכהן כי עוזיאל בן יונתן כתב כיצד: ל"וז, הקשו בפרשתנו איגרי מרפסין ובספר

 שנינו( א"ע א"י) חולין במסכת לאוה, טריפות ח"בי האדומה הפרה את לבדוק צריך

 שחיטתה מה" -" ושרף... ושחט: "שנאמר, הפרה את בודקים אין כי מפורשות

 ".שלמה כשהיא שריפתה אף, שלמה כשהיא

 טריפות עשר בשמונה בדקו לא האדומה הפרה שאת העובדה מן: כן על יתר

 אין כן על ,טריפות אינן בהמות ורוב והואיל, הרוב אחר שהולכים הגמרא הוכיחה

 בתמני ויבדקיניה" וכתב זאת כל סתר עוזיאל בן יונתן, כן אם, כיצד. לבודקה צריך

 ", ?טריפן סרי

 הולכים ואין, למיעוטא שחיישינן מאיר כרבי סובר עוזיאל בן שיונתן לתרץ ואין

 .טריפות ח"בי האדומה הפרה את לבדוק צריך, לדעתו, כן ועל, הרוב אחר

 בן יונתן ואילו, מדרבנן אלא זה אין" למיעוטא חיישינן"ש הסוברים לדעת גם שכן

 .המקרא בביאור זאת כתב עוזיאל

", ושרף... ושחט: "שנאמר, שלמה כשהיא לשורפה חייבים, כאמור, הרי: ועוד זאת

 אפשרות כל אין זה במקרה", למיעוטא חיישינן" כי הסוברים לדעת גם כי ונמצא

 .ל"עכ, ?.  בשלמותה לשורפה יותהצ התורה שהרי, ולבדוק למיעוט לחשוש

 פי על  תירץ( ה"מ סימן ב"ח ד"יור) ל"זצ פראנק פ"להגרצ צבי הר ת"בשו (א

 שיש, חסיד יהודה רבי בשם כתוב כי, ץ"התשב בשם א"לרמ" משה דרכי"ב המובא
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 אם היא טריפה אם לדעת כדי חיה בעודה הבהמה גבי על ולמשמש היד להעביר

 .טריפה - לאו ואם, היא כשרה - ידו תחת רץלא עצמה תשפיל אם והיה, לאו

 ששריפתה כך, שלמה בעודה גם, הבהמה כשרות אם לבדוק ניתן זה באופן

 .שלמה בפרה תתבצע

 אדומה מפרה הגמרא הוכחת מהי: קושיה עדיין נותרה, זה תירוץ אחר גם, אמנם

 זו בדיקה בלא אולם, ל"הנ העצה כפי שבדקוה יתכן והלא, הרוב אחר שהולכים

 , ?הרוב אחר הולכין ואין, לטריפה חשש קיים

 וכל, הבהמה בנתיחת רק היא - גמורה בדיקה אמנם כי, לומר צריך בהכרח

 ומכל. רוב מטעם רק היא הבהמה כשרות, ל"הנ בעצה כגון - אחר באופן שבודק

, היד בהעברת לבדוק חיוב קיים כי, היא עוזיאל בן יונתן התרגום כוונת, מקום

 . גמורה בדיקה אינה זו יקהבד שגם למרות

 לכהנים כי, מחדש( צו בפרשת" )בחיי רבינו" ב שהנה תירץ יוסף גנזי ת"בשו (ב

 או, כשרה הבהמה אם מבחוץ בודקים היו ידיהם שעל, להם ידועים סימנים היו

 .טרפה

 בדיקה הקרבן כשרות את לבדוק יש אלא, הללו הסימנים על לסמוך אין, ואמנם

 שהתורה כיון, מעולה לבדיקה אפשרות שאין אדומה הפר לגבי אולם. פנימית

 כדי הללו בסימנים הכהנים השתמשו כן על, שלמה כשהיא לשורפה מצווה

 .לבודקה

 כי, רוב על שמסתמכים שלולא, היא רוב לדין אדומה פרה מדין הגמרא הוכחת

 את פיהם על ולקבוע הכהנים בידי שהיו הסימנים על להסתמך היה אפשר אי אז

 . הבהמה כשרות

 במסכת התוספות דברי פי על מיישב( ט"ל דעה יורה" )יצחק בית" ת"בשו (ג

 הענן שעמוד, המשכן דמלאכת ברייתא בשם שהביאו(, וכי ה"ד ב"ע ב"כ) שבת

 עד להם מאיר היה, במדבר ששהו השנים בארבעים המחנה לפני הולך שהיה

 .שבתוכו מה את ורואה, מבחוץ בחבית או בטפיח מסתכל היה שאדם
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 אדומה הפרה לגבי רק אמורים, עוזיאל בן יונתן דברי כי, לומר יש מעתה

 שנשארה למרות, טריפות ח"בי לבודקה היה ניתן זו בפרה, במדבר שנעשתה

 .שבתוכה מה כל וראו מאיר שהיה הענן עמוד ידי על וזאת, בשלמותה

, הדורות במהלך שנעשו האדומות הפרות משאר היא, רוב לדין הגמרא הוכחת

 כי לנו הרי, מבחוץ ולא מבפנים לא, כשרה או היא טריפה אם לבדוק ניתן לא בהם

 .להכשירה רוב דין על סומכים
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 בארה של מרים

יֹמן  ה ַעל ְפֵני ַהְיׁשִׂ פ  ְׁשק   , כ( במדבר כא)ְונִׂ

נגנזה בימה של טבריה והעומד באר הש בי תנחומאר ידברמצטט כאן את רש"י 

דברי רש"י אלו מעוררים בנו את  על הישימון מביט ורואה כמין כברה בים,

 בפשטות נראה בים של טבריא. היכן מקומה כיום של הבארהשאלה 

אמר רבי חייא: הרוצה לראות בארה של מרים, יעלה  .(שבת להאולם בגמרא )

דף על בספר וזו היא בארה של מרים.  לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים,

 ראהבאר נגנזה בימה של טבריה. ובגמש הנ"ל(רש"י ) מעיר על כך מדברי הדף

ואם כן נגנזה בים דהבאר היא כנגד ראש הר הכרמל  זכר לעיל שלפנינו איתא וכנ

 . הגדול

ונשקפה על פני הישימון אמר רבי חייה  ג(ה"ט בירושלמי )כלאים פ"אמנם מצינו 

בר בא כל מי שהוא עולה להר הישימון וראה כמין כברה קטנה בים טיבריא זו היא 

בארה של מרים אמר ר' יוחנן בר מרה שערינהו רבנן והא היא מכוונא כל קבל 

פני ה .רש"י הנ"לואם כן מבואר כתרעא מציעתא דכנשתא עתיקתא דיסרוגנין 

הר הכרמל והר מנסה לפתור את הסתירה בכך שמי שם( ירושלעל ה) משה

 .ני שמותשם אחד עהר הישימון הם 

ד( תמה שהר הכרמל הוא  ,כברא רבה בהגהותיו למדרש )ויק וריאלוד ד' ראך 

, בימה של רץ ישראלאצל הים התיכון, והבאר נגנז במזרח א רץ ישראלבמערב א

כי תשא(  שתפטרת פרבהל התורה )טבריה, ומצאתי דבר פלא בחתם סופר ע

ד כאן ע ,קאי אכרמל שהוא סמוך לימה של טבריה כידועכי בים יבוא שכתב 

להם, הרי הכרמל לא סמוך לימה של טבריה  ן. והדברים מופלאים ואין מבילשונו

 והוא דבר שבמוחש וכדברי הרד"ל וצע"ג.

ה , יניח חמהא הרוצה לידע שיעורו של ר' נחמימוברבינו חננאל )כאן( נה בוה

שם: וירד  בינו חננאל. גורס ברד כאןע ,בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה

חידוש גדול לדעת  ש לומראולי י ם כן. ואד כאןע ,ויטבול בימה של טבריה ויעלה



 

 נאעמ'  -אספקלריא 

 

הכרמל ועל זה כיוונה  שיטתוההרים שמול הכנרת נקראים לש, בינו חננאלהר

 ות.שיוכל הקיושבות ם כן מ, ואם סופרכוונת החת ם כן, וזה ג"להנ ראהגמ

 םתיאוריה נראה מתוך (יא)לר' אשתורי הפרחי, פרק  כפתור ופרח פרסמאידך ב

 רד"לוכתב ההוא הר הכרמל המוכר לנו היום, הוא על יד חיפה והר הכרמל ש

עד טבריה במזרח,  ולראות הר הכרמל במערבאפשר לעמוד בשלומר דוחק )שם( ש

, להר ישימוןאות בארה של מרים יעלה רס במס' שבת הנ"ל גבי הרוצה לרוולכך ג

 טעו הסופרים לכתוב גם בבאר כן.לכן בהר הכרמל מדובר  קודםשומשום 

ד( בארה של מרים  מןסי ,)מאמר גולת תחתיות חבת ירושליםכן הביא בספר ו

בתוך ים של טבריא, ועוד כ' בשם האר"י ז"ל דבלכתך דרך ים טבריא )היינו שפת 

באמצע הדרך ממש במקום שיש דקלים רבים בשפת  ים טבריא( אל חמי טבריא,

הים הוא מכוון כנגד מגדל אחד אשר בראש ההר, שם הוא בארה של מרים, ועתה 

שם דקלים וגם המגדל אינו נראה כי אם כשהולכים מתוך העיר אל חמי  ןאי

טבריא, באמצע הדרך )בערך( אשר שם חורבות מי"ג בי כנישתא, יש שם אבנים 

הים כנרת והולכים עליהם כמה אמות ואומרים סימנא מלתא כי  שנכנסים אל תוך

מפני הדרש על הפסוק  ישימוןשם הוא הבאר, ויש קוראים את ההר מול שטח הזה 

 שם. ד כאן דבריוהזה, ע

 סגולות הבאר

א מובמצאנו בחז"ל שיש לבאר זו סגולות מיוחדות לרפוי חוליים שונים, וכן 

יין חין התרחץ בבארה של מרים ונתרפא עדמוכה ש (במדרש )ויקרא רבה הנ"ל

כב( שסומא שירד וטבל בה נפקחו  ,קרח )פרשה יח שתבמדרש פר ן הוא, וכשם

 .יין שםע ,עיניו

בי בדרך רמז, דהנה בהקדמת ספר נגיד ומצוה מביא בשם הרה"ק ר ש לומרוי

ויטאל זצ"ל, כשבאתי אצל מורי האריז"ל ללמוד ממנו זאת החכמה היא  חיים

הלך מורי ז"ל לטבריא להוליכני עמו, ושם היה ספינה קטנה  -בלה חכמת הק

וכשהיינו מהלכים בספינה בתוך המים כנגד העמודים של בית הכנסת הישן, לקח 

מורי ז"ל כוס אחד ומילא אותו מים מבין העמודים והשקה לי אותם ואמר לי, 

אז עכשיו תשיג בזאת החכמה כי אלו המים ששתית היו מבארה של מרים ומ

 .ד כאןואילך התחלתי להכנס בעומק החכמה הזאת, ע
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כי כיון שיש בבאר זו סגולה לרפאות סומא בעיניו שלא יכל לראות, הש ש לומרוי

שיוכל כעת  ,רואהכן ם של אותו אחד שייש בה סגולה שיכולה לפקוח עיני נמי

בי לתלמידו ר דושלראות ולהתבונן בענינים רוחניים גבוהים וכמו שעשה האר"י הק

 )דף על הדף, שבת לה(. ודו"ק. ,ויטאל זצ"ל הנ"ל חיים

לדלות מים בכל מוצאי שבת,  ש אומריםוי :י( מביא ,רצטרח חיים או)הרמ"א

דבארה של מרים סובב כל מוצאי שבת כל הבארות, ומי שפוגע בו וישתה ממנו, 

 מרש לו. ויד כאן. ומסיים שם ולא ראיתי למנהג זה עד כאןע ,יתרפא כל תחלואיו

מא( מספר ומעשה באדם אחד  מן, ושם )סיבכל בובזה, דהנה המקור לדברים הוא 

שהיה מוכה שחין והלכה אשתו במוצאי שבת לשאוב מים, ונתעכבה יותר מדאי, 

ונזדמנה לה בארה של מרים ומלאה כדה מאותו מים, שבאת אצל בעלה כעס 

ר הכלי, ובכל (, ומרוב כעסו נפל כדה משכמה ותישבל כךעליה )על שאיחרה כ

ידע דהסיפור המובא לעיל מהמדרש  הכל בושהיינו  מקום שניתזו נתרפא השחין.

אי שבת קודש ועל פי זה כתב את במוכה שחין שנרפא מבארה של מרים היה במוצ

 דבריו שידלו במוצאי שבת קודש מן הבאר.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 תיההקדמת בהמה לאדם בש

ם יר  ת ְבעִׂ ה ְואֶׁ ֵעד  ת ה  ית  אֶׁ ְׁשקִׂ ַלע ְוהִׂ ן ַהןֶׁ ם מִׂ ם ַמיִׂ הֶׁ  )כ, ח( ְוהֹוֵצאת  ל 

אמרו חז"ל )ברכות מ' ע"א( אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו 

)ובגיטין ס"ב ע"א מבואר שגם טעימה אסורה(, וכתב המגן אברהם )קס"ז סקי"ח( 

אדם קודם לבהמה, כדאשכחן ברבקה בשם הספר חסידים )סי' תקל"א( שלשתיה 

 שאמרה )בראשית כד, מו( שתה וגם גמליך אשקה.

ובהגהות חתם סופר הוסיף שיש ראיה מהפסוק שנאמר בפרשתינו "והשקת את 

העדה ואת בעירם", דמבואר שלענין שתיה אדם קודם לבהמה. ובהגהות יד אפרים 

. ובאמת הספר העיר על המג"א שלא הביא פסוק זה )וראה מה שהאריך בזה(

חסידים עצמו הביא ראיה גם מפסוק זה, והמג"א הביא רק את הפסוק הראשון 

 שהובא שם )בפשטות משום שרצה לקצר(.

 צער צמא גדול מצער רעב

ובסברת החילוק בין אכילה לשתיה, כתב בשו"ת הר צבי )או"ח סי' צ'( שצער 

גדול של צמא הצמא גדול מצער הרעב, והאדם לא נתבע להמתין כשיש לו צער 

 )וכעי"ז כתב בתורה תמימה בראשית כ"ד אות י"ח ע"ש(.

אמנם זה רק בדרך כלל, אבל יתכן שיהיה לאדם צער גדול גם מרעב, ומשמע שאז 

לא יצטרך להקדים את הבהמה, ולפי דברי ההר צבי אין החילוק בין אכילה 

סידים לשתיה, אלא בין צער גדול לצער פחות גדול. וצ"ב לפי"ז למה הספר ח

והמג"א חילקו בין אכילה לשתיה ולא בין צער גדול לצער רגיל. וצ"ל שסו"ס יש 

 חילוק בין רעב רגיל לצמא רגיל, שצמא הוא צער גדול יותר.

ובאמת האור החיים )בראשית כד, כ( כתב שרבקה הקדימה להשקות את אליעזר 

האדם לפני בהמותיו כיון שראתה שהוא מצטער ביותר מחמת הצמא, ובכה"ג 

קודם לבהמותיו. וכן כתב בפרשתינו )כ, ח( שמשה הקדים להשקות את ישראל 

לפני בעירם, כיון שהיו בסכנה מחמת הצמא, ובמקום סכנה בודאי האדם קודם 
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לבהמותיו. אך לפי דבריו אין ראיה מהתורה לחלק בין אכילה לשתיה דוקא, אלא 

 כל החילוק הוא בין צער מועט לצער גדול.

זה מבוסס על חילוק בדרגת הצער, ומשמע לפי"ז שהטעם שצריך  והנה חילוק

להקדים באכילה את הבהמה הוא משום צער בעלי חיים, ורק יש חילוק כמה צער 

צריך האדם לסבול בשביל למנוע צער מהבהמה, כי יש דרגה של צער שעדיף 

שימנע צער מעצמו יותר משימנע צער מהבמה. ובאמת כ"כ בספר חרדים )פרק י"ד 

 אות א'( שהטעם שצריך להקדים את הבהמה הוא משום צער בעלי חיים.

 חילוקים נוספים בין אכילה לשתיה

וניתן לומר עוד חילוק בין אכילה ושתיה על דרך זו, שבאכילה אם האדם יאכל 

קודם זה יקח זמן רב, משא"כ בשתיה שהיא ברגע אחד, אין כלל צער לבהמה אם 

ם לפי זה בכה"ג שרוצה לאכול טעימה בעלמא האדם יקדים את עצמו אליה. אמנ

שלוקחת רגע אחד יהיה מותר להקדים אדם לבהמה גם באוכל. אבל יתכן שגזרו 

 גם טעימה אגב אכילה, כי אפשר להגרר מכל טעימה לאכילה.

ועוד י"ל, שבאכילה שקבוע לאדם זמן מתי אוכל, אפשר לדרוש ממנו שיתן 

מנע ממנה צער, וגם הוא עצמו לא יצטער כי לבהמתו אוכל לפני זמן אכילתו, וכך י

יתן לה לפני זמן אכילתו. משא"כ בשתיה שאין לאדם זמן קבוע לה, אלא זה בא 

מחמת צמא שמתעורר לפתע, לא דרשו מהאדם להצטער ולסבול כדי למנוע צער 

 מבהמתו.

עוד חילוק כתב בהר צבי שם, דעיקר הטעם שתיקנו להקדים את הבהמה, הוא 

שאם אדם יאכל קודם, יתכן שהוא ימשך באכילתו וישכח לתת  משום שחששו

אוכל לבהמתו. וחשש זה שייך רק באוכל, אבל בשתיה בודאי לא שייך לחשוש 

 שמא ימשך.

 דחיית הראיה מהפסוקים

והנה בשו"ת כתב סופר )או"ח סי' ל"ב( חולק על המג"א והספר חסידים, וכתב 

בשם אביו החת"ס שדחה את  שצריך להקדים בהמה לאדם גם בשתיה, והביא

הראיה מהפסוקים, דודאי כל הדין להקדים בהמה לאדם הוא רק בבהמה ששייכת 

לאדם, אבל מי שנותן לחבירו בודאי אינו צריך להקדים ליתן לבהמתו לפני שנותן 

לו עצמו, ולכן רבקה נתנה קודם לאליעזר. וכן בפרשתינו שמשה )או הקב"ה( הוא 
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להם ואח"כ לבהמתם ]ויש לדון בזה, דסו"ס אחרי שנתנו שנתן לישראל, נתן קודם 

לאדם את השתיה וזכה בה, למה לא יתן קודם לבהמתו, וצ"ל שמדובר שניתנו לו 

המים על דעת שישתה בעצמו, ולא על דעת שיתן לבהמותיו )וראה עוד באגר"מ 

 או"ח ח"ב סי' נ"ב([.

רמב"ן לדייק ובאופן אחר נראה לדחות את הראיה מפרשתינו, דהנה כתב ה

את העדה ואת בעירם', אבל כשזה אירע למעשה  והשקתשבהודעה נאמר למשה '

כי מרוב העדה ובעירם', ולא כתוב 'והשקה אותם'. וביאר הרמב"ן: " ותשתנאמר '

". ולפי"ז נראה לומר מיד נפלו על הנחל ושתו ,הצמאון ובראותם מים רבים נוזלים

אמר שיתנו לבהמות קודם, דכולם ישתו  שגלוי היה לפני ה' שכך יהיה, ולכן לא

יחד וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ובכה"ג שהמים מונחים לפני כולם, בודאי לא 

 שייך להקדים בהמות לאנשים ]והפסוק הזכיר את העדה לפני בעירם מפני כבודם[.

 במים של נס ודאי האדם קודם לבהמה

, דהנה כתב רש"י בפסוק ובעוד אופן נראה לדחות את הראיה מהפסוק בפרשתינו

". ויל"ע מה הראיה שהתורה חסה מכאן שחס הקב"ה על ממונם של ישראלזה: "

על ממונם של ישראל, והרי יתכן שהנס נעשה רק בשביל ישראל, ורק כיון שיצאו 

 מים מהסלע, אין מניעה להשתמש בהם גם עבור בהמותיהם.

ים גם עבור ובפשטות ההוכחה היא ממה שהתורה מדגישה שהמים מיועד

בהמותיהם. אך הקשה במצפה איתן )מנחות ס"ט ע"ב( דאולי התורה באה לומר 

שאפשר להשתמש בזה גם לבהמות אפילו שזה מים שנבראו בנס, דאם לא היה 

היתר מיוחד היה אסור להנות ממעשה ניסים ]ויש לדון בדבריו, דאולי כשאינו 

 נהנה בעצמו ממש מהנס אין איסור, ועי'[.

אר שכיון שהמים שיצאו מהסלע היו מים של נס, א"כ היה יכול לצאת ונראה לב

מים רק עבור ישראל בצמצום, וממה שנעשה נס ויצאו עוד מים גם עבור 

 בהמותיהם, מוכח שהתורה חסה על ממונם של ישראל.

ולפי"ז אין ראיה מהפסוק כאן שבשתיה אין הבהמות קודמות לאדם, כי דוקא כאן 

ידעו אם ימשיכו עוד לצאת, לא הקדימו את בהמותיהם, שהמים יצאו בנס ולא 

דאולי יצאו בסוף רק מעט מים, ואם יתנו אותם לבהמותיהם ימותו הם עצמם 

 בצמא. אבל כשיש לאדם מספיק מים אולי כן צריך להקדים את בהמותיו.



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 כח האמונה -מרים 

ֵאל ְבֵני י ֹבאווַ  ְשר  ל יִׂ ה כ  ֵעד  ְדַבר ה  ן מִׂ ׁש צִׂ אׁשֹון ַבֹחדֶׁ רִׂ ב ה  ם ַוֵיׁשֶׁ ע  ֵדׁש ה  ת ְבק  מ  ם ַוּת   ׁש 

ְרי ם ֵבר מִׂ ק  ם; ַוּתִׂ י ה ְוֹלא ׁש  ם ה  ה ַמיִׂ ֵעד  ֲהלו ל  ק  ה ַעל ַויִׂ  י"ב(, וברש-ַאֲהֹרן )כ, א ְוַעל ֹמׁשֶׁ

 מרים".  בזכות הבאר להם היה שנה םארבעי שכל מכאן - לעדה מים היה "ולא

ובשפתי חכמים )אות פ( "ואם תאמר למה לא היה הבאר בזכות אהרן או משה 

ויש לומר בזכות שהמתינה למשה על המים לראות מה יעשה לו כשהושלך בתיבה 

 לכך נעשה לה זכות זה של באר" וכן ביאר הרבינו בחיי.

כנגד מידה", וא"כ שומא עלינו וכידוע דרכו של הקב"ה להשיב בדרך של "מידה 

להבין איכה זכות הבאר עומדת מידה כנגד מידה לזכות המתנת מרים למשה על 

יד היאור. ובעיקר מה שאמרו חז"ל שעמידתה של מרים על שפת היאור זכות היא 

לה צריך עיון, שבפשוטו של מקרא "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו" 

התעניינות לידע כיצד יתגלגלו הדברים עם אחיה  )שמות ב ד( משמע שהיה במרים

כפי שכל בן משפחה מתעניין בגורל קרובו, ואין בכך כל מצווה ועשיית טובה, ואם 

 כן מדוע שתקבל על כך שכר שלא זכו לו משה ואהרן אלא היא לבדה.

 חוסן אמונתה של מרים

יוכבד והביאור בזה, שמרים נביאה הייתה ובזמן שגירש אביה עמרם את אמה 

התנבאה ואמרה "עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל" )סוטה יג א ועוד( 

ולאחר שחזר עמרם ונשאה ליוכבד נולד משה וכעבור ג' חודשים לא יכלה אמו 

עוד להצפינו ועשתה לו תיבה קטנה. ועל פי דרך הטבע לא היה כל סיכוי למשה 

ברעב ובצמא, ואילו להשאר בחיים, שהרי אילו לא ימצאהו אדם ימות ממילא 

ימצאוהו אזי אם יהודי הוא המוצא אינו יכול להחזיקו כגזירת המצריים, ואילו 

מצרי בודאי שלא יקחהו שהרי שונאים הם את ישראל. ואכן עמרם כיון שנתייאש 

הכה את מרים על ראשה ואמר לה "בתי היכן נבואתך" )ע"פ מהרש"א( ואף יוכבד 

ת נעורים )גמ' שם( כמנהג האֵבילֹות על בניהן נתייאשה ועל כן עשתה בתיבה חופ



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

שלא הגיעו לחופה )פירוש עה"ת לתלמיד הר"ן( ועל כן לא עמדו שניהם לראות 

 את אשר יקרה עם התיבה לפי שידעו שודאי ימות שם.

אך מרים בשונה מהוריה לא התייאשה, וכפי שדקדק האלשיך הק' בכתוב )שמות 

יעשה לו" ודקדק "מהראוי שיאמר מה יהיה ב ד( "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה 

מהנער" וביאר שכיון שהתנבאה שתוליד אמה בן שיושיע את ישראל "אין ספק כי 

ידעה בודאי שיעשה עודנה מתחזקת באמונת נבואתה ע"כ אומר הכתוב, כי הנה 

, אלא שלא ידעה מה יהיה הנס. וזהו אומרו לדעה מה יעשה לו, כלומר מה לו נס

 יעשה לו".יהיה הנס אשר 

 הבאר אף היא מכח אותה אמונה

נמצאנו למדים שכוחה של מרים היה באמונה תמימה בדבר ה' אף במקום 

שבמציאות נראים הדברים כנגד כל חוקי הטבע. וכידוע כוחו של צדיק אינו 

מצטמצם בו בלבד, אלא משפיע ומקרין על כל הדור כולו. ואף עם ישראל כאשר 

"צמאון אשר אין מים" )דברים ח, טו( היה צריך  יצא ממצרים אל המדבר מקום

לפחד ולחשוש ממיתה בצמא שהרי על פי דרך הטבע אי אפשר להתקיים שם 

אפילו יום אחד בלא מים, ואעפ"כ מכח אמונתה התמימה של מרים שמאמינה 

בדבר ה' אף במקום שנראה הדבר סותר לטבע האמינו אף ישראל בקב"ה, ומכח 

הדור כולו זכו העם למי הבאר שיכלו להגיע רק מכוח אמונה זו שהשפיעה על 

 אמונתה של מרים.



 

 נחעמ'  -אספקלריא 

 

א, "שליט נוביק הלוי יחיאל רבי נחשבה / הגאון

מרן  ספרי עורך אשדוד, – יוסף דעת כולל ראש

 ל"זצ רוזובסקי הגר"ש

 מתעלה -העוסק בתורה 

ה  עֹוֵסק ְבַתְלמוד ּתֹור  י ׁשֶׁ ל מִׂ ה -ְוכ  ְתַעלֶׁ   ֲהֵרי זֶׁה מִׂ

שבת קדש פרשת חוקת ישנו מנהג של תענית. וכך כתב המשנה ברורה  בערב

ביום ו' פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות, שבאותו סימן תק"פ, כתב התניא, 

ובמגן אברהם שם כתב, ולא  היום נשרפו עשרים קרונות מלאים ספרים בצרפת.

גורם קבעו אותו בימי החדש מפני שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה 

 ע"ש.  זאת חוקת התורה מתרגמינן דא גזירת אורייתא.גזירת התורה, 

והנה ודאי שעשרים קרונות מלאים ספרים שנשרפו, זו אבידה גדולה רוחנית 

שאין ביכלתינו לשערה, ואין ספק שחלק גדול מאותם ספרים לא נשאר לנו מהם 

דע כמה אפילו עותק בודד אחד, בעטיה של השריפה אשר שרף השם. ומי יו

חידושי תורה מסולאים מפז מגדולי הראשונים ואולי אפילו מדברי חז"ל הקדושים, 

 איבד עם ישראל בכך. המקום ימלא חסרונינו במהרה. 

שיום הפרשה גורם גזירת אמנם צריך להבין מה ענין זה שכתב המגן אברהם, 

ה אומר אין דבר ז התורה, משום דזאת חוקת התורה מתרגמינן דא גזירת אורייתא.

אלא דרשיני. ונראה דצריך לומר שכאן בא לידי ביטוי היותינו עם הנבחר, וע"כ 

הקב"ה מדקדק עמנו. והבן היטב. ואולם ברור גם שיש בפרשה זו גופא הפתרון 

זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה והתיקון שיגרום לקיום התורה, והוא, 

א דמסתברא טובא שכאשר ומילתמתקימת אלא במי שממית עצמו עליה. 

ויתכן מתחזקים בזה יש ויש סיעתא דשמיא מיוחדת, בשבוע של פרשה זו בדווקא, 

 גם באופן מיוחד ביום שישי...

וצריך להבין מה הפירוש שממית עצמו עלי'. ואולם ע"ד פשוטו צריך קודם לנסות 

וכבר  להפוך לבן תורה אמיתי, ולשאוף יותר לרוחניות ולבזות ולההביל הגשמיות,

 הבלגימטריא ד משהאמרנו על מש"כ בשם האר"י ז"ל שאם נסיר מגימטריא ד

, וח"ו אם אדם הופך הבל, והיינו שזהו ההבדל היסודי בין משה לקרח, הקרחנשאר 



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

את ההבל לאחשביה, שנותן חשיבות להבלי העולם הזה, ע"ז נאמר וילכו אחרי 

ר רַּ  הבלה ן ֵלִוי, ְבָכל יֹום ָויוֹ ויהבלו, וע"ז שנינו באבות פרק שישי, ָאמַּ ם ִבי ְיהֹוֻשעַּ בֶׁ

ְלבֹוָנה שֶׁ  ְבִריֹות ֵמעֶׁ ם לַּ ת אֹוי ָלהֶׁ רֶׁ זֶׁת ְואֹומֶׁ ְכרֶׁ ר חֹוֵרב ומַּ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמהַּ ל ּתֹוָרה, בַּ

ף ֲחִזיר ִא  ר נֶׁזֶׁם ָזָהב ְבאַּ מֱֶׁאמַּ ּתֹוָרה ִנְקָרא ָנזוף, שֶׁ ֵאינֹו עֹוֵסק בַּ ָכל ִמי שֶׁ ת  ָחהשֶׁ ָיָפה ְוָסרַּ

ב ֱאֹלִהים הוא חָ  ִםְכָּתב ִמְכּתַּ ֲעֵשה ֱאֹלִהים ֵהָםה ְוהַּ ֻלֹחת מַּ ם, ְואֹוֵמר ְוהַּ ל ָטעַּ רות עַּ

עֹוֵסק בְ  ָלא ִמי שֶׁ ן חֹוִרין אֶׁ ֵאין ְלָך בֶׁ ָלא ֵחרות, שֶׁ ל ִּתְקָרא ָחרות אֶׁ ֻלֹחת, אַּ ְלמוד הַּ תַּ

ְלמ עֹוֵסק ְבתַּ ֲחלִ ּתֹוָרה, ְוָכל ִמי שֶׁ ָּתָנה נַּ ר וִמםַּ מֱֶׁאמַּ ה, שֶׁ לֶׁ יֵאל וד ּתֹוָרה ֲהֵרי זֶׁה ִמְתעַּ

ֲחִליֵאל ָבמֹות. ע"כ.  וִממַּ

, במתנהוהנה חז"ל אומרים אם אדם משים עצמו כמדבר, התורה ניתנה לו 

הלא לא יתכן שפתאום הופך לתלמיד חכם שיודע מתנה, ולכאורה מה הפירוש 

ם היטב אשר פירש בזה ר' ירוחם זצ"ל, שכשיש את התורה גם מה שלא למד. אול

, והיינו שיש לו טבע כזה שהוא מתנהלאדם כשרון למשהו זה נקרא שיש לו 

שהתורה הופכת , הכונה  במתנהמוכשר לדבר מסוים, וכמו כן כשהתורה ניתנת 

, וזהו בתנאי שהוא משים עצמו כמדבר, והנה אלו בודאי דרגות אצל האדם לטבע

דרגות הפשוטות ניתן להשיגן גם בזמנינו, וזהו ע"י שקודם כל גבוהות, אולם ה

הבל האדם ידע מהו העיקר בחיים ומה הטפל. שזהו בעצם כל ספר קהלת, שפתח ב

 הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל...

ואין ספק שזהו זמן של סיעתא דשמיא, בדוקא כאשר קורין פרשה זו, והקב"ה 

בן , וזהו מה שאמרו אין לך מתנהתורה תנתן לנו ביעזור שנזכה להפוך בני תורה וה

 חרותכי ע"י  חרות וחירות,אלא מי שעוסק בתורה, וזהו הקשר האמיץ בין  חורין

מֱֶׁאַמר ומִׂ . בן חוריןנעשה  ה, ׁשֶׁ ְתַעלֶׁ ה ֲהֵרי זֶׁה מִׂ עֹוֵסק ְבַתְלמוד ּתֹור  י ׁשֶׁ ל מִׂ ה ְוכ  נ  ַםּת 

מֹות. יֵאל ב  ַמֲחלִׂ יֵאל ומִׂ מי שעוסק  כלמשמע  כל,אגב יש לדקדק הלשון ו ַנֲחלִׂ

 בתלמוד תורה, ללא יוצא מן הכלל... ויהי רצון שנזכה לזה. אמן.



 

 סעמ'  -אספקלריא 

 

נהוראי יוסף אוחנה, מרד"א  ברה /צוצות חיזוק ינ

כפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל ציון, 

 סמח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח, ושא"

 ביקות בה'אמצעי נפלא לד -חוקי התורה 

ר 'ֻחַקת'ֹזאת  ה ֲאׁשֶׁ ו ה ה' )יט, ב( ַהּתֹור   צִׂ

עליו ממים  זורקים -"פרה אדומה". אדם שהוא טמא  פרשתנו עוסקת בענין

וגדרים רבים נאמרו הלכות  .המעורבים באפר של פרה אדומה שרופה, והוא נטהר

ג(  ואומרים חז"ל )מדרש רבה יט, בפרשתנו. כאשר מפרטת התורהבפרה אדומה, 

שאפילו שלמה המלך, שהיה "חכם מכל האדם", לא הצליח לפענח את הסיסמה 

הקשה, מה הסיבה שדוקא פרה אדומה מטהרת? מדוע דוקא פרה העונה על כל 

, , תמימה, שלא עלה עליה עול, שאין בה שערות שחורות או לבנותטריוניםיהקר

 דוקא היא מטהרת, מדוע פרה אחרת אינה מטהרת?

ורה, באומרה: זאת "חוקת" התורה, זוהי 'חוקה'. חוק לא התחילה הת ןלכ

מבינים. ורבותינו זכרונם לברכה, האריכו מאוד בחילוק הגדול שיש בין "חוק", לבין 

"מצוה" שאינה חוק, כי המונח "חוק" הוא דוקא בלי הבנה, אף שיש לו הבנה 

 שהוא מקום, בכל זאת עושים מבלי להבין.-קיימת באיזה

זכה להבין מדוע אסור לעבור ברמזור אדום, וברוך ה' ניצל  למשל, אדם שלא

מתאונות רבות, בהן כמעט והיה בעולם האמת... והנה פתאום, באיזה צומת נקרא 

בקולי קולות "עמוד בצד". הוא עומד, ניגש אליו השוטר, ולפני שהשוטר מתחיל 

אינה  לדבר, הוא מקדים אותו ומשחיל משפט: "תראה, הן אמת שאי ידיעת החוק

פוטרת מן העונש, אבל אני, אני, יש לי השגה על החוק"... האם יעלה על הדעת 

שהשוטר יפטור אותו. להבדיל, כך הם חוקי התורה הקדושה, אף שיש להם הבנה, 

, ואם יש לאדם השגה על בכל זאת לא חייבים להבין, אלא עושים אף בלי להבין

 החוק, מה בכך!

הם משונים מחוקי אנוש. חוק שקבע אותו אלא שכמובן, החוקים של התורה 

אנוש, לפעמים יש טעויות! אבל החוקים של -איזה מחוקק, הוא לפי הבנת בן

התורה הקדושה, נחקקו על ידי ה' יתברך, יוצר בראשית, הוא יודע היטב את 



 

 סאעמ'  -אספקלריא 

 

ה"הוראות שימוש" הבסיסיות  ינםהטבעים שלנו, הוא היצרן שלנו, והחוקים שלו ה

ת האדם. הם המתאימים ביותר לפי הטבעים שלנו. מי שיאמר: בשביל ייעול תכלי

"אני לא מבין את החוק הזה", הוא בדיוק כאותו אדם שאומר: "איני מבין מדוע 

 .אסור לעבור ברמזור אדום". אדם כזה אומרים לו: "כשתגדל תבין..."

 אך, רבותי, חייבים אנו להבין להיכן אנו חותרים בקיום ה"חוקים" של הקב"ה.

 כלית בריאת האדםת

תחילה, כבר למדנו שעיקר תכלית בריאת העולם הוא כדי להטיב לנבראים, ולכן 

ברא ה' אותנו כדי להטיב לנו בעולם הבא, שהוא עיקר תכלית הבריאה. אלא 

הוא אינו נהנה  -שגזרה חכמתו יתברך, שלפי שאדם שאינו יודע ומכיר מהו "רע" 

לד האדם לעולם הבא, אלא צריכים אנו באמת מן הטוב, לכן לא מספיק במה שנו

 -לעבור ולחיות בעולם הזה, שבו יש טוב ורע, ועל ידי שאנו נדבקים בה' יתברך 

אנו מתקרבים אליו עוד ועוד, ומכירים אותו יתברך עוד ועוד, ואז אנו מכירים 

שהטוב, שהוא ה' יתברך, הוא הטוב האמיתי. טעמו וראו כי טוב ה'. כי אדם 

הוא יותר מכיר את הקב"ה מאדם שלא מקיים מצוות כלל. וכן מי שעושה מצוות 

 שעושה "קצת" מצוות, הוא מכיר את ה' פחות ממי שעושה "הרבה" מצוות.

ולכן, עיקר התכלית בעולם הזה היא, שעל ידי התורה והמצוות נכיר את ה', 

' ונאהב אותו, ונגיע להכרה וידיעה מוחלטת, שאין דבר יותר טוב מן הדביקות בה

יתברך, ושנגיע להכרה ברורה שכל זולת זה שיחשיבוהו בני אדם לטוב אינו אלא 

 הבל ושוא נתעה.

ולכן הקב"ה משפיע עלינו הרבה טוב. ועל ידי שאנו עושים מצוות אנחנו משרים 

עלינו הרבה שכינה. אך, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו גם "רע", ולפעמים, מה 

לתוך הכלים שלנו, העפר הזה  [עוונות, טומאהשהם ]נעשה, אבל נכנס "קצת" עפר 

שנכנס בנו שהוא שוקל לדוגמה קילו אחד, הוא גורם שנקבל שכינה בפחות קילו 

 אחד, שהרי הוא יושב במיכל המיועד למילוי שכינה ותופס שם מקום סתם.

לכן, בשביל לקבל את ה"שכינה" וה"טוב" מה' יתברך, צריכים אנו לרוקן ולהוציא 

שנדבק בנו מהבלי זה העולם. וצריכים אנו תחילה להוציא ולבטל את את ה"עפר" 

 מה שכבר יש בתוך הכלים שלנו.
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 הקשר בין החוקים לדביקות בהשי"ת

וזוהי פעולת קיום ה"חוקים". כי כשהקב"ה מצוה אותנו לקיים את ה"חוקים", 

ת מגלים אנו בכך ביטול מוחלט אל היישות שלנו, הרי איננו מבינים סיבה מוצדק

לעשיית אותו הדבר, ולמה שנעשה מה שאנו לא מבינים, הרי אנחנו אנשים 

"נורמליים", "שפויים", "מציאותיים"? ועל ידי העשייה, אנו מגלים את ההתנהגות 

-בצורה של "עבדים", אשר אין לעבד שום דעה משל עצמו, כל כולו רק רצון הבעל

אמר לעשות, אנו עושים מבלי הבית שלו. גם אנו מבוטלים כלפי רצונו יתברך, הוא 

להבין. אנו מבטלים את כל ה"דעה" העצמית שלנו, הממלאת את הנפש ועוצרת 

 את השכינה להכנס בנו.

דוקא בכך אנחנו מכינים את עצמינו לקבל את אורו יתברך, את הטוב שה' יתברך 

משפיע עלינו בכל רגע ורגע. רק צריכים לפשוט ידים ולקבל. מי שעובר ברחוב 

קים עליו מקומה עשירית שטרות של כסף, אם הוא לא יפשוט יד לתפוס, הוא וזור

ימשיך הלאה לרחוב השני, לשם כבר לא מגיע כסף. ואיזה מסכן, הוא יגיע לבית 

הרוח מעיפה את השטרות מקסימום כמה מטרים ₪.  20שלו אפילו בלי שטר של 

 לצדדים, לא יותר מזה.

תברך, צריך לעשות "מעשים", להראות לו זאת אומרת, בשביל לקבל "טוב" מה' י

שאנחנו "עבדיו". להתכופף ולהשתחוות לו, באותה פעולה שמתכופפים ומרימים 

את השטרות מן הריצפה. כך אנו גם מתכופפים ושופכים את "הרע" שבנו על 

הרצפה, ואז מוכנים אנחנו לקבל שכינה. ובכך אנו מראים סימני "עבדות", בכך 

הכלים מן ההבלים, שאל כלים אלו יוכל ה"טוב" הגדול הזה אנחנו מרוקנים את 

להכנס, אשר בטוב הזה יש את כל ההצלחות בעולם. ההצלחות ברוחניות, 

 ובגשמיות.
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' דוד חיי' ס"מח נפש דוד / הרב דוד פישהוף,

 ב"ב על מינצר ד"הגרח מתורת

ר ה   בגדי הכהונה של אהרן בעלייתו לֹהר ה 

ת ַאֲהֹרן אֶׁ  ֵסף וֵמת ׁש  ְוַהְפֵׁשט אֶׁ ז ר ְבנֹו ְוַאֲהֹרן ֵיא  ְלע  ת אֶׁ ם אֶׁ ְלַבְׁשּת  יו ְוהִׂ ד   ם )כ, כו(ת ְבג 

רש"י )ד"ה את בגדיו( פירש: את בגדי כהונה גדולה הלבישהו והפשיטם מעליו 

לתתם על בנו בפניו. כך הוא ברש"י שלפנינו, אמנם במוסגר הביאו שבדפוס ראשון 

,[ הפשיטם מעליו לתת על בנו בפניו. וליתא הנוסחא היא: בגדי כהונה גדולה]

תיבת הלבישהו. ולפי"ז לא לבש אהרן בגדי כהונה קודם העליה לֹהר ָהָהר, אלא 

 היה לבוש בהם קודם לכן.

אמנם בפירוש ר' יעקב קניזל ]מרבני פאס, נדפס פירושו על רש"י בספר 'פירושים 

אם כן מה צורך יש לו על התורה'[ כתב וז"ל: פירוש, שאין הכונה בגדי חול, ש

לאלעזר שיתן לו בגדי חול. ואם תאמר מנין היה לו לאהרן בגדי כהונה באותה 

שעה והלא בגדי חול היו לו, לכן אמר רש"י הלבישן והפשיטן. עכ"ל. הרי שגם 

לפניו היה הנוסח כלפנינו, ומבואר שהלביש משה את אהרן בגדי כהונה קודם 

תב וז"ל: והקרוב, כי כאשר ירד אהרן מעשות העליה לֹהר ָהָהר. אמנם ברמב"ן כ

התמיד והקטיר הקטורת והעלה הנרות, העלה אותו אל ֹהר ָהָהר כשהיה לבוש 

בגדי כהונה והפשיט אותם, עכ"ל. ומבואר שלא לבש אהרן את הבגדים רק קודם 

עלייתו לֹהר ָהָהר, ואף לשון הרמב"ן דייקא לומר שכבר היה לבוש קודם לכן בבגדי 

אמנם ודאי עלה לֹהר ָהָהר בבגדי כהונה, כמבואר בספרי )האזינו, שלט(  כהונה.

ובתרגום יונתן )וכ"ה בתו"כ ויקרא ח, ז(, וכן ביארו המפרשים שהם "בגדיו" של 

אהרן, וראה באוה"ח הקדוש שהם הבגדים המיוחדים לאהרן. ]ודרש כעין ייתור 

ו בו לשון הכתוב שווה עיי"ש. ורבינו בחיי דרש כעין גזירה שווה, וז"ל: מצינ

בהלבשה והפשטה, בהלבשה נאמר וילבש משה את אהרן את בגדיו, וכן בהפשטה 

ת ְבָגָדיו )פסוק כח(, כלומר ויפשט כענין וילבש. וכוו ֲהֹרן אֶׁ ת אַּ ה אֶׁ נתו וַּיְַּפֵשט ֹמשֶׁ

ְםִעיל. וכן לשון הזוה"ק )ח" ת הַּ ג, קפג, לכאורה לפסוק בויקרא )ח, ז( וַּיְַּלֵבש ֹאתֹו אֶׁ

משה את אהרן את בגדיו וכתיב וילבש אותו  ]אולי צ"ל ויפשט[ הה"ד וילבשא(: 

השתא משה אעדי מניה מה דיהב ליה וקב"ה אעדי מניה מה דיהב . את המעיל

ומשה אעדי לבר. וקב"ה לגו. ועד  ,לאותרווייהו אפשיטו ליה לאהרן מכֹ  ,ליה

 [.זכאה חולקא דמשה .קב"ה לא אעדי ,דאעדי משה
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 יצד הותר לאהרן לצאת בבגדי כהונה חוץ לעזרהכ

אלא שגם אם לא לבשם רק קודם העליה לֹהר ָהָהר, עדיין קשה כיצד עלה אהרן 

לֹהר ָהָהר בבגדי כהונה, הרי אין יוצאים בהם מן העזרה. והיא קושיית ה"ר יחיאל 

מפרי"ש ]מבעלי התוס', הביאה בספר הדר זקנים[. ותירץ שם בשם י"א שהיינו 

קא בשעת עבודה, אבל שלא בשעת עבודה אין חומרא בבגדים מלהוציאם חוץ. דו

והכי נמי אמר בני אהרן בבגדיהם, בגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם 

עליהם אין כהונתם עליהם. וקצת דומה לזה שאין הבגדים קדושים אלא בשעת 

ך אין קדושה עבודה, עכ"ל. ולכאורה כוונתו שכשם שאין כהונה בלא בגדים, כ

 בבגדים אלא בשעת עבודה. ויש לעיין. עוד כתב שהוראת שעה היתה.

 האם כשהלביש משה את אלעזר בגדי כהונה, היתה זו משיחה

ומכח קושיא זו כתב ר' יהודה החסיד בשם זקנו רי"ח בש"ם שלא היו בגדי כהונה 

ת אלא בגדי שופט. ובזה תירץ קושית הר"ר אברהם, מה צורך היה להלביש א

אלעזר בגדי כהונה, הלא על פי הדיבור היה ובשמן המשחה היה. אמנם הבעל 

הטורים כתב שהוא למ"ד כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה )הוריות יא, ב( ודרש 

ְשָּתם ְלָעָזר בְ  והלבשתם והלבשתם, ְוִהְלבַּ ת אֶׁ ְשָּתם אֶׁ ֹנת )שמות כט, ח( ְוִהְלבַּ נֹו. ֻכּתֳּ

 א משיחה. מה התם משיחה, אף הכ

וראה זה פלא, במדרש תנחומא )ישן הוספה ב(: וכיון שרצו ליכנס במערה אמר לו 

משה, אהרן אחי, שם מתו אברהם יצחק ויעקב ואתה לובש בגדי כהונה, שמא 

תטמא אותם. לבוש אתה בגדי אלעזר ואלעזר ילבש בגדיך ונכנס אני ואתה 

אלא  ,אמאי לעיני כל העדה: במערה, וכן עשה, ע"כ. ומבוארים דברי הזוה"ק )שם(

ולא יימרון דהא אתנגיד על ידא  ,לאבגין דאהרן חוה רחימא דעמא יתיר מכֹ 

ומשה משיך לאהרן במלין עד דסליקו לטורא וכל ישראל הוו חמאן  .דמשה

. והיינו שההפשטה בשעתא דאפשיט משה לבושי דאהרן ואלביש לון לאלעזר

כח העוסק בהפשטת הבגדים והלבשתם היתה לעיני כל העדה, חוץ למערה. ופסוק 

לאלעזר, גם הוא היה לעיני כל העדה האמור בסוף פסוק כז. וראה לשון רש"י 

בפסוק כ"ט )ד"ה ויראו כל העדה( והוא כמבואר במדרש )במדב"ר יט, כ( פתח 

הקב"ה  את המערה והראהו להם. ובתרגום יונתן )פסוק כט( כתב שירד משה מן 

 ך ראו כל העדה שמת אהרן. ההר בבגדים קרועים, ובכ
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 שירה על הנס

ז יר א  ֵאל י ׁשִׂ ְשר  ת יִׂ ה אֶׁ יר  י ַהֹזאת ַהחִׂ ה ֱענו ְבֵאר ֲעלִׂ  )כא, יז(  ל 

)ענייני הלל עמ' קכד(: "והנה מו"ר הגאב"ד דבריסק שליט"א זה לשון העמק ברכה 

ר בשם אביו מרן הגר"ח הלוי ז"ל דיש לעיין אם יבוא נביא בשם ה' ויאמר שה' אמ

יעשה לישראל נס, או אם ימצא מי שיהיה לו ביטחון גמור בה', בטחון של מאה 

אחוזים, שבהחלט יעשה השם לו נס, אם ראוי לומר בכה"ג את השירה מיד קודם 

בתהילים ואני בחסדך  שירה. ואמר שזהו באור הכתוב י חובתהנס ולצאת בזה יד

בטחתי יגל לבי בישועתך, פי' אף שיש לי ביטחון הגמור בישועתך, בזה רק יגל לבי 

כי גמל עלי, לאחר שגמל עלי, והיינו לאחר הנס,  -בישועתך, אבל מתי אשירה לה' 

 ".אז אשירה לו, שזהו דין שירה על הנס שאין אומרים השירה אלא לאחר הנס

  עכ"ד.

ה א( וז כתב בפ' בשלח )לח,לק רבינו הגר"ח על השל"ה שוהנה בדבר זה נח

עתידין ישראל  תשורי מראש אמנה )שיר השירים ד,ח( ,איתא דרש רבה: במלשונו

שירו לה' שיר חדש כי נפלאות ' :א( שנאמר )תהלים צח, ,לומר שירה לעתיד לבוא

ו בעתידין א הודי הי ,וקשה עתידין שיאמרו לעתיד לבא הוא כפל .וכו' 'עשה

דמדת צדיקים הוא מיד שהובטחו לדבר טוב לומר  ,הענין הוא ,בלעתיד לבוא וכו'

שיר ושבח להשי"ת מיד אף שעדיין לא נתקיים, כי זה הוא מצד האמונה 

ובזה מבואר המדרש שעתידין ישראל ...  שמאמינים בדבריו ברוך הוא וברוך שמו

יאמרו שירה על מה  כלומר עתידין כשיתבשרו להגאולה ,לומר שירה לעתיד לבוא

שעתיד לבא דהיינו על הנסים שיבואו שיתבשרו עליהם יקדימו לשורר מיד ויהיו 

 "....בחוזק אמונתם כאילו נעשה

ובאמת יש לנו לברר מה סברת הגר"ח, ומה אכפת לן ואם רוצה אדם להתחסד 

 ולהקדים את השירה לנס אדרבה ואדרבה. 

על השלמת החסרון, שמתחילה פשוט ששירה היא  ראהבהשקפה ראשונה נהנה 

נחסר האדם משהו, והוא צועק לה' ומשנענה אומר הוא שירה על השלמת 
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חנון ה' וצדיק ואלוקינו מרחם",  -החסרון, וכלשון המשורר: "אנא ה' מלטה נפשי

שאין סוף  ראהפשוט. אמנם באמת נ הזל בשם ה' כי אמילם" וכ -"כל גויים סבבוני

של הנס, היה האדם במצב מסוים והתערער עליו  השירה שם, אלא שכך היא דרכו

לא די שנשלם חסרונו אלא שזוכה הוא לתוספת ברכה, ובאמת  -עולמו, ומשנענה 

כן הוא הדין וכך היא המידה שבדכדוכה של נפש בונה האדם את עצמו והופך 

לכלי מחזיק ברכה, וככל שהכלי גדל כן הוא מקבל שפע ביותר. ודבר זה מפורש 

"אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה", שהנה אם עניינה של השירה הוא בקרא: 

די לה לאבן שתהיה אחת מאבני  ןכם הוא הודיה על השלמת החסרון בלבד, א

משלים רק הבניין ולמה לי שתהיה ראש הפינה, אלא הם הם הדברים שאין הנס 

סרון החסרון אלא מגדיל ומרומם, וההודיה על הנס אינה רק על בחינת השלמת הח

אלא הודיה על אותה תוספת ברכה, שלא רק שלא נמאסה האבן אלא אף הייתה 

, שלא רק שנצלו ישראל אלא שזכו ם סוףלראש פינה. ודוגמת הדבר היא קריעת י

 לביזת מצרים שהוא תוספת ברכה על מצבם הקודם. 

ובזה נבין דברי הגר"ח ועומקם, שהנה גם אם אדם מאמין באמונה שלמה שיינצל 

שעתה אין הוא מרגיש חיסרון במה  ה ברורייעו הקב"ה ויושיעו מצרתו, הן זושיס

שאין לו את אותה תוספת ברכה, שכך היא דרכו של אדם, בשעה שרואה הוא את 

אם עוד רגע יזכה לקחת את ביזתם, ואף אם  ת ליהמצרים עומדים עליו, מאי אכפ

סוגל להרגיש את יאמין באמונה שלימה שיצילו הקב"ה באיזו דרך, אין הוא מ

חסרון הביזה כדי להודות על השלמתה, נמצא שאם יאמר השירה טרם קרות הנס 

יאבד הוא את השירה וההודיה על תוספת הברכה, והיינו דברי הגר"ח שכן הוא 

הדין, לומר השירה רק משעה שנעשה הנס בפועל, שאז הלב מרגיש ההרווחה 

 השלימות. בתכלית  ונמצאת השירה שבברכה ובתוספת הברכה 

שהנר הראשון בחנוכה הוא על  רששפי ית יוסףזו נבין עומק דברי הב דהובנקו

ונמצא שלא היה הנס אלא  נצחון המלחמה שהרי השמן עצמו הספיק ליום א'

הוא תמוה שמדוע לנו להדליק הנרות בגלל נצחון  ורה. ולכאשבעה ימים

ן הוא עצמו השמ ךהיטב שנס פ תי שפירהמלחמה, אמנם לפי המתבאר הכא א

לתא שהמלחמה היתה נס, שאין סוף עניין הנס השלמת החסרון אלא גם יגילוי מ

שאם לא היה נס פח השמן לא היינו יכולים להורות המשכת תוספת ברכה, 
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שנצחון המלחמה היה נס, אבל מעתה כך היא המידה שהודיית נס המלחמה 

 תהיה על ידי הודיית נס השמן.

זבפרשה: "וזהו לכאורה דקדוק הפסוק  ִחיָרה א  ת הַּ ", כלומר דוקא ָיִשיר ִיְשָרֵאל אֶׁ

זלאחר קרות הנס אז שייכת השירה, וכן " ה ָיִשיר א  ת ִיְשָרֵאל וְבֵני ֹמשֶׁ ִחיָרה אֶׁ  הַּ

ֹזאת ם " )שמות טו, א(. "'לה הַּ ן ֲאִביֹנעַּ ר ְדבֹוָרה וָבָרק בֶׁ " ֵלאֹמר ַביֹום ַההואוַָּּתשַּ

ֲעלֹות ְבשוב , ")שופטים ה, א( םַּ ת ִציֹון ָהִיינו ְכֹחְלִמים ה'ִשיר הַּ ת ִשיבַּ ז, אֶׁ ִיָםֵלא  א 

 ב(. -וגו'" )תהלים קכו, א ְשחֹוק ִפינו וְלשֹוֵננו ִרָמה
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 כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון' לממונות הוראה ובית

"ח הכנסות והוצאות? האם גבאי בית כנסת חייב למסור דו

 ?ומה לגבי מנהלי מוסדות

ְׁשבֹון  ַעל ים ֹבאו חֶׁ י וגו'ֵכן ֹיאְמרו ַהֹםְׁשלִׂ ְׁשבֹון -כִׂ ה ֵמחֶׁ ְׁשב וגו'ֵאׁש י ְצא  ַבד חֶׁ ם א  יר   ֹוןַומִׂ

 ל(-)כא, כז

מעשה בגבאי בית כנסת, שהיה פעיל מרכזי בבניית בית הכנסת, איתור תורמים, 

פועל, וכל הנדרש להעמיד את בית הכנסת על מכונו. ואחרי מעקב אחרי הבניה ב

שבית הכנסת קם, והתחיל להביא הכנסות מהשכרת אולם וממקווה וכדו', הגבאי 

מסרב למסור דו"ח הכנסות והוצאות. האם ניתן לחייבו למסור דו"ח מסודר? ואם 

 אינו מוסר דו"ח, האם ניתן לפטרו?

 כללי חובת השקיפות בממון ציבור:

קר הדין, צדקה נגבית על ידי אדם בודד, ואין לחשוד בגבאי צדקה שפועל מעי

שלא כדין )שו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ג', שם נתבאר כי צדקה נגבית בשניים, רק אם 

יש לגובה הצדקה סמכויות בנושא זה. אך על עצם איסוף ושמירת הכסף, אין צורך 

באי הצדקה לעשות פעולות בשניים, וניתן לסמוך על גבאי יחיד(. אך אסור לג

שונות העלולות להביא מצב שחושדים בו שפועל שלא כדין )כגון להחליט בעצמו 

שהוא יבצע עבודה בתשלום לבית הכנסת, והוא גם יחליט אם העבודה מבוצעת 

כהוגן וכמה משלמים עליה. כיון שהדבר תלוי בשיקול דעת, ויש לו נגיעות 

אלו בעצמו. יו"ד סי' רנ"ז סעיף ב'. ושם אישיות, אסרו עליו להחליט החלטות 

נתבאר החובה להרחיק מחשד בכל מצב שהוא. וכך נפסק גם בהלכות השבת 

אבידה, כי כאשר לא מאתרים את המאבד, ומוכרים את האבידה ע"מ לשמור 

עבורו את הכסף. המוצא לא יקנה בעצמו ללא שמאות חיצונית. ורק לאדם אחר 

חיצונית(. כך גם הגבאי חייב להתרחק מכל מצב  המוצא רשאי למכור ללא שמאות

שעלולים לחשוד בו. ואם אינו נאמן על הציבור, חובתו לתת דו"ח מסודר, ואין 

 סומכים עליו באיסוף הכסף ושמירתו.
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 למי יש סמכות לדרוש דו"ח מגבאי בית הכנסת?

באופן כללי, מעיקר הדין, בתי הכנסת שייכים לכלל הציבור בעולם, ואינם 

יכים רק למתפללי בית הכנסת. שהרי הוקדשו על דעת כלל הציבור שאפשרי שי

שיזדמן למקום )שו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף ז'(. אמנם כיום מקובל לבנות את בתי 

הכנסת על דעת קהילה מסויימת, או מגזר מסויים באיזור בית הכנסת וכדו'. וע"כ 

, הם אלו שעבורם הוקדש רק אנשי אותה קהילה או אותו מגזר המתגוררים באיזור

בית כנסת, והם מוגדרים כבעלים של בית הכנסת. וכל מי שמוגדר כבעלים של 

 בית כנסת, רשאי לדרוש שיהיה דו"ח מסודר.

למרות זאת, מנהג המדינה, שלא יתכן שיבוא כל אדם בודד ויטריד את הגבאים, 

להחליט אם וע"כ נהגו שהציבור בוחר נציגים, ונציגי הציבור הם אלו שרשאים 

 לבקש דו"ח, או לסמוך על נאמנותו של הגבאי.

 ומה לגבי קופת צדקה או מוסד ציבורי?

אם אדם הקים קופת צדקה או מוסד ציבורי, ורשם זאת כעמותה על שם שבעה 

חברי עמותה כחוק. ע"פ החוק שבעת חברי העמותה הם האחראיים הבלעדיים על 

נראה את העמותה וחברי העמותה העמותה. אולם למרות זאת, יש מצבים שאנו 

ככיסוי משפטי בעלמא, ולא נאפשר להם לקבוע בעלות על העמותה. זאת כאשר 

הקופה או המוסד מתנהלים ביושר ובהגינות, גם כלפי התורמים, וגם כלפי 

הציבור. אך אם המוסד אינו מתנהל ביושר, בית הדין יהיה רשאי להורות על 

 הדחת מנהלי המוסד.

 ען על חסיון פרטים אישיים וכדו'?ואם הגבאי טו

מצוי בעיקר בקופות צדקה, שם אם יפורסמו פרטי הנתמכים, יגרם להם בזיון 

גדול. וודאי שאסור לפרסם את פרטיהם. ע"כ קבעו הפוסקים שאין למסור את 

הפרטים לכל דורש, גם אם אנשים טוענים לחוסר אימון בגבאי. ומאידך לא יתכן 

לט. ע"כ יש לקבוע נאמנים מטעם הציבור, שהם יקבלו שלגבאי יהיה חסיון מוח

דו"ח מפורט, ובלבד שיהיה ניתן לסמוך עליהם שישמרו על חסיון מלא ועל כבוד 

הנתמכים )נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד קנ"ז, הובא בפתחי תשובה סי' רנ"ז סק"ב(. 

ר תפקיד זה מוטל על בית הדין, אמנם אם אינם מצייתים לבית הדין, יהיה מות
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לפנות לרשויות, לאחר קבלת אישור מבי"ד. כך גם אם הגבאי חושש מהשלטון, 

רשאי הוא לתת את הדו"ח רק לנאמנים מיוחדים מטעם הציבור, שיהיה ניתן 

 לסמוך עליהם.

 החובה באופן כללי להתרחק מחשד, והאיסור לחשוד בכשרים:

בממון  כל אדם חייב לעשות ככל האפשר כדי שלא יחשדו בו, בין אם עוסק

הציבור כפי שהתבאר בשו"ע יו"ד סי' רנ"ז מקרים שונים, ואפילו דיין חייב לנמק 

את פסק דינו, אם בעל הדין חושד בו. אמנם כתב בספר חסידים סי' ש"ל כי אם 

חושדים בגבאי צדקה שהעלים כסף מהקופה, ובפועל הוא הביא את הכסף לעניים 

גדולה. עדיף לגבאי שילבינו את מכובדים, שאם תתברר זהותם יהיה להם בושה 

 פניו ולא יתבייש העני, מאשר שיאמר למי נתן את הכסף ויתבייש העני.

ומכל מקום אסור לחשוד בגבאי הצדקה והממונים על הציבור, כל עוד אין הם 

מתנהלים בצורה סבירה אך מותר לחשוד אם הם מתנהלים באופן המביא את 

סי' לח(. וכתב בספר חסידים סי' מד,  הציבור לחשוד בהם )שו"ת מהר"י ברונא

שאסור לאדם להביא עצמו לידי חשד, כדי שלא להכשיל את הציבור באיסור חשד 

 בכשרים.

 בברכת שבת שלום, הרב אליעזר דוידזון

 ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בדיני ממונות.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 נצל את זמנך! –עסוק בתורה 

ל י י מות ְבֹאהֶׁ ם כִׂ ד  ה א   .. )יט, יד(ֹזאת ַהּתֹור 

 אמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלאהגמרא דורשת )ברכות סג:(: 

 .שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל שממית עצמו עליה, במי

האם אין זה סותר למה שנאמר "וחי בהם" )ויקרא יח, ה( והגמרא )עבודה זרה 

 כז:( דורשת: ולא שימות בהם?

 אל תאמר לכשאפנה אשנה

מבאר בעל התפארת שלמה שחז"ל באו להורות לנו כאן כלל גדול ומסר חשוב 

ולזרז את עצמו לעסוק בתורה בכל עת בעודנו בחיים  מאד. אדם צריך להחיש

בעולם הזה, ולא יאמר לעצמו לכשאפנה אשנה, שמא לא ייפנה. עליו להיות ירא 

וחרד, וכל רגע יהיה יקר בעיניו, כל יום וכל שעה תנוצל על ידו לעסק התורה 

 ולקיום מצוותיה.

ו לשוב יום אחד כשיגיע לעולם הבא, גם אם ישלם כל הון שבעולם כדי שיתנו ל

 לזה העולם ולעסוק בתורה ולתקן מה שעיוות, לא יאפשרו לו.

 בעולם הבא זה כבר מאוחר...

חז"ל )פרקי רבי אליעזר, פרק מג( מספרים שכאשר ריש לקיש נפטר, באותו יום 

נסתלקו מהעולם כל אותם גזלנים שהיו חבריו הראשונים. כאשר הם ראו את 

לקיש בעולם הבא, שיושב בגן עדן העליון עם הכבוד והגדולה להם זוכה ריש 

הצדיקים, ואילו אותם, הגזלנים, דחפו מדחי אל דחי, צעקו בצר להם לאמר, הרי 

 הוא היה עמנו!

 השיבו להם, הוא פירש ממכם ועסק בתורה ובמעשים טובים.

בקשו הגזלנים שיניחו להם וישובו ויעסקו בתורה מעתה. ענו להם, היה לכם 

 בעודכם בחיים. כעת זה כבר בלתי אפשרי.לחזור בתשובה 
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 וחי בהם! –אדם כי ימות באהל 

כל זה נרמז במילים "אדם כי ימות באהל", ללמדך שכאשר אתה בא לעסוק 

בתורה, תזכור כי יום אחד תמות באהל, ויבואו ימים בהם תבקש לשוב ולעסוק 

 בתורה וכבר לא יניחוך.

רגע מזמנו, ומשתדל למלא את שעותיו מי שזוכר ויודע זאת, מנצל כל יום וכל 

 היקרות בתורה ובמעשים טובים.

 ושוב ... לפני מיתתך!

לכן המשנה )אבות פרק ב' משנה י'( אומרת: ושוב יום אחד לפני מיתתך. להעירך 

שתדמה בנפשך כי היום הזה הוא היום היחיד שנשאר לך להיות בעולם הזה, כדי 

 לנצלו ולעשות תשובה לפני מיתתך.

 –כוונת ריש לקיש שאמר "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה" זו 

להורות שמי שחושב בכל יום שהנה הוא כבר הולך למות, מנצל כל רגע בעודנו 

חי, וממילא תתקיים בו התורה. כל חיותו בעולם הזה היא רק עבור התורה שיכול 

 ללמוד בכל יום.

ו ואת עיתותינו, עד שיתקיים בנו דבריו אלה ממריצים אותנו לנצל את זמננ

היום  ", האםאשר אנכי מצוך היום לעשותם"מאמר חז"ל על הפסוק )דברים ז, יא( 

 ולמחר לקבל שכרם. ,היום לעשותם -? אלא לעשותם ולא למחר לעשותם

 לפי מידת ניצול הזמן, כך יגדל השכר. –ואין ספק 

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

  ארץ ג' עממין
ם ְבק   ע  ב ה  אׁשֹון ַוֵיׁשֶׁ רִׂ ׁש ה  ן ַבֹחדֶׁ ְדַבר צִׂ ה מִׂ ֵעד  ל ה  ֵאל כ  ְשר  ת ׁש  ַוי ֹבאו ְבֵני יִׂ מ  ם ֵדׁש ַוּת 

בֵ  ק  ְרי ם ַוּתִׂ ר ַעל ְגבול אֶׁ מִׂ ה  ל ַאֲהֹרן ְבֹהר ה  ה ְואֶׁ ל ֹמׁשֶׁ ר ה' אֶׁ ם )כ, א( ַוֹיאמֶׁ ץ ֱאדֹום ר ׁש  רֶׁ

ְשר   ְבֵני יִׂ י לִׂ ַתּתִׂ ר נ  ץ ֲאׁשֶׁ רֶׁ א  ל ה  י ֹלא י ֹבא אֶׁ יו כִׂ ל ַעם  ֵסף ַאֲהֹרן אֶׁ רֵלאֹמר: ֵיא   ֵאל ַעל ֲאׁשֶׁ

ה )כ, כג יב  י ְלֵמי ְמרִׂ ת פִׂ ם אֶׁ יתֶׁ   כד(-ְמרִׂ

)ב"ר מד, כג(: רבי דוסתאי בשם רבי שמואל בר נחמן אמר לפי אמרו במדרש 

שאינו מזכיר כאן החוי לפיכך הוא מביא רפאים תחתיהם רבי חלבו בשם רבי אבא 

בשם רבי יוחנן כך עלה בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה 

 עממים, את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני, ולא נתן להם אלא ז' את החתי ואת

הפרזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי הרי 

שבעה, וכו', ואיזה הם הג' שלא ניתן להם וכו', רבנן אמרי אדום ומואב וראשית 

בני עמון הם הג' שלא נתן להם בעוה"ז, אדום שנאמר )דברים ב( כי לא אתן לך 

ב כתיב )שם( אל תצר מארצו ירושה כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר, ובמוא

את מואב ואל תתגר בם מלחמה, קנזי הוא מעשו, קיני וקדמוני הוא מעמון ומואב, 

אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים מאמרו של הקב"ה, אבל עכשיו 

 שבעה נתן להם שנאמר )שם ז( שבעה גוים רבים ועצומים ממך".

קברו בסמיכות לג' ארצות אלו. והנה, לכשנתבונן נראה, שמרים אהרן ומשה נ

מרים נקברה בקדש בסמיכות לאדום בצד הדרומי, אהרן נקבר בגבול אדום בצד 

 הצפוני של ארצם, קרוב לארץ עמון, ואילו משה נקבר בערבות מואב. 

וידועים דברי המקובלים וההולכים בדרכם, שטעם מיתת משה אהרן ומרים 

תיקון השלם, והיה משה נכנס לא"י במדבר, משום שאילו לא חטאו ישראל היה ה

ובונה המקדש והיה עת משיח, אלא מאחר שחטאו במדבר עדיין לא הגיע זמן 

הגאולה השלמה, ולעתיד כשיגיע זמן תיקון העולם, אז משה מכניס, שיכנס נדחי 

 ישראל ומשה גואל אחרון. 
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והנה משה אהרן ומרים הם כנגד ג' העמודים שעליהם העולם עומד, משה הוא 

כנגד התורה, אהרן כנגד עבודה, ומרים כנגד גמ"ח. משה ואהרן היו ראשית 

התורה והעבודה בישראל, וגם במרים מצאנו גודל גמ"ח דידה, שהיתה פועה את 

הולד במצרים, והמתינה לאחיה, וכמו שמשה ואהרן למדו דעת את העם באנשים 

כנגד זה  לימדה מרים דעת את הנשים, כך שגמלה חסד בהפלגה לכל ישראל.

הועילו לישראל בג' דברים, משה כנגד המן, כי התורה היא הלחם. אהרן כנגד ענני 

הכבוד כי העבודה היא כבוד ה', וגם כבוד ה' חופף על עבדיו ועובדיו. מרים כנגד 

 גמ"ח הגורם שפע הטובה בעולם הזה, ולכן השפיעה את המים. 

 כנגד הקדושה יש לטומאה ג' כנגדם 

היא מידת הרציחה, על חרבך תחיה, היפך גמ"ח. גם מבואר הנה מידת אדום 

בפרשה שלמרות שישראל הבטיח לו דרך המלך נלך וכו' לא הסכימו לסייע 

במאומה לישראל. מידת הרציחה והאכזריות לשני, היא היפך מידת החסד של 

מרים. אכן מאחר שעדיין לא שלמו ישראל לגמרי במעלתם לכן מתה מרים ונקברה 

 שם. 

, ואמרו חז"ל הקניזי, שאמרו חז"ל שבעלה של מרים היה כלב בן יפונה ודע

שעזובה זו מרים, שלא רצו לשאתה, אבל כלב נשאה. נמצא שכלב עשה עמה חסד 

גדול. אולם כנגד זה קיבל את הבטחת 'הבתים' של מרים, שהם בתי מלוכה, כי 

כות החסד מלכות בית דוד מזרעו וזרעה, וכמו שאמרו חז"ל במדרשם. נמצא שז

עמדה להם להקים מלכות, שכל מושג המלכות היא החסד והשלמת חסרונם של 

העם )עיין ברכות ג: עמך ישראל צריכין פרנסה(. גם כל מגילת רות היא להודיע 

שכרם של גומלי חסדים. נמצא שמרים ובעלה היו כנגד הקליפה של הקניזי. היינו 

 כנגד מידת האכזריות, לקיים גמילות חסדים. 

והנה כנגד התורה היא מידת התאוה, ענין פעור, כי התאוה והתורה מצרנים 

זל"ז, וידועים דברי התוס' בשם המדרש, שעד שאתה מתפלל שיכנסו ד"ת לתוך 

פיך התפלל שלא יכנסו מעדנים וממתקים לתוך פיך. גם הלשונות של אילת 

תורה  אהבים ויעלת חן וכו' נמצאו בשוה על התורה ועל הפכה בתאוה. ]גם

 ותאוה אותיותיהם שוות מלבד א' ור' המתחלפים[. 
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כנגד תאות פעור, תאות מואב שפרסמה בגלוי גנות זנותה, נקבר משה בערבות 

מואב, שישראל יתדבקו בתורה ובאהבתה ישגו תמיד, ולא ישגו אחר תועבות 

 העולם הזה. 

קדמה  ומשמע מדברי המדרש שהקדמוני זהו מואב, ונראה שנקרא כך, כי התורה

לעולם, וכמו שהתורה קדמה לעולם, כך עצם מציאות בריאת העולם היא לעונג, 

 אלא שהם הפכו ענג לנגע כדאי' בספר יצירה. נמצא שזה לעומת זה הם עשויים.

והנה מדת אהרן היא ממוצעת בין התורה לחסד, כי ענינה עבודת הלב הבאה 

בלא תורה כלא חשיבא. לידי ביטוי במעשה. פרי התורה היא העבודה, והעבודה 

גם עבודה תלויה בחסד, וצא ולמד על השלום שהיה אהרן משים בישראל, ובין 

 ישראל לאביהם שבשמים, וברכת הכהנים היא וישם לך שלום. 

כך גם מידת עמון היא ממוצעת בין מואב לאדום, ולכן שכנו ביניהם. מחד גיסא 

ר שזה תאותה בגלוי וזה היו דבוקים בתאוה, כבת הצעירה של לוט, ואיתא בזה

באיתכסיא )ודוק ענין אוריה החיתי שנפל בחרב בני עמון ומעשה דבת שבע(, 

ומאידך גם מצאנו שלא קדמו בלחם ובמים, שזה גם מדת אכזריות. נמצא שמידתם 

ממוצעת ביניהם. כי עיקר פשעם הוא בלב. ומשמע מדברי המדרש שהקיני הם 

 עמון. 
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 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 עליה עצמו להמית

ה ֹזאת ם ַהּתֹור  ד  י א  ל י מות כִׂ ל ְבֹאהֶׁ א כ  ל ַהב  ל אֶׁ ֹאהֶׁ ל ה  ר ְוכ  ל ֲאׁשֶׁ ֹאהֶׁ א ב  ְטמ  ְבַעת יִׂ  ׁשִׂ

ים  (יט, יד) י מִׂ

כתתו עצמכם על דברי תורה כדאמר ריש לקיש דאמר ריש לקיש מנין " ובגמרא:

 התורה זאת מרשנא עליה, עצמו שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית

 (.ב"ע סג ברכות" )באהל ימות כי אדם

הנה יש להבין את העניין של ממית עצמו עליה הנאמר על הלומד את התורה 

הק'. וכן להבין את הדרשה שנדרשת דווקא כאן בטומאת מת ובטהרה ע"י פרה 

 אדומה.

על פרה אדומה אומר רש"י הק' בתחילת הפרשה "גזירה היא מלפני ואין לך 

הרהר אחריה". על אף שאדם נוצר עם דעת אשר מבדלתו משאר בעלי רשות ל

חיים, וזה כתר לראשנו ואם אין דעת הבדלה מניין, ורשאי להרהר בשכלו ולהגיע 

למסקנות ע"י ההבנה שקיבל מה' ית', אך בנוגע לטעם המצוות ובפרט טעם מצווה 

אחכמה והיא  זו, אין רשות להרהר, וכנאמר ביוצרות הנאמרות בש"ק פרה "אמרתי

רחוקה, בכן אין לעמוד בסודה, ואין להגיע יסודה". לדעת עליון אין אפ' להגיע ואף 

בשכלנו האדיר....וכמו שנאמר במשנה במגילה  "האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך 

 משתקין אותו" וברע"ב "שעושה מצוותיו של מקום רחמים, והם אינן אלא גזירות".

 התבטלות יסודה -אדומה פרה

היסוד הנזכר שאין אפשרות להגיע בשכלנו לדברים העומדים ברומם של מצוות, 

לוקית, -זה היסוד למצוות פרה אדומה ולכל התורה כולה, שיסודה היא חכמה א

שאין לאנשים בני תמותה יכולת לגעת בקצה קציהם של טעמי המצוות ]על אף 

ולם, שכלו שאשר להתעמק בהם[ משום קטנות שכלנו אל מול כוונת בורא ע

 ודעתו.

על פי זה אפשר להבין הפשט של "ממית עצמו עליה" אין התבטלות גדולה מזו 

קדם התורה ונותנה כמו להמית עצמו, דעתו ושכלו לפני נותן התורה גם בעידנא 

 דעסיק בה, והוא יגע להבין סודותיה. 
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יש להמית עצמו ולקבל את הדברים כמו שהם, ולהבין שמצוותיו של הקב"ה הם 

גזירות מלך ממ"ה שאנו קטנים, זעירים, וננסים מדי בשביל להבינם. ועל כן נאמר 

עניין ממית עצמו עליה דווקא במצוות פרה אדומה שהיא היסוד לעניין האמור 

 "אחכמה והיא רחוקה".
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 ודורשיו דור דור

שנה. לאחר חטאי המרגלים וקרח בשנה  33אמצע פרשתנו יש 'קפיצה' של ב

ָיֹבאו40-השנייה במדבר, מדלגים לשנת ה ל ִיְשָרֵאל, ְבֵני . וַּ ה, כ  ֵעד  ר ה  ש ִצן, ִמְדבַּ ֹחדֶׁ  בַּ

ב ָהִראשֹון ְבָקֵדש וגו'. הדור שעליו נגזר למות במדבר תמו בעוונם, והללו,  ָהָעם וֵַּישֶׁ

מצרים הצעירים בגרו. דור המדבר הלך, -ם ומזומנים להיכנס לארץ. יוצאימיועדי

 דור חדש בא.

דור דרכי הנהגה מותאמים לדור. הסגנון משתנה, הגישה והאופי מתעדכנים.  לכל

התורה הק' נצחית היא, אך 'המעטפת' מתחדשת. נשווה לספר תורה שבהיכל. 

הקלף, הקולמוס והדיו אף הם צורת הכתב נותרה כפי שהיא מאות בשנים. יריעות 

רקמת המעיל והאבנט, וההיכל עצמו... ראו זה  -. אך המעטפת ...(בערך)ללא שינוי 

 חדש.

סמוך ליציאת מצרים, ברפידים )בשלהי פרשת בשלח( צמאו אבותינו למים. 

ח ָהָעם ִלְפֵני הקב"ה צוה את משה ֲעֹבר ְטךָ  ִיְשָרֵאל ִמִזְקֵני ִאְּתךָ  ְוקַּ  בוֹ  ִהִכיתָ  רֲאשֶׁ  ומַּ

ת ְיֹאר אֶׁ ח הַּ ית  ְבָיְדָך...  קַּ כִׂ מו ְוי ְצאו ַבּצור ְוהִׂ םֶׁ ם מִׂ וגו'. ואילו בפרשתנו נאמר  ַמיִׂ

אל הסלע, ולא להכות. אמרו רבותינו גדולי הדורות, שלא דרך  לדברלמשה 

הנהגת הדור הראשון כהרי דרך ההנהגה בדור השני. בדור הקודם היה עליו 

 כעת דרכי הפעולה נשתנו. )עי' בספה"ק הסברים שונים לשינוי.(להכות, אך 

 להביט יהין ומי', חמה כפני משה פני'הרי . החמורות מן היא מריבה' 'מי פרשת

, בנוגע לחינוך בימינו. 'על על עצמנוהבה נדבר  ?כלל ֲהָיִבין יביט ואם? בחמה

כו אותנו, החיים השתנו, אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו' מאז שאבותינו חינ

וכך ממשיכים להשתנות עד שבנינו יחנכו את דורותינו. העולם שונה! האם לילדים 

היום יש תעצומות נפש כמו שהיו לנו? והאם הבוגרים של היום הם הבוגרים של 

פעם? אני שומע מחנכים הטוענים בלהט, כי השינויים בדרכי הענישה הם הגורם 
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בצור' ויש  והכיתעדים. ואולם האמת היא, כי יש דור של 'ל'ירידת הדורות' לה אנו 

 אל הסלע'!  ודיברתםדור של '

היום מחממים במהירות במיקרוגל, משוחחים בזמינות בנייד, מתכתבים 

בתכיפות, משלמים בקלות בכרטיס ובודקים בלוח דיגיטלי מתי האוטובוס מגיע. 

אין כח נפשי  וממילאלריסון, אין איפוק, אין הרגל לסבלנות, אין מציאות המחנכת 

, אמת, החינוך העולם השתנהלקבל חינוך נוקשה. חסרה הכנעה. עלינו להפנים כי 

 נותר אותנטי, אך הדרכים להשיגו שונים.

מחנך חשוב פגש אותי, ושאל "אדם קנה פרחים לכבוד שבת, אך הם סגורים 

השבת?" ומסוגרים. המכיר אתה פטנט שימהר את פתיחתם, ויפארו את שלחן 

מהולים במים שבאגרטל יזרזו את פתיחת כותר הפרח. "ומה  שכפית סוכרהשבתי 

דעתך" המשיך ושאל "אם קנו זר פתוח מאוד, ורוצים שיעמוד ְבָיְפָים ולא ינבלו 

בתוך המים יסייעו  טיפות אקונומיקהמהר, מה עושים?" הפעם השבתי "כמה 

שקלע והשיג את מבוקשו,  לפרח לשמר את פריחתו". חייך איש החינוך, כמי

הצעירים זקוקים  לכל גיל גישה אחרת!"השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך! 

ל'סוכר' להביאם להתפתחות נאה, אך בכדי לשמור על הבוגרים, לעצירת כמישה, 

 נאלצים להשתמש אף בחומר חריף...". 

"ל זי"ע היה אומר בענוותנותו, על מאמר חז רבי נפתלי צבי מרופשיץהרה"ק 

שהקב"ה הראה למשה 'דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו". מדוע לא נאמר 

"דורשי דור ודור, מנהיגי דור ודור"? אלא, קודם הראהו את הדור, וכשראה משה 

דור כה ירוד הסכים "שאפילו נפתלי ישמש דורש ומנהיג". בכל מליצה טמון רעיון 

אישית, -יתר, תקשורת בין עמוק! דורנו זקוק ליצירתיות חינוכית, סובלנות

והתגמשות הנהגתית! אין אנו משנים כחוט השערה את היעד המסור לנו, רק 

! הבה נתבונן, הצלחת 'ש"ס ארטסקרול' באה מתוך ולטובה'הכלים' מתחדשים, 

שחידשו והקלו על הלומד, באו לפשט ולהסביר. זה צורך הדור! נצטרף למהפכה 

 ונפשט עקמומיות שבלב.  חיובית זו! נקל ונקרב, נסביר פנים

 חבר -מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com   
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת חוקת

דעות  2ועוד  1, 3ה רבינו בכינוי אך לא במפורש )היכן בפרשה נרמז מש .א

 ברש"י(? 

 היכן הושווה משה רבינו כנגד כל כלל ישראל? והיכן הושווה למקום? .ב

 אימתי כלו מתי מדבר?  .ג

 איזו לשון בפרשתנו מתפרש עפ"י טעם קריאת שמו של אחד מהשבטים?  .ד

איזו לשון שנאמרה למלאכים בפרשת וארא ומוזכרת בפרשת משפטים,  .ה

 מצאת ב' פעמים בפרשתנו? נ

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' קרח 

 ? כפשטו מוזכר והיכן? כפשטו דלא קרבן של שם מוזכר בפרשתנו היכן .א

, לקטורת בתחילת הפרשה נזכר קרבן מנחה, ולביאור הראשון ברש"י הכוונה

ר שנא' )טז, טו( ה וִַּיחַּ ר ְמֹאד ְלֹמשֶׁ ל וַֹּיאמֶׁ ל ד' אֶׁ ן אַּ ל ֵּתפֶׁ ת   אֶׁ ְנח   י"וכתב רש וכו'. םמִׂ

, אומר והמדרש, אליהם תפן אל מחר לפניך מקריבין שהםהקטורת  ,פשוטו לפי

 תניחנו, לרצון לפניך יקובל לא חלקם אף, צבור בתמידי חלק להם שיש אני יודע

 תקבלם אל, מנחתם אל תפן אל( ז אות) בתנחומא ומקורו כד.תאכלנו ולא האש

                                                
 התמידים על ולכן פי' מנחה נקראת אינה וביאר בשפתי חכמים שהביא רש"י דברי המדרש משום שקטרת כד

 אמר וגם בכתוב, מנחה יקראו התפלה גם הקרבנות כל כיהתמיד. אבל ברמב"ן )שם( כתב " מנחת עמהם שמקריב

 לפניך", ע"כ.  שיקריבו דבר איזה ן,קרבנהו אונקלוס
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 אמר כך. מנחתם אל ומהו עבודתם, אל ןתפ אל לומר למקרא צריך היה. בתשובה

 חלק להם שיש באלו אני יודע, עולם של רבונו, הוא ברוך הקדוש לפני משה

 אל, מבניך אלו ופרשו הואיל .יום בכל לפניך מקריבים שישראל מנחה באותה

 . תאכלנו לא האש תניחנו, בחלקם תסתכל

ש ְלךָ  ִיְהיֶׁה זֶׁה ובסוף הפרשה נאמר )יח, ט( קֳָּדִשים ִמֹקדֶׁ  ְלָכל ָקְרָבָנם ָכל ָהֵאש ִמן הַּ

ם ת  ְנח  ָטאָתם וְלָכל מִׂ  .ואשמם חטאתם ופירש"י מנחתם וכו' ֲאָשָמם וְלָכל חַּ

 .כמשמעו

 (?2) יהודה ממלכי אחד הוזכר היכן .ב

 הוזכר ברש"י בב' מקומות.עוזיה מלך יהודה 

ח הִיְהיֶׁ  ְוֹלא וכו' ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ִזָכרֹון )יז, ה( .1 ֲעָדתוֹ  ְכֹקרַּ ר ְוכַּ ֲאשֶׁ ר כַּ  ְביַּד ד' ִדבֶׁ

ה  הכהונה על לחולקים רמז, משה אל כתב ולא משה ביד ומהו  י"רש. לוֹ  ֹמשֶׁ

 כשלג מצורעת ידו והנה ויוציאה שנאמר, בידו משה שלקה כמו, בצרעת שלוקין

 . בצרעת עוזיה לקה כן ועל, כה(ו, ד שמות)

ְיִהי )יז, כג( .2 ָרת וַּ ח ְוִהֵמה כו'ו ִמָםחֳּ ֵטה ָפרַּ ֲהֹרן מַּ ח וַֹּיֵצא ֵלִוי ְלֵבית אַּ רַּ ָיֵצץ פֶׁ  ִציץ וַּ

 אף, הפירות מכל להפריח הממהר הפרי הוא, שקדים ולמה י"ופירש. ְשֵקִדים וִַּיְגֹמל

 זרחה והצרעת, בעוזיה שמצינו כמו, לבא ממהרת פורענותו הכהונה על המעורר

 .(יט, כו ב-הימים דברי) במצחו

 

                                                                                                                                                                         
והנה מצאנו לשון מנחה גם במנחת יעקב לעשיו וליוסף, וצ"ב. ועוד יש להבין מדוע גם תפילת מנחה נקראת כן, וכן 

ל( ד, ד בראשית)גם המנחות, וגם שאר הקרבנות מצאנו בהרבה מקומות שנקראו מנחה, ובראשם  בֶׁ  הוא גַּם ֵהִביא ְוהֶׁ

ְבֹכֹורֹות ן אנוֹ ֹצ  מִׂ ְלֵביהֶׁ ע ,וֵמחֶׁ ל ד' וִַּישַּ ל אֶׁ בֶׁ ל הֶׁ תוֹ  ְואֶׁ ְנח  ב( ד-ג, ג מלאכי)וכן  .מִׂ ר וכו' ְמָצֵרף ְוָישַּ ת ְוִטהַּ וכו'  ֵלִוי ְבֵני אֶׁ

ִגיֵשי לד' ְוָהיו ה מַּ ְנח  ה ְוָעְרָבה. ִבְצָדָקה מִׂ ְנַחת 'לַּ  וכו'.  ִוירוָשָלִם ְיהוָדה מִׂ

 למנח כדמתרגמינן ,הגדול אורו והשקט השמש מנוחת לשון ומנחה)שמות יב, ו( " ולגבי תפילת מנחה כתב הרמב"ן

 חכמים", ע"כ. שהזכירו קטנה ומנחה גדולה מנחה והן( ח ג בראשית) יומא

ועפי"ד נוכל לומר שגם בשאר המקומות השם מנחה נקרא על מנוחה ונחת רוח, ולכן המנחה המובאת לעשיו 

תכן לומר עוד, שקרבן שבא בהתנדבות ומרצון האדם נקרא מנחה, וממילא נוכל נקראה כן, שבאה להניח דעתו. וי

 לומר שגם כאן הקטורת שהביאו עדת קורח נקראה מנחה, שבאה מתוך התנדבות ורצון.

ועפי"ז יתבאר גם מדוע אמר משה אל תפן אל מנחתם אחר ששמע דברי דתן ואבירם, שעד כה סבר שרצונם להביא 

 רוח, ומדבריהם למד שכל רצונם הוא רק בשררה, ולכן ביקש ממד' שלא יפנה אליהם.קרבן לד' ולעשות נחת 
 מנלן בגופו לוקה בכשרים החושד.( צז שבת) ל"ועיין בכלי יקר כאן, )הבאנו דבריו בקיצור( שביאר עפ"י דברי חז כה

 ישראל את שדח ומשה, אמת הדבר היה אם הנחשד על לבא ראויה שהיתה מכה באותו נלקה שהחושד', כו ממשה

 היה שאילו, מלבך הכל בודה ואתה' ה אליך נראה לא שאמר קרח דברי ממש והיינו בנבואתו, מאמינים בבלתי

 הוא נלקה בהם שאין במה שחשדם ולפי, זה בצרעת לוקין ישראל היו אז נבואתו מכחישין ישראל שהיו אמת הדבר

 של נבואתו על חולק הכהונה על החולק כל כי עתבצר לוקה הכהונה על שהחולק ברורה ראיה ומכאן, מכה באותה

 משה וכו'. ע"כ.
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 ?הפסק בלא תמידות מבטא המזבח על העולים מהדברים זהאי .ג

ָדִשים ְּתרוֹמת ֹכל )יח, יט( קֳּ ר הַּ ִּתי לד' ִיְשָרֵאל ְבֵני ָיִרימו ֲאשֶׁ יךָ  וְלָבנֶׁיךָ  ְלךָ  ָנתַּ  ְוִלְבֹנתֶׁ

ית עֹוָלם ְלָחק ִאְּתךָ  ַלח ְברִׂ ם מֶׁ  מלח תברי י"רש. ִאָּתךְ  וְלזְַּרֲעךָ  ְלךָ  ד' ִלְפֵני ִהוא עֹול 

 ברית. אחרים את ומבריא, ומתקיים ,הבריא בדבר, אהרן עם ברית כרת. עולם

 .לעולם מסריח שאינו, למלח הכרותה כברית. מלח

ְשִבית ומלח קרב על המזבח עם כל הקרבנות, שנא' )ויקרא ב, יג( ְוֹלא ַלח תַּ ית מֶׁ  ְברִׂ

יך   ל ֱאֹלהֶׁ ךָ  ֵמעַּ ל ִמְנָחתֶׁ ְקִריב ָקְרָבְנךָ  ָכל עַּ ח ּתַּ לַּ  שהברית. ברית מלח י"ופירש. מֶׁ

, במלח במזבח ליקרב התחתונים המים שהובטחו בראשית ימי מששת למלח כרותה

 .בחג המים וניסוך

 אב הברית זאת הכתוב יעשה בקרבנות ברית שהוא "ובעבור ן )שם("הרמב ופי'

( ה יג ב"דהי) דוד ובמלכות( יט יח במדבר) כהונה במתנות ויאמר הבריתות לכל

 .כובקרבנות" המלח כברית קיים הוא כי מלח יתבר

                                                
 אחד בא, בערכאין העלה ולא חתם ולא כתב ולא, לאוהבו שדה שנתן למלך וכתב ע"ז ברש"י )לעיל יח, ח( "משל כו

 כאן אף, בערכאין ומעלה לך וחותם כותב הריני לנגדך ויערער יבא שירצה מי כל, המלך לו אמר, השדה על וערער

 וכו'. ,"עולם מלח בברית כהונה מתנות ד"כ לו ונתן הכתוב בא, הכהונה על אהרן כנגד וערער קרח שבא פיל

ר ע והנה עה"פ )טז, ה( ֹבקֶׁ ת ד' ְוֹידַּ ר אֶׁ  חלק גבולות, משה להם אמר, בקר, ומדרשו )שם( י"כתב רש וכו' לוֹ  ֲאשֶׁ

( ה, א בראשית) בקר ויהי ערב ויהי שנאמר, זו את לבטל תוכלו כן, לערב בוקר להפוך אתם יכולים, בעולמו ה"הקב

יְַּבֵדל ֲהֹרן וִַּיָבֵדל כך(, ד שם) וַּ  (.יג, כג א-הימים דברי' )וגו להקדישו אַּ

 מים בין לחושך וכו' אור בין לחול קודש בין המבדיל אומר היאך הבדלות והנה אמרו חז"ל )פסחים קד.( סדר

 כרותה הטעם שנכרתה עימו "ברית מלח" כמו שנתבאר "שהברית וכו'. ואפשר שזה התחתונים למים העליונים

במלח", והיינו שכשם שמששת ימי בראשית  במזבח ליקרב התחתונים המים שהובטחו בראשית ימי מששת למלח

קיימת כשנקבעו סדרי בראשית והובדלו המים העליונים מן התחתונים נכרתה הברית עמהם, כך הברית עם אהרן 

 א להפכם. שא"כסדרי בראשית 

 רבי וכו', טוב כי בשני כתיב אין ויש להעמיק עוד בעניין, דהנה איתא במדרש )בראשית רבה פרשה ד' אות ו( למה

 לתקונו שהיא מחלוקת אם טביומי רבי אמר. למים מים בין מבדיל ויהי: שנאמר, מחלוקת נבראת שבו אומר חנינא

 .וכמה כמה אחת על בובולער שהיא מחלוקת טוב, כי בה אין, ולישובו עולם של

וצ"ב, הלא גם היום הראשון נאמר ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ולא נחשב כיום שנבראה בו מחלוקת, וצ"ל 

ויתכן דהמחלוקת דאיתא כאן הוא  שהרקיע הוא דבר המבדיל, והאור והחושך אין צריכין לדבר המבדיל ביניהם.

ה, ואם לא היה עושה ד' הרקיע שיבדיל ביניהם היו המים התחנונים רצון המים התחתונים להיות קרובים לשכינ

 עולין למעלה.

 שיקרא' ה רצה )הבאנו דבריו בקצרה( "ולא יקר שמים, כתב בכלי לרקיע אלהים ויקרא והנה עה"פ )בראשית א, ח(

 אש מלשון גזרנ שמים כי השלום על המורה שמים בשם ונקרא, יפריד אחים ובין מבדיל מסך על המורה רקיע בשם

 לשם שהיא מחלוקת כל (יז.ה אבות) ל"רז שאמרו והיינו שמים, מהם ונעשה ונתחברו ביניהם שלום שעשו מים

 .ל"וק שמים שם כהוראת השלום שתכליתו מחלוקת ל"ר 'כו שמים

 שמשה ובכח מים אלקיך, כתב הרמב"ן )בתוך דבריו( "שהמלח ברית מלח תשבית והנה עה"פ )ויקרא ב, יג( ולא

 וכו'. )עיי"ש באריכות( והאש והמים המדות מכל כלולה הברית והנהוכו'  מלח יעשה בהם הבא

נמצא א"כ, שהמלח בדברי הרמב"ן הוא כעין השמים בדברי הכלי יקר, ששניהם באים מהחיבור בין האש והמים, 

המלח הוא דבר  ולכן הפיוס שנתפייסו המים התחתונים הוא המלח שמורה על השלום וביטול המחלוקת. ולכן

 . מתקיימתכדרך שהמחלוקת שהיא לשם שמים  ומתקיים,שאינו מסריח לעולם 

שמורה על ביטול המחלוקת ועל ברית מלח  ומתבאר א"כ בזה הרמז בכך שאחר מחלוקתו של קרח ניתן לו לאהרן

מחלוקת הקיום עולמית, שבא לומר שמחלוקתו של קרח על משה ואהרן אינה נקראת מחלוקת קרח ומשה אלא 
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 (? י"רש) המבול ומי, אחשוורוש, תרעומת בין המשותף מה .ד

ר ָהִאיש ְוָהָיה , שנא' )יז, כ(שיכוך לשון ר ֲאשֶׁ ְבחַּ ֵטהו בוֹ  אֶׁ י ִיְפָרח מַּ ֹכתִׂ י ַוֲהׁשִׂ  ֵמָעלַּ

ת ר ִיְשָרֵאל ְבֵני ְּתֻלמֹות אֶׁ ִליִנם ֵהם ֲאשֶׁ ם מַּ  וישכו כמו. והשיכותי י"ופירש. ֲעֵליכֶׁ

 (.י, ז אסתר) שככה המלך וחמת(, א, ח בראשית) המים

 ? פנחס ובפרשת בפרשתנו משה השתמש לשון באיזו .ה

רוֹחת ֱאֹלֵקיהלשון  ל ה  ר. ְלכ  ש   ב 

ל וִַּיְפלו שנא' )טז, כב( ם עַּ רוֹחת ֱאֹלֵקי ֵקל וַֹּיאְמרו ְפֵניהֶׁ ל ה  ר ְלכ  ש  חָ  ָהִאיש ב   דאֶׁ

ל יֱֶׁחָטא  מדתך אין, מחשבות יודע. הרוחות אלקי קל י"ופירש. ִּתְקֹצף ָהֵעָדה ָכל ְועַּ

, החוטא מי יודע אינו, מדינה מקצת עליו שסרחה ודם בשר מלך, ודם בשר כמדת

 ויודע המחשבות כל גלויות לפניך, אתה אבל, מכולם נפרע כועס כשהוא לפיכך

 אמר. תקצוף העדה כל על ואתה ,החוטא הוא. אחד האיש. החוטא מי אתה

 . חטא לא ומי חטא מי ומודיע יודע אני, אמרת יפה ה"הקב

רוֹחת ֱאֹלֵקי ד' ִיְפֹקד ובפרשת פנחס נא' )כז, טז( ל ה  ר ְלכ  ש  ל ִאיש ב  . ָהֵעָדה עַּ

 לפניך וידוע גלוי, עולם של רבונו, לפניו אמר נאמר, למה הרוחות אלקי י"ופירש

 כל סובל שיהא מנהיג עליהם מנה, לזה זה דומין ואינן, חדוא אחד כל של דעתו

 . דעתו לפי ואחד אחד

                                                                                                                                                                         
, שאהרן לא נחלק עליו אלא מידתו היא השלום, והיא כעין מחלוקת לשם שמים דהיינו לשם השלום, קרח וכל עדתו

 אשר מתקיימת, כדברי הכלי יקר שהבאנו, ודו"ק.
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 מטמא כל אשר בתוכה עם המת.

 דרגת טומאת המת בעצמו א' א'.

 .עבודת הפרה במדבר בא' ולא בא'

 צבע המרמז לחטא.

 צפו בעונשו של משה במי מריבה.

 כתנאי לירושת הארץ. רמז לאדום שגם עליהם מוטל חובת הגלות

 מת בגלל הקירבה לעשו ונפרצו מעשיהם.

 גוע אהרן' )לא הדרוש(. 'כיפירוש המילה ע"פ פשט 

 מדה שנלמד ממשה שלא יתנהג בה מי שמבקשים ממנו מחילה.

 פונית למואב.שם הנחל בגבול האמורי צ

 הנחלים. שפך

 התחבאו במערות בגבול בצד של ארץ מואב.

  מי/מה  היה 'כמוש'.

* 

 אות ב'

 ארבעים שנה בזכותה של מרים.

 בהמתנו, חיותנו.

 כפרים הסמוכים לעיר גדולה.

  .המושלים'מי הם 'יאמרו 

* 

 אות ג'

 תכונת עץ הארז, והוא סימן לג'.

  לשון 'פסגה'.

* 
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 אותיות ג'ד'

  מ'על פני השדה'. נדרש

* 

 אות ד'

 ציווי למשה על הסלע שלא התקיים.

 נלמד מדברי משה 'ולא נשתה מי באר'.

  גוע אהרן' )לא פשט(. 'כיפירוש המילה ע"פ הדרוש 

* 

 אותיות ה'ד'

 עבודה חוץ לביהמ"ק כנגד פתחו של היכל.

  ענין שעליו הנחש נענש והעניש.

* 

 אות ה'

 לו טבל.דבר זה מעכב טהרת טמא מת אפי

 גוענו'. 'ולופירוש המילה 

 שם של הר שלא הנמיכו הענן.

 עמלק. בעריחרם הנאמר 

 עמלק. באנשיחרם הנאמר 

 ראייה הנאמר בנשוך הנחש.

  חוזקו ועוזו של גבול עמון ה' ה'.

* 

 אות ו'

 ללמדך שאע"פ שהדבר קשה לא עיכב מלהעלות את אהרן להר ההר.

  לה )נתינה(.מילה שהוי"ו בתחילתה הוא משורש המי

* 

 אות ז'

 דין השוחט את הפרה.

 שם הנחל עליו חנו לפני הנס עליו שרו שירה.

  סיבת משה לירא מפני עוג מלך הבשן.

* 
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 אות ח'

 גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה.

 סוג כלי שמקבל טומאה מתוכו ולא מבחוץ.

 מים שממלא ממנו למי חטאת.

 גאוות ירושת עשו מאביו.

 ר לשון 'עי' )עיי העברים(.ביאו

  העיר שמכונה 'עיר סיחון'.

* 

 אות ט'

 מטמא עד הערב.

 מים שיצאו בהכאה הראשונה.

 הגורם ל'ותקצר נפש העם בדרך'.

  המשמעות של כיבושו של סיחון את מלך מואב הראשון.

* 

 אות י'

 __ ...י__ יוה -וביד חזקה''ויצא אדום לקראתו בעם כבד 

 תואר לעמלק.

 ניזתה של בארה של מרים.מקום ג

 מקום מלחמת סיחון.

  עיר שנכבשה על ידי מרגלים בלבד.

* 

 אות כ'

 מקום נתינת האפר במים חיים.

 חומרת מזה מי הנדה על הנוגע בהם.

 אלו פרשו לחיים. – השלמה''עדה 

 התחזות של עמלק להטעות תפילתם של ישראל.

 מדה שנענשו עליה בנחש.

 א ממהרת כמיתת נשך הנחש. בעל חי שנשך אלא שמיתתו ל

  סימן למקומה של בארה של מרים בים.

* 
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 אות ל'

 לשון שבועה )לפי הרא"ם נלווה לשבועה(.

* 

 אות מ'

 על שמו נקרא הפרה האדומה שנעשה במדבר.

 תפקיד אפר הפרה שהיה מונח בחיל.

 מכפרת כמו קרבנות ולכך נסמכו הפרשיות.

 אפילו על מ'.שהקב"ה חס  – בעירםוהשקית את העדה ואת 

 שוטים בלשון יוני.

 תואר לנביאים ולמשה רבינו.

 לשון ו'תקצר נפש', 'ונפשנו קצה'.

 תאר למשה )בשירה(.

  מקום ליד 'נפח'.

* 

 אות נ'

 לשון הזייה / זריקה.

 מת שמטמא שבעת ימים.

 )המשך( וזה לאפוקי ממת שאינו מטמא ז' ימים.

 אופן מיתתה של מרים.

 חודש מיתתה של מרים.

 ם של הר שלא הנמיכו הענן.ש

 משה עשה מדעתו משום לשון נופל על לשון נ' נ'.

  שם מלכות מואב.

* 

 אות ס'

 תפקיד שאהרן לא היה יכול לשמש בו לכפרת העגל.

 .המורים''שמעו נא 

 שם של הר שלא הנמיכו הענן.

  מלך האמורי.

* 
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 אות ע'

 מטמא במגע ולא נאמר בו אהל.

 הפרה באה לכפר עליו.

 שבגינו יראו אחרי מיתת אהרן.ענין 

  שם נוסף למואב.

* 

 אותיות ע'פ'

 כפשוטו מלמד טומאת מגע בלי אהל.

 מיתת נשיקה הנאמרת במשה ואהרן ולא נאמר במרים.

* 

 אות פ'

 לשון חיבור.

  החומר שבק"ו שהיו ישראל צריכים ללמוד מהדיבור אל הסלע.

* 

 אות צ'

 אופן מיתה מגונה יותר ממיתת הדבר.

* 

  ק' אות

 משום קבורת מרים.

 סיבת החומרה מי מריבה לעומת מה שאמר הצאן ובקר ישחט.

 הק' ק'... -ברכת עם ישראל שינצחו בה 

 גנאי שאמרו על המן.

  כוחו של סיחון לנצחון על מואב.

* 

 אות ר'

 רק בזה האמינו כי גוע אהרן.

  _______רמ מידו'פירוש 'ויקח את כל ארצו 

* 

 אותיות ר'ש'

  ל אהרן עליו התאבלו כל בית ישראל.מעלתו ש
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* 

 אות ש'

 מספר הזאות מדם הפרה.

 מחנה שהעוסקים בפרה אסורים בו עד שיטהרו.

 (.2ימי הזאת מי חטאת )

 שבי ששבו עמלק.

  עד נפח', איזה אות דגושה. 'ונשים לשון

* 

 ''ׁש'שאותיות ׁש

  שיעור הפסול הקטן ביותר בתמימות פרה אדומה.

* 

 'אות ש

 מונה את ישראל בענין פרה אדומה.יהיה 

 תואר למשה ואהרן )בענין הבאר(.

  של באר ששם מת משה. התחנה האחרונ

* 

 אות ת'

 פירוש שלא כפשוטו של 'הקול קול יעקב'.  ת(

 כל שלכדו את יעזר ואת בנותיה.

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע ביום ט"ז 

 אדר תשע"ז 

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 תשובות לפרשת חקת
רנון. אשר. אכזריות. אהרן הכהן. אחיך. אצטגניני פרעה. אהרן. אלעזר ולא אבות. אבי אהל. א

 לוהי מואב. אמוריים. אשד. א

 עור.בלעם ובנתיה. בעירנו. באר. ב

 ובה.גאוה. גובה, ג

 ופק.דולל ג

 הא.דרך ארץ לאכסנאי. דיבור. ד

 יבה.דוצאת הם הפרה. דזאת ה

 קב"ה.התראת הבטה. הריגה. הקדש. ההר. הר הלוואי. הזאה. ה

 הב.ויעש משה. ו

 כות אברהם.זרד. זר. ז

 שבון.חורבה. חרב. חיים. חרס. חקת. ח

 הרה.טורח. טיפין. טמא מת. ט

 עזר.יהץ. ים של טבריה. יושב הנגב. ידי עשו. ידים יוה

 ברה.כלב. כפוי טובה. כנעני. כל העדה. כיבוס בגדים. כלי. כ

 כן.ל

חוקק. מיאוס. מלאכים. מלאך/ מורים. ממונם של ישראל. מיתת צדיקים. משמרת. משה. מ

 ידבא.מ

 ירם.נחשת. נחש נבו. ניסן. נשיקה. נבלה. נפש אדם מטמא ז' לאפוקי נדה. נ

 יחון.ס. ניסירבנים. סניגור. ס

 ר.עכבוד.  נניעגל. עצם אדם )כשעורה(. ע

 י ה'.פל עני השדה. פל ע

 תיל.פ

 רנסה.פיך צר

 מא. צ

 לקלת בלעם.קלוקל. קול יעקב. קול קידוש ה'. הקדש. ק

 שות.ראו. ר

 לום.שודף ר

 דגושה. שי"ןממה, שפחה. שביעי. שלישי שכינה. שבע. ש

 חורות.שערות שתי ש

 דה מואב.שרים. שטן. ש

 פילת משה.תילה. פת



 

 צאעמ'  -אספקלריא 

 

 

 סיפור

 סיפור / הרב זאב קופלמן

 לגרש את השכינה מוולוז'ין... לא

הבחור יענקל'ה גלינסקי וחבריו תלמידי הסניף של ישיבת נובהרדוק בעיירת 

קריניק ישבו בשעות הצהרים תוככי בית המדרש העירוני מרותקים לנוכח המחזה 

ורר פליאה והשתוממות גם אצל הנהדר בקודש, היה זה מחזה פלאי שיש בכוחו לע

בוגרי נובהרדוק 'בעלי השגה' בעזות דקדושה וב'תופעות טבע רוחניות', ישיש 

מופלג שגילו נושק מן הסתם את התשעים יושב לו בפינתו הנצחית צמוד לגמרתו 

לעיניו הזקנות  דזכוכית מגדלת, אותה מצמי וחז הואידו אבבדבקות ואדיקות רבה, 

מרי, וכך יושב הוא לו בדד במשך מרבית שעות היממה שכהו מראות כמעט לג

והוגה בתורה בשקידה עצומה שאין לה אח ורע, בלהט נעורים שאין לו קץ, יחד 

זמן הארוחה אוכל הוא את גם בעם ריכוז כל החושים בניתוק מוחלט מכל הסובב, 

עם מילותיה הקדושות של התורה  בד בבדאותו  הואבולע  ,יד הגמראעל לחמו 

 ושה, הלא דבר הוא?הקד

כבכל יום גם היום התעורר אצל הבחורים הצעירים מבקשי ה' הללו הויכוח היום 

יומי, האם יש מקום אפוא להתגבר על רגשי יראת הכבוד הטבעית שחשו כלפי 

האיש המופלא, ולגשת לשאלו, מהיכן זכה אפוא להתמדה כה נדירה בגילו ואף 

ן זה ממידת דרך ארץ לחדור לצנעת בגילאים צעירים הרבה יותר, או שמא אי

 הפרט ולשאול אדם שיכול להיות סבא של אביהם שאלה כה אישית.

כמה על -יודע-המי-תוך כדי שהם יושבים מתלבטים ודנים ביניהם בחבורה בפעם

אודות מידת ההעזה הכרוכה בשאלה מעין זו, והאם הכלל של 'תורה היא וללמוד 

ים הם אינם מהינים לגרוע את עיניהם ינתיב כאשראני צריך' תקף גם במקרה דנן, 

הצעירות הבורקות בלהט נעורים מהתופעה הנדירה אשר חזרה על עצמה דבר יום 

ביומו ללא עשית כל קרעים ברצף הלימוד, והנה לפתע התרומם הישיש ממקומו 

וניגש כדרכו בצעדים איטיים לעבר הכיור אך בכדי ליטול את ידיו כשלאחר מכן 

 רכו לאכול את ארוחתו כהרגלו ליד הגמרא.עומד הוא כד
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אחד הבחורים פסע אחריו בסקרנות נעורים טבעית בכדי לעקוב אחר הדמות 

האגדית אשר התסיסה את דמיון נעוריו כשהיא עומדת וניצבת לפניו בגודל טבעי 

כשבעליה אינו בתנוחה הקבועה המאוימת ליד הגמרא, דבר שהעניק לו תחושת 

ידו החליט לנצל על הזקן עמד כאשר מיד ו שניתנה לי רשות', ו'עכשי -וחות של נינ

הפז שנקרתה לידו וכך נפלטה לה מפיו בלא משים השאלה: 'האם -את הזדמנות

 ההתמדה הלזו היא תכונה טבעית או שמא תכונה נרכשת'.

לאחר שיצאה השאלה מפיו נתמלא הבחור ברגשי חרטה על העזתו, אך הזקן 

אלא  - ות נראה היה כמי שכלל אינו כועס על השאלהם הטובייהחביב בעל העינ

'שאלת ידידי  :שבתגובה הוא פנה אל הבחור השואל ואמר לו בנעימות -אדרבה 

שאלה טובה מאוד, וברצוני אפוא להשיב לך תשובה כהלכה, אבקשך לקרוא 

 לחבריך בכדי שאף הם ישמעו את התשובה'.

ישיש הפלאי, עצם הלה את לאחר שהתאספו כל הבחורים כגורן עגולה סביב ה

עיניו אשר הצטעפו לפתע בגעגועים עזים אל העבר ושנותיו הצעירות, והוא החל 

מפליג לפתע כשבעים שנה אחורה במנהרת הזמן, 'דעו לכם בחורי היקרים', נענה 

ואמר בפאתוס, 'כי מטבעי אינני נוטה להתמדה כלל וכלל, ואדרבה אולי תתפלאו 

ת כשלמדתי בוולוז'ין הייתי נער כישרוני תוסס ומלא לשמוע, אך בשנותי הצעירו

בבתי במיוחד בלשון ירוח חיים, אשר כדרכו של תינוק הבורח מבית הספר לא ח

המעטה את הישיבה הממושכת ליד ספסל, יחד להצמיד את העיניים לספרים 

דבר שהיה  ,כפי שנהגו חברי המתמידים ,עתיקים בעלי דפים מצהיבים מיושן

ל לגמרי ממידותי ובלתי אפשרי בעליל לאור טבעי העירני והתוסס, נראה לי גדו

היה לי בין השאר תחביב לעשות מעשי קונדס מידי פעם, ולבלות את ימי ולילותי 

 בפטפוטי סרק חסרי תכלה ותכלית שאין להם לא התחלה ולא סוף'.

ראש הישיבה בזמני מרן בעל הבית הלוי אשר הגה לי חיבה יתירה בגין 

נניותי, מצטער היה עד מאוד על איבוד זמני היקר בדברי הבל ורעות יתי וחשרונויכ

רוח ובראותו בי פוטנציאל גלום לגדלות תורנית חבל היה לו על עתידי כעם 

הארץ, ולכן היה מעניק לי מפעם לפעם באבהיות שיחות מוסר דובשניות אודות 

יע את מרץ המחדל הגדול וההחמצה הגדולה בעבור עולם התורה באם לא אשק

נעורי בלימוד התורה, אך כפי הנראה הייתי צעיר מדי בכדי להוות כלי קיבול 
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לדרשות כבדות משקל אלו, ודבריו הנוקבים נפלו אפוא על אוזניים ערלות, הוא 

מצידו לא הרפה וניסה לגייס לרשותו את כל כוח שכנועו אפשר ייכנע לבבי הערל, 

אני נותרתי בשלי, וכל דברי מוסרו לא נתיים הוא נותר בשלו ויוא, ולבואך לש

 רבנה.ינקלטו באוזני כלל עד כי לא נודע כי באו אל ק

יום אחד הייתי שקוע כדרכי בשיחה עירה יחד עם קבוצה שלמה של בחורים על 

'ענייני השעה', וכדרכי ניהלתי במלוא המרץ את השיחה המחכימה למרבה קול 

מע הלצותיי השנונות, והנה כאשר צחוקם של חברי קלי הדעת, אשר התענגו למש

הייתי באמצע להרצות 'רעיון נשגב' כלשהוא בליווי תנועות ידיים נמרצות, לפתע 

נצפתה צלליתו של ראש הישיבה הנערץ כשהוא מתקרב לעברינו, 'נו' הרהרתי 

 לעצמי בחיוך של השלמה, 'לבטח אקבל עוד שיחת מוסר שגרתית ותו לא'.

י לעמדת מגננה משיחת המוסר הנוקבת המצפה לי תוך כדי שהנני מכין את עצמ

ברגעים הקרובים, ופתאום ללא הודעה מוקדמת הנני מגלה כיצד למשמע שיחתנו 

שעסקה בדברים בטלים של ממש במלוא ההידורים, האדימו באחת גווילי פניו 

המאוימות של הראש ישיבה הקדוש, אשר יראת שמים מוחשית אפפה אותו יומם 

ה וכבוד ה' היה חופף עליו תדיר, ואף נדמה היה לי כי נקוו דמעות ולילה ללא הפוג

מלוחות ורותחות בקצה עיניו ולא ידעתי את נפשי למראה התפנית הפתאומית 

 במסלול המוכר.

'וועלוועלע' 'וועלוועלע' קרא הבית הלוי לעברי בקול בוכים משתנק, 'מה עשתה 

ל נקיפות מצפון, הלא ידעת לך השכינה רעה שאתה מגרש אותה מוולוז'ין ללא כ

'כל היושב ושונה שכינה שרויה כנגדו',  :את מה שאמרו חז"ל בתנא דבי אליהו

ים בינך לבין ייכול אתה לטעון שאלו הם עניינים איש -ומילא הביטול תורה שלך 

 ...'?!הקב"ה, אך מדוע הנך מבטל אחרים ומגרש את השכינה מהישיבה

הזקן את סיפורו המרטיט בהותירו את קהל  'כפי שהנכם בודאי מבינים', סיים

המאזינים הצעיר נפעמים ופעורי פה, 'ששנתי בלילה שלאחר מכן כבר לא ערבה 

כוות אש, יעלי, הדברים נכנסו בי כארס של עכנאי היכו את נשמתי הכה ופצוע כמ

את דברי הראש ישיבה, ושאלתי פעמים שיננתי לעצמי במהלך הלילה כמה וכמה 

ושוב, האם הנני פושע כה נאלח המוכן לגרש את השכינה בכבודה את עצמי שוב 

כלום הדרדרתי עד לדיוטה כה תחתונה, עד שלפנות בוקר גמלה  ,ובעצמה מוולוז'ין
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בקרבי החלטה נחושה, אני לא אהיה בשום אופן האדם שיגרש את השכינה 

מוולוז'ין, והחל מהיום הזה והלאה אני יהיה דווקא זה שיביא את השכינה 

 לוולוז'ין, ואשקוד על דלתי התורה יומם ולילה.

התהליך היה ארוך והניסיונות שהציב לי היצר הרע היו לעיתים קשים ומרים, אך 

)מכילתא  מו בי דברי חז"ל: 'כל ההתחלות קשות מכאן והילך יערב לכם'וילבסוף ק

, וכפי שעיניכם רואות, עם הזמן נעשיתי קשור לתורה בעבותות דרבי ישמעאל(

 הבה, עד שכיום אינני מסוגל להתנתק ממנה ולו לשעה קלה.א

ר'  -הנער יענקל'ה גלינסקי, שלימים היה למגיד המישרים המיתולוגי של דורנו 

יענקל'ה גלינסקי ז"ל, נוהג היה לספר ברגש והתעוררות את המעשה הנ"ל מחוויות 

תביעתו -אבונעוריו, תוך שהיה מטעים בניגון המגידים הנוגה ועתיק היומין את כ

הדם: 'וועלוועלע -של הבית הלוי שבקעה היישר מעומק ליבו הפצוע ושותת

וולוועלע מדוע אתה מגרש את השכינה מוולוז'ין!'. המאזינים כאבו יחד עם מרן 

הבית הלוי את המציאות הטראגית שהשכינה עלולה ל"ע להסתלק מוולוז'ין, וגעו 

 יחד עם המגיד בבכי תמרורים עמוק ונואש...

 


