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 :בלחיצה( )מהווה גם קישוריות למאמרים, תוכן העניינים

 ו ........................... ז"תשע שופטים לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 דור זה רשעים בעצת הלך לא אשר. אבינו אברהם זה – האיש אשרי

 ו ......................................................................................................... הפלגה

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח ............................................................. 'שבת תוספת' בענין נוראים דברים

 י ............................................................ קינד מאיר ישראל הרב/  הצאן בעקבי

 י ................................................................ הדין על אלא מתקיים העולם אין

 יג ............................................................. רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יג ...................................................................אלוקים לקרבת כדרך הביטחון

 טו .......... חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  בפרשה שבת הלכות

 טו.......................... '?מתכוין שאינו דבר' משום נפטר אינו בשוגג רוצח מדוע

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 יח ....................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 יח ............................................................... שבת שכר/ " רכב השכרת בענין

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 כא ....................................................................................................... ועוד

 כא .................................................................... "צויתי לא אשר" לשון ביאור

 כג ....... צברי י"הגר מאת מיוחד מאמר –" מטוטלת"ב האיבחון כשרות בירור

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 ל ...................................................................................................... באלעד

 להקפיד וראוי' ה עם תמים במעלת הם הראשון ובפרט הראשונים עשרה

 ל ........................................................................... תשרי בחודש בעיקר בזה

 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 לב .................................................................................................... סופרים

 שאר של עדותם את פוסלים האם, עדים לכת שהצטרפו קטן או אשה

 לב ....................................................................................................... העדים
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 לה................... ת"עה' מפנינים יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

 לה .......................................... סדורים שאינם חובות לו כשיש צדקה עשיית

 לז .......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 לז ..................................................................... "וישעי אורי' ה לדוד" אמירת

 לט ...... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/   לי ברא טהור לב

 לט ............................. ??כיצד – לכשרות ולתיקונו בתשובה החוזר כפסול עד

 מג ....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 מג ....................................................................... !אלול של והיראה השמחה

 מה כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ויילו מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 מה ..................................................................................... בכבד דם צרירות

 מה ............................................................................. מודבקים דפים הפרדת

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 מו ....................................................................................................... 'חיים

 מו ............................................................................... "חייו ימי כל בו וקרא"

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הדף מאחורי

 מח ........................................................ (ספר קרית) ס"ושא תמיד חוקת ס"ומח

 מח ....................................................................... בוגדיו – בגדיו. לז סנהדרין

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב ,מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 נ ........................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 נ .................................................... 'אלול' תיבות סופי –" ככל דברו יחל לא"

 מ"הגר מאת מיוחד הלכתי מאמר – לדרך ויוצא האורח של לויה מצוות

 נב......................................................................................................... מלכא

 נט ...................................... Rav Mordechai Malka/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Guarding Our Mouths –The Great Segula for Having Our Prayers Accepted  ........ נט 

 אני גם' ספרי מחבר, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 סב ............................................................ ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס', 'אודך

 סב .................................................................. ממלכתו כסא על כשבתו והיה

 סד .................מ"חו על צדקך משפטי ח"בעהמ, זטננהוי יהודה הרב/  צדקך משפטי

 סד .......................................................... דיינים למינוי החובה מוטלת מי על
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 סז ................................ 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

'בו תהיה העדים יד' של בידים רציחה משום' עשה כאשר'ב חיוב אין למה

 סז .................................................................................................................. 

 סט ............. (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 סט........................................................................... העגל חטא של השפעתו

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 עא ............................................................................... ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 עא ...................................................................................................... !!אלול

 עיון' לממונות הוראה ובית כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 עג ...................................................................................................'המשפט

 בחובות להשתתף חייב הדירה בעל האם, בבניין חדשה דירה התווספה

 עג ...................................................................................................... ?ישנים

 עה .................................................. בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 עה ....................................................................... ?ולמה מה על – מקלט ערי

 עז ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 עז ............................................................................................ פנים תכיר לא

 

 עט ................................................................. חינוך

 עט .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 עט ................................................................................... ודור דור שנות בינו

 

 פב ................................................................ חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 פב .......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 פב ........................................................................... שופטים בפרשת שאלות

 פב ........................................................................... ראה' חדוותא'ל תשובות
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 פה. הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 פה ...............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 צא ......................................................................... ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 

 צג .................................................................. סיפור

 צג ................................................................... וינשטוק חיים חנוך הרב/  סיפור

 צג ........................................................... השני בשביל הבא העולם את לתת
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 תשע"ז שופטיםאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

לך בעצת רשעים אשר לא הזה אברהם אבינו.  –אשרי האיש 

 זה דור הפלגה

את מזמור א' על יט.(  ז"ע ט;"שוח א; מדרש ,סא פר' ר"חכמינו ז"ל דורשים )בר

ומבארים חז"ל  ."דור הפלגהזה  –אשר לא הלך בעצת רשעים "אאע"ה, ואומרים: 

בראשית ) "הבה נבנה לנו עיר" אמרוכיון ש "עצת" רשעים בהם הלשוןשמתאים 

"עיר" היתה זו עצת רשעים שכן ז(, ו שון עצה )משופטים כ,"הבה" הוא ל( כי ד יא,

 .כ( י; ד, הכוונה לאלוקות )דניאל ד,

 ?מדוע מכונים אנשי דור הפלגה דווקא "רשעים"

 . אהר"י יעבץ: כך מכונים הכופרים, כפי שמשמע מכמה פסוקים א.

כד(,  אשכנזי(: כתוב "מגורת רשע היא תבואנו" )משלי י,-יפה תואר )ר"ש יפה ב.

ד( ולבסוף זה עצמו ארע להם,  ואף דור הפלגה היו יראים "פן נפוץ" )בראשית יא,

 כנזכר במדרש שוח"ט במזמורח( "ויפץ אותם ה' וגו'"  שנאמר בהם )בראשית יא,

 .א'

  היכן מצאנו שאכן לא הלך אברהם בעצת דור הפלגה?

תם בשעת בניית ידי משה: חז"ל אמרו )פרקי דרבי אליעזר, פרק כד( שראה אוא. 

 המגדל, וקללם בשם אלקיו. 

עיין יפה תואר: זה מוכרח מכך שכבר בהיותו בן שלוש שנים הכיר את בוראו ב. 

 . דעות בזה ח בראשית רבה נח פרשה ל,

                                                
 , עיי"ש.מביא מכאן סיוע לשיטתו ש"רשעים" הם הכופרים ו"חטאים" הם בעלי העוונות א
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ראה במהרש"א אודות , ומשמע מכאן שאברהם אבינו חי בימי דור הפלגהוהנה 

מכל מקום הארץ שפה אחת" כל "ויהי  שהגם שנאמריפה תואר ראה בכן ו. כך

 .באברהם אבינו יוצא מכלל זה

 מהו החידוש בכך שלא הלך אברהם בעצת דור הפלגה?

: החידוש הוא גמסאטמאר (טייטלבוים)יואל  רה"ק ר'לחידושי תורות מבואר 

שאברהם אבינו התרחק אפילו מהכת השלישית שהיה רצונם לעלות על המגדל 

, אות דאותיות דרבי עקיבא נוסחא א דרש)לפי מ כדי שיהיו כמלאכי השרת

הרי"ש(, שכיון שעל מגדל זה הלכו אלו שרצו ללחום עם הקב"ה אסור ללכת על 

  .ה!מגדל זה

"לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו  אולי יש מקום לקשר להמשך הפסוקים

 הוא כך, מעליו המוץ שיפרד לדגן צורך שהוא כביאור המלבי"ם: "כשםו ,רוח"

 הרשעים". מהם פרדוישי דיקיםלצ צורך

* 

בנוגע לעדת קרח, שלכאורה במה פשעו,  מו"ר שליט"אבדומה לכך שמעתי בשם 

שמנין היה להם לדעת עם מי האמת? וביאר שהיו צריכים לראות היכן דתן 

 ..ואבירם נמצאים וללכת לצד השני.

בתי , מדוע היה יעקב מפרכס לצאת כשעברה רבקה ליד וביארו בספרים עין זהוכ

 אלא הביאור, ?(:נדה לעי' מדרשות הלוא במעי אמו לומד העובר את כל התורה )

 ...יעקב רוצה ללמוד במקום אחר –שהיכן שעשו נמצא 

                                                
 .א: "אין למדין מן הכללות" א וקדושין לד, עירובין כז,עיין  ב
 .נח-חיי שרה תשי"ז, עמודים נה 'פר ג
 י."וכת וינציא קושטא דפוס לפי ד
 את מברך בלעם למה סלונימ'ער מוט'ל רבי הצדיק את זי"ע הק' יואל'יש רבי , כי שאליהודי יקר שליט"א סיפרו ה

 הכי הקללה שזוהי , רק(מצאתי ולא) בלעם על שעולה במדרש שכתוב ,"בשלום עמו את יברך' ה"ב ישראל כלל

 ...והבן, גדולה
ר"מ ל בשם 'פשיטי דספרא' כת"י (נ 'עמ ה"תע)'מכתב סופר' ספרו ה'חתם סופר' ב נו שלר בסופ בי שמעוןר ו

 כן מובא בספרים נוספים.ו. קרענגיל מקראקא
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 'תוספת שבת'בענין דברים נוראים 

 )טז, כ( ְחֶיה ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץְלַמַען ַת  ֶצֶדק ֶצֶדק ַתְרֹדף

 מצינו דברים מבהילים ונוראים שהצרות והאסונות שורשם ב"תוספת שבת".א 

מ( וז"ל השל"ה בסידורו -נקדים בדברים הנודעים של ה'ערוך השולחן' )רמב, ה

קודם קבלת שבת מבאר שהאומר "מזמור שיר ליום השבת" אחר השקיעה מביא 

נה רבה. ע"ש שביאר זה בגודל קדושתו וחכמתו כו'. שיזהרו לומר "מזמור שיר סכ

ליום השבת" קודם שקיעת החמה דאל"כ המזיקים שנבראו בערב שבת בין 

 השמשות מתעוררים ממקומם להזיק ע"ש.

 "ְוָזְרָחה ָלֶכם ַיְרֵאי ְשַמי ֶשֶמש ְצָדָקה ּוַמְרֵףא ַבְכָנֶפיָה"

 המקרא על הגמ' שדר על ,ב( ח, תענית) במהרש"א בהרחבה רונתבא הדברים יסוד ב(

 שבת. על דקאי בכנפיה" ומרפה צדקה שמש שמי יראי לכם "וזרחה ח( ג, )מלאכי

דמשמע ליה דאיירי בשבת מהאי לישנא ד"שמש צדקה". כי מהלך ז' המזלות וז"ל 

לת סדרן הוא שצ"ם חנכ"ל ותחילת הלילות של ז' ימי השבוע כצנ"ש חל"ם ותחי

היום חל"ם כצנ"ש. נמצא בשבת בתחילת הלילה מתחיל מאדים ובתחילת היום 

. וכוכב צדק זמתחיל שבתאי. וב' מזלות אלו מאדים ושבתאי מורים על הרע כו'

שהוא מורה על הטוב כדאיתא שם הוא משמש אותה שעה שקודם ליל שבת קודם 

 ביום וכן אי.מזל מאדים וגם הוא מתחיל שעה אחת על יום שבת אחר מזל שבת

 מזל משמש שעה שבאותה לפי ,חאחת שעה לשהות שיש "בבוקר" כתיב לא השבת

 יום הוא עדיין לילה שקודם שעה שבאותה ולפי צדק. מזל אח"כ שיתחיל עד שבתאי

 בצדק. החמה נץ מתחיל ביום אחת שעה וכן צדק, במזל זורחת והשמש

                                                
עי' שבת קכט, ב וברש"י שם ד"ה דקיימא "ומזל מאדים ממונה על החרב ועל הדבר ועל הפורענויות". וע"ע שבת  ז

' וצדקן במצות. האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא כו' אי אומנא אי קנו, א "האי מאן דבצדק יהי גבר צדקן כו

 גנבא אי טבחא אי מוהלא".

 ראה במרדכי )שבת רמז שצח( וברמ"א )רפא, א( ובב"ח בלבוש ובשו"ע הרב ובערוה"ש שם.  ח



 

 טעמ'  -יא אספקלר

 

דם הלילה שמתחיל שעה אחת קו טומטעם זה ציונו הקב"ה לקבל שבת בתוספת

  .ימאדים שעדיין צדק משמש באותה שעה שקודם לילה

בתחילת  רב שבתשהשמש הוא במזל צדק בסוף ע ,על כן אמר "שמש צדקה"

שבת קודם מאדים, וגם הוא במזל צדק בתחילת זריחתה ביום שבת אחר שבתאי. 

מש והיינו "וזרחה לכם יראי שמי" בקבלת שבת בין ביום ובין בלילה שתהיה הש

 במזל צדק "מרפא בכנפיה" עכ"ד.

 "ֶצֶדק ֶצֶדק ַתְרֹדף ְלַמַען ַתְחֶיה ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ"

ג( דברים מבהילים ביותר כותב הג"ר בצלאל מקוברין זצ"ל )קרבן שבת פרק יב; 

 קיצור שו"ע סי' עו( עפ"ד המהרש"א הנ"ל.

מכות רעות באים על  וז"ל ודע עוד מש"כ התוכניים שכל מכות הרג ואבדון וכל

י שבתאי. ונראה לי שזהו "ידי מאדים וכל טלטול ועקירות הארצות ושבי ורעב ע

שנאמר )שמות טז, כ( "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ" ר"ל יש לך 

ש כשהוא שולט בשעה "לרדוף שני פעמים אחר שליטת מזל צדק האחד בע

ית יש לך לרדפו בבוקר למחרת אחרונה שלא תכנס לשבת בשליטת מאדים, ושנ

יום שבת שלא תתחיל לשבות מיד בבוקר בשליטת שבתאי אלא בצדק שהוא שעה 

על הבוקר. ואמר הכתוב נגד שליטת מאדים "למען תחיה" כי המזל הזה גורם מות 

לרדוף אחר צדק כדי שתחיה. ונגד שליטת שבתאי אומר "וירשת יש  כ"ואבדון וע

ן לך" כי הוא גורם עקירה מן הארצות, על כן תרדוף את הארץ אשר ה' אלוקיך נות

 אחר צדק "וירשת את הארץ" מה שנתן לך הקב"ה ולא תצטרך לטלטל מן הארץ.

וגם יבואר הפסוק בתהלים )פה, יב( "אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף גם 

ה' יתן הטוב וארצינו תתן יבולה". ר"ל אימתי הוא ראוי שתצמיח האמת דהיינו 

השביתה של שבת בערב שבת ולמחרתו שעל ידי זה תצמח האמת שיתחיל 

בעולם, בזמן שמזל צדק משמים נשקף ואז הוא ראוי לשבות בערב שבת ולמחרת 

שבת כו'. ואם תאמר כל כך למה? ואומר הכתוב "גם ה' יתן הטוב וארצינו תתן 
                                                

 בדברי החת"ס )שבת קיח, ב( מצינו שכתב כן גם לגבי "מצות תוספת שבת ביציאתו" ע"ש.  ט
אר היטב ובמג"א )סי' רעא( בנוגע לקידוש בין שעה ו' לז'. וראה בערוה"ש )שם, יא( ובמשמרת שלום )כז, ג( עי' בב י

 ובספר "אוצר הזמנים" )מידי יום ביומו עמוד שלד( מש"כ בזה. 
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יבולה" ור"ל לפי שהמזלות האלה הם מורים על כל הרעות והרעב הבא לעולם, 

על ידי שיתחילו האמת שהיא שבת בממשלת צדק ולא יבוא בממשלתם, אז יתן ו

 ה' הטוב היפך רעתם וארצינו תתן יבולה היפך הרעב שבא על ידם.

ומעתה העברים הביטו גודל העונש חילול שבת והמחללו גורם שעצם הטוב 

נתהפך לרעה ונשמות קדושות באים לתוך הטומאה, ועי"ז גורמים שליטת מאדים 

 בתאי שעל ידם מגיעים לכל הרעות שבעולם.וש

והנה זה מכמה שנים הקול קול יעקב צווח במדינתינו ממה שנעשו להם הידים 

ידי עשו במדינת פולי"ן גדול וקטן וליט"א ואוקרינ"א ורוסי"א אשר בעו"ה שפכו דם 

כמים דמי אבות ובנים דמי חסידים וחסידות דמי צדיקים וצדקניות דמי ילידים 

גמולי מחלב עתיקי משדים אשר לא חטאו ולא פשעו וקבורה לא היתה  וילדות

למקצתן והרבה ילדים אשר נדרסו בין רגלי הסוסים, ודמי רבנים ותלמידיהם נהרגו 

איה זכותם וזכות מגיני הדור תופשי כו'. ו נשחטו בידיהם בכל מיני מיתות אזכריות

 .כו'הקודש  בבואם אלישיבות כו' וזכות תלמידיהם אשר נשמע קולם 

ומעתה יש לנו להצדיק דין שמים ה' הוא הצדיק ואנחנו הרשענו בעו"ה בחילול 

שבת ויום טוב. ובעו"ה עד היום הזה הרבה נעים ונדים ומטולטלים ואין להם 

מנוחות והקולות לא יחדלון קול נהי שנשמע מציון כו' והמה יושבות אלמנות חיות 

'. ועוד בעו"ה שולט עלינו כח מאדים אשר עגומות וגלמודות באין עוזר ותומך כו

צדיקים וחסידים היום קדושים עליונים פתאום נאחזים כדגים במצודה רעה 

וסובלים ענויים קשים ומרים ואחר זאת נידונים בכל מיני מיתות חמורות 

שבחמורות בשביל קדושת שמו הגדול והנורא עליל' על בני אדם אשר אין להגיד 

שמע בשום מדינה כזאת וכל חלי וכל מכה אשר לא כתובה ולספר לא נראה ולא נ

 עכ"ד. בספר תורתינו. וכל זה גורם לנו חילול שבת

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 אלא על הדין מתקייםעולם האין 
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  ֶאת ְוָשְפטּו ַלְשָבֶטיךָ  ְלךָ  ֹנֵתן יךָ קַ ֱאֹלֶ ה' ֲאֶשר ְשָעֶריךָ  ְבָכל ְלךָ  ַתֶתן ְוֹשְטַרים ֹשְפַטים

 יח( ,)טז ֶצֶדק ַמְשַףט ָהָעם

אומר כשם שהזהיר הקדוש ברוך הוא על  "רביבמדרש )שמות רבה, ל טו( 

מלך במשפט יעמיד 'הדברות כך הזהיר על הדין, למה שבו העולם תלוי שנאמר 

בו צדיקים מתגדלין שנאמר ו '.ציון במשפט תפדה'ובו ציון נבנית שנאמר  '.ארץ

 '".אשרי שומרי משפט'

יש לעיין מה היסוד הגדול 'בדין' שעליו הושתת כל העולם. עוד יש לעיין מה הם 

 ג' הדברים שנזכרו "עולם" "ציון" צדיקים".

 עליו מעלה אחת שעה אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כלשנו חז"ל )שבת י.( "

". יש לעיין במהות בראשית במעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאילו הכתוב

 עניין זה במה שדן דין אמת נעשה הוא שותף להקב"ה.

 קיום רצון הבורא -דין 

הנה בדרך כלל מבינים עניין דין שהוא לעשות את הצדק בכל ויכוח ומריבה. אך 

המתבונן בדברי חז"ל יראה שאינו כן שהרי בריש בבא מציעא שנינו שנים אוחזין 

ת וכל אחד אומר שלי הוא ישבעו ויחלקו, והרי אפשר שאין כן האמת ומה בטלי

 נופל ע"ז לשון דין וכוותיה רבות.

 לדין אחד תרדף צדק צדק תניאויותר מזה יש לעיין במה ששנינו בסנהדרין )לב:( "

". ועיי"ש שהאריכו לבאר במשל מה היא פשרה. אלא שיש לעיין לפשרה ואחד

 כבר האריכו בזה המפרשים שם בדרכים שונות.היאך פשרה היא "צדק" ו

 ואין לו ראוי קנין אדם לכל נתן ם יתברךוהשכתב מהר"ל )דרך חיים, א יח( "

 ואם, בריה לכל נתן יתברך שהשם מה רק לחבירו במוכן נוגע שיהיה ראוי האדם

 שלו שהוא זה אדם קנין ויבא אדם של קנין שהוא הזה לחלק בטול יבא דין אין

 דין יש כאשר, עומד העולם הדין על שגם אמר לכךוכו'  זה ראוי ואין אחר לאדם

 אחד לכל ונתן העולם את ברא ם יתברךהש אשר וכפי כראוי זוכה אחד כל בעולם

 ".בשלו עומד חדא כל הדין ועל ידי לו שייך אשר קנין ואחד
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ביאור דבריו, כאשר הקב"ה ייסד את העולם על מתכנותו חילק מראש לכל אחד 

ריותיו את המגיע לו ואדם לא יכול לגזול מחברו כמלא הנימא. וכל דיני התורה מב

חוץ מהישרות שנמצא בהם יש בזה עוד בחינה נוספת והיא שרצון הבורא יתקיים, 

וכאשר עושים יחלוקו כפי המחויב מדיני התורה מתקיים בזה מה שתכנן קורא 

 הדורות מראש בקניני האדם. 

יין הדן דין אמת נעשה שותף להקב"ה, כיון שבזה הוא והוא מה שאמרו חז"ל שד

 משיב לכל אחד את קניניו שרצה הקב"ה לתת לו.

 הכל לתכלית הרצויה מלפניו יתברך

ובזה יבוארו דברי חז"ל מדוע כל העולם מושתת על הדין. דעניין הדין כמו 

ן שנתבאר הוא הוצאת רצון הקב"ה לפועל. ולכן כל העולם כולו מושתת על הדי

וכמו שהאריך הרמח"ל )דעת תבונות, כמה פעמים( שכל העולם כולו מתגלגל 

לתכלית הרצויה של ה' והאדם אין בידו לשנות מרצון ה' ובין אם יעשה טוב או 

 יחטא בסוף הקב"ה יוציא את רצונו.

 כנגד כל עולמות הכוכבים שהוא העיקר מכל העולמות הקיימים.  -העולם 

 שהוא תכלית העולם שלנו.כנגד בית המקדש  –ציון 

כנגד בני אדם שהם תכלית העולם והצדיקים הם התכלית מכל בני  -צדיקים 

 האדם.

ובאו חז"ל ללמדנו שכל העולם כולו עומד על תכלית אחת והיא הוצאה לפועל 

 של רצון הקב"ה בעולם. 
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 הביטחון כדרך לקרבת אלוקים

  )יח, יג()יח, יג(  יךָ יךָ קֶ קֶ ֱאלֹ ֱאלֹ   ד'ד'ְהֶיה ַעם ְהֶיה ַעם ָתַמים ַת ָתַמים ַת 

בד', המידה  ן, דובר וידובר, על שגב מעלת מידת הביטחוברבות נכתב וייכת

אותה מחויב כל יהודי לרכוש, אשר כפי שהגדירו רבותינו בעלי המוסר כי הביטחון 

הוא ה'למעשה' של האמונה, ומי הוא אשר יהין להותיר את אמונתו כהלכה ולא 

 למעשה, ה"י.

ננסה מעט בשורות אלו לגעת במידת הביטחון מזווית אשר מעט פחות בולטת אך 

 חוצה.

היא קירבת ד'  -כי לכשנתבונן נראה כי אחת ממעלותיה העצומות של מידה זו 

 מבקשי הביטחון. להקשורים בקשר בל ינתק למידה זו, ואותם ימצאו כ -ואהבתו 

התהלך אלוקיך', וז"ל: ' בפרשתנו כותב רש"י בביאור הפסוק 'תמים תהיה עם ד'

שיבוא עליך  ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה עמו בתמימות ותצפה לו,

'. כשמעיינים אנו בדברי רש"י אלו רואים תהיה עמו ולחלקו קבל בתמימות, ואז

 אנו מחד דרך לקנייתה של מידת הביטחון ומאידך את רום מעלת הבוטח בד'.

ולא לחקור אחר העתידות לא נאמר  כי כשכותבת התורה היאך לבטוח בד'

 -'התחזק במידת הביטחון' או 'האמן בד' בכל כוחך' )אף שוודאי הם הם הדברים( 

כי אם 'תמים תהיה'. תמימות זו היא כבן קטן ההולך אחר אביו אשר על אף שאינו 

יודע היכן ולהיכן הולך אביו רגוע ושליו הוא, כי יודע הוא שלהיכן שיוליכו אביו 

הוא, כך הבוטח בד' אף שאינו יודע את  העתיד ומצפה לו שליו הוא עד  לטובתו

מאד, באשר חש הוא את חומה של ידו של אביו, את קירבתו הגדולה, ותחושה 

נפלאה זו נוסכת בעצמותיו את השקט הנפשי הגדול ביותר לו יכול בן אנוש לזכות, 

נחהו בדרך הטובה בהיותו בצילו של אב חזק כל יכול המגונן עליו מכל פגע ומ

 ביותר.
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 בלא להישען על עצמו כלל -שלימות הביטחון 

אותה נדרש האדם היא לחוש כי הוא אינו נזקק כלל לעשות דבר  ןדרגת הביטחו

מה )ואף אם נדרש הוא רק מחובת ההשתדלות אך לא בכך נעשה דבר(, כי אם 

יו הוא, אלא הכל מאתו ית', כעולל קטן בחיק אמו שדבר אינו נזקק לעשות בכוחות

מוטלים על אמו, ולו לא נותר כי אם לנמנם בשלוה על כתפה  וכל צרכיו ומאוויי

אם לא האוהבת, וכלשון קדשו של נעים זמירות ישראל בספר תהלים )קלא, ב( '

'. במידה זו זוכה בעל הביטחון שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי

מאתו לא נדרש דבר ובכוחותיו לא יזדקק  כי וכה מרובה, ביודע ההשלם לשלוו

לעשות מה, מפני שכל צרכיו על אביו אוהבו הם, ולו לא נותר אלא לעסוק בתורתו 

 לשמוח במצוותיו, ולהתענג על זיו שכינתו.

בכל לבך ואל ד' טח אל בוכפי שמבאר הגר"א במשלי )ג, ה( את דברי הפסוק '

ך אני מחויב לעשות ולהשען גם ', וז"ל: שלא תאמר אבטח בד' אןבינתך אל תשע

על שכלי, ולכן אמר ש'אל תשען', אפילו בתורת משענת לא יהיה לך שכלך אלא 

 בטח בד' בכל לבך, עכ"ל.

האדם הבוטח בד' חייו חיי אושר ורוגע הם, הוא אינו דואג כלל ביודעו כי מונחה 

אינו הוא ע"י בורא העולם אביו אוהבו הסולל לפניו את הדרך הטובה ביותר, ו

מוגבל כלל ביכולתו לעזור ולסייע לו. כמה מאושר הוא האדם החי באמונה כה 

חזקה, וכמה אהבת ד' גודשת את ליבו בכל רגע, על כל הטוב אותו מעניק לו ד' 

 השומר ומגונן עליו מכל פגע ומכל תקלה.

נעצום את עינינו ונחוש את קרבתו של ד' ית', את ידו המלטפת, את חוסנו 

אהבתו החופה עלינו ואת רחמיו האינסופיים, ובכך נתקרב אליו ונזכה  המגונן, את

 לעבדו תמיד מתוך מנוחת הנפש, אכי"ר.
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הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 ?'דבר שאינו מתכוין' מדוע רוצח בשוגג אינו נפטר משום

 ת ְוהּוא ֹלא ֹשֵנא לוֹ ְוֶזה ְדַבר ָהֹרֵצַח ֲאֶשר ָינּוס ָשָמה ָוָחי ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת ֵרֵעהּו ַבְבַלי ַדעַ 

 ד(, )יט ַמְתֹמל ַשְלֹשם

בפסוק מבואר שגם במקרה שהאדם לא התכוון כלל להרוג את חברו, בכ"א 

נחשב כרוצח וחייב גלות, ואפילו במקרה שלא התעסק כלל להרוג את חברו, וכמו 

המקרה שהובא בפסוק שאחריו, שנשל הברזל מן הקת והרג את חברו, בכ"א נחשב 

 וחייב גלות. כרוצח

אך בהלכות שבת מצאנו שכשאינו מתכוון לעשיית המלאכה, אין בזה איסור 

כלל, וכן כשמתעסק בדבר אחד ונעשה דבר אחר, אין בזה איסור דאורייתא, 

 שהמתעסק במלאכת שבת פטור.

ויש לבאר מהו החילוק בין מלאכת שבת לבין רוצח, מדוע ברציחה חייבו אפילו 

מתכוון לזה כלל, ובמלאכות שבת פטרו את המתעסק  כשמתעסק ברציחה ואינו

 ואת האינו מתכוון.

 חילוק הקובץ שיעורים

ועמד בזה הקובץ שיעורים בח"ב סי' כ"ג אות ו' וז', וכתב שכפי שלגבי מצוות 

מצאנו שני סוגים של מצוות, א', שעשיית המצווה הוא בעצם המעשה של האדם, 

ה היא תוצאת המצווה, וכגון פדיון שבויים וכגון שופר ולולב, ב', שעיקר המצוו

ופרו ורבו, כך גם באיסורי התורה יש ב' סוגים של איסורים, א', שהאיסור הוא 

 עצם המעשה של  האדם, ב' שהאיסור הוא על התוצאה של האיסור.

וכגון, ברציחה התורה אסרה את תוצאת המעשה, שהתורה לא רצתה שיהיה 

אין האיסור על עצם המעשה אלא על תוצאת יהודי שנהרג ע"י יהודי אחר, ו

המעשה, אך במלאכת שבת שהאיסור של התורה הוא על עצם המעשה ולא על 

 תוצאת המעשה.
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ובזה מבואר החילוק בין רציחה למלאכת שבת לגבי מתעסק ואינו מתכוון, 

שההיתרים הללו הם כלפי המעשה של האדם, שאינו נחשב כעושה מעשה איסור, 

ה גם כשאינו מתכוון ומתעסק, ולכך ברציחה שהאיסור הוא על אך התוצאה נעשת

התוצאה ולא על המעשה, חייב גם כשאינו מתכוון ומתעסק, אך בשבת שהאיסור 

הוא על המעשה של האדם, א"כ במתעסק ואינו מתכוון אינו נחשב כעושה מעשה 

 איסור, לכך פטור בזה.

 דברי החזו"א

בייישוב קושיית הנימוקי יוסף בב"ק דף וכדברי הקובץ שיעורים כתב גם החזו"א 

כב. שהתקשה על המ"ד שסבר שאישו משום חציו, הכיצד מותר להדליק נר 

מער"ש, מדוע אינו נחשב כמדליק את האש בשבת, וכלפי זה כתב החזו"א לחלק 

כנ"ל, שבנזיקין החיוב הוא על התוצאה, וכלפי זה נאמר שאישו משום חיציו, אך 

מעשה ולא על תוצאת המעשה, ועד כמה שהאדם לא בשבת האיסור הוא על ה

 הדליק את האש בשבת עצמה אין בזה איסור.

דברציחה איבוד הנפש שנאוי לפני המקום וזו היא וזה לשונו הזהב של החזו"א: 

צח אלא א"כ הרג בכחו, מ"מ שפיר שלא חייבה התורה את הרו בגל עף עבירה וא

חה, אבל שבת לא המלאכה שנואה דרוח מסיעתו חשיב כחו לענין רצי ומרלש י

כיון דפגיעת האש  ומרלש טורח האדם במלאכה שנאוי, ובזה י בשבת אלא

 עכ"ל. להעצים לא נעשה מכחו אין בו משום עושה מלאכה,

 שיטת הערוך והר"ח

אמנם מצאנו בערוך ובר"ח שכתבו שההיתר של אינו מתכוון שייך גם ברציחה, 

בפסיק רישא אין היתר של אינו מתכוון, שבערוך ערך פסק ככתב לבאר מדוע 

פירוש מי שחתך ראשו של חי, הכל יודעין כי בחתיכת ראשו כתב לבאר בזה"ל: 

ימות, ואם אמר איני מתכוון למיתתו אלא להוציא ממנו דם לדבר צורך, אין ממש 

כמתכוון להמיתו, ורוצח הוא, עכ"ל, ומבואר בדבריו שגם בדבריו אלא הרי 

 תר של אנו מתכוון ורק בפסיק רישא יש בזה איסור.ברציחה שייך ההי
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ולא  ישארסיק בפ מעוןש' מודה רוז"ל:  בדף קלג. הר"ח על הגליוןכתב וכן 

כגון אדם שחותך ראש אדם ואומר  ,ש מודה בדבר שהוא ברור"כי ר רושפי ,ימות

שאין שומעין לו אלא דנין אותו דין  ,ממנו דםשאין כוונתו להמיתו אלא להוציא 

 , עכ"ל, א"כ מבואר להדיא שסבר שאינו מתכוון שייך גם ברציחה.כל הורג נפש

ולשיטתם צ"ל שלמרות שהרוצח בשגגה אינו מתכוון, בכ"א יש בזה גזירת הכתוב 

 מיוחדת שחייבתו בגלות למרות שאינו מתכוון לזה.
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, אייזנשטייןנחום  הרב/  הלכתא רבתי לשבת

מרא  ,ל"זצ אלישיב גרי"שהמובהק ל תלמיד

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 השכרת רכב / "שכר שבת בענין

אדם ששוכר מכונית, וגובים ממנו תשלום עבור יום השבת, האם יש בזה : שאלה

 חשש משום 'שכר שבת'?

 : זה מותר לכתחילה, גם אם חברת ההשכרה היא בבעלות של יהודים.תשובה

חיר רגיל לשבת כמו לשאר הימים, ובין אם גובים ההיתר קיים, בין אם גובים מ

 לשבת מחיר מופחת משאר הימים.

ואם חל ב' ימים רצופים )כגון 'ראש השנה' או יו"ט סמוך לשבת(, ראה ב'הרחב 

 דבר'.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

 איסור 'שכר שבת'

בגמ' בב"מ )נח, א( שנינו "השוכר את הפועל לשמור את הפרה, לשמור את א 

ומבואר, שיש איסור של  –, לשמור את הזרעים, אין נותנים לו שכר שבת" התינוק

'שכר שבת' גם אם העבודה עצמה מותרת. וטעם האיסור מציין המשנ"ב )שו, טז( 

 לדברי רש"י בכתובות )סד, א ד"ה כשכר( שזה גזירה משום מקח וממכר.

ן על האיסור נאמר, לא רק לשכר שניתן על עבודת אדם, אלא גם לשכר שנית

השכרת חפצים וכדומה )עי' תוס' שבת יט, א ד"ה לא ובדברי הראשו' שם; ובשו"ע 

 רמו, א(.
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 האיסור על מקבל השכר

ב האיסור הוא על מי שמקבל את השכר, ואילו לנותן הבעיה היא רק מצד 'לפני 

עור' )עי' משנ"ב שו, כא ושש"כ פכ"ח סנ"ה(. וממילא, אם המשכיר או הפועל הוא 

 בעיה של 'שכר שבת'.גוי, אין 

 היתר 'הבלעה'

ג והנה מבואר בברייתא שם, "אם היה שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, 

דהיינו שאם אינו שוכרו רק ליום השבת, אלא לתקופה  –נותנין לו שכר שבת" 

ממושכת, מותר לקחת שכר גם על יום השבת, מאחר שזה נבלע בשכר שאר 

 (.הימים ולא מפורש לשבת )רש"י שם

והנה במשנ"ב )שו, כא( כותב, שאם מתנה עמו, שישמור גם ביום שישי ובמוצאי 

 שבת איזה שעות, גם זה נחשב להבלעה ומותר.

וממילא בנידון דידן, למרות שהשוכר לא משתמש ברכב בשבת, אבל מאחר 

שלוח הזמנים של השכרת הרכב פועל לפי הלוח הלועזי, והם מחשבים את הימים 

לפי כניסת השבת ויציאתה, נמצא שאצלם יום השבת כולל את  משעה לשעה, ולא

מוצאי שבת, א"כ מאחר ויכול להשתמש עם הרכב במוצאי שבת, הוי הבלעה 

 ומותר.

ימים רצופים, כי אז נמצא שהיום הראשון, אין  2אולם היתר זה, לא קיים כשיש 

 לו היתר לא מלפניו ולא מאחריו )עי' מנח"י ט, נט(.

 צאות'תשלום עבור 'הו

ד עוד היתר שיש ב'שכר שבת', והוא מה ששמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל בנוגע 

לשכירות חדר ב'בית מלון', שהרי דמי השכירות כוללים גם את הוצאות המים 

והחשמל וכדו', ועל זה אין חיסרון של 'שכר שבת' כי זה לא שכר שבת רק תשלום 

וכו )עי' שו"ת 'האלף לך הוצאות, וממילא דמי השכירות עבור החדר מובלע בת

שלמה' או"ח סי' קכה(. והגם שההוצאות זה רק מיעוט מדמי השכירות, אבל הרי 



 

 כעמ'  -יא אספקלר

 

כאמור )עפ"ד המשנ"ב שו, כא( די בהבלעה מועטת. וכ"ה לשונו של ה'תוספות 

 שבת' )רמד, טז( "כדי שיהיה קצת בהבלעה".

ם לפני והנה האמת ב'חדר במלון' בלא"ה מותר, מצד שמשתמשים קצת בחדר ג

כניסת השבת ואחרי יציאת השבת. אבל היתר זה נצרך בתשלום עבור טבילה 

במקוה בשבת, כשמשלמים עבור טבילה של שבת )בכה"ג שאין לו מנוי חודשי( 

שאז אין היתר מצד הבלעה, ושם יש להתיר מצד הבלעה של הוצאות מים וחימום 

 )עי' נו"ב מהדו"ת או"ח סו"ס כו(.

רצף של ב' ימים רצופים, אעפ"כ מותר מטעם גביית וממילא, גם כאשר יש 

 הוצאות.

אולם לגבי רכב שלא משלמים בעבור הוצאות, יש לדון האם מותר או אסור 

)הנידון רק כשהחוזה לפי ימים, אבל אם החוזה 'שבועי' או 'חודשי' וכדו' הרי זה 

 מותר מצד הבלעה(.

 שכר בעבור 'טבילה במקוה בשבת'

במקוה, יש לדון להתיר גם מצד 'צורך מצוה' )עי' נו"ב שם(. ה והנה לגבי טבילה 

ראה בשו"ע )שו, ה( שמביא שיש מי שמתיר לשכור חזנים להתפלל בשבת, דס"ל 

שבמקום מצוה לא גזרו רבנן על שכר שבת. אולם כותב השו"ע )תקפה, ה( שמ"מ 

 אינו רואה סימן ברכה.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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צ בעיר "רב ומו, צברייוסף  בהר/  ויצבור יוסף

  שלחן מלכים ועוד, ס ויען יוסף"אלעד ומח

 "צויתי לא אשרביאור לשון "

 )ג, יז) ַצַּויַתי ֹלא ֲאֶשרוגו'  ֲאֵחַרים ֱאֹלַהים ַוַיֲעֹבד ַוֵיֶלךְ 

 כל לעבוד הוא איסורא האתי", צוי לא אשר" הכתוב לשון מהו ולהבין,  לדקדק יש

 ?אלו תיבות בהוספת קרא ל"קמ ומאיה, זר עבודה

בתורה שקיבלו  כדי לחדד את השאלה, נציין כי תיבות אלו, היו מאותם תיבות

, ופרש"י :(ט)שינוי ותוספת בתרגום התורה לתלמי המלך, וכמובא בגמרא מגילה 

שאם לא כתבו לעבדם, משמע אשר לא צויתי  -לעבדם  -"אשר לא צויתי שם:  

תנאים )מדרש וכן מובא ב שיהיו, ויאמרו: אם כן אלהות הן, שעל כרחו נבראו".

זה אחד מן הדברים שכתבו לתלמי  ,בדןלע ותלאומ ,אשר לא צויתי: "(לדברים יז

. אמנם גם אחר תוספת זו, (כב שמות, ורשא)מדרש תנחומא ב ן הוא", וכהמלך

ין קשה, מה הצורך להשמיענו כי הקב"ה ציונו שאסור לעובדן, הלא איסור יעד

 .  ופשוט הוא, ומה באה התורה לחדש בתיבות אל

 לרבות את המשתף

 מפרשים בביאור תיבות אלו: ומצינו כמה ביאורים במדרשים וב

מבואר, כי תיבות אלו באו לרבות את המשתף,  (קמח קאסשופטים פי)ספרי א. ב

" עכ"ל. דהיינו שתיבות "אשר לעבדם, להביא את המשתף - שר לא צויתיוז"ל: "א

לא צויתי" באו להזהיר על מי שרוצה לעבוד את הקב"ה ולהשתחוות לו, ויחד עם 

מצוהו ה' בפרט שאסור לא לעשות כן,  ל זההשמים, ועזאת לעבוד את אחד מצבא 

 שאת חלק צבא השמים, עליו נאמר: "אשר לא צויתי", אבל צויתי על עבודת ה'.   

 שהיו עתידין לעובדםל שם ע

מבואר, כי הטעם שנכתבו תיבות  ח:(כ שופטים) לקח טוב – זוטרתאפסיקתא ב. ב

ע הקב"ה כי ישראל יעבדו לצבא אלו בתורה, הם כדי לרמוז על העתיד לבוא, שיד

 ,לפי שהיו עתידין לעבדם ,אשר לא צויתיהשמים, והקדים להזהירם על כך, וז"ל: "
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ולא  ,אשר לא צויתי בתורתי ,(ירמיה יט)כיוצא בדבר  ,הקדים לכתבם בתורה

  " עכ"ל. ולא עלתה על לבי לזבח אדם את בנו ,דברתי בעשרת הדברות

 באו לתוספת אזהרה

, פירשו כי תיבות אלה באות לתוספת , א ועוד(י הדר זקנים ויקרא)וס' ג. בעלי הת

בדרך "סרס המקרא", וז"ל  וקאזהרה על איסור עבודה זרה, ויש ללמוד את הפס

ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם. סרס המקרא בפרשת שמיני: "

שון ל ",אשר לא צוה אותם"ומשמע  ,לא תקריבו -אשר צוה אותם  ,ודרשהו

לא  -אשר צויתי ",וילך ויעבוד אלהים אחרים וכו' אשר לא צויתי" :וכן נמי ,אזהרה

 " עכ"ל. והעולם אינם יודעים סירוס המקרא מקשים ,הכי רוצה לומר ,תעבדו

לו אמר יאו יהיה "אשר לא צויתי" כארבינו בחיי בפרושו השני וז"ל: " ן כתבוכ

( "דלא תשתחוה להם". וכמוהו לפי אשר צויתי ב"לאו", כלומר לאו: )שמות כ, ה

 לא" עכ"ל. דעתי: )דברים לב, ה( "שחת לו לא", שחת לעצמו ב

 ציוה על כבוד תלמידי חכמים

עם הרב  פותשילוב דברי בעלי התוס ל פיד. ביאור נוסף בתיבות אלו, יש לבאר ע

בכור שור, כי בתיבות אלו בא הקב"ה למעט, כי דווקא ענין זה של עבודת צבא 

ם, אותו לא ציווה אותם, אבל עבודת וכבוד לזולת, ציוום, והוא כבוד השמי

בפרשת  (, אי, ויקרא)דעת זקנים תלמידי לחכמים ואנשי מעלה, וז"ל בעלי התוס' ב

אש זרה אשר לא צוה אותם. שמיני, על לשון הפסוק שנאמרה בנדב ואביהוא: "

וגם לא צוה  ",זרה ולא תעלו אש" :כדכתיב ,שלא לעשות כבר הזהיר עליהם מרכלו

אוסר דבר כי לפעמים הקדוש ברוך הוא  ,שלא התירה עתה להם לפי שעה ,אותם

שהקריב  ,כמו שמצינו באליהו בהר הכרמל ,לגדל שמו בגוים ,ומתירו לפי שעה

בבמה על פי הדבור בשעת איסור הבמות. וכן נוכל לפרש לשרוף את בניה' באש 

 כל מקוםשאסר את הקרבת הבנים, מ יף על פ" עכ"ל, והיינו שאאשר לא צויתי

 צוה זאת בעבר באופן חד פעמי בציווי עקידת יצחק. 



 

 כגעמ'  -יא אספקלר

 

בפרשתינו "אשר לא צויתי",  וקועתה יש מקום להתבונן לפי דרך זו, בביאור הפס

מצאתי שהשלים פענח רזא מאי מיעוטא אית ביה, ואיזה דבר בא לרמוז שמותר, וב

 ,פי' להשתחוות להם ,אשר לא צויתיאת הביאור וכתב בשם הבכור שור וז"ל: "

" עכ"ל. הרי שלפיכך אבל לה' או לאדם דרך כבוד כאברהם ויעקב צויתי, בכור שור

, להורות על הכבוד וההשתחוויה האסורים, ולרמוז על וקנזכרו תיבות אלו בפס

 המותרים.   

 תירוצי רבינו בחיי

בביאור תיבות אלו, עמד על שאלה זו, והוסיף שני דרכים  ם כןה. רבינו בחיי ג

ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי. דבר ידוע כי הקדוש וז"ל: "

ל וע מה טעם לומר "אשר לא צויתי". ם כןברוך הוא לא צוה לעבוד עבודה זרה, א

הפשט: מפני שעובדי השמש והירח ושאר הכחות העליונים חושבים כי  דרך

בור שהם משרתי המלך, והמכבד משרתי בעבודתם ימצאו חן בעיני ה' יתעלה בע

המלך הרי זה מכבד את המלך, על כן הוצרך לומר "אשר לא צויתי" כי לא צוה 

 בכבוד זה.

הקבלה: מה שהוסיף ואמר "אשר לא צויתי", כלפי שצוה אותנו  ל דרךועו. 

בשמירת בריתו, ויאמר הכתוב אשר עשה את הרע לעבור הברית של סיני שכתוב: 

"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי", והברית הזאת  )שמות יט, ה(

הוא מדת יום ומדת לילה, ובאור זה: אף על פי שצויתיו בקרבן התמיד לעשות שני 

כבשים האחד בבקר והאחד בערב, והם כנגד מדת יום ומדת לילה המשפיעים 

, אורה וכח בשני המאורות שהם השמש והירח, לא צויתי לעבוד לשמש ולירח

 " עכ"ל רבינו בחיי. והבן זה

* 

מאת  מאמר מיוחד – ב"מטוטלת" איבחוןבירור כשרות ה

 י צברי"הגר

 (ח, יי) ּוְמַכֵשף ּוְמַנֵחש ְמעֹוֵנן ְקָסַמים ֹקֵסם ָבֵאש ּוַבתוֹ  ְבנוֹ  ַמֲעַביר ְבךָ  ַיָמֵצא ֹלא

 הקדמה
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כוי הרבים, גליון בפרשת קדושים שנה זו, ערכנו באכסניא המפוארת והגדולה לזי

"אספקלריא" מאמר תמציתי על כשרות הטיפול ב"מח אחד". מאמר זה גרר 

תגובות רבות מכל רחבי הארץ והעולם בסיועו של העורך היקר מזכה הרבים הרב 

קלאר שליט"א, ורבים רבים שאלו, דרשו וחקרו, ועודדו על פירסום הדברים. 

ותיים לכל מיני טיפולים "נפשיים" הדבר הראה כמה חיסרון יש מחד בבירורים מה

המוצעים בשוק, ומאידך את הצימאון הגדול של הציבור לדעת, ובעיקר לברר את 

 האמת על אותם טיפולים. 

דרך תגובות הקוראים, נכנסתי לעסוק בבירור טיפול נוסף הקיים בשוק, והוא 

נין, . במהלך המחקר שאני עורך בנושא, נחשפתי לחומר רב בעיאאיבחון המטוטלת

מדעי מקצועי והלכתי. את חלקו אחלוק עם הקוראים במאמר זה,  אשר יוקדש 

כולו לבירור כשרות הטיפול במטוטלת, אם כי כמובן, בקיצור רב ובתמצית 

 . יבגדולה

עוד אוסיף ואקדים, כי אין דרכינו להתעסק עם "שמות" של רבנים המתירים, או 

בחכתינו, בגדר "לא תגורו מפני  להתווכח עימם, אלא רק להציג את  החומר שעלה

 לא תאגור דבריך מפני איש", ואוזן מילים תבחן וחיך אוכל יטעם.  –איש" 

 המטוטלת במהלך ההסטוריה

מהי מטוטלת? מטוטלת בימינו זהו כלי, של חוט שבסופו חתיכת ברזל, והתופס 

אותו שואל אותו שאלות שונות בתחומים רבים. את התשובות יודע השואל, לפי 

כיון נדנוד המטוטלת, האם לאורך או לרוחב. בעבר היה מקל שבראשו היתה 

תלויה המטוטלת, והיה נקרא "מקל הקסמים". כמו כן, ישנם גויים המשתמשים 

באנגלית, שלפי צורת כיון נענועו, יודעים האם התשובה היא  Yבמקל בצורת או 

 כן או לא. 

וע להם כבר מלפני אלפי בספרות הגויים, מצאנו שהשימוש במטוטלת היה יד

שנים. ציורים קדומים המוכיחים על השימוש הקדום שנעשה במטוטלת, נתגלו 

                                                
 מצוי בימינו לאבחון חרדות ובעיות נפשיות, ויש המשלבים מטוטלת בנוסף לטיפולי "שלשת המימדים".  יא
ולה שמורה עמי להרב אלחנן גרין שליט"א מקרית ספר, שחוקר זמן רב נושא זה בעומק, והמציא לידי ותודה גד יב

 חומרים יקרי ערך אלו. 



 

 כהעמ'  -יא אספקלר

 

במערה במדבר סהרה, וכן במערות טאסילי שלמרגלות הרי האטלס. בטכניקות אלו 

השתמשו בעבר הרחוק המצרים, היוונים, הרומאים, ההודים, הסינים, הפרואנים, 

 4000עתיקות. גם הקיסר הסיני הראשון מלפני האינדיאנים ועוד בעלי תרבויות 

שנה, מצויר בספרו עם מטוטלת בידו. היוונים טבעו לשימוש במטוטלת שם: 

 "רבדומנזיה". "רבדוס" פירושו מטה, ו"מנטיה" משמעותו אלוהי או נבואי. 

במהלך השנים בעיקר מסוף המאה השבע עשרה התפתח השימוש במטוטלת 

לשימושים רבים ומגוונים. כך נוכל למצוא צבאות ועמים לעמים וארצות רבות, ו

שונים מפעילים מנחשים בארצותם ובצבאותיהם לגילוי מקומות לכריית זהב 

באדמה, לאיתור מקורות מים, לאיתור מכרות פחם, לגילוי פושעים וגנבים, ואף 

 לאיתור נעדרים. 

ר למדו את המידע כיום על המטוטלת והשימוש בה, מגיע אלינו מארה"ב, אש

סין, והם אלה  –חכמת השימוש במטוטלת מחכמי המזרח הרחוק בארצות הודו 

אשר פיתחו שיטות טיפול על פי יסודות אלה, לצורך טיפולים רגשים ונפשיים 

שונים. הגויים בארה"ב מחולקים בעיקר לב' קבוצות עיקריות: א. ארגון האי די אס 

ם האמריקאי, אשר מעודד את  שהוא שמו של ארגון איגוד המנחשי.A.D.S

השימוש במטוטלת ברבים. ארגון זה מאמין במטוטלת, אך לא מטיף לדברים 

"עידן חדש", אשר שמה לה למטרה מוצהרת,  -נוספים.  ב. קבוצת ה"ניו אייג" 

להחדיר כוחות רוחניים זרים לתוככי הציבור, על מנת שכל האנושות תעזוב את 

והן בדת היהודית, ותגיע לכפירה ואמונה האמונה בדתות, הן בדת הנוצרית 

 בעצמם. ועקבותיהם רבים בעומק החברה הישראלית.    

מעולם לא הוכר מבחינה אך עם כל זאת, יש להדגיש, כי השימוש במטוטלת 

בכדי להדגיש כל כל ההסברים שהוצעו לפעילותה, נשארו בגדר  מדעית כלל.

ריו של שייר רישיה, מדען צרפתי "תיאוריות" בלבד ולא דבר מדעי, נביא את דב

, שאמר: "פעילות מטות הקסם והמטוטלת, 1113זוכה פרס נובל לפיזיולוגיה בשנת 

 .יג"שוט עובדה שעלינו לקבלהם פ

                                                
 . 111עמ' מאת ג'ארד אוקיף מדריך מעשי,  -מטוטלתספר  יג
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 כח רוחני –הכח העונה במטוטלת 

כאשר המדע מרים ידים מההסבר פעולה מסוימת, אין עלינו אלא לפנות אל 

תיע, מגלים אנו הוכחות רבות על כך, גם הסבר הדברים בצורה רוחנית. כאן במפ

ממפעילי המטוטלת המומחים, כי הכח העונה במטוטלת ובמקלות הוא כח רוחני 

 עלום ולא ידוע. ונביאם בתמצית: 

כי יש לבקש רשות מהמטוטלת קודם ששואלים  ידא. מומחי המטוטלת מסבירים

 להאמיןים האם אני יכול, ורשאי"? כמו"כ חייב"אותה שאלות, ולשאול אותה: 

 .   טובמטוטלת, בכדי לקבל תשובות מדויקות

ב. כאשר היה המנחש מתחיל בשאלות אל המקל, היה החלק התחתון של המקל 

מתנועע מעצמו, מלמעלה למטה או להיפך. נענוע המקל היה כ"כ חזק, עד 

שלפעמים היה פוגע בגוף האדם המחזיק את המקל. מסיבה זו, ישנם כאלו  

 לראשם, כדי להמנע מהיזק.  קסדותבקביעות הנוהגים ללבוש  Yהשואלים  במקל 

ג. המטוטלת תענה תשובות מדויקות כאשר יהא בהם צורך אמיתי, ולא כאשר 

המטפל בה מראה את יכולתו לשם התפארות. כמו"כ כאשר מעמידים את 

המטוטלת במעבדה או במבחן מול מדענים, היא תענה תשובות לא נכונות. כל זה 

ו למסקנה כי הכח העונה במטוטלת הוא כח רוחני, ולכן הוא בעל דעה מוביל אותנ

 עצמאית. 

 המטוטלת באספקלריית חז"ל

מנהג הגויים לשאול במטוטלת ובמקלות, היה ידוע לחכמי ישראל מאז ומעולם, 

והם הרחיקו אותנו מהשימוש והשאלות בהם, וכדברי הנביא הושע פ"ד פס' י"ב, 

 ְזנוַנים רוח   ַכי לוֹ  ַיַגיד ּוַמְקלוֹ  ַיְשָאל ַעַמי ְבֵעצוֹ ם על ש"המתאונן על ישראל ומוכיח

ַיְזנו ַהְתָעה ת ו  ח   לענין אצלם כלי היה המקל כיֱאֹלֵהיֶהֽם", ומבאר האברבנאל: " ַמת 

 ". הגורלות

                                                
 ,24עפ"י ספר "המטוטלת" של החוקר האמריקאי סיג לונגרן עמ'  יד
 .A.D.S עפ"י מאמר מארגון ה טו
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 האוחז זה קוסם, גם רבותינו התנאים בספרי דברים פס' קע"א כתבו: "איזהו

לו". ובפדר"א  יגיד ומקלו ישאל בעצו אלך, עמי לא אם אלך אם ואומר במקלו

 ".  השואל במקלופט"ו ד"ה אלו, גרס: "

 עם מעשים עושים והיוגם רבינו המלבי"ם בפירושו לתורה פר' שופטים כותב: "

בזמנינו". רבינו הסמ"ג לאווין סי'  שנעשה כמו, עתידות ידם על הגידל עץ קסמי

המילולי של איסור הקסמים המפורש בתורה, הוא על  נ"ב אף כותב, שהפירוש

 שם השימוש שהיו עושים בעצים ובקיסמי העץ לצורך שאלות וניחושים. 

, כאשר דן על טזגם רבינו יוסף חיים בעל הבן איש חי, בספרו ההלכתי "ידי חיים"

, שהיתה ידועה בדורו, וז"ל: מזכיר במפורש את הפניה למקלפניה לנשמות נפטרים 

 או בכסא בהסתכלותם אלו בשנים שנתחדש אופן על הוא -לו  יגיד ומקלו: מרו"ואו

 התשובה דברי בתנועותיו וירמוז המקל יתנועע שלהם המחשבה כח י"שע, במקל

 השואל" עכ"ל.  ששואל השאלה על

 הגירסא החרדית –מטוטלת 

הטוענים בקרב הציבור החרדי, להתיר את השימוש במטוטלת, נחלקים לשנים: 

יש שמכריחים כי מטוטלת זה דבר "טבעי" ולא רוחני, ובדבריהם מסתמכים על א. 

תאוריה כי הכח העונה במטוטלת מבוסס על גלים אשר משודרים אל המטוטלת 

מהיקום כולו או למח האדם המחזיק במטוטלת, ומשם אל ידיו המנענעות 

 . יזאותה

א. גם אם מלבד שאין הדברים מבוססים מדעית, הרי שקשה על דבריהם: 

האדמה משדרת "גלים", כיצד הם יודעים להבחין מה במח האדם המחפש? ב. 

כיצד זה  יחכיום התגלה, שניתן למצוא מקורות מים בשאלות מטוטלת מע"ג מפה!

יתסדר עם תאורייה זו? ג. כל גל שהולך, טבעו שהולך ומתרחק. וכיצד עם שאלות 

 של יבשות? המטוטלת, ניתן לדעת דברים על אדם הנמצא במרחק 

                                                
 ם תשמ"ח. -ש על השו"ע ושו"ת, יפירו טז
בעלי טענה זו הם לאביבה בולי, כומר צרפתי מלפני יותר ממאה שנה, וכן אנדרה בוביס )אשר מקצועו והתמחותו  יז

האישית היתה טועם יינות וגבינות...(. מסתבר כי תאורייתם נבעה מהצורך להתנתק מהיחוס לכח רוחני במטוטלת. 

 נים לסמוך על תאוריה כפרנית זו...תמוה א"כ, מה ראו חרדים מאמי
 המיקום בו תגיע המטוטלת בתנופתה, יראה על מצבור מים.  יח
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אמנם יש אשר התקרבו יותר אל האמת, ומודים כי הכח העונה במטוטלת הוא 

לא טבעי. אלא שמה שהגויים קוראים "אנרגיה", הם "ימצאו" לא מקור ביהדות 

 שהוא כביכול ה"אור המקיף" וכל כיו"ב.

מלבד שכבר תמהתי במאמר הקודם, כיצד יתכן כי הקב"ה יגלה כח רוחני קדוש 

על טענה זו, כי היא בגדר: "מקצץ  יטם, כבר כתב הגר"ש קורח שליט"אדרך הגויי

 בנטיעות". 

 האיסורים הקיימים במטוטלת

שמטרתו חיבור האדם השואל לכוחות רוחניים על מנת להשיג  – איסור קוסם

תשובות, וכדברי החינוך מצוה תק"י: "תתערב נפשם עם הרוחניים". ואע"פ 

עתידות, אין ללמוד שגילוי  נסתרות מן העבר או שעיקר האיסור נאמר על גילוי 

ההווה ע"י כח רוחני לא נכלל בו, בפרט  עפ"י לשון הרמב"ם בסה"מ ל"ת ל"א 

 על ישען שכתב: "ויודע הנסתרות", ומלשון האבן עזרא בפרשתינו שכתב: "כאשר

 שיהיה", הרי שכלל נסתרות לחוד ועתידות לחוד. וכ"כ  ומה האמת, לבקש חכמתו

 ב"ג בספרו מלחמות ה' מאמר שני פרק שביעי עי"ש. הרל

גם אם נתעלם מכל הראיות, ונכריח שאין כאן כל כח רוחני, הרי  – איסור ניחוש

עצם השאלה במטוטלת אסורה משום "לא תנחשו", שעניינו שאדם מאמין 

 נפלה, מפי פתי נפלה האומר לאירועים גשמיים, וכדברי רש"י והספרי כאן: "כגון

 משמאלי", וכטעם החינוך מצוה רמ"ט: "ועוד ושועל מימיני נחש עבר, מידי מקלי

 לכפירה מתוכם ולבוא. הקדושה ומתורתו השם מאמונת האדם להדיח סבה שהם

 מקרי".  דבר שהוא יקרהו אשר וכל ורעתו טובתו כל שיחשוב, גמורה

 העולה מכל האמור לעיל: 

אלפי שנים, וחכמי ישראל ידעו השימוש במטוטלת מקורו ממעשי הגויים מלפני 

ממנו והזהירונו מלשאול ולהשתמש בו. גם בימינו אין מקורו אלא מן הגויים, 

 כאשר יחקור כל דורש. 

                                                
 זקן רבני תימן, רב העיר ב"ב ובעל ה"עריכת שלחן". בהסכמתו לספר "שאלת המטוטלת".  יט
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השימוש במטוטלת מעולם לא הוכר בעולם המדע, ולפיכך אי אפשר לטעון שהוא 

 טבעי. 

ה היא הוכחות רבות יש כי הכח העונה במטוטלת הוא כח רוחני, והסבירות הגדול

 כי מדובר בכוחות טומאה. 

 מלבד זאת, המתעסק עם המטוטלת ופעמים אף השואל, עוברים על איסורי תורה.  

 yosefz@okmail.co.ilלתגובות: 
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 , ומרביץ תורה באלעדהראשונים

הם במעלת תמים עם ה'  אשוןעשרה הראשונים ובפרט הר

 ]וראוי להקפיד בזה בעיקר בחודש תשרי[

 )יח, יג( יךָ קֶ ֱאלֹ  'ָתַמים ַתְהֶיה ַעם ה

רבי יהודה דנאן זצ"ל )פאס להגאון  (ו ע"א-'קול יהודה' )דף ה ע"ב ובספר 

 ׳תמים תהיה עם ה" וז"ל: ,אשונים(, כתב לרמוז בפסוק זה מעלת י' הרתשי"ב

)שם, לה( ד ״והה ",נניואני אוהבי אהב ומשחרי ימצא)משלי ח, יז( "ד ״הה ,"אלהיך

ה. לע"ע לא מצאתי מקור למדרש )א. .כ״ע ",׳מהון רצ צאי מצא חיים ויפקוכי מ"

 ׳י ׳מ פלה'ת - תוראשי תיב "ם,תמי :שיובן ברמז ימאפשר נו .הומתא ווה  (.זה

כים שכלומר הוי מ - עשרה החשבונ ׳י כי אות "עשרה״כלומר מ ,׳י ׳מ .מיםיכשמ

לך להיות ראשון מעשרה  בור טתויו ,דת הבורא יתברךבוהכנסת לע לבית

 . "אלהיך ׳עם ה תהיה"ואז  ,הראשונים

זכאה עמא קדישא דמאריהון בעי ע"ד דאיתא בזוה"ק )תרומה קלא, א(:  אפשר

, כדין עמא קדישא בעאן לאתחברא ולאעלא בבי עלון וקרא לון לקרבא לון לגביה

, תא חזי וכל מאן דאקדים בקדמיתא אתחבר בשכינתא בחבורא חדאכנישתא, 

זכאה חולקיה דאיהו  ,ואוריך בבי כנישתאההוא קדמאה דאשתכח בבי כנישתא 

'ומשחרי ימצאנני'  )משלי ח, יז(, ודא איהו רזא קיימא בדרגא דצדיק בהדי שכינתא

  . ע"כ. הה"ד "ומשחרי ימצאונני".סליקו עלאהדא סליק ב

ואי תימא הא תנינן בשעתא דקודשא בריך הוא אתי לבי כנישתא ולא )שם( 

אשכח תמן עשרה מיד כועס, ואת אמרת ההוא חד דאקדים אתחבר בשכינתא 

וקיימא בדרגא דצדיק. אלא למלכא דשדר לכל בני מתא דישתכחון עמיה ביום פלן 

וו מזמני גרמייהו אינון בני מתא אקדים חד ואתא לההוא אתר, בדוך פלן, עד דה
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בין כך ובין כך אתא מלכא אשכח לההוא בר נש דאקדים תמן, אמר ליה פלן בני 

מתא אן אינון, אמר ליה מארי אנא אקדימנא מנייהו והא אינון אתאן אבתראי 

תעביד לפקודא דמלכא, כדין טב בעיני מלכא ויתיב תמן בהדיה ואשתעי עמיה וא

רחימא דמלכא, בין כך ובין כך אתו כל עמא ואתפייס מלכא עמהון ושדר לון 

 .ק״ווד",  ׳צון מהרויפק . ע"כ. הה"ד "כי מוצאי מצא חיים לשלם

 ב ולתקן שיהיהושצריך לש - י"יא תשררגימט ה"ם תהי"תמי ,יםרבינו אפר כתב

כ בשם רבינו אפרים, ומש", עכ"ל ספר 'קול יהודה' שם. כ״ע ,ירם בחודש תש"תמי

 מקור דבריו הם מספר 'נחל קדומים' להחיד"א כאן, עיי"ש.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

אשה או קטן שהצטרפו לכת עדים, האם פוסלים את עדותם 

 של שאר העדים

 ו( ,זי) ַהֵמת יּוַמת ַדיםעֵ  ְשֹלָשה אוֹ  ֵעַדים ְשַנַים ַףי ַעל

האם קטן אינו נחשב כעד כלל, ולפי זה אם הצטרף  לכת עדים כשרים  : לחקוריש 

אינו פוסל את עדותם מדין, עד פסול שפוסל את העדים הכשרים. או שהואיל 

ומשיגדיל ראוי הוא להעיד נחשב כ"עד פסול", וממילא פוסל את עדותם של 

 השאר.  

וב "שני עדים לשלשה עדים, למדו חכמים במשנה )מכות ה מכך שהקיש הכת

 אף ,בטלה עדותן פסול או קרוב מהן אחד נמצאאם  עדים יתשע"ב( שכשם שב

 . בטלה עדותן פסול או קרוב מהן אחד נמצא שלשה

וכתב התומים )חו"מ סימן לו( שדין זה שאם נמצא אחד מן העדים קרוב או פסול 

אופן  שהעד הוא עד פסול, אכן, אם הצטרפה פוסל את השאר, לא נאמר אלא ב

אשה לכת העדים אינה פוסלת את שאר העדים, לפי שאשה אינה ראויה להיות 

 עד, וממילא איננה פוסלת  את עדותם. 

 צטרפו לעדות  פוסלים את העדותההאם קטן או  גוי כש

בנתיבות )לו ס"ק י( הביא את  דברי  התומים  שאשה אינה פוסלת את  שאר  

דות. וכתב  הנתיבות שמדבריו יש ללמוד  שכשם שאשה אינה  פוסלת, כך הוא הע

הדין אם הצטרפו גוי או קטן לכת של עדים אין עדותם של השאר נפסלת, לפי 

  .כשאין על קטן ולא על  גוי שם עד

* 

                                                
, ולכך אינו לוםכ בדבריו ואין (, והוסיף  שלפי שקטן אין בו דעתמז סימן החדשים ק"מהרי ת"שווכדבריו כן כתב )ב כ

 פוסל את  השאר.
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ומדברי הטורי אבן )ראש השנה כב ע"ב(, נראה שחלק על דברי התומים, שכתב 

ראויה להעיד, אלא  שפסולה להעיד, לפי  שנאמר  שאשה מצד עצמה נחשבת כ

בכתוב )דברים יט יז(: "ועמדו שני אנשים" , ומיעטו "אנשים" ולא אשה, והוא 

 מיעוט  שאינה "איש" אלא אשה. 

ומדבריו דייקו שעד כמה שנחשבת אשה  ראויה להעיד, נחשבת היא כעד פסול, 

סל העדות  מדין נמצא ולפי דבריו כל שתעיד אשה ביחד עם עדים  כשרים תפ

  אחד מהם "קרוב או פסול".

  כשהוא גדול. כשבא להעיד תוועדקטן אינו עד לפסול אחרים, אך פוסל את 

למתבאר בדעת התומים שקטן אינו נחשב  כעד, יש להקשות על דבריו, מדברי 

שהיה  שראה כשהוא גדול על מה להעידאדם  נאמןהמשנה בכתובות )כח א(, ש

 בא לקיים שטר  שכתב אביו "ואומר זה כתב ידו של אבא".  מעידקטן, וכגון אם 

, כיצד מתקבלת עדותו של איש זה על ראיתו כשהיה ד"ריפות תוסוהקשה שם ב

, וראיתו שלו על שטר זה בכשרות ת העדותוהגדת ראישתהיה  קטן, שהרי צריכים

 היתה כשהיה קטן. וכתב התוספות רי"ד שאכן כל הדין שנאמן הקטן הוא אך

 .מדרבנן ומן התורה אינו נאמן לפי שאין כאן  ראיה והגדת  עדות בכשרות

ודברי תוספות רי"ד סותרים את דברי הנתיבות שקטן שהצטרף לעדות אינו פוסל 

את השאר שאינו נחשב כעד. ומדברי הגמרא בכתובות משמע שראית קטן מן 

טן לא ולדבריהם יש להקשות אם עדותו של ק התורה נחשבת כראיה בפסול,

נחשבת כעדות מדוע נפסלת עדותו  מן התורה על ראיתו בתורת קטן הרי אינו 

 נחשב כעד כלל.

אלא שיש לדחות קושיה זו, ששתי מושגים חלוקים המה, האחד דין "שנמצא 

אחד מהם קרוב או פסול" שפוסל את עדות שאר העדים, דין זה לא נאמר אלא 

 לא אינו פוסל את שאר העדים. בעד פסול, אכן קטן אינו  נחשב כעד, וממי

ומאידך דין "תחילתו בפסול", שאין דבריו של עד מתקבלים על ראיתו  בזמן 

פסול, דין זה לא נאמר דווקא שהעד פסול וכגון שהיה קרוב ונתרחק, אלא אפילו  
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שאינו  עד כלל ואינו פסול, מכל מקום צריך העד להיות ראוי להעיד, מזמן "ראית 

הגדת העדות", ולכך קטן שראית העדות היתה בזמן שהיה קטן העדות", עד זמן "

אינה נחשבת כראית עדות כלל, ואין תחילתו אינה "בכשרות", וממילא נחשבת 

 כראיה בפסול ולכך אין עדותו מתקבלת מן התורה.   

 חילוק בין קטן שפוסל עדותם של  אחרים לבין אשה שאינה פוסלת

ברי הנתיבות שלעיל שכשם שאשה אינה  בנחל יצחק )סימן לה ענף ו( הביא ד

פוסלת  את השאר כך גם קטן. וחילק  בין עדותה  של אשה  שאינה  פוסלת את 

 עדותם של השאר העדים, לבין קטן שאם יצטרף יפסול את שאר העדים. 

וטעמו, שאשה נחשבת כעד ואינה ראויה להעיד כלל, ולכך  אין שאר העדים 

הרי הוא ראוי לעדות משיגדיל ונחשב כעד פסול, נפסלים מחמת עדותה. אכן, קטן 

ולכך כל שהצטרף לכת של עדים אף  בו נאמר הכלל "נמצא אחד מהם קרוב או 

 פסול עדותן בטילה. 

ותמך את דבריו שהלכה היא )גיטין כב ב(, שקטן כשר הוא לכתוב את הגט. 

ת" , וכתבו שם התוספות )שם ד"ה והא(, שאין בקטן חסרון  שאינו "בר כריתו

הואיל  משיגדיל הוא ראוי  לכתיבת גט, ולכך כתב  שאם הצטרף  קטן  לעדות 

 פוסל את השאר הואיל ויהיה ראוי לעדות משגדיל.   
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

 כשיש לו חובות שאינם סדוריםת צדקה עשיי

 )טז, כ( ָלךְ  ֹנֵתן ֱאֹלֶקיךָ ' ה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיַרְשתָ  ַתְחֶיה ַעןְלמַ  ַתְרֹדף ֶצֶדק ֶצֶדק

אין במאמר זה משום הוראת הלכה למעשה, ולא כללא כליל דבכל חוב אסור 

דבודאי יש חילוק למי שחובותיו סדורים, וכל אחד יעשה כהוראת רבותיו, ולא 

 באתי אלא לעורר.

אפשר לרמוז למה שכתבתי במקום אחר,  לשוני(,)ד"ה ו החיד"א בראש דודכתב 

-דהאדם יזהר שתהיה הצדקה מממון היתר ולא יהיה בתוכו עושק וגזל, כי הנה א

ולא מן הגזל  –אדם כי יקריב מכם להינו זה שונא גזל בעולה וציוונו הוא יתברך 

דמי שיש לו  בספר חסידיםוכן הוא למעשה הצדקה, וכבר כתב  )סוכה דף ל ע"א(,

 ת אסור לעשות צדקה עד שישלם חובותיו. חובו

ועל פי זה נתיישב חקירה גדולה, כי הנה רבותינו ז"ל הפליגו מאוד במעלת 

העושה צדקה, ומפורש יוצא מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים שכרו כי רב 

ל אלו כ וכו', הוא, עושר וכבוד וחיים ותפארת בנים והשקט ובטח וכהנה רבות

היינו כאשר ממונו שנותן ממנו צדקה, ורכושו  המעלות והבטחות לעושה צדקה

אשר רכש, עשוי באמת ישר ממנו או מאבותיו, אכן אם עשיר זה עשה עושר ולא 

 במשפט, ויש בה תערובת עושק וגזל לא בחר ה' בצדקותיו וחסדיו.

שהממון  –)ישעיהו נד, יד(  רחקי מעושק אימתיתכונני בצדקה והוא פשט הפסוק 

ולא מיבעיא שלא תאונה אליך רעה, אלא אף גם  לא תיראי, –ואז  ,כא יהיה ביושר

 קריב בעלמא.  – וממחתה כי לא תקרב אליך –זאת 

הלא פרוס לרעב לחמך על הפסוק )דף קצח ע"א( ובזהר הקדוש פרשת ויקהל 

, ההוא דילך מממונך ולא 'לחמך' אלא כאן, כתיב ןיאלחם  ,אמרו י( ,)ישעיהו נח

                                                
אימתי תכונן עם הצדקה, כשתרחק מעושק, והצדקה היא ממונך נקי  ט(, –)מערכת צדי"ק בדבש לפי וכה כתב  כא

 .בצדקה תכונניובר, אז 
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דגזילו ולא דעושק ולא דגניבה דאי הכי לאו זכותא היא ווי ליה דאתי לאדכריה 

ומאמרי קדוש, נתיישב מאוד חקירתינו, דאדרבא הריבוי צדקות  חוביה עכ"ל.

שעשה, היו לאפושי רתחא ולגזור עליו גזרות רעות חס ושלום כאשר אירע. ויומתק 

שאם הצדקה מעושק, מחתה קרובה קודם זמנה, על  – וממחתה כי לא תקרבראין ק

כל מי שנאמר בו קריבה לא הגיע לימי  ד( )בראשית רבה צו,דרך שאמרו ז"ל 

אבותיו, דאדרבא הצדקה הזו מזכרת עון, וגדלו הקטרוגים עד שממהרין הפורענות, 

 .כבעכ"ד

, שלא 'צדק'שתעשה יהיה ב הצדקה –צדק צדק  וזה רמזה כאן תורתנו הקדושה

וירשת בעולם הזה,  –למען תחיה , תרדוףיהיה בהם תערובות איסור, ולזו הצדקה 

 בעולם הבא.  –את הארץ 

דמי שיש לו חובות אסור לעשות צדקה עד שישלם  ומה שכתב בשם ספר חסידים

)נדפס סוף  ראש דוד לספרקונטרס אחרון  והואראש הבפאת  כתב על זה  חובותיו. 

כי אין כן לשון ספר חסידים, וכבר  ,, זה נכתב אגב ריהטאיו"ד( מחזיק ברכהספר 

לשון ספר  (בפרשת קרח)הבאתיו בהגהות אלו לעיל פרשת קרח עיי"ש. וזה לשונו 

עד שיפרע "לא ירבה בצדקות" כך הוא, מי שחייב לאחרים  )בסימן תנד( חסידים

 עכ"ל. 

, כן כתב הכישבסימן שצז ראיתי מצאתי בספר חסידים והאמת שלאחר החיפוש 

"ולא יתן לכך אדם שחייב לאחרים ממון ואין לו משלו לא יקנה ספרים  וזה לשונו,

 )סימן שצה(.שלו  חסידים( )על ספר בברית עולםוהזכירו  וכו' שם. צדקה"

שכתב כי פעם אחת בא אל הרה"צ  )ריש הפרשה(תרומה  - בפרדס יוסף וראה

זצ"ל, אדם אחד ונתן לו פדיון, ואותו האיש פשט רגל ן רבי יחיאל מאיר מגאסטאני

 ב(. ,)שופטים ה בישראל בהתנדב עם ברכו ה' בפרוע פרעותלנושיו, אמר לו כתיב 

אפשר  – בהתנדב עם -מקודם לפרוע החובות, ורק אחר כך  – בפרוע פרעות

בשם הקדמונים  כתב זך( "א,)מערכת פ דבש לפיב החיד"אלהתנדב. והאמת שכבר 

 .דרך הלצהכן בירשו שפ

                                                
 וברית עולם סימן שצה.)שם(, קרח ד"ה ובדרך רמז, ובפאת הראש  – מראש דודהדברים ערוכים כב 
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 "אמירת "לדוד ה' אורי וישעי

תהילים כז( נהגו בני אשכנז לומר בתפילת שחרית וערבית מזמור ) :"לדוד ה'"

"לדוד ה' אורי וישעי", ובנוסח ספרד נהגו לאמרו בתפילת מנחה אחרי "עלינו 

ו, קצוש"ע  ס"ק)מטה אפרים תקפא י עצרת ועד בכלל לשבח", ואומרים עד שמינ

 קכח ב(.

 )הנהגות מהרש"א, מעשה רב נג(יש שנהגו שלא לאומרו 

וכן מנהג הגר"א, ונראה הטעם משום טירחא דציבורא וכמו שאומרים בברכות 

שאין מוסיפים קרואים ביום )כא, א( משום ביטול מלאכה, וכן במגילה )יב, ב( 

 לה לדוד לבעל האדר"ת(.)תפשמותרים במלאכה 

 וכן מנהג בני ספרד. 

 לאומרו רק בתפילת שחרית, ואין אומרים בתפילת ערבית. יש שנהגו

ומנהגינו להתחיל ביום ב' )ספר תניא(, : יש שמתחילים מיום א' תחילת אמירתו

 .)קצוש"ע קכח ב(דר"ח 

ם )מטה אפרים תקפא ס"ק ו, ומשנ"ב ש: עד שמיני עצרת עד מתי אומרים זאת

ויש )וכן נהג החזו"א(, ומנהג ליטא שבשמיני עצרת עצמו לא אומרים זאת ס"ק ב( 

 .)קהילות חסידים בא"י, ליקוטי מהרי"ח(לאומרו אף בשמיני עצרת  שנהגו

 זה הטעם באמירת מזמור

"ישעי" "אורי" זה ר"ה, "ישעי" )תהילים כז פיס' ד( ע"פ במדרש שוחר טוב, 

וכפרה יום של כפרת עונות יום שאין השטן משטין מלשון ישועה , יום של סליחה 

)אלף , זה יו"כ, "כי יצפנני בסוכה" , זה סוכות  ומקטרג לזה קוראים ישועה גדולה

 למטה תקפא סק"ו(. 
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דאטו כל הפסוקים בתנ"ך שנדרשים על ראש השנה והטעם , יש שדחו טעם זה

אברהם דוד לאוואיט  )ר'ויו"כ יקבעו בסידור לאמר את כל המזמורים פעמיים ביום 

 .בספרו שער הכולל(

לפי שבמזמור זה יש י"ג שמות הויה שהם כנגד י"ג מידות של רחמים  טעם אחר:

)בפנים יפות בפרשת אחרי מות ויקרא טז כא בתוד"ה שהם מאירים בימים אלו 

 (.וכתב

דאין לבקש על שני דברים כאחד דאינו נענה )ח, ב( דאמרינן בתענית  טעם אחר:

על אחת מהם, וקשה שהרי בר"ה ויו"כ מבקשים כמה בקשות, אך ביאור אפילו 

הענין לפי שכל הבקשות כונתם לדבר אחד לעבודת ה' שלא יהיה שום מניעה 

בעבודת ה', וזה שאמר דוד המלך אע"פ שבקשתי הרבה בקשות אחת היא, אחת 

בחודש  שאלתי מאת ה' ולא יותר, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, ולפיכך אמרינן אותו

אלול ותשרי שאז אנו מבקשים מהשי"ת הרבה בקשות ובכך שאומרים לדוד ה' 

אורי ובו הפסוק אחת שאלתי מאת ה' מגלים אנו דעתינו שבקשותינו אחת היא 

)ספר שארית מנחם מהרה"ק מוישווא עפ"י פירושו של הפנים וכדאי שתתמלא 

 .יפות על הפסוק אחת שאלתי(

סוק יג "לולא האמנתי וכו', לולא אותיות אלול במזמור זה נאמר בפ טעם אחר:

 )אוצר כמ"י סימן ס(.

, 404"אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח". "זאת" בגמטריה  במזמור זה נאמר:

כמנין: צום, קול, ממון, שהם תשובה, תפילה וצדקה, אשר בכוחם להעביר את רוע 

 ן תקפא סעיף י(.)הליכות עולם סימהגזירה, כנאמר בתפילות הימים הנוראים 
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מח"ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, 

  ומועדים התורה עללבנו', 

 כיצד?? –עד כפסול החוזר בתשובה ולתיקונו לכשרות 

 (ו ,יז) ַעל ַףי ְשַנַים ֵעַדים אֹו ְשלָשה ֵעַדים יּוַמת ַהֵמת ֹלא יּוַמת ַעל ַףי ֵעד ֶאָחד

הל' עדות )כתב הרמב"ם  ם להעיד כשהלווה בריבית?שרות האדמאימתי חוזרת כ

שהכשרות חוזרת כשיקרע את שטר הריבית מעצמו, ויקבל עליו חזרה  (ז-פי"ב ה

 גמורה שאפילו לגוי לא ילווה בריבית. 

משישברו את פסיפסיהם, ויקבלו על עצמם  -וחזרת הכשרות למשחקים בקוביא 

 -הם מהמרים כמפריחי יונים שאפילו בחינם לא ישחקו, וכן הפסולים מחמת ש

משישברו את הכלים שצדים בהם ויחזרו בהם חזרה גמורה שאפילו במדבר לא 

 יצודו.

שניאור קוטלר, שמכאן נלמד יסוד בהלכות תשובה, והוא שלא מספיק  הג"ר אומר

חרטה וקבלה לעתיד, אלא חייבים גם לשבור את הכלים, וללכת לקיצוניות 

  !ע לעבירהילדבר שאתו הג קרבתיהשנייה שאפילו בהיתר לא 

ולכאורה, דברי הרמב"ם זה רק בהלכות עדות, שבכדי להוציא כסף או לנקוט 

פעולה נגד אחרים צריכים להיות בטוחים שהעדים אכן כשרים, ולכן בהלכות 

עדות צריכים הוכחות ברורות שאכן הוא חזר להיות כשר, אבל לכאורה אין מכאן 

 לאדם רגיל שחוזר בתשובה?  ,וד בהלכות תשובהאין ללמוד מעדות ליסש ,ראיה

ואכן קודם חייבים ראיות ברורות ומשכנעות לבקשה שאנחנו מבקשים בימים 

: אבא שבשמים, האדם אומר בכךכי  –נוראים: "זכרנו לחיים למענך אלוקים חיים" 

 כי חזרתי בתשובה! למענך! זכור אותי לטובה ולתת לי חיים טובים

חזיק היה "מוכח" שיישאכן לחזור בתשובה ברמה כזו ים צריככדברי הרמב"ם ו

וכמו שכלפי עדים יש חובה לשבור את הכלים שהביאו , חטא בעתידילא ומעמד 

את העד לחטא, וגם עליו לנהוג בקיצוניות ולהתרחק אפילו משימוש של היתר, כך 

 .קים חיים"ם בתשובה לפני שאומרים "למענך אלג
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יאמר "למענך אל תחיה", כי אני מכיר אותך,  שי"תהכי גם כאן יש אפשרות לנו ש

העבירות שעשית אתה מתחרט לשבוע שבועיים ושוב בבת אחת נופל חזרה לכל 

 !ויזכה לחיי הנצח פחות עבירות ויהיו ל ךחיה כי כיולא  מותישלו  מוטבבעבר, לכן 

 . בה מובטחשהעתיד שלנו בחיי התשו "להוכיח"ולכן גם בתשובה חובה עלינו 

שבור את היה מן הראוי שיכשיר, במראות אסורים במ אלו שנפלו ל"ען ולכ

שגדולי הפסולים ואין צריך לומר במכשירים ישרוף את הגשרים לחטא!  !הכלים

גם  ישראל הכריזו נגדם מלחמה ככאלו שאינם עולים בקנה אחד עם היהדות

 !כשמתיימרים להשתמש בהם בזהירות מבלי להיכשל כאילו ישנה אפשרות כזו

וזה ממש לא קל, באמת  !לא מספיק למחוק את הרע, ולא מספיק להפסיק עם הרע

תי שלא נחטא שוב לאחר התשובה יאבל אנחנו חייבים ביטוח אמ  !לא קל, נכון

 שעשינו.

תי עם עצמך ועדיף שתתייעץ עם רבך או רבנים יואם זה קשה לך, תהיה אמ

אחרת בטוחה שלא תיפול  שמבינים או שליחיהם הנאמנים, איך ואם אכן יש דרך

ולצערנו למרות הכל זה לא מספיק, וצריכים הרבה תפילות ורצון עז  !שוב חלילה

 תלהישאר בחיזוק, כי כל יום הטכנולוגיה מתפתחת ומה שחסמו קודם, כבר נמצא

 כבר נופלים חלל.רבים  שעד שמגלים אותה וחוסמים אותה ,רצהיפ

! הדבר דומה בעיני ?איך ?זור לחטאשלעולם לא נח ה' יתברךאז איך נשכנע את 

 המתרגל שבמעשה כזה הריהו מנתק את עצמו ממקור חיותו! ומה יעשה?

 –התשובה לכך שמקור חיותנו הוא ה' יתברך! ואם אנו רואים בכך מסירות נפש 

אשרינו שזכינו להקריב קרבן כזה לריח ניחוח לפני ה' יתברך כאילו נעקדנו על גבי 

 המזבח!

 !" ובגבורהחזור בך" השמים רוחות ארבע מכל אימים יאותקר שומעים אנו

 הס"מ וכל גונדא דיליה מתייצבים את בהקיץ רואות עינינו אין אנו נסוגים! עילאית

 ואלחם העולם כלעזוב את ואפר! א לעפר אותך אהפוך –! אחרת חזור בךנכחנו "

 מקובלני מפניך! כך חושש "איני רק בך!" ואנו קוראים לעומתו בלב בוטח ועז:

אני צועד עם  ההיפך! את לעשות יש אומרת שהסטרא אחרא מה שכלורבי  ממורי
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ומרדכי לא  –!". כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו הכח של מורי ורבי

 יכרע ולא ישתחוה! 

הקטיגור שבתוכנו מנסה להתיש את עוצמת ההתגברות, לצנן, לתת הרגשה של 

ה הטהורה מחזקת את ידינו, טופחת באהבה על לחיינו, 'בלית ברירה' ח"ו, והנשמ

 לאמור: "היום הזה נהיית לעם!". 

היצר הרע נד לנו בראשו, צווח באזנינו: "הדבר הזה היאך היית יכול לעשות?!", 

 ."שזכית לכך! "אשריךורוח הקודש מצווחת ואומרת: 

 נטפל לדבר עבירה וכל וחומר נטפל לדבר מצווה

ים לקבוצה של צדיקים קדושים, כפי שראיתי שיעור דף חובה שנהיה מחובר

היומי בבית מדרש הקבוע בכל יום אפילו בבין הזמנים, כאשר כל או רוב משתתפיו 

הם אנשי עסקים הזקוקים לעולם הטכנולוגיה, וקיבלו אישורים מרבם כמובן, והם 

מתענגים מהשיעור גמרא וכל כולם חיות והתלהבות בשיעור הקדוש הזה, 

לכדים סביב המגיד שיעור המסור להם המענגם בשיעורו הרהוט והמרתק, זו ומת

חבורה של קודש המתענגים באש קודש, וזה מעודד אדם לשמור על עצמו 

בקדושה, וכן עוד דוגמאות שבן אדם מתחבר באמת לקהילה פעילה הפועלת 

פילו בקדושה, אם זה חצר חסידות וכדומה,  וודאי שיקבל שכר רב בלי שום ספק, א

שהוא לא תורם שום דבר מועיל לקבוצה, עצם החיבור כבר מזכה אותו, כנטפל 

 לדבר מצווה.

אז ריבונו של עולם, בבקשה, "למענך אלוקים חיים". נכון, יש לפעמים נפילות גם 

אחרי התשובה, אבל אבא יקר, בבקשה אנחנו משתדלים בכל כוחנו להיות 

מצוות בקבוצה ובחבורה, ואנחנו  מחוברים לצדיקים ולאנשים טובים, ולקיים

משתדלים להיות גלויים בפניהם כך שהם מונעים מאתנו ליפול כי אנחנו גלויים 

 בפניהם.

וגם אם חלילה יש נפילה מיד קמים, כי החברים הטובים והצדיקים באמת 

אוהבים ודואגים לכל אחד מהחבורה באמת ובישר כאחים אמתיים, ויתמכו בחבר 
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ובגלל אחוותם ואהבתם האמתית, ובזכותם יש רצון וכוח לא  שנופל בגלל צדקותם

נכון זה לא מושלם אבל לפחות  !ליפול לגמרי חלילה, אלא מיד מתחזקים וקמים

רק  !ושוב זה רק בדיעבד  !"כדאי" "שתיתן לנו חיים טובים כנטפל לעושי מצווה

 !אבל האמת החדה היא למעלה למרות הקושי שבדבר !לכדאי -מליצות יושר 
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'לקוטי לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 השמחה והיראה של אלול!

.. יָך בֹו ַמֶקֶרב ַאֶחיָך ָתַשים ָעֶליָך ֶמֶלךְ קֶ ֱאלֹ  ה'שֹום ָתַשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשר ַיְבַחר 

ֵמי ַחָייו ְלַמַען ַיְלַמד ְוָהְיָתה ַעמֹו ְוָקָרא בֹו ָכל יְ .. ְוָכַתב לֹו ֶאת ַמְשֵנה ַהתֹוָרה ַהֹזאת

ֹמאול ְלַבְלַתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלַבְלַתי סּור ַמן ַהַמְצָוה ָיַמין ּוְש .. יוקָ ֱאלֹ  ה'ְלַיְרָאה ֶאת 

 )יז, טו ואילך( .ְלַמַען ַיֲאַריְך ָיַמים ַעל ַמְמַלְכתֹו הּוא ּוָבָניו ְבֶקֶרב ַיְשָרֵאל

ש מקומות בכלל ישראל שדורשים בחתונות, והשבוע נהנתי מהמנהג ישראל י

י דרש בחתונת בנו משהו "תורה". פה במאנשסתר אבי החתן ר' שמואל לופטיג נ"

 נפלא ביותר בשם אביו שדרש כן בחתונה לפני חמשים שנה.

"למען ילמד  -העמיד שאלה בהבנת מצוה זו לכתוב ספר תורה ולקרוא בה 

והרי הפסוק אומר דרשני, כי הרי מדברים פה אודות "מלך  -' אלקיו" ליראה את ד

אשר יבחר ה' אלקיך", והיינו מישהו שהוא כבר ירא אלקים, ומה טעם א"כ שצריך 

לכתוב ס"ת מיוחד ללמוד יראת שמים?! הרי יודעים אנו גודל העמל ויגיעה וכסף 

ם ותומים בודאי הוא ואם היה נבחר ע"י הנביא או אורי -שמשקיעים בכתיבת ס"ת 

 כבר ירא אלקים!

 כל שינוי בחיים מחייב התחדשות ביראת שמים

וביאר יסוד אמיתי במהלך החיים, והוא, כי אמנם עד הנה היה ירא שמים, והיה 

מישהו אשר "יבחר ד' אלקיך בו", אולם מכיון שהוא נכנס עכשיו למצב חדש 

ע"פ שבודאי היה עד הנה ירא ולכן א -ומעמד חדש, הרי מגיע בזה נסיונות חדשים 

שמים, אבל עבור שנעשה עכשיו מלך על ישראל, צריך להתחיל מחדש! ולכן 

"למען ילמד ליראה!" וכמו שהתורה ממשיך "לבלתי רום לבבו  -מצווה לכתוב ס"ת 

 מאחיו.." יש נסיונות חדשים בכל מצב.

שת החתונה ולכן בדר -והנה התורה נצחיות ומלמד אותנו הדרכה בהחיי יום יום 

דבר בעתו ונכון להגשים הדברים אודות שחתן דומה למלך. ועד הנה היה יגע 
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בתורה ויראתו קודמת לחכמתו כדבעי, אבל מכיון שמתחיל עכשיו שלב חדש 

בחיים, הרי מגיע עמו חסיונות חדשים ועליו לדעת כי מוטל עליו להתעורר מחדש 

 בירה טהורה "למען תלמד ליראה!"

שלב ומעמד חדש שנמצא בו האדם, הרי אל תאמין בעצמך,  אבל כמו כן בכל

אלא אדרבא לומדים מכאן עד היכן צריכים להכיר ולידע שיש תמיד נסיונות 

חדשים שצריכים למצוה מיוחד של כתיבת ס"ת ללמד אותנו להיות תמיד במצב 

 של "למען תלמד ליראה"!

 וכמו כן בעולם ושנה -שינויים בנפש 

ם שנה ונפש, ומה שיש באחד יש בהשני, ואכמ"ל. והיינו כי והנה כידוע שיש עול

כמו כשיש התחדשות ב"נפש" יש צורך להתחדש ולהתעורר ביראה, וכנ"ל, כמו כן 

כאשר יש התחדשות ב"עולם" שינוי מקום, וכמו כן כאשר יש התחדשות ב"שנה". 

ת והכוונה, הזמן גרמא, חודש אלול, יש התחדשות ושינויים, יש ג"כ התעוררו

 ביראה. ואפרש שיחתי בס"ד.

כאשר זכיתי ללמוד בישיבה המפוארה ישיבת מיר בירושלים ת"ו אצל מורינו 

הגאון ר' אשר אריאלי שליט"א, בהגיעו לזמן אלול, בגודל שמחתו מברך ברכת 

שהחיינו שהגיענו ל"זמן אלול", )כמעט בשם ומלכות...(, פשוטו כמשמעו. ה"אני 

הוא באופן מיוחד! הרשב"א באלול אחרת מהרשב"א  לדודי" ההתקרבות לו יתברך

כל השנה, ככל שמתקרבים אליו יתברך יותר, מבינים תורתו הקדושה ביותר! 

וניגש ללמוק פרק נערה המאורסה במסכ' נדרים, היודע בגודל העומק המונח תוך 

 דברי הגמ' והר"ן, רק בגלל שיש לו הסייעתא דשמיא של אלול! 

, היראת שמים יותר ממשי באלול. ורגיל על לשונו של ובכל זאת וגילו ברעדה

מו"ר הג"ר אשר שליט"א מאמרו של רבי ישראל סלנטר זצ"ל "א גאנץ יאהר איז 

אלול, אבער אלול איז פארט אלול!" כל השנה הוא אלול, אבל סוף סוף אלול זה 

והיינו כי בכל השנה צריכים לחיות עם היראת שמים של אלול, אבל  -אלול 

עשה בכל זאת אלול הוא אלול! השמירת עינים באלול הוא אחרת, הבין אדם למ

 לחבירו באלול הוא אחרת, שנזכה לזה בס"ד!
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 צרירות דם בכבד

 מצאת בכבד?האם יש בעיה בצרירות דם שנ

לא, כי צלייה מתירה גם צרירות דם, ובעצם, הכבד כולו הוא צרירות דם : תשובה

 .כגאחת גדולה

* 

 שאלות בענייני שבת

 הפרדת דפים מודבקים

לפעמים קורה שדפי הזמירות התחברו ע"י מאכל או משקה שנשפך עליהם. האם 

 מותר להפריד ולפתוח את הזמירות בשבת?

, מותר להפרידם ייבשו מאליהם זה לזה ע"י מאכל שהתשני דפים שנדבק תשובה:

ואין בזה משום איסור קורע, אך יש להיזהר שלא לגרום לקריעת אותיות 

 זמן ההפרדה.ולמחיקתם ב

 .כדואם הדבק נמצא מעל האותיות אסור להפריד את הדפים בכל אופן

                                                
 יו"ד סי' ס"ז, ד'. כג
"ב סי' ש"מ סקמ"ה ובאה"ל ש"מ, ג' סוד"ה שעל, ועי' ב"ח שם, וכן פסק המ"ב סק"י.   ויש להדגיש שהאיסור מ כד

אינו רק מצד הפרדת האותיות זה מזה או קריעת האות, אלא גם מצד הסרת הדבק מעל האותיות שע"י זה נראים 

ד הדפים גם אם לא פס"ר שיקרעו האותיות וכנ"ל בסעיף י' ולכן אם מעל האותיות עצמם יש דבק אסור להפרי

 האותיות כמבואר בבאה"ל שם.

והנה, מבואר בסי' ש"מ, ג' וסקי"ג שאסור למחוק או לקלף דיו וכל דבר לח שנמצא על דף הראוי לכתיבה, וכן אסור 

לקלף שעוה או דבק הנמצאים על דף הראוי לכתיבה, וכתב המשנ"ב שם דהוא הדין לכל דבר לח, וכוונתו אפילו 

ר לח וכ"ש דבר יבש כמש"כ השעה"צ שם, עי"ש. אמנם אם נפל דבר מאכל על ספר נראה שמותר להסירו כיון לדב

שאינו מודבק כשעוה אלא רק מונח מעליו, ואם המאכל מודבק ממש על הדף כמו טחינה יבשה נראה שאסור 

 להסירה.
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מנחם צבי גולדבאום, מח"ס הרב ֵמאֹור שעשועי / 

 'ך', ו'אפיקי חיים'מֹוסר דרך', 'מאיר דר

 "וקרא בו כל ימי חייו"

 יט(-וגו' )יז, יח ְוָהְיָתה ַעמֹו ְוָקָרא בֹו ָכל ְיֵמי ַחָייו וגו' ְוָכַתב לֹו ֶאת ַמְשֵנה ַהתֹוָרה

את הכל  ,יקרא כל קורות של ימי חייו פר תורהבס רוש:פי '.וקרא בו כל ימי חייו"'

 )חתם סופר( "ימצא בספר תורה

ש וסרמן זצ"ל כתב בהקדמה לספרי אביו מרן הגה"ק רבי אלחנן מו"ר הגרא"

מפני שהיא העצה היחידה  'תושיה'התורה נקראת "וסרמן זצוק"ל הי"ד בשם אביו: 

אין אדם יודע איזו מטרה היא  .לאומה הישראלית וכן לאיש ישראל בכל השאלות

עץ העצה אך התורה תי ,הטובה בשבילו ולא איזוהי הדרך המובילה למטרה הטובה

 ,אין שאלה בחיי הפרט והכלל שאין תשובתה ועצתה בתורה .הנכונה והבטוחה

 ."צריכים רק לחפש בתורה ולדעת איך לחפש .א מידי דלא רמיזא באורייתאכולי

 לחפש בתורה ולדעת איך לחפש

 ?בתורה מחפשים כיצד

 לא תקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף"בפרשתנו כתוב )ט"ז, י"ט(: 

 מעידה התודה כי הבפומי ההי"מרגלא . ומו"ר בהקדמה הנ"ל כותב: "דברי צדיקים

 לו שיש כל, לטעות מוכרח שבחכמים החכם אף כן ועל, 'פקחים ריעו' כי השוחד על

 וכל למישור העקוב כל פרטית נגיעה באין, ולהיפך .שהיא כל ונגיעה הנטי איזו

 טעויות כל כי באריכות מבאר אהו ...חדא במאמר וכן. מפשטות בתכלית המסובך

 דברים הם האמתיות כל - הנטיות ואילולי, הלב בנטיות שןרוש מקורן השכל

 -זהו אפוא תנאי ראשון ובסיסי בדרך לחפש בתורה . "מאליהם ומובנים פשוטים

 בלי נגיעות ונטיות הלב.

 סמכא-ה' תנאים לבר

, והרינו מעתיק זצ"ל רבי אלחנן וסרמןמרחיב מרן  "הקריאה של תקופתנו"במאמר 

סמכא להשיא עצה נכונה ויעילה צריך האדם -בכדי להיות בר..." :מדבריו שם
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כי  ...שלא יהיה נוגע בדבר]ב[  .שיהא בר דעת]א[  : הנפש הבאים-להכיל את תנאי

רצונו של אדם משפיע  ..איננו מסוגל לראות מישרים. ...מאחר שיש בלבו נגיעות

הוזהרנו בתורה  . ]ג[גדלה והולכת גם מדת ההשפעהוככל שיגדל הרצון  ,על שכלו

אם מישהו אוהב בצע, וכן מי שהוא בעל תאוה  ...'שונא בצע'שהדיין צריך להיות 

אפילו בבואו לשפוט בדבר שאין לו בו .. בכל צעד ושעל בחייו. 'נוגע'הריהו  ,אחרת

 ...אי נוסףהרי לנו, איפוא, תנ ..שום אינטרס אישי, הריהו דן בשכל מגמתי מעוקם.

להיות נקי מנגיעות בכל תחומי חייו, עליו להיות אדם משוחרר וחפשי לחלוטין 

שהיא אינסופית ומקננת בלבו של ' דעת תורה' להכיל]ד[  ...מאינטרסים כלשהם

תורה. אצל האנשים הפשוטים, הרי זו מעורבת בכל מיני השפעות ודעות מן -כל בן

-ה יותר כך פוחת וקטן האחוז של דעתהשוק וכיוצא בזה, וככל שהתערובת מרוב

 .."..'אסקי שמעתא אליבא דהלכתא סיעתא דשמיא...' .. ]ה[תורה צרופה.

סמכא שיש בו כל -בתקופתנו נדיר מאוד שיימצא אדם כזה בר"מוסיף רבי אלחנן: 

כן לעשות? כיצד יכולים אנו לקבל עצות -ה נותר לנו אם. מהמעלות שמנינו

מציאה היא ביחס שווה למדת היגיעה. אדם המתייגע ה תמד ...אלא ...?נכונות

שלו יהיה  'מצאתי'למצוא דעת תורה יגיעה שלימה, יגיעה במאה אחוזים, גם ה

שלם במאה אחוזים. אבל מי שמתייגע רק בשלושים אחוזים, יגיעה חלקית, הרי 

במקביל גם מציאתו תהיה יחסית בלבד: שלושים אחוזים ולא יותר; ואילו אדם 

 .'"מצאתי'אין  'יגעתי'ינו מתייגע, בכלל אינו יכול למצוא, כשאין שבכלל א

 goldm@enativ.com לתגובות:

mailto:goldm@enativ.com
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הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי מאחורי הדף / 

חוקת תמיד  ח"סוספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומ

 )קרית ספר( ושא"ס

 ובוגדי –סנהדרין לז. בגדיו 

וירח את ריח א בגמרא כתוב להוכיח מכאן שגם הפחותים הם ברי מעלה "

.( בסוגיא נגקשבת ". ומעין זה מצאנו בגמרא )בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו

שלמה אמר בחכמתו בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על להיות כל ימיו בתשובה "

 .כהחסר )קהלת ט, ח("ראשך אל י

לבאר שהרי כתוב בפסוק )קהלת  כו"צ רי"א וינטרויב זצוק"לב שמעתי ממו"ר הגה

ד ְרֵאה ֶזה ָמָצאַתי ֲאֶשר ז, כט( " ְוֵהָםה ַבְקשו  ָעָשה ָהֱאֹלַהים ֶאת ָהָאָדם ָיָשרְלב 

בַ  ים". הרי שעצם מציאות תוכן מהותו של 'אדם' הוא 'ישר', והרי 'ישר' ַחְשֹבנֹות ר 

סטיה אפשרי 'מורכב' ו'מצטרף' להאדם אבל  , וממילא כלכזלא סובל שום סטיה

. המושג של 'בגדים' הם כחאינו מצד מהותו עצמו, וה'אדם' מצד עצמו כולו 'ישר'

 דברים ש'משרתים' את האדם אבל איםו ממהות האדם עצמו. 

ג יש להוסיף ש'בגדים' לא רק 'משרתים' את האדם אלא גם 'מכבדים' אותו, 

", ויותר מזה מצאנו בי יוחנן קרי למאניה מכבדותירוכמוזכר בגמרא )שבת קיג.( ש"

 בגמרא )עירובין פו.( שרבי כיבד את העשירים כפי ערך הבגדיו שלבשו. 

המושג של 'כבוד' הוא פניה של 'הכנעה' ו'ביטול' לקטן כלפי מי שגדול ממנו 

במעלה. חוץ מהעובדא שה'הכנעה' מכבד את ה'גדול' כראוי וכיאות, הוא גם גורם 

עילוי גדול הוא לבריות כולם "גדול לה'מכבד' וכמוזכר במסילת ישרים )פ"א( עילוי 

 ".בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך

                                                
 ע' מהר"ל )נתיב התשובה פ"ב( ובשיעורי מו"ר זצוק"ל. כה
 ל מהר"ל )נתיב התשובה פ"ב(.בשיעוריו ע כו
 במק"א יש להאריך בין ה'יושר' של 'מכריע' בין הקצוות לבין ה'יושר' שלא סובל עצם הסטיה להקצוות ואכמ"ל. כז

האבות נקראים 'ישרים' שהיו 'מרכבה לשכינה' ולא סבלו שום סטיה. וממילא מצד החפצא של 'אדם' יש רק  כח

שבעיסה ושיעבוד מלכיות' ששני אלו אינם ממהות ה'אדם' אצל הצטרפו  'רצונינו לעשות רצוניך ומי מעכב שאור

 אליו מבחוץ.
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ד בכל יום מששת ימי בראשית כתוב 'כי טוב' ואילו ביום ששי שבו נברא האדם 

כתוב 'טוב מאוד' ובילקוט )שם( כתוב ש'מאד אותיות אדם'. הרי שכל הבריאה 

ה קיבל עילוי עצום ומ'טוב' נעשה 'טוב מאוד' מצד הצטרפותם למרכז תכלית כול

 העולם שהיא ה'אדם'.

ה ביום 'שבת קודש' שאז העולם מתעלה יותר, ומתקרב יותר ל'טוב מאד' שהרי 

היה שביתה על כל המאמרות חוץ מהמאמר של 'נעשה אדם' ואכמ"ל, ממילא יש 

 .כטענין ללבוש 'בגדי שבת'

'לבושים של האדם חפץ חוצה לו, הם מסוגילים גם 'לכבד' את האדם ו היות ה

אולם הם גם מסוגלים להורידו ממעלתו ולטפלו לחיצוניות. והוא ה'סכנה' עם כל 

אותם הכוחות שהם 'בגדים' להאדם שיכולים לסטותו מהמכוון הפנימי כולל כלל 

גוף האדם  עולם הזה, וכנ"ל מהמסילת ישרים ומששת ימי בראשית, וגם כולל

ֲעָצמֹות ְוַגיַדים ְתש ,איוב יהנקרא 'לבוש' בפסוק ) ְלַביֵשַני וב  , ְכֵכַנייא( עֹור וָבָשר ת 

שה'גוף' מסוגל 'לכבד' את האדם ע"י שמוכן לשרתו, אולם הוא גם יכול להיות 

לא יהיה בך אל זר :( "שבת קהבית ל'אל זר' המוריד את האדם כמוזכר בגמרא )

 ".ה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצרולא תשתחו

ז נחזור לדברי הגמרא, כיון שכל כוחות ה'רע' אינם אלא 'בגדים', כמו שאפשר 

'ללבוש' בגד כך אפשר גם 'לפשוט' בגד, וכך יעשה תשובה. והוא מה ששלמה 

 המלך אמר שיהיה 'בגדיו לבנים'.

* 

 haravyew@gmail.comוינטרוב זצוק"ל: לתגובות ולקבל מד"ת של הגרי"א 

                                                
 ע' בספר בסוד ישרים )ויקהל תשמו( מודפס גם בספר רא דשבת. כט
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 סופי תיבות 'אלול' –"לא יחל דברו ככל" 

ת יָך ֹנֵתן ְלָך ַלְשָבֶטיָך ְוָשְפטּו אֶ קֶ ֱאלֹ  ה'ֹשְפַטים ְוֹשְטַרים ַתֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך ֲאֶשר 

 )טז, יח( ָהָעם ַמְשַףט ֶצֶדק

כאשר הציווי הוא  ,בלשון יחיד "לך"מדוע כתוב מעיר,  ח ויטאל זלה"הוהר"מא 

 ? "תתנו לכם"והיה יותר ראוי לכתוב  ,לכלל ישראל

מש"כ בזה ' ועי) "בכל עריך"ולא  "בכל שעריך"מדוע כתוב  ,עוד יש לשאולב ו

  ?(רש"י והשפתי חכמים ובעה"ט

 לאדם שיש שערים

 ,לרמזן(, שמה שנא' "לך" בלשון יחיד בא ספר הליקוטים בפרשתומבאר מהרח"ו )

, (אזנים), שער השמע (עינים)שער הרואות  :מישראל יש לו כמה שעריםשכל אחד 

צריך האדם ו. (רגליםידים ו), שער המישוש (אף)שער הריח  (,פה)שער הדיבור 

שיגדור עצמו שלא יביט בדבר  ,שישים לו שופטים ושוטרים בכל אלו השערים

ערוה, ולא יטה אוזן לדברים שאינם הגונים, ולא ידבר נבלות פה ולא רכילות, ולא 

יריח ריח בשמים של ערוה, ולא יגע בדבר ערוה בידיו, ולא ילך לדבר עבירה, או 

 לבתי טרטיראות וקרקסאות. 

ז על האמור. וכשהוא גודר שעריו מן החטא, מבלשון יחיד, לר "שעריך"מר אולכן 

וגם זוכה  ., מדה כנגד מדה"פתחו שערים ויבא גוי צדיק וגו'"אז נאמר )ישעי' כו( 

 י עולמות של כל צדיק וצדיק, שיפתחו לו שעריהם, כי כל עולם יש לו שער.ש"ל

 שני שערים לפה

שני שערים ה יש ואילו לפ ,זנים יש שער אחדמדוע לעיניים ולאו, יש לשאול והנה

שעל הפה צריך משנה זהירות  ,בהכרח הדבר בא ללמדנוו השיניים והשפתיים?
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יותר ויותר משאר הפתחים, מאחר ואנו רואים גם במציאות כיצד נוהג האדם 

לעשות אמצעי זהירות והגנה מפני הסכנה והדבר תלוי במידת הסכנה שיש בדבר, 

וא"כ מאחר  .כן גודל אמצעי הזהירות וההגנה מפני הכישלון ולפי גודל הסכנה

והקב"ה הוא הבורא והוא היוצר ואנו רואים לכל הפתחים שיש בהם חשש כישלון 

בהכרח מפני שחשש הכישלון בו גדול  ,ברא רק שער אחד ואילו לפה שני שערים

ם יותר מכל האיברים. ולכן מצוה התורה שצריך האדם לתת שופטים וגם שוטרי

 בכל שעריו.

שהשערים של העיניים והאוזניים נועדו אך ורק למניעת  ,ויש להוסיף עוד הבדל

הכישלון, ואילו בפה השערים אפשר להופכן לשותפין לדבר עבירה כיון שהדיבור 

נחתך גם בשיניים והשפתיים. ללמדנו עד כמה מסוכן הפה שאפשר להיכשל בו 

 ן איתו בעבירה.ואפילו את שופטיו ושוטריו הופכן לשותפי

הם ימי רצון להתעורר ש ,חודש אלול חודש הרחמיםבעמדינו בתחילת  עתה

ולקבל  ,חובת כל אחד לערוך חשבון נפש על מעשיו במשך השנה ,לחזרה בתשובה

ובפרט בשמירת פיו בהיות וכל תקותו של האדם  ,על עצמו לעתיד לשפר מעשיו

את הנחמה היחידה אשר יש הוא בהסתמך על תפילותיו ותחנוניו על נפשו, וז

לאדם להסתמך ולבא לפני הבורא יתברך ביום הדין כאשר מקבל על עצמו קבלות 

אולם  ,והחלטות לשיפור מעשיו, ברור הדבר שאין אפשרות לשפר הכל בבת אחת

 לכל הפחות להשתדל באיזה נושא לתקן עצמו אשר יהיה לו כסנגור.

 "לא יחל דברו" סופי תיבות 'אלול'

יש נוהגים ( בשם הש"ך )תלמיד האריז"ל( שכא ,ברכי יוסף תקפא)ד"א כתב החיו

 . "אלול"לעשות התרת נדרים באלול, ורמז "לא יחל דברו ככל" סופי תיבות 

לשמור פיו ה היא עבודהשבחודש אלול עיקר  ,שהפסוק מרמזניתן להוסיף ו

 לותיו.ולשונו ולא יחל דברו בכדי להכין את פיו שיהיה ראוי להגיש בו את תפי

היא שמירת הפה מכישלון וחוסר  ,אחת הנקודות אשר בעה"ר נכשלים בה רביםו

ניצולו לטובה, מהם נקודות רבות ששייך להתייחס בענין זה, כגון תפילה, לימוד, 

 חינוך, כבוד הזולת ועוד.
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שיכין ויכשיר את פיו וישים רסן לפיו בתקופה זו וישתדל  ,העצה הטובהלכן ו

עד שיחשב כאילו הגעיל את פיו והכשירו להגיש בו את  ,טובהלהשתמש בפיו רק ל

 ,תפילותיו יתקבלו ברחמים וברצוןזו הסגולה הגדולה שו ,מנחתו ותפילתו לקב"ה

ומי לא זקוק  .אם אדם לא יחל דברו זוכה שכל היוצא מפיו יעשה כמו שכתוב

ונחתם נזכה כולם שיקבלו תפילותינו ונכתב  ובזה ,לישועות ורחמים בימים אלה

 לחיים טובים ושלום.

* 

 מאמר הלכתי מיוחד – מצוות לויה של האורח ויוצא לדרך

 מ מלכא"מאת הגר

ּוָפה ְוֹכל ַזְקֵני ָהַעיר ַהַהוא ַהְקֹרַבים ֶאל ֶהָחָלל ַיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲער

 ז(-ו ,)כא ֵנינּו ֹלא ָראּום ַהֶזה ְוֵעיְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו ֹלא שפכה ָשְפכּו ֶאת ַהדָ  ַבָנַחל:

וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים א חז"ל )סוטה ט, ו( שואלים, 

ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה.  ,אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון ?!הן

אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר כל שאינו מלוה ומתלוה " (ב ,מו)בסוטה ואיתא 

 . "יםכאילו שופך דמ

מי שאינו מלוה כאילו שופך דמים, ולא למעשה רציחה ש ,חז"למבואר מדברי 

 ממש היות וזו התביעה על זקני העיר.

 מדוע מי שאינו מלווה את חברו נחשב כרוצח? ,עלינו להביןא. ו

 זאת ועוד עלינו להבין מתי מתחייב במצווה זו? .ב

 וכן עלינו להבין האם בזמננו שייכת מצווה זו? .ג

 נהג העולם במצוות לויהמ

ולכן גם כאשר אדם מארח  ,שאינו מתייחס כלל למצוות לויה ,הנה מנהג העולםו

ואינם מייחסים  ,אינו מלווה אותן ביציאתן מביתו ,את חברו או את בני משפחתו

חשיבות למצווה זו גם אין יודעים את חשיבותה את ערכה ושכרה ומאידך את 
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תנו נלמד עד כמה מצווה זו חשובה מאוד מה עונשה לנמנע ממנה, ולזאת בפרש

 ערכה ומה סגולתה ואף מה שכרה ומאידך מה עונשו של המזלזל בה.

 דברי האריז"ל בביאור מצוות לויה

חז"ל הודיעונו כי שיעור  (שופטים 'שער המצות פר)וראיתי שמבאר האריז"ל ב 

חומו אלפים הלויה הוא מיל, וסוד הדבר הוא כי יום השבת הוא יסוד ושיעור ת

אמה שהוא מיל, ונמצא כי השכינה שהוא מלכות שיעורם מיל, גם בינה לבין 

היסוד הוא מיל, ולפי שהאדם בלכתו לדרך צריך שתלוהו השכינה בסוד צדק לפניו 

יהלך, לכן האדם המלוה אותו צריך שימשיך עליו את השכינה שתלך עמו, וזה ע"י 

ר החרדים פרק נה כנזכר: וכ"כ בספהלויה ששיעורה הוא מיל שהוא שיעור השכי

 סו אות כג.

 ות לויה ממעשה אברהם ושכר המצווהמקור נוסף למצ

ָיֻקמו ַמָשם ָהֲאָנַש ( "טז ,בראשית יח)ואכן הדבר מפורש בגמרא, כתוב בתורה  ים ו 

ְברָ  ל ְפֵני ְסֹדם ְוא  ְלָחםו י ְשַקפו ע  כל מה פו, ב( ")ב"מ ודרשו חז"ל ", ָהם ֹהֵלְך ַעָםם ְלש 

 ".שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו

למדנו גודל שכר מצות ווה' הלך לפניהם יומם.  - "ואברהם הלך עמם לשלחם"

 לויה שזכה שהשי"ת הלך לפניהם במדבר ארבעים שנה. 

מר בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם, שנא( "ב ,סוטה מו)עוד מבואר ו

ויצו עליו פרעה אנשים וגו' נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה, שנאמר ועבדום וענו 

 ."אותם ארבע מאות שנה

 רמז נוסף ממעשה יוסף ויעקב

. "וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו'( עה"פ "כז ,מהבראשית )כתב הכלי יקר 

פה, סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערו ,פירש רש"יו

לפיכך וירא את העגלות אשר שלח יוסף ולא אשר שלח פרעה. ופירושו רחוק מאד 

וכי דרכו של רש"י להוציא המקרא מפשוטו לגמרי, שהרי הכתוב אומר אשר שלח 

יוסף לשאת אותו, ועוד עגלות למה לי די בעגלה אחת. על כן אומר אני שגם רש"י 
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ולא נאמר אשר שלח פרעה,  הבין עגלות כפשוטו, אך מה שנאמר אשר שלח יוסף

הבין רש"י מזה ששלח פירושו לויה, שיוסף עשה לויה לאותן עגלות אשר שלח, 

שכן נאמר וישלח את אחיו וילכו ואין שילוח זה אלא לויה, ויוסף למד דין הלויה 

מן יעקב, שכן נאמר )בראשית  לז יג( לכה ואשלחך אליהם, וכי אחר שילך ישלחו, 

ם היה אומר לכה אליהם, אלא שאמר ללוותו, ויעקב למד ומה היה המקרא חסר א

דין הלויה מן אברהם, שנאמר )שם יח טז( ואברהם הולך עמם לשלחם, פירש רש"י 

ללוותם, וזה שנאמר וישלחהו מעמק חברון, ששילוח זה היינו לויה, ולמד דין 

הלויה מעמק אותו צדיק הקבור בחברון, כי אברהם התחיל בלויה ויטע אשל 

ריקון אכילה שתיה לויה, וכשליוה יעקב את יוסף מסתמא הגיד לו מצות הלויה נוט

שמקורה מן פרשת עגלה ערופה, שיאמרו זקני העיר ידינו לא שפכו את הדם הזה 

שלא פטרנוהו בלא לויה )סוטה מה ב( וכן עשה גם יוסף כשליוה את אחיו מסתמא 

הם דין הלויה אשר בה היה נפטר מהם מתוך דברי הלכה הליכות עולם, להגיד ל

היה עסוק, וכתיב וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם וכללו בזה כל 

הדברים, הן הדברים שדיבר להם בביתו הן הדברים אשר דיבר אליהם כשליוה 

אותם, ושם דיבר עמהם דין פרשת עגלה ערופה עכ"ל: ואפשר שבזכות מה שיעקב 

 די אחיו.ליוה את יוסף ניצל מהריגתו על י

 המקור נוסף ממצות גיד הנש

כמו והוא  "על כן לא יאכלועה"פ "לג(  ,לבבראשית )החזקוני והריב"א  ועוד כתב

לא כן ידמה, כלומר בדין הוא שיש לקנוס ולענוש בני ישראל מאכילת גיד הנשה 

שהניחו את אביהם הולך יחידי כדכתיב ויותר יעקב לבדו. והן היו גבורים והיה 

ן אביהם ולסייעו אם יצטרך והם לא עשו לו לויה והוזק על ידם ומכאן להם להמתי

 ואילך יהיה להם לזכר ויהיו זריזים במצות לויה ולכך ליוה יעקב את יוסף.

 אפילו רבים צריך ללוות

מדברי הגמרא והזוהר אשר לומדים מצות לוויה ממעשה אברהם שליוה ג והנה 

ושה או שניים בכל זאת יש מצוות אנו למדים שלמרות שהיו של ,את המלאכים

  .לוויה ולא נאמרה מצוה זו דוקא ללוות ההולך יחידי
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טעם למה לא הקפידו  ,ולכן לענ"ד מכאן מוכח שלא כדברי ערוך השולחן שכתב

בגלל שהאורח הולך עם אחרים כאשר נביא דבריו לקמן.  ,בזמננו על מצות  לוויה

הבין דבריהם כנ"ל. ובפרט שהרמב"ם וכן ראיתי שכתבו בשם החזו"א. ולא זכיתי ל

כותב שאברהם ייסד מצוות לוויה ממה שליוה את המלאכים, וגם הקב"ה שילם 

שכר על חלק זה במצוות הכנסת אורחים שליווה את בנ"י ארבעים שנה הרי שזו 

מצווה גדולה למרות שהן מלאכים ולמרות שהן רבים אחרת לא היה מקבל על 

 דבר זה שכר ודו"ק.

 ויה דווקא לאורח או יוצא לדרך ולא לשואלמצות לו

נלע"ד ללמוד מדברי חז"ל מתי חייב במצוות לויה, היות ואחד ממקורות ד ו

לימוד מצוות לוויה הוא מעשה אברהם כמבואר בגמרא הנ"ל וכ"כ הרמב"ם שזה 

חוק שחקק אברהם אבינו שליווה את המלאכים, ואף קיבל שכר לבניו בעבור זה 

יוה את בנ"י במדבר ארבעים שנה, הרי שזה חלק ממצות הכנסת שעמוד אש וענן ל

אורחים כמבואר בלשון הרמב"ם והפוסקים, ולכן נראה שאם אדם בא אליו 

להשאיל חפץ או לשאול אותו שאלה וכדומא שאינו מארחו לא שייך מצות לוויה. 

אולם ממעשה של יעקב הן שבניו לא ליוו אותו לעבור את נחל יבוק או ששלח את 

יוסף שם לא מדובר על הכנסת אורחים אלא כל שליחות או יוצא לדרך שיש בה 

 חשש סכנה ראוי ללוותו.

 שיעור מהלך הלוויה

אמר ( "ב ,מו)ובשיעור לוויה עד כמה צריך ללוות חברו, מבואר במסכת סוטה ה 

רב יהודה אמר רב כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק. רבינא אלויה 

בר יצחק ד' אמות בעיר, מטא לידיה היזיקא ואיתציל. ת"ר הרב לתלמיד עד לרבא 

עיבורה של עיר, חבר לחבר עד תחום שבת, תלמיד לרב אין לו שיעור. וכמה? א"ר 

ששת עד פרסה. ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק, אבל רבו מובהק שלשה 

יתא דבבל וכו', פרסאות. רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי צינ

 . "רב מרדכי אלויה לרב אשי מהגרוניא ועד בי כיפי, ואמרי לה עד בי דורא
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הראת לדעת כי עיקר החיוב של מצוות לויה והוא ארבע אמות, ויש חיוב נוסף 

 .י כבודו של אדם אשר מלווין אותולפ

 מסקנת הדבר

ן ושל למרות כל הטעמים של הדרכי משה ושל ערוך השולח ,העולה ומתבררו 

הוא מועיל רק שלא להצריך ללוות כפי שיעור הגמרא,  ,הבאר שבע להקל בזמננו

אבל ארבע אמות לית מאן דפליג שחובה ומצוה ללוות כל אדם שיוצא לדרך 

ואף הביאה הגמרא מעשה רב כיצד ניצול בזכות לויה  ,כדברי רב יהודה בשם רב

י הדרכי משה וסיים הביא דבר ,של ד"א, וגם ערוך השולחן אחרי שכתב טעמו

וצ"ע על . ה ע"ש-שעכ"פ ילווה ארבע אמות, וכ"כ בשו"ת בצל חכמה ח"ד סימן לד

ללוות גם ד"א נגד כל שנהג להקל שלא  (תקעט)א, מש"כ בתשובות והנהגות 

  .פוסקים הנ"ל

 ומסקנת ההלכה העולה מדברי הפוסקים. 

החלק החשוב מצות עשה דרבנן ללוות את אורחו כאשר נפרד ממנו כי זה  .א

יותר בהכנסת אורחים, והזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר כי זו סגולה גדולה 

 לשמירה למארח ולאורח. 

כמו כן מצווה ללוות היוצא לדרך כגון בנו וביתו שהולכים ללמודים או אחר  .ב

ששולחו וכדומא, אולם י"א שכל מצות לוויה דוקא ביוצא לדרך מחוץ לעיר, אך 

כנה קיימת גם בתוך העיר לאור התאונות הרבות שיש, ולכן לענ"ד בזמננו הס

 מצוה ללוות גם בהולך בתוך העיר. 

נלע"ד שגם אם צריך ללוות כמה אורחים שיוצאים מביתו יש בזה מצוות  .ג

 לוויה. 

מסתברא מילתא שכל מצוות לוויה הוא דוקא אם התארח אצלו, או יוצא  .ד

השאיל חפץ או לשאול שאלה אינו לדרך מחוץ לעיר, אבל אם רק בא אליו ל

 מחוייב במצוות לוויה. 
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שיעור לוויה לפי מבואר באריז"ל בשער המצות מיל אחד ק"מ, אולם מעיקר  .ה

הדין למרות שמבואר בגמרא ובראשונים שהשיעור תלוי במעמד האדם, אך 

המנהג שמחלו על כבודן, ברם חייב לפחות ארבע אמות כשני מטר, וראוי 

אדם שמלווים אותו יזהר שלא יבקש  .לם מעיניו. ומקומו עד שיעשיעמוד ב

 .זרו מעצמן, כי קבלה שיש בזה סכנהמהלווים אותו שיחזרו, אלא יח

 מעשה עם הגר"א כיצד נענש מי שלא קיים מצוות לויה

על עשיר גדול שהיה מכניס אורחים ועניים  ,מסופר מעשה שהיה בזמן הגר"אז ו

חסד, והנה ל"ע פרצה שריפה ונשרף כל ביתו והדבר היה בני ביתו ומרבה בצדקה ו

תמוה בעיני בני אדם מדוע קרא אסון כזה לאדם שהוא בעל חסד גדול, הלכו 

לגר"א ושאלו אותו מדע נשרף ביתו של איש חסד ולא הגינו עליו הצדקה וחסד 

שעושה, השיב להם הגר"א היות ומצות החסד היא לעשות אש"ל עם האורח 

ם אכילה שתיה לויה שכן מצות לויה גדולה עד מאוד, אולם הוא שר"ת אש"ל ה

עושה רק אכילה ושתיה וחסר לו אות הלמ"ד הרי שנותר אותיות "אש" מהאש"ל 

 ולכן נשרף ביתו. 

ויטע אשל עה"פ )בראשית כא, לג( "וכן כתב מעשה כזה בספר שפתי צדיקים 

נים בהיותי בק"ק לפי ששמעתי מעשה רב על פסוק זה מפי זק ",בבאר שבע כו'

מעזיבעז אצל ש"ב הרב הקדוש המפורסם מורנו אברהם יהושיע העשיל זללה"ה 

 אבד"ק אפטא.

 מוסר השכל 

עלה בידנו ללמוד מפרשתנו אחת המצוות החשובות והמסוגלות לשכר ח 

בעוה"ז לשמירה והגנה על היוצא לדרך מכל נזק ומתאונות וגם שכרו גדול 

במצווה זו ואיש את רעהו יאמר חזק לקיים סגולה  לעוה"ב, ולכן כל אחד יתחזק

גדולה זו ושלא יכלל ח"ו להיחשב כרוצח את חברו, ואף יש בזה סגולה גדולה היא 

כמ"ש הזוהר והאריז"ל והפוסקים, ולצערנו רבים אינם זהירים במצוה חשובה 

וגדולה מחוסר ידיעת ההלכה וכפי שהעירו הפוסקים, ואף שכרה מרובה שאברהם 

ה מלאכים זכה שהקב"ה ליוה את בניו ארבעים שנה במדבר, ואפילו פרעה שליו
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בגלל שליוה ארבע פסיעות זכה שישתעבדו אצלו בנ"י ארבע מאות שנה, ולכן 

מצוה ללמד הדבר ולפרסמו ברבים, ובפרט בזמננו שיש כל כך הרבה סכנות של 

תשכל חרב תאונות אשר רבים חללים הפילה ואף גם זאת נוסף בימינו אשר מחוץ 

 בודאי שמצוה רבה להדר בזה, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

for Having Our Prayers  SegulaThe Great 

Guarding Our Mouths –Accepted  

Our parasha states (Devarim 16:18), “Judges and officers should you make for yourselves 

in all your gates that Hashem, your G-d, has given you according to your tribes; and they 

should judge the nation a righteous judgment.” 

Questions 

1. Rav Chaim Vital asks why the pasuk says “lecha” in the singular. Here the Torah is 

referring to the entire Jewish Nation. It would seemingly have been more appropriate to 

use the plural expression “lachem?” 

2. Why does it say “in all your gates” and not “in all your cities?” 

3. Our Sages understand that whenever the language “lecha” is used regarding a 

mitzvah, it is for our benefit.  For example: The Zohar writes that Moshe Rabbeinu was told 

to take spices for himself (“lecha”) to make the ketoret. He would benefit from the ketoret 

since the ketoret purifies spiritual defilements and makes the prayers and Divine service 

pleasing to Hashem. The Torah tells Aharon to take for himself (“lecha”) a calf to bring as a 

korban. This is to Aharon’s advantage, because he will get atonement for his sin with the 

Golden Calf, and he will then be able to atone for the rest of the Jewish people. Rav Chaim 

Vital, in his sefer Eitz Hada’at, asks the Torah writes regarding Sefirat Ha’omer, “You should 

count for yourselves” (“usfartem lachem”). Yet how do we benefit from it? He explains that 

the benefit is that we make a spiritual accounting for the past and therefore improve in the 

future. That being the case, what is beneficial for us to appoint judges and officers, as here 

too it says “lecha”? 

Speech: An Area Where Many Stumble 

Many people have great difficulty in controlling their speech. This is because a person does 

not consider his words to be of value, and he moves his mouth without giving much thought 

as to what will come out. This is especially true in today’s times, when we have all types of 

communication devices that make it easy to send messages to others - we don’t think twice 

about what we are actually saying. Nobody thinks that there’s anything wrong with this, 

since we’re not really doing anything - it’s only words. However, our holy Torah teaches us 

that this is not the case. Our words have great importance and they can hurt others and be the 

source of tragedy. A person is obligated to take great care of his mouth, even more so than 

his other limbs. 
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Rav Chaim Vital’s Allusion 

In the Sefer Lekutim from Rav Chaim Vital (Parashat Shoftim), he writes that the reason 

the Torah does not write “lachem,” but uses the singular expression “lecha,” is to hint to us 

that every single person in the Jewish nation has many gates (“she’arim”).  He has a gate for 

his vision – his eyes; a gate for hearing - his ears; a gate for speech – his mouth; a gate for 

smell – his nose, and a gate for touch – his hands and feet. A person must appoint judges and 

officers in all these gates to protect himself from looking at improper sites or listening to 

improper words rachmana litzlan. He should have them to ensure that he doesn’t speak 

coarse language nor spread gossip; avoids smelling the perfumes of forbidden women or 

touching them with his hands; using his feet to go to places of sin or of forbidden 

entertainment. This is why it says “she’arecha” in  the singular – to hint to us that we should 

take care that all our gates are carefully protected. This is especially true in our days with the 

explosion of technology, which makes it so easy for a person to fall into the net of the evil 

inclination, and technology has already claimed many victims. A person should appoint a 

judge for himself and think what benefit he will have from looking at a forbidden sight; he 

will only defile himself and will anyways not succeed in satisfying his desires. He will only 

continue to sink lower and lower until he has lost all sensitivity for holiness. 

The Difference Between the Mouth and the Other Gates: 

Iyov says (19:26), “From my flesh I have seen Hashem.” When a person looks at his body, 

he will be able to understand what Hashem wants from him. Therefore, we should try to 

understand why the eyes and ears were only given one guard (the eye lids and ear lobes) 

while the mouth was given two (the teeth and lips). The obvious explanation is that that 

Hashem gave us twice as many guards for the mouth, because He wants us to be extremely 

careful with it, even more than with all our other openings. This is similar to the precautions 

a person takes from danger - the greater the danger, the more means a person will take to 

protect himself.  Since Hashem created us, knows our natures, and with that knowledge gave 

us twice as many guards for the mouth, we see that there is a tremendous danger of 

stumbling and sinning with our mouths, more so than with any other part of our body. 

The Seriousness of Lashon Hara 

We must be especially careful in avoiding lashon hara – speaking negatively about others. 

The Gemara in Erachin (15b) says that the severity of lashon hara is greater than the three 

worst sins - murder, adultery, and idol worship. The Chafetz Chaim writes in his 

introduction, that a person can come to transgress 30 commandments if he regularly speaks 

lashon hara. Moreover, the malach told the Beit Yosef (Maggid Mesharim Parashat 

Vayakhel) that when a person speaks lashon hara about his fellow, the speaker’s merits are 

taken away from him, and the sins of the one he spoke against are given to him instead. This 

is completely true. If a person would know this, he would send the person who speaks ill 

about him a present of gold and silver. The Sefer Chovot Halevavot (Sha’ar Vav) says the 

same idea. It relates the story of a pious man who heard that somebody had spoken ill of 
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him, and so he sent his defamer a present. When questioned about his strange behavior he 

said, “This person sent me a present – his merits, so I am sending him a present as well.”    

If Someone Speaks Lashon Hara His Prayers are not Accepted 

The Shelah writes that it is known that whoever contaminates his mouth and his tongue 

with forbidden speech, all his Torah and prayers are also defiled. His Torah and prayers are 

therefore not allowed into the presence of Hashem. Instead, he receives a punishment 

because of them. This is similar to somebody who brings a present to a king and puts his gift 

inside a container full of disgusting things. Certainly, the king will be furious with him.  

Since this is the case, how can a person get up and pray to Hashem on these awesome days, 

when his mouth and tongue are defiled much like the disgusting container brought to the 

king?  Rachmana litzlan, he will certainly be punished for presenting such a gift (prayer) to 

Hashem. Therefore, to give his prayer the ability to be accepted, a person is obligated to 

make sure that his mouth is clean from all impurity. 

Rashbi’s Request for Two Mouths 

According to the Shlah, we can understand the words of the Yerushalmi (Berachot 1:2). 

Rav Shimon Bar Yochai said, “If I was at Har Sinai, I would have asked for two mouths, one 

mouth to speak Torah and one mouth for mundane things. It is inappropriate for Torah to be 

spoken with the same mouth that one uses for mundane things, [and we should] distinguish 

between holy and profane.  According to what we said from the Shlah, we can explain 

Rashbi’s words. Rashbi knew that it’s very difficult for a person to cleanse and prepare his 

mouth to talk and present a verbal gift to Hashem. That is why he wanted to have a separate 

mouth just for holy things.  However, Rashbi later changed his mind and said that he would 

not have made this request.  We see how much lashon hara a person speaks with one mouth 

– how much more so would he speak with two! The loss would outweigh the gain. 

Words of Mussar 

We see from all this how important it is to prepare ourselves for the Days of Mercy and 

High Holy Days by watching our mouths and preparing them to bring a gift, our prayers, to 

Hashem. At this time, we should try to use our mouths only for the good, as this is a great 

segula for our prayers to be accepted with mercy. If a person does not contaminate his words 

then whatever comes out of his mouth will come to fruition. Who in our times does not need 

salvation and mercy in the upcoming days? Through taking care with our speech, may we 

merit that our prayers be accepted and that we should be sealed for a good life. 

      Shabbat Shalom 

Rav Mordechai Malka   
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 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 יוסף פרדס', 'אודך אני גם' בר ספרימח, א"שליט

 ועוד, כ"ג' החדש

 והיה כשבתו על כסא ממלכתו

 )יז, יח( ַמְמַלְכתוֹ  ַכֵסא ַעל 'ְכַשְבתוֹ ' ְוָהָיה

ב(  : על הפסוק במגילת אסתר )א,רפסין איגרי בפרשתנו, הקשו, וז"לובספר מ

 כשבתהמלך אחשורוש על כסא מלכותו" שואל המדרש מדוע נאמר " כשבת"

, ועונה: "לפי שאין ישיבה למלכי אומות העולם" ,המלך"בשבת ולא " ,המלך"

ק על כסא ממלכתו", והלא הפסו כשבתו בפסוקינו נאמר "והיה –אם כן  –מדוע ו

כתב ימדבר על מלכי ישראל, והואיל ויש ישיבה למלכי ישראל, היה צריך לה

 עכ"ל. על כסא ממלכתו"?בשבתו "והיה 

 כשבתו: משמעות הכתוב: "והיה תירצו שם בשם הרב ב' ז'ק שליט"א, וז"ל (א

על כסא ממלכתו", היא לצוות את המלך, שכל ימי מלכותו יהיו כיום הראשון בו 

ג(, "ג ה"את על פי דברי הירושלמי במסכת ביכורים )פישב על כסא ממלכתו. ז

 שחתן, חכם ונשיא, נמחלים להם כל עוונותיהם.

ולכך אף שלמלכי ישראל יש ישיבה קבועה, והיה אפשר לכתוב עליהם והיה 

, מכל מקום ציותה תורה שהמלך יהיה כל ימיו בלי עוונות, כיום הראשון "בשבתו"

 עכ"ל. בו התמנה למלך.

אכן, מלכי ישראל יש להם ישיבה. אך כוונת ורצון התורה, בס"ד ש לענ"ד י"ל (ב

 שמלך יהודי לא יתנשא ויתגאה, אלא יהיה עניו ושפל רוח.

אם ירצה המלך שישיבתו  -על כסא ממלכתו", כשבתו ולכך אמרה תורה: "והיה 

"וכתב  -בדרך ענוה ושפלות, העצה לכך היא  –" כשבתועל כסא ממלכתו תהיה "

ועל ידי שלא יזוז מספר התורה, יזכה להמשיך  –התורה הזאת"  לו את משנה

 ובהרגשה שזו ישיבה שאינה קבועה. ,והולשבת על ממלכתו בענ
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ב( מבואר, שמצות "שום תשים ע" 'בגמרא במסכת סנהדרין )כ עוד י"ל בס"ד (ג

עליך מלך", לא נאמרה אלא כנגד תרעומתן של ישראל. כלומר, שבאמת לא היה 

ינת מלך על ישראל. אלא מאחר והיה ידוע לפניו, שעתידים הקב"ה חפץ בנת

והיינו גם אנחנו ככל  ,ישראל להתרעם על כך, ולומר "תנה לנו מלך לשופטינו

(, לכך הקדים וציוה "שום כ-, וח 'א-הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו" )שמואל

 תשים עליך מלך".

לכתחילה. ולכך רמז הכתוב: הרי, שמלך על ישראל, אינו דבר שהיה רצוי וראוי מ

ין המלוכה היה בשאלה שלא יעל כסא ממלכתו", להזכירנו שעצם ענכשבתו "והיה 

 כהוגן.

יתכן שכוונת הכתוב לומר, שאף אם המלך מרגיש ש ,עוד י"ל בס"ד (ד

על כסא  כשבתו שהמלוכה עדיין אינה מבוססת כל צרכה, והוא במצב של "והיה

כתוב ספר תורה, ולא יאמר אמתין ואראה אם ממלכתו", בכל זאת יש עליו מצוה ל

 מלכותי תתבסס.

עוד י"ל בס"ד בדרך רמז שהנה "כשבתו", ראש התיבה וסוף התיבה, עולה  (ה

כמספר שם "הוי"ה", רמז שצריך המלך בשבתו על כסאו לראות תמיד שם הוי"ה 

 לנגד עיניו, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים ט"ז, ח'( "שויתי ה' לנגדי תמיד",

ולכן ראשי תיבות: "שויתי ה' לנגדי תמיד", עולה בגימטריא: "זה כשבתו", רמז 

 וי"ה תמיד נגד עיני המלך. והבן.שמה שכתוב "כשבתו", זהו שיהיה שם ה
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מ"ח הבע ,משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז

 משפטי צדקך על חו"מ

 החובה למינוי דיינים תעל מי מוטל

ָשְפטּו ֶאת ן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַלְשָבֶטיָך וְ ֹשְפַטים ְוֹשְטַרים ַתתֶ 

  יח(טז, ) ָהָעם ַמְשַףט ֶצֶדק

 מקריאת הפסוק לא מתברר לנו למי נאמרה מצווה זו של מינוי דיינים.

 בזמן הבית

גלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם שסוף דורות  (כאן)כתב מדרש תנאים ב

ידין לקלקל אמר המקום למשה כל בית דין ובית דין שיעמוד ימנה לו דיינין לפי עת

. וא"כ נראה כאן שחובת מינוי הדיינין מוטלת על בית דין, אמנם אינו מפורש דעתו

במדרש על איזה בית דין מוטלת חובה זו אם על הבית דין הגדול שבירושלים או 

)כאן( מפרש רש"ר הירש  נים תחתיו.על כל בית דין בעירו שחובה עליו למנות דיי

 בית הדין הגדול ימנה שופטים ושוטרים בראש כל שבט ובכל עיר ועיר.  בפשוטו

אולם במפרשי התורה מצינו שחובה זו מוטלת על גדולי הדור ופרנסיו וכלשון 

כי הנה צווי מינוי הדיינים אינו רק לגדולי ישראל ונשיאיהם. ויקרה  האלשיך הק'

כלי וכן ב דיין לשפוט ושוטר לכפות את הבלתי שומע בקול הדיין, ורימנה גדול הד

 מי שיש סיפק בידו למנות דייניםביאור הענין הוא שפסוק זה ציווי ל)כאן( יקר 

שימנה אותם על מנת שיהיו דיינים ולא יחניפו אפילו לזה הממנה אותם, וזה 

 .שאמר תתן לך על עצמך

רבי יהודה אומר אחד  :(טז)נהדרין סב בתורה תמימה מציין לדברי הברייתא

 רשו שלפי )שם( מביא אתחידושי הר"ן ואמנם ב ממונה על כולן, שנאמר תתן לך.

נראה דה"ק סנהדרי גדולה מבארו רש"י ז"ל סנהדרי גדולה היושבת בלשכת הגזית ו

על כל העיירות ועל השבטים שנאמר תתן דמשמע דלב"ד  ממנה כל הסנהדראות

לפיכך  ר"ן מקשה על פירוש זה ועל פירושים אחרים ומסייםוהשל ע"א קא מזהיר 

אחד ממונה על כולן הוא הנשיא כי הוא ימנה הסנהדרין בכל  שהכוונהנראה לי 
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לשון יחיד שחובה זו מוטלת  תתןלכן משתמש הפסוק עיר ועיר והוא מכלל הע"א ו

 על הנשיא.

ה חולקים שהתנא קמא ורבי יהוד מפרש באופן דומה לרש"ירבינו יונה גם 

לפי התנא קמא נלמד זה על מי מוטלת המצוה ולמי אנו אומרים תתן לך בלימוד 

ממשה, "ותתן לך" פירושו משה, ורבי יהודה דורש תתן הבית דין הגדול יתן. 

 ומשמעות דורשין איכא בינייהו. 

אכן התוספות מחמת הקושיות על רש"י וכן מלשון הברייתא בספרי מפרש את 

שונה לחלוטין שעל גבי הבי"ד הגדול שבירושלים היה מופלא דברי ר"י באופן 

 שבב"ד. 

 בזמן הזה

כאן נעבור לשאלה על מי מוטלת מצוה זו בזמן הזה שלדאבוננו אין נשיא ואין 

סנהדרין בלשכת הגזית, וא"כ נשאל האם קיימת מצוה זו וא"כ על מי איפוא 

ב"ד הקבוע בירושלים מוטלת מצוה זו, ויתכן שזה מוטל על פרנסי העיר או על ה

 שמשם תצא תורה.

דעת הפוסקים שבזמן הזה אין מצוה :( מביא את סנהדרין טז)חשוקי חמד בספר 

הרמב"ן )פרשת שפטים( כתב בזמן הזה לאחר והם  מן התורה במינוי דיינים

שבטלה הסמיכה, כיון שכל המשפטים בטלים מן התורה, דכתיב לפניהם ולא לפני 

ת אנן, ואין דיינין בחוצה לארץ אלא תקנה דשליחותיהו הדיוטות, ואנן הדיוטו

 עבדינן, אין אנו חייבים במצות מינוי שופטים מן התורה כלל.

וכן כתב החינוך )מצוה תצא( וז"ל: ויש לנו ללמוד מזה שאף על פי שאין לנו היום 

בעוונותינו סמוכים, שיש לכל קהל וקהל שבכל מקום, למנות ביניהם קצת מן 

הם, שיהיה להם כח על כולם להכריחם בכל מיני הכרח שיראה הטובים שב

בעיניהם בממון או אפילו בגוף, על עשית מצוות התורה ולמנוע מקרבם כל דבר 

מגונה וכל הדומה לו, עכ"ל. מבואר שהוא רק נלמד מדין התורה, אבל אינו בכלל 
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של מנוי המצוה דאורייתא. וכן כתב התומים )סימן סק"א( שבזמן הזה בטלה מצוה 

 הדיינים, רק חז"ל תקנו שיהיו הדיינים דנים אף שאינם סמוכין.

מאידך כתב הרמב"ן ביבמות )דף מו ע"ב( ואפשר דמן התורה אפילו הדיוטות דנין 

בשליחותייהו דמומחין. וכן העלה הנתיבות )סימן א סק"א( דבאמת הוא 

ם דאיכא מדאורייתא, רק שנמסר לחכמים, ולא עשו אותנו לשלוחים רק במקו

נעילת דלת. תדע, דהא מקבלין גרים בזמן הזה מטעם דעבדינן שליחותייהו, 

וקידושיו קידושין ולא תפסי אח"כ קידושי שני, ואין כח ביד חכמים לעקור דבר 

תורה בקום ועשה. אמנם הרמב"ן והרשב"א כתבו דהוא רק מדרבנן, ובגיטין הטעם, 

 דאפקעינהו רבנן לקידושין.

שגם בזמן הזה קיימת מהתורה מצות מינוי דיינים או אף  וא"כ לפי השיטות

 מדרבנן יש לעורר על מי מוטל מצוה זו, ואולי על מי שיש בידו.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

למה אין חיוב ב'כאשר עשה' משום רציחה בידים של 'יד 

 העדים תהיה בו'

 )יט, יט( ְלָאַחיו ַלֲעשֹות ָזַמם ַכֲאֶשר לוֹ  ַוֲעַשיֶתם

". והקשו נהרגין אין הרגו אמרו מכאן ,עשה כאשר ולא - זמם כאשרוברש"י: "

האחרונים הרי הדין הוא שהעדים עצמם הורגים את הנידון, וכמו שנאמר "יד 

העדים תהיה בו בראשונה להמיתו" )לעיל יז, ז(, וא"כ כשנהרג הנידון נהי שלא 

, אבל הרי הם הרגו אותו בידם, וא"כ נחייבם מדין יתחייבו העדים על הזממה

 רציחה. ויש בזה כמה ביאורים.

יש שתירצו שלא התרו בהם ולכן פטורים דכל עדים זוממים חייבים בלי 

התראה, וחידוש הוא כמבואר בגמ' )כתובות ל"ג ע"א(, והתחדש רק כלפי חיוב 

ת דין בכל עדים לפני הזממה ולא על חיובים אחרים. אבל קשה למה לא יתרו הבי

שהורגים את הנידון על הצד שימצאו שקרנים, וי"ל שזה הוי התראת ספק. ואמנם 

עדיין יהיה קשה בחבר שאי"צ התראה )מכות ו' ע"ב(, למה הוא לא יהיה חייב גם 

ב'כאשר עשה' מדין רוצח. ועוד יהיה חידוש שגואל הדם יהיה יכול להרוג את 

מרוצח ה"ה( שמי שהרג בלי התראה גואל הדם  העדים, שהרי כתב הרמב"ם )פ"ו

 יכול להורגו.

 עוד מתרצים ששני העדים יחד הורגים את הנידון, והוה כשנים שעשו ופטורים.

עוד יש מבארים שנאמנות המזימים היא רק כלפי הזמת העדות, ולא התחדשה 

נאמנותם לגבי שאר דינים, ולכן לענין הרציחה נחשב כאילו לא הוזמו העדים 

 כאילו עדותם אמת.ו

ועוד יתכן לבאר עפ"י דברי הראשונים עה"ת בביאור הסברא שהרגו אין נהרגים, 

שזה משום שאם בי"ד הרגו את הנידון, א"כ בודאי הוא היה חייב מיתה כי הקב"ה 

לא מביא תקלה לידי בי"ד. דלפי"ז נמצא שהעדים שהרגו את הנידון עשו כמו 
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מיתה ויש חילוק בראשונים בהגדרת  הדין, שהרי מתברר שבאמת היה חייב

היתה נכונה ובאמת  העדותהדבר. ברמב"ן כאן מבואר שאם נהרג הנידון זה סימן ש

היה חייב מיתה מחמת אותה עדות, אבל ברבינו בחיי כאן מבואר שאם נהרג 

, והעדות שהוזמה בודאי סיבה אחרת הנידון זה סימן שהיה חייב מיתה מחמת

 אינה נכונה.



 

 סטעמ'  -יא אספקלר

 

בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל  נגוהות

 לב לאחים )רחובות(

 השפעתו של חטא העגל

כשמוצאים אדם מת בשדה )"חלל"( . תמיהה בכפרת עגלה ערופה על חטא העגל

ולא נודע מי רצחו, מודדים מהמת כדי למצוא את העיר הקרובה אליו. זקני אותה 

פים את ראשה, נוטלים את עיר מביאים עגלה שלא עלה עליה עול לנחל איתן, עור

ידיהם ואומרים שידיהם לא שפכו אותו הדם, לאחר אמירת הזקנים, אומרים 

הכהנים "כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל 

בגמ' )הוריות ו א( "ראויה כפרה זו שתכפר על .ונכפר להם הדם" )פרק כא פס' ח(

תות כו א( שטעונים יוצאי מצרים כפרה על יוצאי מצרים", וביאר הרש"ש )כרי

חטא העגל. וכל זה צריך ביאור, מדוע יוצאי מצרים זקוקים לכפרה על מעשה 

רציחה שנעשה בעם ישראל, ומדוע מעורר הדבר את חטא העגל להצריכו כפרה 

 .(.ויעויין שיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ )ח תשלב( וברבינו גרשום )כריתות כו

 נענשים אנו על חטא העגלביאור מדוע 

 רבי ולהבין עניין זה יש להקדים ולבאר מה שאמרו חז"ל )סנהדרין קב א( "אמר

חטא  של חלק מועט בה שאין לעולם שבאה ופורענות פורענות כל לך אין יצחק,

חטאתם", ובפשטות הכוונה שאילו עם  עלהם ופקדתי פקדי וביום שנאמר, העגל

ונשו המלא של חטא העגל לא הייתה לו תקומה, ישראל היה מקבל את פירעון ע

וחס הקב"ה ופורע את העונש מעט מעט מכל דור ודור, ונראה לבאר עומקם של 

 דברים.

הנה, אילולא חטא אדם הראשון, לא היה מלאך המוות שולט בעולם )בראשית ב 

יז וברמב"ן שם( ועל ידי שאכל מעץ הדעת נקנסה מיתה לעולם )שבת נה ב(. 

ישראל את התורה, חזרו למדרגתו של אדם הראשון קודם החטא, וכשקבלו 

ונתבטלה המיתה מן העולם, וכיון שחטאו בחטא העגל, שבה שליטתו של מלאך 

המוות )עבודה זרה ה א(. וכפי שביאר רש"י )תהלים ב ז( "אכן אחר חטא העגל 

א אחרי שחבלתם מעשיכם כמוהו. נמצא, שחטא העגל הו -כאדם הראשון תמותון 



 

 עעמ'  -יא אספקלר

 

שורש כל החטאים כולם לפי שלולא החטא היו בנ"י באים אל התיקון השלם ולא 

 היה עוד חטא בעולם.

עוד יש להקדים, הכתוב אומר )ירמיהו ב יט( "תיסרך רעתך" וביארו רבותינו 

שהעונש של הקב"ה אינו בא כנקמה לחוטאים אלא כדי לתקן חטאם. פירוש, שעל 

רון עצמו הוא עצמו העונש, דוגמא לדבר, אדם ידי החטא נוצר חסרון באדם, והחיס

שנפצע בגופו וסובל ייסורים, אין הייסורים באים כעונש על פציעתו, אלא הפציעה 

עצמה היא העונש. ומעתה, כיון שכל חטא חלק מסיבתו הינה חטא העגל, ובעונש 

של החטא נמצא התיקון של החטא, הרי שמחויב הדבר שבכל עונש יהיה מעורב 

 עטת אף על חטא העגל.כפרה מו

ובכך מתבארים היטב דברי הגמ' )ראש השנה כו א( שהטעם שאין תוקעים בר"ה 

בשופר של פרה, וכן הטעם שאין הכהן גדול משמש ביום הכיפורים בבגדי זהב 

צורת העגל, בגדי  -משום שדברים אלו מעוררים את חטא העגל שופר של פרה 

סניגור". ויש להבין מה השייכות בין חטא סוג החומר ו"אין קטיגור נעשה  -זהב 

העגל שהיה חטא אחר וקדום, לבין כפרה על חטאינו שנעשו עתה. אך הביאור 

בזה, שחטא העגל הוא סיבת כל החטאים כולם, וכאשר באים לבקש כפרה על 

החטאים ומשתמשים בדבר המזכיר את חטא העגל, הרי שמשתמשים בסיבת 

אנו אומרים שאין ראוי לנהוג כך לפי ש"אין  החטא הנוכחי כדי להתכפר, ובזה

 קטיגור נעשה סניגור".

 השייכות בין חטא העגל לכפרת העגלה

מה השייכות בין רציחה בעם ישראל לכפרה על יוצאי  -ונשוב להערה בה פתחנו 

ולהתבאר מיושב היטב, לפי שכל חטא בעם ישראל שורשו  -מצרים וחטא העגל 

רציחה נגרם מחמתו ולפיכך יוצאי מצרים בחטא העגל, ממילא אף מעשה ה

שחטאו בעגל ראויים להיענש אף על מעשה רציחה זה, ועל כך מביאים עגלה 

לכפר אף על יוצאי מצרים שעשו את העגל לבל יענשו, וזהו עומק דברי הרש"ש 

שהכפרה היא על חטא העגל, פירוש, כיון שהחטא נגרם גם מחטא העגל, הרי 

 תו וגם על כך באה העגלה ערופה לכפר.שהוא מעורר שוב את עשיי



 

 עאעמ'  -יא אספקלר

 

 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל רבנחשבה / ה

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 אלול!!

דומה שאין אני מן היחידים שמרגיש רחוק מאד מהמושג "אלול". כלומר ממה 

ופר, ואמירת שאלול מחייב, כי באמת יש דברים שמזכירים אלול, כמו תקיעת ש

לדוד, אבל בכל זאת למרות שיודעים שהיום חדש אלול, לא מרגישים השפעה או 

שינוי כלשהו, זהו המצב לאשורו, והנה מחפשים טעמים מדוע לא מרגישים, והרי 

זה בגדר כמו ברפואה שאם רוצים לחפש תרופה, מנסים קודם לבודד החיידק 

, וכמו כן צריך לדעת הטעם שמביא המחלה ואז מנסים להמציא תרופה מתאימה

 מדוע אין אנו מרגישים אלול, ואז נדע אולי למצוא כיצד להלחם בו.

אולם נראה שהסיבה היא מפני שאדם בטבע אינו מתעורר להשתנות ואינו 

מתחיל לחשוב שאולי משהו לא בסדר אצלו, כי כל דרך איש ישר בעיניו, וא"כ אף 

אומר שזה בא גם בגלל הטומאה של  שעכשיו אלול אבל אני הלא בסדר. והגרי"ס

העבירות, שמטמטמים לבו של אדם, והמשגיח הי' אומר שהיום בכלל אנשים 

רחוקים מרוחניות, ומהתבוננות, ולכן אין מוצאין מישהו שמשתנה, ואפי' אם 

יוכיחו לו שהוא לא צודק במשהו, מ"מ זה לא סיבה מספקת בשביל להשתנות, כי 

 שות משהו.אין שום הרגשה שחייבים לע

וידוע בשם הגרי"ס שאמר שכל השנה צריך להיות כמו אלול ואלול עצמו הרי 

הוא אלול, והיינו שכל השנה צריך להיות מוכן להתעוררות ואז כשמגיעים לאלול 

 אפשר לקוות להשפעה של אלול.

ובזמנינו הלואי שאלול יהי' כמו כל השנה, זאת אומרת שאם נהי' באלול כמו 

השנה זה כבר דרגה מסוימת, ואולי כך צריך להתחיל, שצריך  שצריך להיות כל

לראות קודם כל לחזק את הדברים הרגילים, את הלימוד הרגיל שיראה כמו 

 שצריך וכן התפילות שיהיו כמו שצריך וכן בין אדם לחבירו.



 

 עבעמ'  -יא אספקלר

 

וצריך לנסות מעט לצאת מהאוירה שיש, כי באמת עכשיו אולי קל יהי' יותר כי 

ואז באמת זו הזדמנות להשתפר, ולהיות אחרים כל השנה,  יש סיעתא דשמיא,

ואמרו אם ראית דור שמתרפין עמוד והתחזק ואתה נוטל שכר כולם, והרי אמרו 

שכר מצוה מצוה, וא"כ אפשר עכשיו לזכות הרבה כנגד כולם, ויוצא שסיעתא 

דשמיא בודאי יש ואם מנסים לצאת מן המפריעים אפשר לעשות הרבה, ואז נקוה 

ר את המצב שלנו מה שקשה כל השנה לבצע באלול, ואם נזכה לזה זהו כבר לשפ

 דבר גדול מאד.

 ור' ירוחם אומר שאלול צריך לחטוף.



 

 עגעמ'  -יא אספקלר

 

עיון המשפט / הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל 

 ובית הוראה לממונות 'עיון המשפט'

התווספה דירה חדשה בבניין, האם בעל הדירה חייב 

 להשתתף בחובות ישנים?

י ַריֹבת י ַיָףֵלא ַמְמָך ָדָבר ַלַמְשָףט ֵבין ָדם ְלָדם ֵבין ַדין ְלַדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ַדְברֵ כַ 

 )יז, ח( ַבְשָעֶריךָ 

שנה, צינור ביוב באחד הצדדים  20מעשה בבניין מגורים בשכונה חרדית בת כ

ו לתקנו מחמת היה מקולקל, וסחבו כך שנים רבות. עד שבתקופה האחרונה החליט

בשכונה זו וסביבתה נהגו  .הנזקים המצטברים עם השנים החולפות מחמתו

שתיקוני צנרת מוטלים על האגף המשתמש באותה צנרת. באותו בניין היה בעבר 

קומות. ועם הזמן בא אדם וקנה את הגג ובנה שם דירה, וגם הוא משתמש  4

ף בתיקון התקלה שהיתה ויש לדון אם על בעל הגג להשתת .בצינור ככל הדירות

 לפניו. או שחוב זה מוטל על אלו שהיו שם בזמן שארעה התקלה.

 כללי תיקון תקלות ברכוש משותף

החוב המוטל על השותפים לתקן את הרכוש המשותף, מקורו מחמת שני סיבות 

נפרדות זה מזה. האחת משום שכל אחד מתחייב לשלם את הוצאות השמירה על 

גם תיקונים הנדרשים. ועל דעת כן נשתתפו. והשני  הרכוש המשותף, ובכללו

מחמת שהשותף עצמו נצרך לתיקון הצינור שלו שנתקלקל. ופעמים שיש נפק"מ 

בין טעמי החיוב. וכגון אם הקלקול היה גדול עד כדי שהיה אסור להשתמש בו 

במצבו הקיים, כאשר הוא מקולקל, מחמת נזק גדול שנגרם מכל שימוש באותו 

אי עליו להשתתף בתיקון, כיון שהוא נזקק לאותו תיקון. אך כאשר צינור. ווד

מדובר בתיקון נזק ישן, אין משמעות לכל שימוש בפני עצמו, ואין כל שימוש נוסף 

גורם נזק. הרי אינו אלא חוב בעלמא, חוב שכל אחד מהשותפים התחייב ליתר 

גם עליו או שותפיו לתקן את הרכוש המשותף. ויש לדון על אותו החוב אם חל 

 לא.



 

 עדעמ'  -יא אספקלר

 

 חלוקת החוב בין השותפים

נהגו לחלק את תשלומי תיקונים אלו, שווה בשווה בין הדיירים המשתמשים 

באותו צינור. ואף שחוקי המדינה קבעו שכל השותפים משתתפים בתיקונים 

הנדרשים, גם אלו שאינם משתמשים בצינור זה. וגם קבעו להשתתף לפי גודל 

ות גדולות משלמים יותר מדיירי הדירות הקטנות. מכל הדירה. היינו שדיירי דיר

מקום לא נהגו כך, אלא כל השותפים המשתמשים בו משתתפים שווה בשווה. 

 והוא חוב המוטל על השותפים שהרי על דעת כן נשתתפו.

בעל הגג טוען שהחוב הוטל עליהם עוד טרם בא למקום ההוא, וכבר הוקבעה 

הצטרפות שלו לשותפים אינה מחייבת אותו חלוקת החוב שהיה מוטל עליהם. וה

 לשלם חובות ישנים. והרי זה כעין זקפו עליו במלווה שהפך לחוב ממוני בעלמא.

אמנם למעשה יש לחייבו להשתתף בהוצאה זו ולשלם את חלקו עמהם. כיון 

שאין מנהג ברור למקרה זה, לא ניתן לקבוע שנקבע להם חוב. והרי זה כדין כל 

ים חייבים להשתתף בו. ועוד יש להוסיף, שאם היה זה ספק, קלקול שכל השותפ

הרי קביעת חוב זה על השותפים הקודמים אינו אלא ספק. ומספק אינם חייבים 

לשלם חלקו. ושוב חזר הדין שכל השותפים חייבים יחד לשלם את התיקון, ואין 

בעל הגג רשאי לפטור עצמו. אמנם אם הצטברו נזקים ישנים מהעבר, טרם 

תף עמהם, פעמים שאינו חייב לשלם על אותם הנזקים שהצטברו. שהרי זה השת

בא מחמת רשלנותם בשמירה על הרכוש המשותף, ויש לדון בכל מקרה שהצטברו 

 נזקים ישנים לגופו.



 

 עהעמ'  -יא אספקלר

 

 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 על מה ולמה? –ערי מקלט 

ֵנא לֹו י ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת ֵרֵעהּו ַבְבַלי ַדַעת ְוהּוא ֹלא שְוֶזה ְדַבר ָהֹרֵצַח ֲאֶשר ָינּוס ָשָמה ָוחָ 

 )יט, ד( ַמְתֹמל ַשְלֹשם

מפני חטאינו גלינו מארצנו ואין לנו היום ערי מקלט, אך מכל מקום כותב השם 

 משמואל שעניינם ומהותם עדיין נשארו.

לת חיים הוא מקדים את דברי אביו בעל האבני נזר זיע"א שהרוצח חטא בנטי

ניטלה ממנו חיות דקדושה שהיתה בו. לכן הוא  –מאדם חי. כשעשה פעולה זו 

 נאלץ לגלות לערי הלוויים, שם הוא חי באמצעות הלוויים ולא בזכות עצמו.

 נר ה' נשמת אדם

" )משלי כ', כ"ז(. כל חדרי בטן ֹחֵפשומבאר כך: הפסוק אומר "נר ה' נשמת אדם 

למעלה ולכן מאירה ומבהיקה. אך כאשר האור כאשר נר דולק, השלהבת עולה 

כאשר יש לה  –שפל ואינו עולה למעלה, הוא מחשיך. כך גם נשמת האדם 

השתוקקות להתחבר לאביה שבשמים, היא מאירה ומבהיקה לכל כוחות הגוף 

כל כוחות הגוף והנפש דועכים  –והנפש. אך כאשר תשוקה זו מתמעטת 

 ידעך" )משלי י"ג, ט'(. ומחשיכים, על דרך הכתוב "נר רשעים

 התיקון לרוצח בשגגה

הרוצח שכיבה נר נשמתו של אדם מישראל, עונשו הוא שתינטל ממנו 

ההשתוקקות להתחבר לקדוש ברוך הוא. העצה היחידה שיש לו כדי לשוב לזה, 

היא לחשוב בכל עומק כוחות מחשבתו שאין שום דבר בעולם מבלי אחדותו 

 א הכל מאיתו יתברך.יתברך, הן לטב והן למוטב, אל

חוזר אליו האור.  –מצבו הוא כמו נר העומד לכבות, כאשר מוסיפים לו מעט שמן 

 כך צריך להחזיר לנשמתו של הרוצח בשוגג את האפשרות להשתוקק לקירבת ה'.
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 ?למה דווקא שש – ערי מקלט

דבר זה נעשה באמצעות שש ערי המקלט, שהם כנגד ששת המילים "שמע 

' אחד". אלו הן המילים המעידות על ייחוד ה' ואחדותו, ישראל ה' אלקינו ה

שיביאו את הרוצח לזכור שאין שום דבר בעולם מבלי אחדותו. עליו לדעת שאפילו 

במצבו שניטלה ממנו החיות דקדושה, עדיין יוכל להשיג חיים חדשים ממקור 

 החיים. 

ד הוסיפו עוד מ"ב ערי לוויים לקליטה, כנגד מ"ב התיבות מ"ואהבת" ע

"ובשעריך", ללמדנו שעניינם של ערי הלוויים הוא דביקות בבורא. זו מטרתם, וזה 

מה שחסר לרוצח לצורך תיקונו. הפסוקים מ"ואהבת" עד "ובשעריך" מורים לו 

 שעליו להדבק בה' יתברך "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

 ביאור נוסף

ד ו' תיבות שבפסוק בדרך דומה מבאר הבית אברהם מסלונים, ששש הערים כנג

"שמע ישראל" הם ערי מקלט לנוס מהיצר הרע, על ידי אמונה תמימה בהקדוש 

ברוך הוא. והוסיפו עליהן מ"ב ערים כנגד מ"ב תיבות של הפסוקים מ"ואהבת" עד 

"ובשעריך", ללמדו שאף על פי שעשה חבילות של עבירות, עליו להוסיף עוד ועוד 

 ש וחידלון.   חבילות של מצוות ולא לשקוע ביאו

נסיים בדבריו המאירים של בעל ערוגות הבושם, שאדם בא לידי חטא כי שוכח 

את שש המצוות תמידיות המיועדות לדבקו ולחברו בכל עת לבוראו. לכן תיקונו 

 שינוס אל אחת משש ערי המקלט שהם כנגד שש מצוות אלו.

 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'

 לא תכיר פנים

ַמים ַויַסֵֵּף ֹלא ַתֶטה ַמְשָףט ֹלא ַתַכיר ָףַנים ְוֹלא ַתַקח ֹשַחד ַכי ַהֹשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחכָ 

 יט( טז,) ַדְבֵרי ַצַדיַקים

ת משפט חמורה יותר מהכרת פנים ילכאורה הטי הלאבביאור הכתוב,  יש תמהים

במשפט, ודרך הכתוב מן הקל אל הכבד, והיה צריך לומר לא תכיר פנים ולא תקח 

 שוחד ולא תטה משפט. 

גזלן אלא  -לאו דיינא נינהו  ,, שהנה זה ודאי שדיין המטה משפט במזידוהנ"ב

תגזול, אלא שהתורה אומרת כך: מאחר שאסור להטות  , ואין צורך לומר לאשמו

אין לדיין אלא 'משפט, הנה פעמים הדיין פוסק לפי מה שעיניו רואות, ודינא הוא ש

, ואיך יידע האמת אלא לפי טענות בעלי הדין וראיותיהם 'מה שעיניו רואות

שבצידם, אומרת לך התורה דע שפעמים שהנך מטה משפט, וזאת אם תכיר פנים 

הרי אתם מסתם את פיו של הצד השני, ואכן הדיין אינו רואה שבזה  ,פטבמש

אולם זה נובע ממה שהוא גרם לכך, ובזה הוא מטה  ,ראיות או טענות נוספים

 משפט. 

אבל השוחד  ,הנה הוא סבר שבאמת כך ההלכהשגרוע מכך, כשנוטל שוחד, אכן 

וחד. נמצא מפני הש ,גורם לכך שלא יראה דברים חכמים וצדיקים שבתורה

וטענות על ידי  או מצד שמחסר ראיות ,שהתורה מזהירה על ב' סוגי הטיית דין

פנים שהדיין ברור אואו מצד שהדיין מעוור את עיניו מראות, והם ב'  הכרת פנים,

אולם התורה מעידה שיש כאן הטיית משפט. מעתה ודאי שהתורה  -לו שכך הדין 

מאחר שעיקר הציווי נאמר כהקדמה גם כוללת באזהרתה מטה משפט ממש, אולם 

לב' סוגי הטיית המשפט שבאופן חיצוני אין בהם הטיית משפט לכן נאמר בלשון 

 הזה. 
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לפי"ז ביאור הכתוב הוא, לא תטה משפט, וכיצד נגרמת הטיית משפט, זה באופן 

 של הכרת פנים, או באופן שלוקח שוחד. 

 הלשון בפרשת משפטים

ַבר ֹלא ַתֶטה ַמְשַףט ֶאְבֹיְנָך ְבַריבֹו: ַמדְ כתיב:  ח(-ו )שמות כג,והנה בפרשת משפטים 

 ַהֹשַחד ְיַעֵּור ֶשֶקר ַתְרָחק ְוָנַקי ְוַצַדיק ַאל ַתֲהֹרג ַכי ֹלא ַאְצַדיק ָרָשע: ְוֹשַחד ֹלא ַתָקח ַכי

שם, אלא האמורים פסוק כאן הם הנאמר ב: ואפשר שַףְקַחים ַויַסֵֵּף ַדְבֵרי ַצַדיַקים

 . לשוןקיצור ב

אמר שלא יטה משפט האביון לטובתו, והגם ביאור האמור שם הוא, שהנה 

כוף אותו על הצדקה למען נשהעומד כנגדו עשיר מופלג לא יטה המשפט ובכך 

האביון, אלא אזהרה היא שבשעת משפט לא תהיה שום הטיה שבעולם. עוד 

קר מסוים הדבר נאסר, הזהיר שם שגם אם הדין ייצא אמת אולם אם יאמר ש

וביארו כגון כולם אומרים חייב, שאם גם הוא יאמר חייב ייצא הנידון זכאי ואם 

יאמר פטור ייצא חייב מיתה. עוד הזהיר הכתוב שם על השוחד. לפי"ז כאן אומר 

וגם בהיכ"ת שנראה שהדבר גם  ,בקצרה, לא תטה משפט בשום אופן שבעולם

ים. עוד אמר שלא להכיר פנים במשפט, מצוה, וסמיך על הנזכר בפרשת משפט

שעניינו שלא יתבונן בנידונים, ויש היכ"ת שנזכר שם שרוצה שימות, או באופן 

שהוא מראה פנים שוחקות לאחד מהם, ובשניהם הענין שוה שהוא מטה על ידי 

 אולם בענין השוחד נזכר בשני המקומות באופן שוה.   .ההתבוננות בנידונים

פנים' פירוש ל'לא תטה משפט', אלא זה אזהרה בפנ"ע,  עפי"ז אין 'לא תכיר

שמלבד מה שאסור להטות משפט כגון משפט אביוניך, גם לא תכירו פנים, וזה 

מקביל לנאמר במשפטים מדבר שקר תרחק, שלא יכיר פנים של הנידונים או של 

 עצמו, אלא יאמר האמת כפי שהיא. 



 

 עטעמ'  -יא אספקלר

 

 

 חינוך

', נדרוביץמו מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 בינו שנות דור ודור

פגשתי מלמד יקר, שבשנת הלימודים הנוכחית ילמד כתה ד', לאחר שלימד שנים 

רבות בכיתה ז'. לשאלתי, כיצד נערך לשנה החדשה, השיב "לראשונה, זה כמה 

כי הוא  . עד הנה רק 'עברתי' על הנלמד,בחומר חדששנים, שעלי להכין שיעורים 

הרי ָשגור ְבַפי.  עכשיו אעסוק בחומר שלא לימדתי מעולם". המשכתי לשאול 

, פרט לשיעורים?" השיב המלמד שהוא 'מעדכן' את מלאי נוספת"ואיזה הכנה 

סיפוריו ומבצעיו, דפי הקשר וה'ווארטים' על הפרשה, בכדי שילדי כתה ד' יבינו 

? הרי יש הבדל בין ילדי כתה ד' אותם להביןאותו. "ואיך אתה מכין את עצמך 

לבין תלמידי ז'!". הסתכל עלי המלמד בפליאה "לא מדובר במעבר מישיבה קטנה 

לגן חובה! זה רק הבדל של שלש כיתות!". עוררתי את תשומת ליבו להבין כי בין 

ע מחייו! לא מחשבתם  55%יש פער של  12לגיל  1גיל  של שנות חיים! ילד גדל ְבֶרב 

חשבתם של אלה, עולמם ותפיסתם הרגשיים שונים לחלוטין! חובה של אלה כשמ

 להתכונן! 

ַכי  )משלי ל לג(אמרו דבי רבי ינאי, מאי דכתיב  )ברכות ס"ג ע"ב(חז"ל מלמדים 

ַים יֹוַציא ַריב, במי אתה מוצ פ  ף יֹוַציא ָדם, וַמיץ א  א ַמיץ ָחָלב יֹוַציא ֶחְמָאה, וַמיץ א 

ף יֹוַציא ָדם, כל 'חמאה של תורה'? במי ש מקיא חלב שינק משדי אמו עליה. וַמיץ א 

. בין דם טמא לדם טהורתלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק זוכה להבחין 

ַים יֹוַציא ַריב, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק זוכה  פ  וַמיץ א 

נו שרק תלמיד המתבטל לרבו . הרי לע"כ". בין דיני ממונות לדיני נפשותלהבחין 

בהכנעה, עד ששותק בדומיה כאשר רבו כועס עליו בריתחא דאורייתא, הוא אשר 

יגיע להוראה, יכיר בדיני טהרה, ויצליח בדיני ממונות המורכבים ובדיני נפשות 



 

 פעמ'  -יא אספקלר

 

הרציניים. ומכלל הן אתה שומע לאו, תלמיד ש'אינו שותק' אלא 'נפגע ונעלב' 

 הוראה, והלכות הללו תשארנה 'מופלאים' ממנו.מונע את עלייתו בתורה ו

ש הרה"ק  זי"ע בפסוקי פרשתנו, ַכי ַיָפֵלא ַמְםָך ָדָבר  רבי בן ציון מבאבובָדֹרש ָדר 

ע, ַדְבֵרי ַריֹבת ַבְשָעֶריָך! כ ע ָלֶנג  ַםְשָפט, ֵבין ָדם ְלָדם, ֵבין ַדין ְלַדין וֵבין ֶנג  אשר ַיָפֵלא ל 

המשפט, מבלי יכולת להבחין בדיני טומאה וטהרה, לא תזכה להעמיק  ממך דבר

בנבכיהם של דיני ממונות ודיני נפשות, דע לך כי זה מתוך ַדְבֵרי ַריֹבת ַבְשָעֶריָך, 

שערים המצוינים בהלכה, כשישבת לפני רבך וכעס עליך במלחמתה של תורה, לא 

 שמת מחסום לפיך רק פתחת בדברי ריבות מולו. 

רים נפלאים! אכן, חובה לחנך את בנינו לקבלת עול רבותיהם, ובכך יושג היעד דב

ְברו ֶאת  )קידושין ל ע"ב(הנעלה של 'ֶאת ָוֵהב ְבסוָפה', כדרשת חז"ל  "מאי ַכי ְיד 

ר? אמר רבי חייא בר אבא, אפי' האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקין  ָשע  אֹוְיַבים ב 

שנעשים אוהבים ואינם זזים משם עד  יבים זה את זהנעשים אובתורה בשער אחד 

 ֶאת ָוֵהב ְבסוָפה, אל תקרי בסופה אלא ְבסֹוָפה". על )במדבר כא יד(שנא'  זה את זה

 התלמיד "לשתוק כשרבו כועס פעם ראשונה ושניה". 

"ַכי ַמיץ ָחָלב  כמוכח ברישא של דבריהם הנ"ל  אך לא בבנים צעירים דיברו חז"ל!

שמקיא חלב שינק משדי א ֶחְמָאה, במי אתה מוצא 'חמאה של תורה' במי יֹוַצי

", דרגה שתבוא רק כשיגדל וכבר אינו 'קטן הצריך לאמו'. בימינו, ספק אם אמו

באים הבנים יגיעו לכך לפני היותם ָבֵרי שיתסר ושיבסר. רק אז מסוגלים 'לשתוק' 

 ולא להיפגע.

"לעולם יהא אדם נותן  )קידושין ל( י''המאיר רבינו מנחם ב"ר שלמההגדיר זאת 

לב להשגיח על ענייני הבנים, ולהתמיד בתוכחתם, בין גדולים ובין קטנים. ומכל 

מקום הזמן הראוי להשתדל בתוכחתם הוא משעה שהדעת מלבלב ויוצא, עד 

, שקודם שיתסר אין לו דעת כ"כ משתסרי עד עשרים וארבעשיעשה פרי, והוא 

כך". כח ה'שתיקה' בא מראיית הנולד -ע אינו נשמע כללקבל, ואחר עשרים וארב

 והבנת העתיד, וזו 'חכמה' שקטנים טרם רכשו.
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כדי שאנו  לבבינוכדי שהתלמידים יבינו אותנו, ונכין את  חומר הלימודנכין את 

ְלָתן להיכנס לליבו הרוגש של הצעיר. בעבודה עם  נבין אותם. לא פשוט לבוגר ְשכ 

. נזכה אויבים זה את זה, בדילוג השלב המוקדם של ה את זהאוהבים זילדים נהיה 

. יהי חלקי עמכם, מצדיקי במחשבת החינוךלשנת לימודים פֹוַרָיה, עם השקעה 

 הרבים!

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 חידות

בוע / הרב שאלות לחידודא בפרשת הש –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת שופטים

 מהו פירוש המילה "פתשגן" )רש"י(? .א

 לאלו דברים זכה זרעו של פנחס בזכותו?  .ב

 בזכות מה מנצחין ישראל במלחמה? ובזכות מה חיין ויורשין את א"י? .ג

 היכן משמש כי בלשון שמא? .ד

 טע רבעי? והיכן אסור לנטוע?היכן הוזכר נ .ה

נא לשלוח לכתובת. )לכל השאלות או חלקן(  תגובות ופתרונות

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' ראה

 (? 6אלו סימנין מצאנו בפרשתינו וברש"י ) .א

כְ  .1 ֶשֶמש ְבֶאֶרץ ה  ֲחֵרי ֶדֶרְך ְמבֹוא ה  ְרֵדן א  י  ֹיֵשב ָבֲערָ )יא, ל( ֲהֹלא ֵהָםה ְבֵעֶבר ה  ֲעַני ה  ָבה נ 

ַגְלָגל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני ֹמֶרה: ופירש"י הלא המה. נתן בהם  סימן: מול ה 

ְרֵדן ָלֹבא ָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְיָי ֱאֹלהֵ  .5 י  ֶתם ֹעְבַרים ֶאת ה  יֶכם ֹנֵתן ָלֶכם )יא, לא( ַכי א 

ְבֶתם ָבה: רש"י  כ י אתם עוברים את הירדן וגו'. נסים של ירדן יהיו ַויַרְשֶתם ֹאָתה ַויש 

 שתבואו ותירשו את הארץ:סימן בידכם 

ר ְדָגְנָך ְוַתיֹרְשָך ְוַיְצָהֶרָך וְבֹכֹרת בְ  .3 ְעש  ל ֶלֱאֹכל ַבְשָעֶריָך מ  ָקְרָך ְוֹצאֶנָך )יב, יז( ֹלא תוכ 

ת ָידֶ  ָך: וברש"י לא תוכל. רבי יהושע בן קרחה אומר, ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאֶשר ַתֹדר ְוַנְדֹבֶתיָך וְתרומ 

יכול אתה, אבל אינך רשאי. כיוצא בו, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה 

להורישם )יהושע טו, סג.(, יכולים היו, אלא שאינן רשאין, לפי שכרת להם אברהם ברית 
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א על שם העיר כשלקח מהם מערת המכפלה, ולא יבוסים היו אלא חתיים היו, אל

ששמה יבוס, כך מפורש בפרקי דר' אליעזר )פרק לו.(, והוא שנאמר כי אם הסירך העורים 

 ב ה, ו.(, צלמים שכתבו עליהם את השבועה:-והפסחים )שמואל

 . ללשבועת אברהם ויצחקסימנין היו  נמצא שהעורים והפסחים הללו

ת .4 ע  ְרָסה ְוֹשס  ְפֶרֶסת פ  ְבֵהמָ  )יד, ו( ְוָכל ְבֵהָמה מ  ת ֵגָרה ב  ֲעל  ע ְשֵתי ְפָרסֹות מ  ה ֹאָתה ֶשס 

 ֹתאֵכלו: 

ְשֶקֶשת ֹת  .5 ַפיר ְוק  ָםַים ֹכל ֲאֶשר לֹו ְסנ   אֵכלו: )יד, ט( ֶאת ֶזה ֹתאְכלו ַמֹכל ֲאֶשר ב 

ְשַביַעת )טו, יב( ַכי ַיָםֵכר ְלָך ָאַחיָך ָהַעְבַרי אֹו ָהַעְבַרָיה ו ֲעָבְדָך ֵשש ָש  .6 ָשָנה ה  ַנים וב 

ְלֶחמו ָחְפַשי ֵמַעָםְך: ופירש"י בקטנה שמכרה אביה, ולמד כאן שאם יצאו שש שנים  ְתש 

 תצא וכו'. שתביא סימנין,קודם 

 ואלו אותות?

ן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת: ופירש"י ונתן אליך  )יג, ב( ַכי ָיקום ְבַקְרְבָך ָנַביא אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום ְוָנת 

אות. בשמים, כענין שנאמר בגדעון ועשית לי אות )שופטים ו, יז.(, ואומר יהי נא חורב אל 

הגזה וגו' )שם לט.(: או מופת. בארץ. )ס"א, ונתן אליך אות. בשמים, דכתיב והיו לאותות 

ולמועדים )בראשית א, יד.(: או מופת. בארץ, דכתיב אם טל יהיה על הגזה לבדה ועל כל 

 חורב(  הארץ

 מנין שצריך לטהר עצמו קודם הרגל?  .ב

)יד, ח( ַמְבָשָרם ֹלא ֹתאֵכלו וְבַנְבָלָתם ֹלא ַתָגעו: ופירש"י ובנבלתם לא תגעו. רבותינו 

 שאדם חייב לטהר את עצמו ברגל.ט.( ברגל, -פירשו )תו"כ שמיני פרק ד, ח

 היכן מצאנו גדיים שאינם בעלי חיים? .ג

ת ז ְרֶעָך וכו'. ופירש"י  ל ְגַדי ַבֲחֵלב ַאמֹו: ַעֵער ְתַעֵערֹלא ְתַבֵש כב( -)יד, כא ֵאת ָכל ְתבוא 

גדיים  עשר תעשר. מה ענין זה אצל זה, אמר להם הקב"ה לישראל, לא תגרמו לי לבשל

עד שהן במעי אמותיהן, שאם אין אתם מעשרים מעשרות כראוי, כשהוא של תבואה 

                                                
ב ה, ו( אל היבוסי. מצודת ציון נקראת יבוס, ומזרעו של אבימלך היו, והיו להם שני צלמים, -וכ"כ רש"י )שמואל ל

ו על שם יצחק ויעקב, ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, ולכך לא הורישום אחד עור ואחד פסח, שנעש

כשלכדו את ירושלים, לא לכדו את המצודה, כמו שנאמר )יהושע טו, סג(. ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו יושבי 

 יב יז(.יהודה להורישם, ותניא אמר רבי יהושע בן לוי. יכולין היו, אלא שלא היו רשאין )ספרי ראה 
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ב -וח קדים והיא משדפתן, שנאמר ושדפה לפני קמה )מלכיםסמוך להתבשל אני מוציא ר

 : לאיט, כו(, וכן לענין בכורים

 אלו בעלי חיים כשרים לחגיגת י"ד? .ד

ח לד' ֱאֹלֶקיךָ  ְחָת ֶפס  ֵכן ְשמֹו ָשם: וֹצאן ּוָבָקר  )טז, ב( ְוָזב  ר ד' ְלש  ָםקֹום ֲאֶשר ַיְבח  פירש"י ב 

תקחו: ובקר. תזבח לחגיגה )ספרי קכט.(, שאם נמנו  צאן. שנאמר מן הכבשים ומן העזים

 .לבעל הפסח חבורה מרובה, מביאים עמו חגיגה כדי שיהא נאכל על השובע

לגאבל דעת בן תימאאף מן הבקר  ומשמע שחגיגת י"ד באה
שאינה באה אלא מן   

 הכבשים ומן העיזים

 מנין שמזכירין יציאת מצרים בלילות? .ה

ל ָעלָ  ּצֹות ֶלֶחם ֹעַני ַכי ְבַחָפזשנא' )טז, ג( ֹלא ֹתאכ  ל ָעָליו מ  ת ָיַמים ֹתאכ  ֹון יו ָחֵמץ ַשְבע 

ַים  ְלַמַען ַתְזֹכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ַמְצַרַים ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך: ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ַמְצר 

משנה ה( מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר  -ואמרו חז"ל )ברכות פרק א

עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד בן 

שדרשה בן זומא, שנאמר )דברים טז( למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי 

כל חייך. ימי חייך, הימים. כל ימי חייך, הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך, העולם הזה. 

 .ימי חייך, להביא לימות המשיח

                                                
ֵשל ְגַדי ב   לא ְדָמְתָך ָתַביא ֵבית ד ֱאֹלֶקיָך ֹלא ְתב  ֲחֵלב ַאםֹו: והיינו שנא' בפרשת כי תשא )שמות לד , כו( ֵראַשית ַבכוֵרי א 

 ופי' שגם הביכורים נסמכו לבישול הגדי כדי ללמד שאם לא יביאו ביכורים יענשו בבישול התבואה קודם זמנה
בר זה בפיוט "ואמרתם זבח פסח" הנאמר בליל הסדר "ואל הבקר רץ זכר לשור ערך פסח", ונראה ונראה שנרמז ד לב

 הפי' שהבקר שרץ אליו אברהם הוא כנגד בקר החגיגה.
מתני' דלא כבן תימא דתניא בן תימא אומר חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח ואינה נאכלת אלא ליום  לג

ה מן הבקר או אינה באה מן הבקר באה מן הנקבות או אינה באה מן הנקבות ולילה וכו' איבעיא להו לבן תימא בא

באה בת שתי שנים או אינה באה בת שתי שנים כי אקשיה רחמנא לפסח למידי דאכילה אבל לכל מילי לא או 

דילמא לא שנא ת''ש חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח באה מן הצאן ואינה באה מן הבקר באה מן הזכרים 

ה באה מן הנקבות באה בת שנתה ואינה באה בת שתי שנים ואינה נאכלת אלא ליום ולילה ואינה נאכלת אלא ואינ

 צלי ואינה נאכלת אלא למנויו מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא בן תימא שמע מינה כולהו מילתא בעינן ש''מ.

ח ת ר ֶזב  ת ְשָלָמיו ְביֹום ָקְרָבנֹו ֵיָאֵכל ֹלא י ַמיח  ַמֶםמו ע  וקשה דהלא רש"י סתם דבריו כבן תימא )ויקרא ז, טו( וְבש  ד ֹוד 

ֹבֶקר: ופירש"י ובשר זבח תודת שלמיו. יש כאן רבויין הרבה, לרבות חטאת ואשם, ואיל נזיר, וחגיגה י"ד, שיהיו 

 נאכלין ליום ולילה )זבחים לו. ת"כ פרק יב, א.(: )ועי' רמב"ן שם(
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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'

 , מצודקים.צדיקים'מה הכוונה ב'דברי 

 שיעור ומטרה שמותר למלך הרבות כסף וזהב בשבילו.

 מכשף שמדבר משחיו.

 נביא אמת שצוה לעבור על מצוה בתורה.

 בול' ולא רק 'לא תגזול'.תנאי לעבירת 'לא תשיג ג

 אינו יוצא למחמה )סמיכת פרשויות(.א' מי ש מחוסר 

 לצד הנגדי במלחמה. והודגש שככה יתייחס

 על מה נאמר שה' 'הולך עמכם להלחם'.

  לשון קשה.

* 

 אותיות ב' א'

  כאשר זמם לעשות לאחיו ולא לאחותו. מי 'אחיו' ומי 'אחותו'.

* 

 אות ב'

 .ב' ב' ב'עץ'  כלאשרה  מה מתרבה מ'לא תטע לך

 ונחלה'. חלקעל מה נאמר 'לא יהיה ... כל שבט לוי 

* 

 אותיות ב' ג'
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  מקום של אחת מספרי תורה של המלך.

* 

 אות ג'

 מהו היחס של בית המקדש לכל המקומות.

 רוצח בורח מפניו לעיר מקלט.

 כח בשר ודם שבאו הפלישתים להנצח בו. 

* 

 אות ד'

 את שפיכתו. מצות ערי מקלט למנוע

 לשון הפסוק לבדיקת אמית העדות.

  האדם עץ השדה'. 'כי -באר באיזה לשון משמש כי 

* 

 אות ה'

 יהי דומה לדיינים שעומדים לפניו.

 מקרה שעדים זוממין פטורים על עדותם בשקר.

 פרט שנלמד ש'ישמעו ויראו' שנאמר בעדים זוממין.

  לשון 'חינוך' )ולא חנכו(.

* 

 אותיות ה' ו'

  מכאן למדנו שבנו של המלך ההגון למכות קודם לכל אדם.

* 

 אותיות ו' ה'

  מאיפה נלמד שאין הכהן מדבר או משמיע 'מי האיש הירא וכו''.
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* 

 אות ז'

 עונש שאינו מתבצע אלא כשייענשו כולם כאחד.

 מפסול זה נתמעטו עדי שקר ממיתה על מי שכבר נהרג.

  ף את הנופלים.קציני צבא העומדים בקצה המערכה לזקו

* 

 אות ח'

 פטורים ממתנת זרוע לחיים וקיבה.

 מספר צאן החייבות בראשית הגז.

 מיתתו של נביא קשר.

  שמו של נביא שקר המוזכר.

* 

 אות ט'

 '.טאו  ט'מה הנידון בין דם לדם ונגע לנגע 

  זכרים שלא חייבים להרוג אותם במלחמת רשות.

* 

 אות י'

 עצם ממנו לתוך פיו. חיה שבעלי ידעוני מכניסים

* 

 אות כ'

 מי מקריב קרבנות הבאות מחמת הרגל כ' כ'.

 נביא שחייב מיתה בידי שמים בשב ואל תעשה.

 עדות פסולה שנלמד מ'על פי שנים.. עדים'.
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  .אשר יהיה בימים ההם'חיוב על העם כלפי 'השופטים 

* 

 אותיות כ' ל'

פטורים מספק מלתת ואם נטל  כ' )ל' –פטורים בוודאי מלתת זרוע לחיים וקיבה 

  מזרחי(. -לא יוציא 

* 

 אות ל'

 נכלל בכלל מתנת הלחי.

 ל' ל'.סיבה שמותר ללמוד עניני עבודה זרה וכישוף 

  השפה בה מדבר כהן משוח מלחמה לפני העם.

* 

 אות מ'

 מצוה שבזכותו ישראל  חיים ויושבים על אדמתן.

 האבות היו מקריבים עליו קרבנות.

 ר להחזיר את עם ישראל לשם.מקום שאסו

 כהנים שמקריבים קרבנות תמיד ברגלים.

 היה כתוב בשילוט בפרשת הדרכים.

  איך מקיימים עונש 'עין בעין'.

* 

 אות נ'

 איזה איש לא יכול להיות מלך על ישראל.

 הקב"ה נתן לישראל לדעת עתידות.

 פסולות לעדות שנאמר 'ועמדו שני האנשים'.
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  מה שתחילת נ' נ'.חומרת הבורח מן המלח

* 

 אותיות נ' ס'

  המלך מוזהר שלא להרבות בהם.

* 

 אות ס'

 מיתתו של העובד עבודה זרה.

 לשון הפסוק להזמת 'עמנו הייתם'.

 כזה נחשבים כל כלי המלחמה של האויב מול הקב"ה.

  מי הם 'זקניך' האמור במדידת מקום החלל עד הערים מסביבותיו.

* 

 אות ע'

 'ונשל הברזל מן העץ' מה נשל והרג.אחד הפירושים ב

 בנה אב לכל עדות שנאמר בתורה שהוא שנים.

  מה נגרם מהמחשבות כל כך שאדם אחר יגור בביתו החדש כשימות.

* 

 אות פ'

 אחת מהפירושים של 'לא תזבח לה' אלוקיך שור ושה... כל דבר רע'.

  )דרוש( בזכות מעשיו זכו הכהנים לזרוע לחיים וקיבה.

* 

 צ'אות 

 מצוה ללכת לבית דין יפה שנאמר: צ' צ'. 

* 
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 אות ק'

 על מה נאמר 'אשי ה' ונחלתו יאכלון'.

 (.5מתוך  3איך רש"י מפרש 'בקרב אחיו זו נחלת חמשה' )

 דרך הגוים להפחיד במלחמה.

 העיר שזקניה עושים את העגלה הערופה.

  במה עורפים את העגלה.

* 

 אות ר'

 זמן מיתת זקן ממרא.

 ר בהריגתו בב"ד 'לא תחוס עינך עליו'.עליו נאמ

 מדה שאינה טובה במלחמה מול האויב.

  באיזה מלחמה מצווים לפתוח בקריאה לשלום.

* 

 אות ש'

 מצוה למנות ש' וש' בכל ש' ולכל ש'.

 חישוב פיזור ערי המקלט בין זה לזה וביניהם לגבולות של א"י.

 כוחו של עד אחד לחייב בבי"ד.

 מול האויב. עו בזכותו כדאי להיוושזכות של מצוה שאפיל

  .ש' ש'ממתי עגלה יכולה ללדת 

* 

 'שאות 

 רוצח בשוגג כזה אין לו הגנה בעיר מקלט. 

  עונש שרצו עדים זוממים לחייב ולא יקבלו.
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* 

 אות ת'

 ללכת אחר ה' בלי לחקור אחר העתידות.

 מספר הערי  מקלט לעתיד לבוא.

 )בקרקע( בחו"ל.הלאו שעובר עליו משיג גבול רעהו 

דרך פסולה לעדים להעביר את עדותם דרכו לב"ד )לכך בסנהדרין היו צריכים 

 להבין ולדבר שבעים לשון(.

    r29.4.4865@gmail.com לתגובות ופתרונות:
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 סיפור

 נשטוקוי חייםסיפור / הרב חנוך 

 לתת את העולם הבא בשביל השני

הקולות החזקים שהרעימו עם שחר, מבית בערל פרישמן בכיר חייטיה של מינסק, וקרעו 

באכזריות רבה את כל נימי הישנים שבסביבה לא היו מפתיעים, השכנים האומללים 

עם קול הבריטון הגס של בערל, שניסר במרחבים כקול הורגלו להם זה זמן, להתעורר 

 חצוצרה. יכולים היו לדקלם מראש את הנוסח הקבוע שיאמר בקול תוכחה מר. 

"חצקל יקירי, קום כבר לעבודת הבורא, זמן תפילה הגיע, ואיך לא תבוש להיות שרוע על 

האם זהו מיטתך כמו גוי? עד מתי תבלה את ימיך עם אותם גלויי ראש של העיירה, 

"עתידך המאושר" להיות מבלה עולם עם כל אנשי הדיוטא התחתונה? עם גמר הקולות 

יוצאים היו יחדיו בערל וכל ישני העיר, להתפלל במניין של תרח. נדים היו בצער למשבתו 

 של בערל, ולמרות הכעס שחלחל בלבם על צורת ההשכמה סלחו לו.

ע, לאחר שאותו בן יקיר אטם את החידוש הפעם היה, בבכייה הנסערת שפרצה לפת

 אוזניו משמוע. מה נוגעת ללב הייתה, כולה מביעה תסכול ושברון לב. 

"חצקל יקירי, השכחת שלפני חמש שנים הבטיח לנו הרב שיחי', לאחר שבחן אותך על כל 

שלושת הבבות עם כל המפרשים, ראשונים ואחרונים, בעיון רב, ועמדת בהן בהצלחה 

רונותיך הרבים תוכל להיות רבי עקיבא אייגר השני? מה קרה לפתע מרובה, שבכוח כיש

ששינית את טעמך, והפכת להיות חומץ, ובמקום שרגליך ישאוך לבית המדרש, הלכת שבי 

אחרי אותו לייזר עוכר ישראל, שספק רב מוטל על יהדותו, האם ממנו תראה ישועה? 

בערל יצא מביתו למניין שחרית  הצעקות והבכיות חזרו ונשנו, עד שגוועו בצרידות רבה.

 בראש מורכן, כולו אפוף צער. 

כנראה שהפעם הקדיח חצקל את תבשילו ביתר שאת. שמעתי שהוא כבר אינו מניח 

תפילין, ויש אומרים שהחל לאכול בשר פיגולים, שיישרף בגיהינום יחד עם כל מרשיעי 

 יליהם. הברית, לחש יוסקה שואב המים לזמיל הסנדלר בעת שחלצו את תפ
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* 

אכן לא קלים היו חייו של בערל, שנים רבות התמוגג מצער על שלא זכה לזרע של קיימא, 

בריינא רעייתו הייתה בחזקת עקרה, למעלה משני עשורים היו נשואים ואין צל של הריון. 

מה לא עשו בשביל לזכות בכך. הם פקדו עשרות מרפאות ברחבי אירופה שהתמחו 

כל ממונם, הצד השוה שבכולם היה "פנו בתפילה אל אלוקיכם  בפוריות ופזרו כמעט את

 אולי תיוושעו". 

כשראה בערל שכלו כל הקיצין, נסע לקברו של הגאון מוילנא זצוק"ל ונדר שם נדר חמור, 

אם ייוולד לי בן אקדיש אותו לתורה, אעשה הכל שיצמח להיות המשכך הרוחני, לאט 

 בבכיות נוראות. 

 לות הועילו, וכעבור שנה נולד לו חצקל.נראה היה שהפעם התפי

בערל לא שכח לרגע את נדרו, מאותו יום הזניח כמעט כליל את תפקידו כחייטה הבכיר 

של העיר. בסדר יומו מונח היה נושא אחד בלבד, גידול הילד לתורה וליראה. כל שיכל נתן 

רות כדי שהילד יגדל להיות המשכו הרוחני של הגאון. כשהתחיל להגות את ההב

הראשונות שכר לו מחנך מטובי האברכים שבעיר שילמד איתו כל מה שיכול ילד רך 

 שכמותו לקלוט. 

לא עוברים ימים רבים והמחנך מבשר לאבא כי הילד מחונן בכישרונות עילויים מיוחדים 

במינם, וכבר כעת אין לו במה להחכימו. כיון שראה בערל את יכולותיו של הילד הרך, ניגש 

יר וסיפר לו על הנדר שקיבל. רצוני שכבוד הרב ישים את עיניו עליו, לטפחו אל רב הע

 ולהועידו כאחד מגדולי הזמן. 

הרב התרגש מאד מדברי החייט התמים, הוא בחן את הילד וראה שאכן הוא כלי מחזיק 

ברכה, ועתיד גדול צופה לו אם ידעו לטפחו. שלח אלי את בנך, ואם ירצה ה' נדרך ישולם 

 אמר, לשמחתו הרבה של בערל.  בשלמות,

למחרת ניצב בערל בביתו, אוחז בידו הקטנה של חצקל הפעוט, והרב פינה חלק חשוב 

מסדר יומו, כדי ללמוד עמו בצוותא. הוא החל ללמוד עמו בהדרגה, תחילה משניות ולאחר 

מיכן גמרא, כשכל תקופה הוא מגביר את רמת הקושי. בגיל שבע כבר ידע חצקל מספר 
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ת על בוריין. וטרם היותו בן מצוות סיים עמו את הש"ס, ראשונים ואחרונים. מלבד גמרו

זאת עשה לו מבחן סיכה על כל ג' הבבות. התשובות שחצקל השיב הפתיעו את הרב 

 עצמו. למרות שהכיר היטב את חצקל, לא ידע עד כמה הוא שולט בכל שלושת הבבות. 

המאושר. לדעתי עליך לשלוח את בנך אין לי כבר מה ללמד את בנך, אמר הרב לאב 

לאחת הישיבות החשובות שברחבי ליטא, טעלז, מיר, או סלבודקה, שם יתפתח לאחד 

מגדולי גאוני הזמן. עוד תזכה לראותו כגדול הדור הבא, ומי יתן ויהיה רבי עקיבא אייגר 

 הבא.

בערל בכאב. איך אוכל להיפרד מבני יחידי שנולד לי אחרי שני עשרות שנות עקרות, שאל 

האם לא ניתן לצמוח כאן במינסק עצמה? הרי יודע הוא ש"ס ושולט בראשונים ובאחרונים, 

ספק רב אם יש בין הישיבות שמנית, אחד שיגיע לרמתו התורנית. אז למה שנרחיק אותו 

מהבית כשיכולים אנו כאן לרוות ממנו את הנחת? רבי מבטיח אני לך שאעשה את הכל 

 ממינסק" השני. שיצמח להיות "הגדול

חז"ל קבעו תנאי לגדילה "הוי גולה למקום תורה" התורה אינה נקנית בקלות, מ"ח קניינים 

יש כדי לרכשה, אין היא כיתר החכמות שניתן ללמדן גם ביחידי, עליה צריכים למסור את 

הנפש, מי שקונה אותה בקלות, זנחה לאחר מיכן בקלי קלות. גם מה שהיה פעם, אינו תקף 

, רוחות הזמן שוצפות ומאיימות על כל הסובבים, רק מבצרי התורה יכולים למנוע להיום

את הסכנה, להיסחף אחרי רוחות ההשכלה הנוראה שכבר נטלה עמה את מיטב הנוער 

    הצעיר. הסביר הרב בנועם. 

 בערל החליט שהוא מבין יותר מהרב, ולבריינא הבהיר למה הפעם אינו מציית לרב העיר. 

חצקל לנסוע לישיבות לשמוע שיעורים, כשכבר יד ורגל לו בכל מבואות  למה צריך

הש"ס? ואם לדבר בלימוד, יושבים להם בבית המדרש הגדול כעשרים פרושים שאינם 

יוצאים מבית המדרש רק לשבת וחוזרים לאחר צאת השבת. כל אחד מהם יודע ש"ס, 

שלו איני דואג "אם פגע  וחצקל ימצא לו את החברותא הטובה מביניהם. וליראת השמים

בך מנוול משכהו לבית המדרש" בבית המדרש המינסקאי אין לו מקום, כי חוץ מתורה 

 ויראת שמיים אין מה לחפש שם.
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וכך נשאר חצקל בבית המדרש המינסקאי. מדי יום יצא לו חצקל עם שחר כשתיק תפיליו 

תלמודו עד לשעות בידיו ובשקית השניה ממיטב המאכלים שהכינה אמו. שוקד היה על 

המאוחרות, בערל היה רווה נחת בעת שראה אותו חומק חרישית למיטתו לשעות מועטות. 

את רואה בריינא כמה צדקתי שעמדתי על שלי, ב"ה אנו רואים את הנחת שלנו מקרוב, 

 וכך יש לי את הכוחות להמשיך בעבודתי המפרכת. 

ית לבית המדרש וממנו חזרה. שנתיים וחצי נע מסלולו של חצקל בריטואל קבוע, מהב

דמותו הרוחנית מתגבהת לה מיום ליום. באותם ימים הספיק לחרוש את הש"ס פעם 

נוספת, בעיון רב יותר, ובהספקים נרחבים. רמתו הלימודית הייתה כה גבוהה עד שלא מצא 

 שיח ושיג בין יושבי בית המדרש. 

שב לעצמו. הוא החל לבדוק עלי לחפש לעצמי בית מדרש אחר בו אוכל יותר להתפתח, ח

בבתי המדרשות השונים של מינסק בתקווה למצוא חברים ללימוד. לא עובר זמן רב והוא 

 מגלה שאין לו מה לחפש בכל רחבי מינסק.

 אבא אני חושב לעזוב את הבית, מינסק קטנה מכדי שאמצא מקום להתקדם.

ת חוץ ממך, השאר נא בערל נחרד מאד מתגובתו. חצקל אתה בני יחידי, אין לי עוד נח

ולמד עם עצמך. לא יעברו ימים רבים ותוכל אתה בעצמך לפתוח ישיבה, עשרות ומאות 

 בחורים יבואו לשמוע אותך, וכך תוכל להיות "הגדול ממינסק" הבא.

אלא שחיידק הלימודים חדר עמוק ללב חצקל, וכך מצא את עצמו מחפש ספרי לימוד של 

תפס בנקל את כל החומר, מה שהגביר את רעבונו עוד חכמות חיצוניות. ראשו העילויי 

ועוד, וכך מצא לפתע חברים חדשים. אחד מהם היה לייזר העילוי הפינסקאי, שכבר היה 

חדור עם השקפות של ההשכלה מבית ומחוץ. לייזר זה היה "חכם להרע" פיקח מאד 

, אבל בלבו צופן שיודע להסתיר חזותו. כלפי חוץ נראה הוא תלמיד חכם מופלג וירא שמיים

 הוא שבע תועבות.     

לא ביום אחד הצליח להדיח את חצקל התמים וירא השמיים. שעות רבות של לימוד 

גמרא יחד, עם עיון בספרי פילוסופיה, בסוגיות אמונה עמוקות, שלא היה לו בהן יד ורגל, 

להחליש  הביאו לבלבול עצום בנפשו הרגישה, לפתע החלו לעלות בו תהיות שונות שגרמו
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את יראת השמים שבו, עד שכרע. אותות זלזול החלו להראות בו כלפי דקדוק במצוות. 

תפילתו נעשתה אקראי, ברכותיו נעשו מלמול חרישי, ואף בנטילת ידיים החל לזלזל. מגיע 

היה עיתים לפנות בוקר, ונם את שנתו עד לצהריים. הגיעו הדברים שפעמים לא הניח 

 תפילין.

גודל החורבן החל להפוך עולמות, האהבה הגדולה ששררה בין האבא  כשראה בערל את

לבן הפכה למריבה איומה. בערל שהיה ירא שמים בתכלית ביכה את השבר הגדול, עתה 

הבין את גודל טעותו בכך שלא שלח את חצקל לישיבה שמהווה מבצר של תורה ויראת 

 שמיים.

אשמינער ייעצה לו בריינא, שמעתי שעצותיו וברכותיו מתקיימות, סע לרבי מרדכי 

 מופתים רבים מסופרים עליו, אני בטוחה שתהיה בידו איזו עצה טובה עבורנו. 

למרות הספיקות והפקפוקים החליט לנסוע לשפוך לפניו את שיחו. כשהגיע לביתו לא 

הדמעות, והבהרות יכול היה לעצור בעצמו, עוד בטרם פתח את פיו נפתחו מעינות 

 מרוסקות התגמגמו להן. 

רבי הושיעה נא כי באו מים עד נפש, חושש אני שאשב שבעה על בני יחידי שיוצא עוד 

מעט לשמד רח"ל. האם לכך ציפיתי, להקים צפע פתנים? האם חלילה תהיה ברכתו של 

 הגאון לשוא?? 

בערל, כי בדרך בה  הרב מלטף את ראשו של בערל ומטיף לו מוסר בלחישת חיבה, דע לך

אתה נוהג, מרחיק אתה את חצקל בנך, לא רק ממך, אלא בעיקר מהדרך בה הדרכת אותו. 

הוא מזהה את דרך המסורה כחלק ממך. כשהוא כועס עליך, בועט הוא בכל מה שאתה 

מסמל בעיניו. לא לחינם אמרו חכמינו, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, אלמלא 

פרחיה את ישוע תלמידו, לא היה לנו את יש"ו הנוצרי על כל התלאות דחה רבי יהושע בן 

שהסב לנו. מי יודע עוד כמה מומרים ועוכרי ישראל שעמדו לצרינו באו מתוך הימין 

שדחתה. אם רוצה אתה להציל את חצקל משיניו הטוחנות של לייזר, עליך לשנות את כל 

ם אם הדברים יפצעו את ליבך, טעמך, מעתה אינך מעיר לו על אף אחת מהנהגותיו, ג

 תעריף עליו מילות חיבה כמה שבועות, ולאחר מיכן חזור אלי.
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למרות הקושי הרב עשה בערל כפי המצווה עליו, הוא החל להראות סימני חיבה לחצקל 

למרות אופיו המרדני. מה שהביך אותו לחלוטין. בושה החלה לעטות אותו, בראותו עד 

ות שעדיין לא חזר מדרכו הרעה החל להסתיר את מעשיו. כמה אביו נקרע בתוכו. ולמר

הוא הקדים לבוא לבית, וגם החל לקום שחרית לתפילה, אמנם לא היה מסוגל להתפלל 

לאחר שזרעי הכפירה נבטו בקרבו, אבל חיצונית חלו בו שינויים. הוא העלים מלייזר את כל 

 השינויים כדי שלא ילעג לחולשתו.

 ערל שוב אל רבי מרדכי לשאול בעצתו.לאחר מספר שבועות נסע ב

בפעם הבאה כשחצקל מגיע לבית, המתן לו מיני מאפה וכוס קפה חם, ושוחח עמו על 

מבוקשו. אמור לו שאם רוצה הוא ללמוד חכמות בצורה יסודית מוכן אתה לכך, ושלח 

 אותו אלי, אני אלמד עמו את כל החכמות שרוצה הוא לדעת בצורה הכי יסודית, וכך יוכל

למלאות את כרסו בכל השטחים, כשהוא שמור מפני השפעתו הרעה של לייזר. אל תרמז 

לו שזו היא הכוונה, אלא אמור לו שיש לך מורה בעל ניסיון רב מאד בכל שטחי החכמה, 

וכדאי שתקבל ממנו דרך, לאחר מיכן תהיה לך יכולת להתקבל למוסד האקדמאי רב השם 

 ת בדרך קלה ומהירה. שבפטרבורג, ולרכוש תעודת הצטיינו

עם כל הקשיים הרבים שהיו לבערל מהניתוק הצפוי, שש לקיים את רצון הרב, לאחר 

 שראה את ההצלחה הראשונית.

כשנודע לחצקל על התכנית צהל מאושר, הוא לא האמין כי דרכו נסללה לו בבטחה, בלי 

מהעיר בלי שיצטרך להקריב קרבנות. הוא הסכים עם התנאי שהציב אביו, לצאת בחשאי 

 להיפרד מאיש. 

כשהגיע לאשמינא התקבל אצל רבי מרדכי בסבר פנים יפות, כשהוא מקצה לו חדר 

בביתו, הוא לא דיבר עמו מאומה על ענייני יהדות, וכל שיחו ושיגו עמו, בשבע החכמות. 

בחכמתו הרבה הראה לחצקל איך כל נושא שביקש ללמוד נמצא בתורה שבכתב ובספרי 

הצליח להוכיח לו כי הדברים הנמצאים בחז"ל מדויקים הם להפליא, והכל חז"ל, הוא גם 

מתוך הארת פנים. חצקל נקשר אל רבו מאד, ולמרות שמעולם לא דיבר עמו על שמירת 

 המצוות ויראת שמיים, החל מעצמו לדקדק בכל ענייני המצוות. 



 

 צטעמ'  -יא אספקלר

 

דין. כשתראה לאחר שראה רבי מרדכי את השינוי שחל בחצקל ייעץ לו לנסוע לישיבת רא

 את "החפץ חיים" תבין מהי דמותו של אדם. 

 מצויד בהמלצותיו החמות של רבו נסע לישיבת ראדין. 

כשקרא "החפץ חיים" את מכתבו של רבי מרדכי זלגו עיניו דמעות רבות. איך ניתן להגיע 

למדרגות של רבי מרדכי אשמינער, שמוכן לתת את העולם הבא שלו בשביל הצלת נפש 

 סבור הייתי שמבין אני במדרגותיו, אבל עתה רואה אני עד כמה הרחיק לכת. מישראל,

ובאחת משיחותיו בישיבה אמר "החפץ חיים" אם היה רבי מרדכי משקיע בעצמו, יכול 

היה להיות בתורה כגאון מוילנא, ובצדקותו כאחד משרפי מעלה. אלא שכדי להציל 

 נפשות, הקריב ממדרגותיו. 

ת בערפל, לשבת עם משפחות חלשות ולשוחח עמם על הא ועל אחת מהנהגותיו הלוטו

 דא, וכך מוציא היה בחכמה את כל תהלוכות הבית ומתקן את כל הטעון תיקון. 

אין ספור איסורים שבאו כתוצאה מבורות עצומה מנע מהם בדרכו הוא. ובכך הראה 

שלך עבור  שמצוות גמילות חסד אינה לתת מהגשמיות שלך, אלא למסור גם את הרוחניות

   זולתך.


