
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

 

 פנינים לפרשה
 

  "זאת חקת התורה... ויקחו אליך פרה" 
  (יט, א)                                    

הגאון רבי אהרצ'יק בקשט, אף הוא נדרש 
לבאר דברי חז"ל שפרה אדומה באה לכפר על 
העגל, וגם הוא תמה הלא "חוקה" היא בלא 

  טעם.
אכן האמת היא, שדוקא משום שהמצוה הינה 

עם מובן, היא מכפרת על חטא חוק בלא ט
העגל. במסכת קידושין מספרים חז"ל על אותו 
נכרי מאשקלון שהיה סוחר באבנים טובות, 
ופעם בקשו חכמים לקנות הימנו אבנים לאפוד 
ולחושן, וסירב להם, משום שהמפתחות היו 
מונחים מתחת לראש אביו שהיה ישן, ולשנה 
הבאה קיבל שכרו, כאשר נולדה לו פרה 

ה, וחכמי ישראל שילמו לו בעבורה סכום אדומ
עתק. נמצא אפוא שמחיר כל פרה אדומה היה 
הון עצום, ואף על פי כן לא חסכו בני ישראל 

  מלשלם כל כמה שנתבקשו.
לזה נתכוונו חז"ל באמרם, שהפרה באה לכפר 
על העגל, שכן עצם הדבר הזה שישראל היו 
מוכנים לשלם הון רב כדי לקיים מצוה שהיא 

תה חוק בלתי ניתן להבנה, מלמד כי במהו
אינם מוכנים יותר לסגוד ולתת את הונם עבור 
עגל הזהב, כי אם לקיום מצות ה' גרידא. וכיון 
שכך ממילא מתכפר חטא העגל, אשר בדבר זה 

  קשט)ב(רבי אהרן                      עצמו שגו בו.
  

  "זאת חקת התורה... דבר אל בני ישראל"  
  (שם)                                       

  סח הרבי ר' שמחה בונם מפשיסחה:
בחוקות התורה אין לאומות העולם שום הבנה 
ואחיזה, כי זוהי פנימיות התורה, ועליה גויי 
הארצות שואלים תמיד "מה טעם יש בה?" רק 
במצוות מעשיות יש להם אחיזה, בלבוש, ולא 

  בעצם...
ס' עבודה בכך, הוסיף, מתורץ מה שאמרו (במ

זרה) שלעתיד יאמרו האומות לרבש"ע כלום 
כפית עלינו הר כגיגית? והקב"ה משיבם: מצוה 
קלה יש לי, לישב בסוכה, ומקדיר חמה עליהם 
ומוציאה מנרתיקה. פירוש: כאשר הקב"ה 
מוציא חמה מנרתיקה, נסתמין טענותיהם של 
הגויים, משום שכשניטל הלבוש, ונשארה רק 

ות שום חלק ונחלה הפנימיות, אין לאומ
  במצוות ה'.

  
  )(יט, ב                    "זאת חקת התורה..."  

הביטוי "זאת חוקת התורה" מצוי רק שתי 
  פעמים בכל התורה כולה: א) בתחילת פרשת 

  

  
"חוקת", שבה מסופר על הכנת "מי חטאת" 
(מים מעורבים באפר פרה אדומה) לטיהור 

ופר על טמאים; ב) בפרשת "מטות", שבה מס
הכשרת הכלים שנלקחו מן המדיינים כשלל 

  כד).-מלחמה (לא, כא
 –אומר רבי שמשון רפאל הירש  -בעובדה זו

 –מרמזת לנו התורה, ששני עניינים אלה 
 –טהרת הגוף וקדושתו וכשרות הכלים שבבית 

הם בבחינת הקדמה ותנאי הכרחי לקיום כל 
  תרי"ג המצוות.

  
 ) (יט, ב            "ויקחו אליך פרה וגו'"        

 .לעולם היא נקראת על שמך כו' -פירש"י 
מה יקר וגדולה נתן למשה בזה שתקרא הפרה 

 .על שמו
והקרוב אלי לומר בזה, שאין מצוה נקראת 
 כ"א ע"ש הגומרה, ולדעת רז"ל (במד"ר י"ט

ח') הפרה כפרה על עון העגל, (פרה אדמה 
בעל  - תנחומא חקת ח'  -בגימ' על עון העגל 

האם ותקנח צואת בנה, וכשם  הטורים), תבא
שמשה התחיל בכפרה זו כששרף העגל ויטחון 
אותו דק לעפר, כך יגמור הכפרה, שגם הגמר 

 .יקרא על שמו
וזה טעם שאמרו רז"ל (ילק"ש יתרו רס"ח) 
 כששמע משה שהקב"ה אמר הלכה בשם

אליעזר פרה בת שתים עגלה בת שנתה, אמר, 
צאי חלצי, שנאמר יה"ר שיהא אליעזר זה מיו

י"ח ד') "ושם האחד אליעזר". ומה  (שמות
ראה משה על ככה לבקש על דין זה שיצא 
מיוצאי חלציו יותר מכל סתרי תורה הנאמרים 
 .באמת מכל דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו

אלא לפי שבמעשה; העגל מסר משה נפשו על 
ישראל שנאמר (שם ל"ב ל"ב) "מחני נא 

ל שמו שנאמר (ישעיה ס"ג מספרך", ונקראו ע
י"א) "ויזכור ימי עולם משה עמו", ע"כ רצה 
שגם בפרה זו מראש ועד סוף תקרא על שמו, 
כי פרה טעמה לשרש אחר הע"ז, וכן העגלה 
ערופה כפרה על שפיכות דמים, כי במעשה 
העגל עברו גם על שפיכות דמים בהריגת חור, 
 לכך נאמר "ויקחו אליך", שגמר מצוה זו

 (כלי יקר)                         ל שמך.תקרא ע

 
  (שם)"ויקחו אליך פרה אדומה"                 

  שאלו לרבי ישראל בעש"ט:
אם מכל מצוה אפשר ללמוד דרך לעבודת 
השם, וכל מצוה מרמזת על עבודה מסויימת, 
מה אומרת לנו מצות פרה אדומה שמטהרת 

  טמאים ומטמאת טהורים?
  השיב הבעש"ט:

גמא לגיאות וענוה. אדם שהוא רחוק כאן דו
מאוד מעבודת ה', מקיום המצוות, עבורו טוב 
קצת גיאות, אל יגיד מי אני כי אתפלל לה' 

  ואצליח לשוב משאול תחתית.

  
  

  מאידך, מטמאת הגאוה את הגדולים ...
  

"והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט 
  , ג)(יטאותה לפניו"                                     

בתרגום יונתן העיר "ויבדקיניה בי"ח טריפן". 
ותמוה שהרי דוקא מכאן למדו במסכת חולין 
(יא) שמכיון שאי אפשר היה לבדוק הבהמה, 
שכן היה שורפה שלמה בלא ניתוח, מוכח 
שסומכים על רוב בהמות ולא בודקים 

  טריפותן.
אלא, שכל מ' שנה שהיו במדבר האיר להם 

, עד שאמרו חז"ל עמוד הענן בכל המקומות
"היה מסתכל בטפיח ורואה בו ויודע מה 
בתוכו, בחבית ויודע מה בתוכה" (תוס' שבת 

כן, -כב, ב, בשם ברייתא דמלאכת המשכן). אם
בפרה אדומה הראשונה שהביאו, יכלו לבדוק 
הבהמה על ידי עמוד הענן. אמנם בגמרא למדו 
מפרה אדומה של הדורות הבאים, שאז לא 

  דעל כרחך שסומכים על הרוב.יכלו לבודקה, 
  

  "זאת התורה: אדם כי ימות באהל"
  )(יט, יד                  

על פסוק זה שנינו במסכת ברכות (סג, עב): 
"אין דברי תורה מתקיימין, אלא במי שממית 

  עצמו עלי'ה".
ין: אם לשואל על כך רבי מאיר שפירא מלוב

אדם ממית עצמו על התורה, כיצד מתקיימים 
רי התורה; והלא נאמר; "לא המתים בו דב

אומר  –יהללו י'ה" (תהלים קט"ו, יז)? אלא 
חכמינו  ז"ל מתכוונים כאן  –רבי מאיר שפירא 

לחינוך הבנים. מי שממית עצמו בקשיי החיים 
ועמל בכל כוחו לגדל את בניו לתורה ולמעשים 

מובטח לו, שהתורה מתקיימת בבניו  –טובים 
זרת על אכסניא בניו, כי "תורה מח-ובבני

  שלה" (בבא מציעא פה, עא).
  

"וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל 
  )(יט, טו                           עליו, טמא הוא"

על פסוק זה הי'ה אומר הצדיק רבי מנחם 
מנדיל מקוצק: הפה הוא הכלי היקר והמובחר 
ביותר, שהעניק לנו הבורא מחסדו הגדול. ובו 

ה. משום כך מחוייב כל מותר האדם מן הבהמ
אחד מאיתנו להשתמש בכלי יקר זה במלוא 
הזהירות. רמז לכך מצינו בפסוק הבא 
שבפרשת  פרה אדומה: "וכל כלי פתוח, אשר 

 –אין צמיד פתיל (מכסה מהודק) עליו" 
המשתמש בפיו בלא בררה והבחנה ופותח את 
הפה בכל עת לדברים של הבל ושטות; "טמא 

ך את כל איברי גופו ידי כ-הוא"  מטמא על
ופוגם בכוחות נפשו, כי אין תקנה של ממש 
לדיבור מיותר ומזיק, וכבר הורה לנו התנא 

  רבן שמעון בן גמליאל: "כל ימי גדלתי בין 



החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה: 
וכל המרבה דברים מביא חטא" (אבות א, 

  יז).
  

 )(יט, טז"או בעצם אדם או בקבר"           
 יר בטומאת אדם על כל טומאותהחמ

שבעולם לעשותה אבי אבות הטומאה, כדי 
יהיו בני אדם מצויין אצל מתיהן מתוך  שלא

חבתן ויצטערו יותר מדאי, או כדי שלא יהיו 
 .המתים ובעלי אוב דורשין אל

ואף מפני כבוד הבריות החמיר הכתוב על 
טומאתן, כדי שלא יעשו מעורם נאדות 

לים להשתמש בהם, ושטיחים ועצמותיהם כ
וזהו גנאי לבריות, וכן אמרו רז"ל (חולין 

מה עור אדם טמא כדי שלא  קכ"ב) מפני
יעשה עור אביו ואמו שטיחין, ומפני מה 

יעשה אדם עצמות  עצמות אדם טמאין, שלא
.               אביו ואמו תרוודין, ולפי חבתן טומאתן

  חזקוני)(
  

  "ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת"
 )י"ז (יט 

בסוף פ"ק דר"ה (דף כ"א:) ביקש קהלת 
ב י') .בקש - שנאמר (קהלת י להיות כמשה

קהלת למצוא דברי חפץ, "יצאת בת קול 
 ואמרה לו "וכתוב יושר דברי אמת" ולא קם

פירשו רבני אשכנז, דשלמה היה  .'נביא וכו
חפץ למען דעת טעם פרה אדומה, ומצא רמז 

"ת מעפר שריפת החטאת ר בפסוק זה לטמא
שלמה, ויהיב אדעתיה לטרוח להשיג להבין 

דמצא שמו רמוז  טעם פרה אדומה מאחר
בפסוק זה. לכן יצאת ב"ק ואמרה "וכתוב 

לראות דיש  יושר דברי אמת", כלומר, הטבת
רמז בפסוק, אך טעית, דצריך לעשות ר"ת 
 ביושר, והוא למש"ה, דהוא ידע טעם פרה

 דור) (פני           .אדומה, ולכך נרמז בר"ת

 
 )(כ, ח"לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון"   

שואלים חכמי ישראל: מדוע אין מונים כאן 
המתלוננים על משה את שני המינים 
- הנוספים של פירות הארץ היעודה: "זית

  שמן ודבש" (דברים ח, ח)?
משיב על כך רבי מאיר שמחה מדווינסק 
בספור "משך חכמה": בני ישראל לא יכלו 

- ני משה על חסרונם של "זיתלהתלונן באז
שמן ודבש", שהרי בכל יום ירד להם המן, 
שהכיל בתוכו שני מינים אלה, ככתוב; והי'ה 
טעמו כטעם לשד השמן" (יא, ח); וכן נאמר 
בפרשת ירידת המן: "וטעמו כצפיחת בדבש" 
(שמות טז, לא). משום כך פסחו המתלוננים 
בעם על שני מינים אלה, שנשבחה בהם ארץ 

ל, והזכירו רק את חסרון שאר המינים ישרא
  של פירות הארץ...

  
"קח את המטה את העדה, אתה ואהרן 
אחיך; ודברתם על הסלע לעיניהם, ונתן 

 (כ, ח)מימיו"                                             
נשאלת השאלה: מדוע חטא כאן משה, 
בהכותו את הסלע במטהו? הרי הוא נצטווה 

  ' לקחת עימו את המטה!במפורש מאת ד
משיב על כך רבי יהונתן אייבשיץ מפראג 
בספרו "תפארת יהונתן": התורה לימדה כאן 

ארץ (התנהגות נאותה בין אדם לחברו), -דרך
שלא יבוא אדם לייסר את חבירו מיד בדברי 
חרוף ובתקיפות עזה. אלא אמירתו תהי'ה 
תחילה בדברי נועם וריצוי (ופיוס); ורק אם 

בזה. ניתנה לו הרשות לאחוז  לא יועיל
באמצעים יותר קשים, ולכן אמר ד' למשה: 

לקדש  –כדברי ריצוי  –"ודברתם אל הסלע" 

את שמו ברבים וללמד את ישראל בדורות 
הבאים דרכי הנהגה והדרכת הציבור. והמטה 
נצטווה לקחת ביד, שאם לא יתן הסלע מימיו 

יוסר בהכאה. ומשה רבנו לא עשה  –בדיבור 
לא דיבר תחילה אל הסלע), ונמנע ממנו כן (

  קידוש ד'.

  
לדעת הרשב"ם, טעה כאן משה בביצוע 
מצוות ד' "ודברתם אל הסלע", שכן הי'ה 

ידי הכאה. -סבור, ש"מדברים" אל הסלע על
ואפילו חטא כאן בשוגג, נענש על כך קשות; 
כי הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט 

  רה.השע
  

"שמעו נא המורים המן הסלע הזה 
  (כ, י)                  נוציא לכם מים" 

  סח הרבי ר' שמואל מסלונים: 
חז"ל הבטיחו ללומד תורה שאפילו לבו לב 
אבן הוא נימוח בהשפעת לימודו, כדרך 
שכתוב "אבנים שחקו מים", ואין מים אלא 

  תורה.
במה דברים אמורים: במי שלומד תורה 

יה, לשם קדושת התורה, לשם בכוונה רצו
נותן התורה, אחרת לא ימיחו המים את לבו 

  האבן...
וזה שהוכיח משה רבינו לסרבנים מישראל: 
"שמעו נא המורים", כלומר, אלו שלומדים 
תורה בלא כוונה רצויה, האם לאבן סלע 
קשה כשלכם ניתן להוציא מים כדי להיותו 

  נימוח?!
 
  משה את ידו ויך את הסלע" וירם"

 )יא ,(כ
  ."למה הוצרך לכתוב "וירם וגו' ידו

י"ל עפ"י מה ששמעתי בשם רב א' שפי' פ' 
(בראשית כ"ב י') "וישלח אברהם את ידו 
ויקח את המאכלת", למה  הוצרך לכתוב 
"וישלח וגו' ידו". ופי', מפני שהאיברים של 
אאע"ה היו מפועלים ביראת ה' כל היום, עד 

דבר שאינו אשר לא יכול שום , אבר לעשות 
לרצון השמים, והוא לתמימותו שצריך 

הוצרך לשלוח בכח את ידו ליקח   לשחוט,
המאכלת, (ושם לכאורה אינו מובן, כי הרצון 

 בכלל הנסיון). היה גם שלוח ידו, שכ"ז
וכן כאן, ע"י שרצו ישראל מסלע אחר, והיה 
הרצון שיוציא מסלע שישראל רצו כדאי', 

דושה מיאנה לכך הוצרך הרמת יד, שידו הק
לעשות נדנוד דבר אשר לא היה הרצון כן 

 שפתי צדיק) -דברי שאול (                   .בשמים


ואם לא היה משה מכה את הסלע אלא מדבר 
 עמו, היו ישראל לומדים תורה בלא קושיא

. וזה )ומחלוקת, כמ"ש בתיקונים (תיקון כ"א
ח.) מלה בסלע -נרמז במ"ש חז"ל (מגילה י

ר"ל, דאם היה מלה בסלע,  - בתריןמשתוקא 
ר"ל דיבור ולא הכאה, אז היה משתוקא 

שהיו  ,ר"ל בין שני ת"ח הלומדין -בתרין 
 .לומדין בנחת בלא קושיא ומחלוקת

 (ישמח ישראל)

 
"ויאמר ה' אל משה יען לא האמנתם בי 

 )(כ, יב                  וגו'"  
קשה, למה שקדם לנו כי לשון אמירה יורה 

ם המסעדים את הלב וגדולה וכבוד על דברי
יבשר, וכאן רואני שלא אמר אלא בשורת 

 .גזירה רעה
ויתבאר עפ"י מ"ש במדרש (במד"ר י"ט י"ב, 
הובא ברש"י) שאמר משה לפני ה': הרי גזרת 

עלי למות במדבר עם הדור הרע הזה וכו', 
יאמרו הדורות שאני שוה להם, יכתב עלי על 

לא האמנתם כתיב "יען  מה נענשתי, לפיכך
בי וגו' ע"כ. והוא מה שרמז ה' באומרו 
 ,"ויאמר", לשון רוממות למשה ולאהרן

שנכתב חטאם שעליו מתו שהוא "יען לא וגו', 
ואל יחשבו הדורות שהם שוים לדור הרע 

  )'אוה"ח הק(                                                  .ח"ו

   
 )כ, יב("לכן לא תביאו את הקהל הזה"     

א"ר יוחנן עשר מיתות כתובות עליו על משה 
 וכו', מלמד שעד עשרה פעמים נגזר עליו שלא

יכנס לארץ ישראל, ועדיין לא נתחתם גזר דין 
הקשה וכו', ודבר זה היה קל בעיניו של משה 

חטאו חטאות גדולות כמה  שאמר, ישראל
פעמים, וכיון שבקשתי עליהם רחמים מיד 

הרף "ברים ט' י"ד) קיבל ממני, שנאמר (ד
ב -ממני ואשמידם", מה כתיב תמן (שמות ל
ב) -י"ד) "וינחם ה' על הרעה". (לעיל י"ד י

ואורישנו", מה כתיב תמן (שם  "אכנו בדבר
פסוק כ') "ויאמר ה' סלחתי וגו', אני שלא 

על עצמי  חטאתי מנעורי לא כ"ש שאתפלל
 .שיקבל ממני

וכיון שראה הקב"ה שקל הדבר בעיניו של 
  שה ואינו עומד בתפילה, מיד קפץ עליומ

ונשבע בשמו הגדול שלא יכנס לארץ ישראל, 
שנאמר "לכן לא תביאו את הקהל הזה" אין 

א, ג' י"ד) "ולכן -שבועה שנאמר (ש לכן אלא
דברים רבה י"א  -נשבעתי לבית עלי", ע"כ. 

 י'.


למדים אנו מכאן יסוד גדול, שאילו היה משה 

מצליח  יו דבר זה, היהמתפלל מיד כשנגזר על
להעביר הגזירה והיה נכנס לארץ, ורק משום 
 שסמך על כוחו שיקבלו תפלתו גם בזמן

מאוחר יותר, והיה הדבר קל בעיניו, לא 
הועילו לו אח"כ אף תפלות כמנין "ואתחנן". 
ולכן עלינו לידע כמה גדול ונחוץ הוא להזדרז 
.בתפלה, ועי"ז לא נשוב ריקם מלפניו יתברך

 (לב אליהו)                                  


וא"ת, מאי טעמא  -וכתב ה"אמרי נועם" 

 נענש אהרן שלא יכנס לארץ, והלא הוא לא
הכה בצור, דהא כתיב "וירם משה את ידו 

   .ויך וגו'
וי"ל, לפי שהיה לאהרן למחות במשה שלא 

עליו  יכה הצור, וכיון שלא מיחה בו, מעלה
מסתמא אית לן הכתוב כאילו עשאו, ד

למימר, דאהרן היה יודע שהקב"ה אמר 
ודברתם אל הסלע", כי בטח משה " למשה

 .סיפר לאהרן מה צוה לו השי"ת
וכן תמצא בכל השיטות שכתבתי, שחטאו של 
אהרן היה ששתק, ואע"פ שעשה לכבוד משה 
שלא רצה לדבר בפניו, אבל "אין חכמה ואין 

ם במקו ,עצה ואין תבונה לנגד ה'", כלומר
 .שיתקדש ש"ש לא היה לו לשתוק

 (שערי אהרן)
  

"ויאמר אליו אדום לא תעבור בין פן 
   "                           (כ, יח)בחרב אצא לקראתך

 –שואל השפת אמת מדוע נקט לשון "פן" 
שמא ולא אמר "כי בחרב וכו'" מבאר השפת 
אמת שאדום לא טען שיצא עתה בחרב, אלא 

חמה בין אדום שיתכן ובעתיד תהיה מל
לישראל ואם עתה יעברו ישראל בארצם ידעו 
את כל מוצאות ארץ אדום ומכאן לקח 
לנמנעים ממעשי חסד מחשש שמא בעתיד 

  (שפת אמת)                 יצא להם הפסד מכך.



 

  

קח את אהרן ואת אלעזר בנו.. והפשט "
את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר 

  (כ, כה, ו)                                        בנו"   
שני שינויים נעשו כאן, האחד שהותר לאהרן 
ולאלעזר בנו ללבוש בגדי כהונה שלא בשעת 
העבודה, והשני שנענשו נס ופשט מעל אהרן 
את בגדיו התחתונים קודם לעליונים כדי 

  להלביש את אלעזר כסדרן.
שואל המהרי"ל דיסקין מהי כל החרדה 

את אלעזר כהן  הזאת שהיה צורך לעשות
  גדול עוד בחייו של אהרן אביו?.

מתרץ המהרי"ל שאם לא היה אלעזר מכהן 
ככהן גדול עוד בחיי אהרן נמצא שמיד עם 
פטירת אביו היה חייב באנינות ואח"כ באבל 
על מות אביו הוא וכל אחיו (פנחס  עדיין לא 
נתכהן לכהונה גדולה באותה שעה, אלא רק 

בים להטמא אחר מעשה זמרי) והיו חיי
לאביהם במותו, ואע"פ שאונן אסור 
בהקרבה, מ"מ כאן שכל הכהנים נטמאו, 

  אפשר שבכה"ג טומאה הותרה בציבור.
וזאת רצה הקב"ה למנוע, וכדי שתוכל עבודת 
המשכן להמשך בטהרה, היה צורך לעשות 
את אלעזר כהן גדול עוד בחיי אביו, והדין 

וכך הוא שכהן גדול אינו אונן ומטמא לאביו, 
  עבודת המשכן להמשיך בטהרה.   יכולה

  (מהרי"ל דיסקין)                          
  
  (כ, כט)"      ויראו כל העדה כי גוע אהרן"
שראו משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד, כ"

אמרו היכן הוא אהרן, אמר להם מת, אמרו אפשר 
מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו 

יד ביקש משה רחמים והראוהו מלאך המות, מ
מלאכי השרת להם מוטל במטה, ראו והאמינו". 

  (רש"י)
תימה היא מה שהראוהו לאהרן מוטל 
במיטה, למען יאמינו שמת, הלא בדבר זה 
עצמו נתנסו בני ישראל בעגל, שהראה להם 
השטן דמות מיטתו של משה, ונכשלו 

כן למה שהפעם יאמינו -בהאמינם לו.  אם
  ת.מכח אותו מופ

אלא, אינו דומה הדבר אם הרב בעצמו עומד 
עליו, כדי להוכיחם האמת, לבין אם הם 
 מבקשים ללמוד בעצמם, כי אז אכן יכולים
לטעות. לפיכך, כיון שמשה רבינו בכבודו 
ובעצמו ביקש זאת להראותם, שוב לא יכלה 

   לצאת  מכך כל רעה, ובקל יכלו לסמוך עליו.
  וך)(מפי רבי אליהו מאיר בל      

  
"וידבר העם באלקים ומשה למה 
העליתנו ממצרים... ויאמרו חטאנו כי 

   ז)-כא, ה( "                                דברנו בה' ובך
בקשה להנצל בכל -החפץ חיים חיבר תפילה

יום מדיבור ושמיעת לשון הרע. בתוכה הוא 
כותב "ואהיה זהיר מלדבר אפילו על איש 

טוריא על כלל יחידי וכל שכן מלדבר דל
ישראל עונו חמור מאד, וכל שכן לזהר 
מלהתרעם על מדותיו של הקב"ה  שהוא עוון 
חמור יותר מן הכל וכדכתיב בפרשת חקת 

  "... וידבר העם באלקים ובמשה..."
נמצינו למדים כי התרעומת על מידותיו של 
הקב"ה היא בבחינה של דיבור לשון הרע על 

הכל, דהיינו הקב"ה שהוא עון חמור יותר מן 
כמו שאדם מספר שחבירו עשה לו רעה, הרי 
זה לשון הרע, כך חלילה אם הוא מספר כי 
משמים נתגלגלה עליו רעה הרי זה בבחינת 
לשון הרע כלפי מעלה (אמנם יתכן שאם 
יצדיק עליו את הדין שזה בכלל חטאיו, הרי 

   זה תולה את הקלקלה בעצמו, ומותר).
  (חפץ חיים)          

 
  

  כות והלכותהלי

  
  מדיני הבדלה

אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: כל 
המבדיל על היין במוצאי שבת, הוין לו בנים 

  זכרים.
יין, בשמים, נר,  –סדר הבדלה סימנו: יבנ"ה 

  הבדלה.
הטעם לסדר זה נובע מכך שחוש הטעם 

מוך מחוש הריח (שהוא באף), נ(שהוא בפה) 
). הנמוך האחרון נמוך מחוש הראיה (העיניםו

  מהבינה שזה כמובן השכל, הגבוה מכולם.
כוס היין צריכה להיות שלמה דהיינו ללא 
שברים. כמו כן צריכה הכוס להיות מלאה 

כן שלא שתו מהיין שבכוס לפני שמבדיל ו(
  עליו).

. (הטעם בכללאין לשים מים בכוס ההבדלה 
  לכך ניתן על ידי האר"י הקדוש).

ג' פעמים ולכן לאחר ששוטף ומדיח הכוס 
  כדי שלא יהיו בו מים כלל. ינגבו

אין מבדילים על פת לחם או עוגה, אלא רק 
על היין! וכן יכול להבדיל על משקין שהם 
חמר מדינה ושיכר שיש בו אלכוהול, כגון 
בירה שחורה או לבנה, ארק או קוניאק. 
(בתנאי שהכוס תכיל רביעית וישתה רוב 
 רביעית). אולם על תה וקפה אסור לפי

  מנהגנו (אור לציון).
מי שיש לו רק תה וקפה או משקה תפוזים 

  שם ומלכות. בלאיבדיל 
ולפי מנהגי האשכנזים כתב האגרות משה 
שאפשר להבדיל על מיץ תפוזים או תפוחים 
אם הוא מוגש לשם כבוד הסעודה וכבוד 
אורחים. ויש שהקלו בשעת דחק להבדיל על 
קפה עם חלב או בלי חלב, ויש חולקים. 
למנהגי הספרדים מבדילים רק על משקה עם 
אלכוהול. אך לכל השיטות אין להבדיל על 

  סודה או משקאות קלים!
בשבת של תשעת הימים (בין ר"ח אב לתשעה 
באב) מנהג הספרדים שאף על פי שאין 
שותים יין בימים אלו בכל זאת מבדילים על 
יין ושותה ממנו המבדיל בלבד. אך 

ן שהגיע לחינוך האשכנזים נהגו לתת לקט
לשתות יין זה של ההבדלה, ואם אין שם קטן 
יכול לשתות היין בעצמו. ויש שנהגו להבדיל 

  על בירה וכדו'.
בלא  בבת אחתיש לשתות את כל הרביעית 

הפסק שאם לא יעשה כן יכנס לספק ברכה 
  אחרונה שלא יוכל לברך אם שתה בהפסקות.

נהוג שנשים אינן שותות מכוס ההבדלה, 
שחטא עץ הדעת נעשה על ידי פרי  מכיון

הגפן, אולם אם מבדילה לעצמה, כמובן 
תשתה את היין, ועדיף שתעשה הבדלה על 
חמר מדינה כגון בירה כיון שיש טעם שלא 

  של ההבדלה. מייןתשתה האשה כלל 
מרן כתב שיש להבדיל בישיבה אפילו 
כשמוציא את הקהל ידי חובה, ודעת הרמ"א 

  שבת.לעמוד בכדי ללוות את ה
ומנהג הספרדים חלוק: יש עושים כדעת מרן, 
והבא"ח כתב שיש נוהגים כדעת הרמ"א 
לעמוד וכן הוא נהג להבדיל בעמידה, ולכן כל 

  אחד יעשה כמנהגו.
יש לאחוז את הכוס ביד ימין, ואת הבשמים 
ביד שמאל. יברך על היין 'בורא פרי הגפן' 
ואחר כך יחליף בין היין לבשמים (יעביר מיד 

ולא יניח את היין על השולחן לשניה)  אחת
. לאחר מכן יניח את בזמן ברכת הבשמים

הבשמים ויברך על הנר (כאשר היין עדיין ביד 
עביר את היין חזרה ליד ימין ויסיים ישמאל). 

  את ההבדלה.
לפי דברי האר"י ז"ל ישאף מן הבשמים 
שלוש פעמים, ולכתחילה עדיף לברך על הדס 

ו הדס, יקח בשמים כשר ומשולש. אם אין ל
אחרים. כל אחד יברך את הברכה המתאימה 
לבשמים בהם משתמש. (עצי, עשבי או מיני 
בשמים). ומנהג האשכנזים במוצאי שבת 

בשמים' בלא כל  מינילברך תמיד 'בורא 
  הבדל בין סוגי הבשמים.

  מי שאינו יכול להריח לא יברך על הבשמים.
יקח לכתחילה אבוקה או נרות קלועים נר 

ביחד שזו מצוה מן המובחר. ואם אין לו, 
יקח נר בודד, ויכול לחבר שני נרות בודדים, 

  או ידליק נר ויקרב אליו גפרור בזמן הברכה.
כשיברך על הנר יכופף ראשי אצבעותיו 
הימנים (בלבד!) לתוך כף ידו ויהיה האגודל 
מכוסה מתחת לארבע האצבעות ויקרב יד 

ו המביטים הכפופה לנר לפניו. ולא ינהג כמ
באצבעותיהם כאשר הן פשוטות לפנים ואינן 
כפופות! וכל ענין הידים אינו מעכב אלא 
העיקר הוא שיעמוד במרחק המאפשר להנות 

  מהנר.
  ויש נוהגים להריח הנר לאחר שכיבו אותו.

ויזהר לא לכבות את הנר בפיו, ובמקרה 
דמו בראשו (לשון ר' חיים פלאג'י)  –ועשה כן 

  ר בשיירי היין של ההבדלה.אלא יכבה את הנ
לא  –השומע הבדלה מאחר או משליח ציבור 

יענה 'ברוך הוא וברוך שמו', וכן לא ישיח בין 
הברכות, אלא יענה אמן בלבד ויכוון לצאת 
בברכת המברך, יריח הבשמים ויביט בנר 
ממרחק שיוכל להנות ממנו. מצוה מן 

  המובחר להתקרב לנר, שיהיה האור בשפע.
שקודם צאת השבת אין  ההשקיעלאחר 

  לאכול או לשתות עד שיבדיל במוצאי שבת
עדיין  למעט שתיית מים. (אלא אם כן נמצא

בסעודה שלישית על פת לחם, שאז מותר 
לשתות ולאכול עד לברכת המזון). הדין הנ"ל 
נאמר החל משקיעת החמה. מי שעדיין לא 
סעד סעודה שלישית יכול להתחיל גם בין 

  השמשות.
ר אינם מעכבים את ההבדלה. ולכן בשמים ונ

מי שיש לו רק יין ואין לו נר ובשמים יעשה 
הבדלה, ואם יזדמן לו במוצאי שבת נר 

  ובשמים יברך עליהם בנפרד.
אם לא עשה הבדלה במוצאי שבת הדין הוא 
לפי דעת ה"בן איש חי" זצ"ל ועוד פוסקים: 
שיבדיל עם יין בלי בשמים ובלי נר וברכת 

יאמר בלי שם דש לחול וכו'" "המבדיל בין קו
. ודין זה קיים עד סוף יום שלישי ומלכות

  בלבד.
ורק אם צם ולא טעם כלום (למעט מים) עד 

לברך ברכה של  ביום ראשוןיום ראשון יכול 
עם שם  "המבדיל בין קודש לחול"

.וכל זה אם לא אכל עד הבדלה ביום ומלכות
אולם דעת חזון עובדיה  שאפשר   ראשון כלל.

יד עם ברכה  עד יום שלישי לפי מרן להג
לסמוך וכמובן בלי נר והמקיל כך יש לו על מי 

  ובשמים 
ולפי פוסקי אשכנז יכול להבדיל בלי נר 
ובשמים הבדלה רגילה עם שם ומלכות עד 
סוף יום שלישי (דהינו עד השקיעה של יום 

  שלישי). 
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  מעשה חכמים
  

 אדם כי ימות באהל
וירבך זצ"ל סח הגאון רבי שלמה זלמן א

להג"ר אברהם אהרן פראג, מחשובי 
המלמדים: בשעתו, היו שלחנות התלמידים 
ערוכים בצורת חי"ת סביב שלחן המלמד. 
יום אחד הבחין המלמד, שבעוד הכל 
מקשיבים בערנות, עסוקים שני נערים 
במשחק דמיוני של נעליהם על המרצפות 
שתחתם הפסיק מדבורו ופניו חורו, וכל 

  תקו וצפו לתגובתו.התלמדים השת
המלמד קם ויצא מן הכתה לדקות ספורות, 

  ושני התלמידים נתקפו חרדה.
שב המלמד, שיצא כדי להרגע ולשכך כעסו, 
והמשיך בשעורו כאילו לא ארע דבר. אך 
בסיום השיעור ביקש שכולם יצאו, מלבד 

  אותם שני תלמדים.
קרא להם לשולחנו, ואמר: "שקלתי 

שתי שבכעסי להענישכם על אתר, אך חש
אחמיר עמכם יתר על המידה, ועדיין איני 

 –בטוח שיכול אני לשקל את ענשכם במדויק 
  אמרו לי אתם, מה יהא ענשכם?"

  נבוכו והציעו: "תן לנו סטירה".
הרצינו פני המלמד, והחל לומר: "הנני מוכן 
ומזומן לקיים מצות חינוך התלמידים, כמו 
שכתוב בתורה 'ושנתתם לבניך', אלו 

תלמידים. ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו וה
ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו 

וסטר קלות על לחים סטירה  –כוננהו" 
שדמתה ללטיפה, ונשארה חקוקה בזכרונם 

  לשנים רבות...
ואמר: "מצוה לפרסם סיפור בקרב 

 המחנכים!".... 

  גם אני יודע –לבכות 
מעשה ובאו אצל רבי משולם איגרא בעיר 

בתים מאחת העיירות -יסמניץ, שני בעליט
תורה, והענין הי'ה קשה ומסובך -עם דין

ביותר, עד שנאלץ לדחות את הפונים אליו 
ליום המחרת, אבל לשני הבע"ב לא הי'ה 
פנאי לשהות עוד בטיסמניץ ואמרו אחד 
לשני: הרי גם לנו רב בעיירתנו, נלך אליו 
ויפסוק לנו הדין, וכך עשו. הרב שלהם הי'ה 
ת"ח אבל ממש לא מצא ידיו ורגליו בד"ת 
מסובך כזה, ואמר להם  להמתין מעט, נכנס 
לחדר שני לבדו, ואחרי זמן מועט יצא ופסק 
להם הדין, כך וכך, והפסק הי'ה לשביעות 

  רצונם ובאו על סיפוקם.
כעבור זמן מסויים, שהזדמן להם שוב להיות 
בטיסמניץ, אמרו זה לזה: הבה וניכנס להרב 

יץ שאמר לנו שקשה לפסוק הדין רק מטיסמנ
למחרת, ונראה איך הוא פסק את דיננו... 
ואכן נכנסו לרבי משולם ואמרו לו איזה 
תירוץ למה לא באו למחרת, ואמר להם רבי 
משולם כך וכך הוא הפסק, וזה הי'ה בדיוק 

  כמו הפסק שפסק הרב שלהם...
בשמעם זאת, הסתכלו זה לזה כאילו 

ם רבי משולם: למה בקורטוב של לעג, ושאל
הם מסתכלים כך זה לזה, ולא יכלו להתאפק 
וסיפרו לו כל המעשה, וכי הרב שלהם פסק 
להם ג"כ כך, לאחר שהות של מחצית השעה 

  בלבד...
כששמע רבי משולם, כי רב פלוני באחת 
העיירות הקטנות ידע להשיב במשך זמן קצר 
על כל הענין הקשה הזה, אמר בלבו: הלא זה 

בדורו וצריך להכירו ולדעת אותו.  גאון נפלא
לא היסס רבי משולם ומיד נסע אל אותו רב, 
ובבואו לביתו התעטף ונכנס בחרדה ועמד 
לפניו בהכנעה רבה, כתלמיד בפני רבו, אחרי 
זה התיישב עמו בחדרו ושאל אותו: הכיצד 
ידע הרב לפתור כמעט על אתר ענין כה 

מסובך שהוא עצמו הי'ה נאלץ לדחות את 
  נים אליו בענין עד ליום המחרת?הפו

השיב לו הרב: אכן, אמת הדבר, לא ידעתי 
כלל מה להשיב על הענין, נעשה לי קשה על 

נכנסתי לחדר השני,  –הלב, ובצר לי 
התייפחתי בבכי וביקשתי רחמים, ואמרתי 
לפני השי"ת, הלא אני רב פה בעיירה והבע"ב 
לא יודעים להבחין בין דבר קשה לקל, ואם 

דע להשיב הרי"ז חילול ד' ח"ו, ואז לא א
ניגשתי לארון הספרים ומן השמים נענו לי 
שמיד מצאתי בארון הספרים למעלה ספר 

  ישן שבו הי'ה כתוב הכל, וכך פסקתי!...
מששמע זאת רבי משולם איגרא, פנה מיד אל 
דלת היציאה ואמר לרב בזה הלשון: לבכות? 

 לבכות גם אני יודע, אבל על התורה צריך –
  לעמול ולהתייגע, והלך לו!...
"א קוטלר זצ"ל סיפור זה סיפר פעם הגאון ר

  בחוהמ"ס בעת שמחת בית השואבה בישיבה.
  )קמח-שאל אביך ויגדך עמ' קמז(   

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ע"ה רחל בת שרה   

  ת.נ.צ.ב.ה
  

  

 ילוי נשמתהעלון לע
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

 ת.נ.צ.ב.ה


