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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים  –אשרי האיש 

והארות מכל הדורות / 

 קלאר אברהםישראל 
המזמור אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 וח"ט(ש' מד)הזה משובח מכל המזמורים 

  ולא אשה? – איש
ניטול נא, ידידי הנעים, צמד "סטנדרים" 

ישיבתיים, נניח על גבם את מסכת "עבודה 

עמוד זרה" מתלמוד בבלי, נפתח בדף י"ט 

א', ונשב ללמוד בצוותא מאמר מהגמרא, 

 עם מוסרו בצידו: 

 )תהלים קיב,א( 'ה[ את] ירא איש אשרי

 אמר רבי אשה?! אשרי ולא איש אשרי

 תשובה שעושה מי "אשרי רב: אמר עמרם

 אמר: לוי בן יהושע רבי איש". כשהוא

 כאיש". יצרו על שמתגבר מי "אשרי

[ הלומד את הגמרא הזו יסיק ]בדרך כלל

"איש ולא אשה". כך  משמעותוש"איש" 

אכן מובא גם בספר החשוב "ערכי 

הכינויים", שנתחבר על ידי מהר"י היילפרין 

בעל "סדר הדורות" )ערך "אדם"(, ששם 

 –"אדם נאמר בפירוש בשם "ספר כוונות": 

. גם 1זכר לבד" –כולל זכר ונקבה, איש 

בדברי רש"י מופיעה משמעות כזו ]שכתב 

ח, א(: "שיר המעלות אשרי כל בתהלים )קכ

ירא ה': כל אלו תוכחות ומוסרים, לפי 

שכתוב 'אשרי האיש', 'אשרי איש', לכך 

 נאמר כאן "כל" לרבות אשה"[.

ברם, גדולי המדקדקים, בהם הרד"ק בספר 

השרשים )ערך 'איש'(, והר"ש מאורבינו 

בספרו "אהל מועד" )ערך 'איש'(, פסקו 

"איש" נחרצות אחרת! לדבריהם תמיד 

]במקומות שבהם לא  כולל זכר ונקבה

 נזכרה האשה בנפרד: "איש או אשה"[... 

ו...גם הם מביאים את הפסוק המובא 

בגמרא! פסוק "אשרי איש ירא את ה'", 

                                                             
דם" אמורים האם "איש" ו"א –בנידון זה  1

קיימות שיטות  –בעיקרון לכלול גם אשה, או לא 

 שונות וחילוקים רבים.

והוא מובא בדבריהם כדוגמה בלבד בין 

כולל שלל הדוגמאות, להראותינו ש...איש 

 זכר ונקבה!

אכן, נראה כי אין זו קושיא גמורה, 

הלוא מסתבר כי כוונת הגמרא שדווקא ש

"איש  נדרשתכשהמלה "איש" מיותרת היא 

ולא אשה", אבל במובנה הרחב אכן כוללת 

]וכן יתכן שדברי הגמרא הינם  2גם אשה

 בעיקר בדרך דרש.[ 

* 

זאת לגבי שם 'איש', ואילו שם "אדם" 

כולל את האשה עוד יותר, וכמו שהסיקו 

ם", ולא חז"ל מהפסוק "ויקרא את שמם אד

זו בלבד אלא שלפעמים המלה "אדם" 

כמו שמצאנו  לבדה!מתפרשת על אשה 

 במדרש )בראשית רבה פר' כא, ב(: "אמר

 "אדם"? חוה שנקראת מצינו היכן הונא רב

 (יג, מד ישעיה)בית'  לשבת אדם 'כתפארת

]ותרגומו: כתושבחתא איתתא למיתב 

 בביתא[".

 'סתירת החיים'

היה לכאורה  אילו היינו מסיימים כאן,

פה ליצר לפתות את האדם -פתחון-מקום

לומר: "מה איכפת לי אם איני 'איש', דיי 

בכך שאני 'אדם'!" על כן עליו לדעת: אם 

לא יתקדש ויתעלה הינו עלול למצוא את 

עצמו משולל גם משם אדם!... על פי תורת 

"אדם" מורה על מדרגה גבוהה של  3הסוד

 "ֶאדֶמה לעליון" )ישעיה יד,יד(

                                                             
ישנו נידון אם דברי חז"ל "השוה הכתוב אשה  2

לאיש לכל עונשין שבתורה" תקף גם במקום 

 שנזכרה המלה "איש".
 שחיבר" אדם תולדות" לספר ג למשל: הקדמה 3

הקדוש. ובזוה"ק פר' תזריע )ח"ג מה.(:  ה"השל

תנא בכמה דרגין איתקרי בר נש, אדם גבר אנוש '

 הכתב" איש, גדול שבכולם אדם וכו''. בספר

( יט ועוד כג רי"צ מקלנבורג, במדבר" )והקבלה

 תמיד 'אדם' שתואר זה מאמר כוונת ש"אין עולה

 כי, מעללים רע על 'איש' ותואר, הצדיק על יורה

 הוא" איש"", אלא 'וכו ההפך יורו מקראות הרבה

 זה הוא" אדם"ו, לטוב היא הטבעית נטייתוש זה

לרע, וזו גופא מעלתו,  היא הטבעית שנטייתו

שבוחר בדרך הטוב למרות נטייתו הרעה, וההפך 

 .לגבי "אדם"

דומה כי סתירה זו אינה רק סתירה 

לשונית תמימה גרידתא אלא זאת היא 

סתירת חייו של כל "אדם" ו"אדם"! מדוע?! 

 ... דם"! –פשוט מאוד! "א 

, הנשמה, 4האדם מורכב משני כוחות

והנפש הבהמית. ולכן נקרא ה"אדם" בשמו: 

הוא אלופו של עולם השוכן ב"אדם",  "א"

 . 5אוההוא הנפש הבהמית המת "דם"ו

/  החיים האור במשנת

 שלמה יעקב הרב

 ס"מח, שיינברגר

 'י"רש במשנת'

בענין הסכם יששכר זבולון 

אי נגרע מחלקו של  –

 הלומד
נּו ֶזה ל ַיתְּ ֹעֵבר כָּ ֻקַדים ַעל הָּ  ַמֲחַצית ַהפְּ

ֶשֶקל ַהֶשֶקל  החיים האור. (יג, ל) ַהֹקֶדש בְּ

 על העובר כל'דבפרשתינו מפרש  הקדוש

 יתן במה תורה בן שאינו מי היינו 'ודיםהפק

 היינו, השקל מחצית קאמר ז"וע, נפשו כופר

, וזבולון כיששכר תורה לעמלי כספו שיחצה

 כספו שנותן והיינו" הקודש בשקל" ואומר

 ירצה או, התורה שהוא הקודש שקל בעד

                                                             
בפע"ח  דברי ידידי רמ"ד יודלביץ הי"ו: 4

ובשעה"כ בפ"א משער חג המצות כתבו באריכות 

שהאדם בתחילתו הוא 'דם', ואח"כ נתקן ע"י 

ות 'א' שהוא מדרגה עליונה יותר, חיבור הא

עיי"ש. כמו כן יש אריכות בספרים הנ"ל בריש 

הפסח  ענין ספירת העומר. ]בשעה"כ זה בענין

 [.מדרוש ז ואילך. ראה בעיקר דרוש ט שם

בשל"ה כתב פעמים אין ספור שהא' שבאדם הוא 

בחינת אלופו של עולם ]והוא נסמך על דברי 

מחמת בחינת הזהר[, ושהשם 'אדם' היה קודם 

'אדמה לעליון', ולאחר החטא נעשה עכור, והוא 

 '.בבחינת 'אדמה
האדמה'  עפר מן אדםה את א"ה 'וייצר 5

 דכתיב מאי :.(סא ברכות) ובגמרא ,(ז ,ב בראשית)

 ה"הקב ברא יצרים שני, ן"יודי בשני 'וייצר'

ויצר הרע. אף בדברי המגיד  טוב יצר, באדם

 ענין זה.ממזריטש ושאר צדיקים דברו על 

 



 

 2עמ' 

 תורה לעמלי כספו שנותן שבזה שכוונתו

 בצל כאומרו ספר אמרי להנותן הוא שוה

 .הכסף בצל חכמהה

 הקודש דשקל אמרו ל"חז דהנה עוד וכתב

 הנותן שיטול מה כי להודיע ובא, היה כפול

 לא, כספו מחצית בעד חכמים לתלמידי

 אחד כל ונמצא הלומד מחלק ו"ח יתנכה

 כי, הוא כן לא ,שכר מחצית אלא בידו אין

 בידו אחד כל ונמצא היה כפול הקודש שקל

 .עכ"ד, שלם שקל

 יששכר שבעסקר מדבריו נראה בבירו

 רק, כלל מפסיד תורה הלומד אין וזבולון

 . משלם שכרו מקבל

 שיטות הפוסקים אי נגרע מחלק הלומד

הלומד  מפסיד האם, הדבר בעיקראמנם 

 יש, לא או וזבולון יששכר בהסכם מחלקו

 גדולי בזה ונחלקו, גדולה מבוכה זה בנדון

 א"החיד, ונציין רק לאחדים מהם המפרשים

 כתב( משפטים פרשת" )דוד ראש" רובספ

 וכ"כ. נגרע ולא בשלימות שכרו שמקבל

( ג"מ לכתובות" זעירא פתחא"ב" )הפלאה"ה

. תומכו לזכות הלומד משכר גורעים שאין

 על שהמרחם כתב( נ"ת מצוה" )חינוך"ב וכן

, חלקכ חלק ומקבל השמים מן ירוחם ח"ת

 ח"שהת אלא, עסק בגדר זה שאין ומשמע

. השמים מן זוכה והנותן, רהשכ כל מקבל

 ד"יו על" ם"הרי חידושי"ב כן ומפורש

  .יששכר מחלק כלום נחסר שלא( ח"רמ)

 שפסקו עולם גאוני יש, גיסא מאידך אמנם

( ו"רמ ס"ר) א"ברמ דהנה, מחלקו שגורעים

 שהוא, חבירו עם להתנות אדם ויכול" כתב

, פרנסה לו ימציא והוא, בתורה יעסוק

 שכר"ד, ך"הש פירשו", בשכר עמו ויחלק

 שניהם בין יהיה, זה שירויח מה ושכר תורה

( מלצאן ש"מהגר" )חדש אור" י"ובכ". יחד

 פרס לקבל שמותר, א"הגר מרבינו מביא

 כ"אח שילמד מלימודו חלק לו וליתן מאחר

 צריך שהיה בזמן שלומד מה והיינו) יותר

, מחצה או רבע או שליש( לפרנסתו לצאת

 שש הפחות לכל ולעצמ שישייר צריך אבל

 משכר נגרע שאכן מזה ומבואר, שעות

 איתא זה וכעין. תומכו לזכות הלומד

 וכן. ין'מוולאז ח"מהגר" שאילתות"ב

 כתב( ד"י סימן ג"ח) ב"מהנצי" דבר משיב"ב

 משך"ב וכן. הלומד משכר בזה שנגרע

 שנותן היינו" עובד למס ויהי" פירש" חכמה

  .לזבולון תורתו משכר מס

 הגר"מ שטרנבוך שליט"אלדברי  ויש לציין

 ונראהשכתב על דברי האור החיים הק': "

 עבור רק שלוקח במקרה אמורים שדבריו

 בשפע כשנוטל אבל, ללמוד שיוכל ההכרח

 מבואר, בהרחבה ללמוד שיוכל כדי

 אם מ"ומ. שותף נעשה שהנותן במפרשים

, ולהתעלות במנוחה ללמוד יכול בזה רק

 ויעשה ותרי ה"להקב רוח נחת בזה הלא

 (.רטו 'סי דח" והנהגות תשובות)" כן

 תשובותעוד כותב הגרמ"ש שליט"א )

בשם ספר יששכר  (ז"רפ 'סי הח" והנהגות

וזבולון דברים נפלאים בענין הסכם יששכר 

 היה ב"בעה שכל ואיושהל, ודעזבולון וז"ל: 

 רב שכרו שבזה צרכיו לכל ב"וב ח"ת מחזיק

 התורה כמה בכך שמראה כיון, מאד

 שיקבלו ב"בעה לחזק וכדאי, אצלו חשובה

, שיוכלו זמן כל מסוים אברך להחזיק ע"ע

 . דשמיא סייעתא להרבה ויזכו

 שכיון לידע ח"הת צריך, גיסא ומאידך

 שלא, כראוי ללמוד צריך, אותו שמחזיקים

 רק מחזיקו שהרי, לו שנותן ב"מהבעה יגזול

 ותורתו אומנתו שתורתו ח"ת שהוא מפני

 . וזבולון יששכרספר ב ש"ע ,מאד חשובה

 שניידער מ"הגר ר"מו דרשת אני וזוכר

 על שדיבר, בישיבה נעילה תפלת לפני ל"זצ

", ידינו מעושק נחדל למען" התפלה נוסח

, ז"ע ותמה, גזל מאיסור זהרילה והיינו

 כיון כ"כ שייך זה אין תורה לבני שאולי

 הרים ז"וע, ומתן במשא עוסקים שאינם

 שנוכל כדי אותנו חזיקיםשכשמ, ואמר קולו

 גופא היא - הזמן את מבזבזים ואנו ללמוד

 חילול הוא בזה העוון שעיקר והמשיך. גזל

 זה דעל, כראוי נוהגים אינם תורה שבני' ה

 בברכות עוד ועיין) פ"ביוהכ גם כפרה אין

 שותף שהוא, ברכה בלי נהנה לגבי: לה

 (. ש"ע ממנו כשלומדים נבט בן לירבעם

 דמות שיהא צריך תורה שבן דבריו ויסוד

, וסיים. ידו על מתקדש שמים ששם

 הוא ברוך הקדוש נעילה בתפלת שעכשיו

( סנהדרין בירושלמי וכמבואר) לבדו דן

 עכ"ד. 'וכו גמורה מחילה לפעול ויכולים

/  שפירתאהלכתא 

הרב פינחס שפירא, 

אב"ד ביד"צ שערי 

שלום )בית שמש(, 

מח"ס שו"ת בריתי 

 שלום ו"ח 

שהרחובות כל בשבת טלטו

רחבים ט"ז אמה ואינם 

מוקפים במחיצות אלא 

 בעירוב עם צורת הפתח 

ת ַכי ֹקֶדש ַהוא לָּ  ֶתם ֶאת ַהַשבָּ ַמרְּ ֶכם ּושְּ

ּה מְּ  ֹעֶשה בָּ ל הָּ ת ַכי כָּ ֶליהָּ מֹות יּומָּ ַחלְּ ה מְּ אכָּ לָּ

ה ַהֶנֶפש ַהַהוא ַמֶקֶרב ַעֶמיהָּ  תָּ רְּ ַנכְּ  יד( ,)לאוְּ

י"ד מהל' שבת ה"א( לשון הרמב"ם )פ

שרה"ר היא 'כגון מדברות ויערים ושווקים 

ודרכים המפולשין להן', ובפשטות 'שווקים' 

שהם רה"ר מצד עצמם וכמו  כוונתו

מדברות ויערים, וכך פירש ב'פירוש קדמון 

 "אאך בשו"ת ברכת אברהם )לר .6ממצרים'

בן הרמב"ם, סי' ז'( משמע ששווקים ודרכים 

רה"ר מצד עצמם דין אחד להם שאינם 

 .7אלא רק אם מפולשים למדברות ויערים

בן הרמב"ם מפורש גם  "אוכדברי ר

, בתשובת רבי מימון הדיין )אבי הרמב"ם

  .8(סי' ד

ולפי"ז גם שווקים הם כמבואות וצריכים 

להיות מפולשים, ומש"כ הרמב"ם 

'המפולשין להן' קאי גם אדרכים וגם 

אשווקים ופירושו שצריכים להיות 

כתב שים ליערות ולמדברים. וכן מפול

, 9( בשם הרא"ה.בשיטה לר"ן )שבת ו

  .10ובצידה לדרך

ואילו לדעת ה'פירוש קדמון ממצרים' 

יוצא שמשמע מהרמב"ם שלא בעינן 

מפולשין אלא בדרכים ומבואות הפתוחות 

'להן', כלומר למדברים או ליערות או 

לא בעינן פילוש  שווקים אך ברה"ר עצמה

וכך , 11וכן הוא במאירי ר.כדי שתחשב רה"

מדבריו משמע מדברי הריטב"א בעירובין, ו

משמע שרק במבואות המפולשין איכא לדין 

 . 12זה ולא ברה"ר גמורה

ולכאורה יש בנידון זה סתירה בדברי 

דקדק לכתוב  13רש"י, שבמסכת שבת

'המפולשין משני ראשיהן לפלטיא', ומשמע 

שרק במבואות בעינן מפולשין לפלטיא אך 

לטיא עצמה לא צריכה להיות מפולשת הפ

לכלום וכשיטת המאירי, וכך דקדק ברש"י 

החסדי דוד )על התוספתא דשבת, פרק א' 

הלכה א'( והוציא מדבריו ש'הרחוב שבו 

מתקבצין לעסקיהן הוי רשות הרבים בפני 

 עצמו אפילו אינו מפולש'.
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'ודרכים המפולשים להם, כלומר למדברות   

 .וליערים ולשווקים'
7

והן הן  -'שווקים ודרכים המפולשים להם  

השווקים הן הן הדרכים אלא שהרחיב ז"ל 

 .בדברים'
8

שנשאל אודות 'מאן דלביש טלית מצויצת  

כהלכתה ונפק לשוקא ונפסקה חדא מינייהו... 

לית', והשיב אם נחשוב דרכים של מצרים ככרמ

'ושווקי מצרים ששאל מה הם, בידוע כי כל 

מקום שאין לו חומה סביב ודלתותיו אינן נעולות 

בלילה רשות הרבים מיקרי', ומשמע להדיא 

שקורא לשווקים דרכים ולדרכים שווקים ודבר 

 אחד הם.
9
 .'ומסתברא דפלטיא נמי בעינן מפולשת'  
10

ק מאמר רביעי כלל ראשון פרלתלמיד הרא"ש,  

'רשות הרבים הוא הרחובות והשווקים  :מב

רחבים שש עשרה אמה ומפולשין משער לשער 

 וששים רבוא עוברים בו'.
11

'ופלטיא, והיא רחבה : שבת ו', ד"ה איזוהי 

 שמתקבצים בה לסחורה אע"פ שאינה מפולשת'.
12

'וכן בריחיה  :כב ע"ב ד"ה כאן אודיעךעירובין  

מערב, וזו בצפון מפולשין ומכוונין, זו במזרח וזו ב

וזו בדרום, שזה דין רשות הרבים במבואות 

 .המפולשין כדפירש"י ז"ל כאן ובמסכת שבת'
13
 .ו' ע"א, ד"ה המפולשיןשבת  



 

 3עמ' 

משמע  14מסכת עירוביןדבריו בואילו ב

ששים ף שמצויים ברה"ר שלה שעל א

שחשיבא רשות הרבים מצד עצמה,  ריבוא

מ"מ בעינן ג"כ שתהא מפולש משני צדדיה 

 אל הסרטיא שמחוץ לשערי העיר. 

אך לפי מש"כ הרא"ש בעירובין שם )פ"א 

 שלדבריואין כאן סתירה כלל,  15סימן ח'(

אם ראשו של המבוי פתוח ללא חומה לא 

בעינן שיהא מפולש מצד לצד, ולא קאמר 

מת שהוקשה לו גבי ירושלים רש"י אלא מח

שמוקפת חומה וממילא יש חומות בראשי 

והוי  [שבתוכן שערי הכניסה לעיר]הדרך 

כמבוי המוקף מחיצות מד' רוחותיו ואיך 

תחשב ירושלים כרה"ר, ולכן קאמר שגם 

במקרה כזה אם רה"ר מפולש משער לשער 

דומיא דדגלי מדבר שהיו ]הוי רה"ר 

ם בשעת העגלות מקיפות אותן מהצדדי

נסיעתן ומ"מ נחשב רשות הרבים כיון 

שהיתה הדרך מפולשת עד אל מחוץ 

בשלחן ערוך וכך משמע  .[למחנה המסע

 .16ושו"ע הרב

וטעם הדבר שמחיצות החומה אינן 

נחשבות להוציאו מדין רה"ר כתב הרמב"ן 

( שמכיון שהשערים :במלחמות )עירובין כב

מכוונים זה כנגד זה אתי בקיעת הרבים 

ת את המחיצות שמן צידי השער ומבטל

וממילא הוו להו כפרוצים במילואם ואין 

לאורכו והוי למבוי אלא שתי מחיצות 

 .17רשות הרבים דאורייתא

שבת(  מ"סובחידושי רבי משה קזיס )ע

הביא את דברי רש"י )בשבת דף ו'( 

'המפולשין משני ראשיהן לפלטיא' וכן את 

דברי הרמב"ם כאן, ותמה עליהם מ"ט צריך 

המבוי להיות מפולש לרה"ר אחרת, הרי 

כיון שרחב ט"ז אמה ורבים בוקעים בו לא 

גרע משאר רה"ר מצד עצמו, ומה שיש 

מחיצות מכל הצדדים מצד כותלי המבוי 

רבים ומבטלי  והמתעגלים הלא את

 וכך תמה מהרי"ט צהלון למחיצתא.
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'רשות , ז"ל: עירובין ו' ע"ב, ד"ה ירושלים 

הרבים שלה מכוון משער לשער ומפולש ויש בה 

 .דריסת ששים ריבוא ורחב שש עשרה אמה'
15

'ורה"ר פי' רש"י צריך שיהא  :זה לשון הרא"ש 

רחב ט"ז אמה, ומצויין בה ששים רבוא, ואין לה 

חומה או שיהא רה"ר שלה מפולש משער לשער 

 שיהא פלושו דומה לדגלי מדבר'.
16

בשו"ע )סימן שמ"ה סעיף ז'(, 'איזהו רשות  

הרבים, רחובות ושוקים הרחבים ט"ז אמה ואינם 

הם  מקרים, ואין להם חומה, ואפלו יש להם אם

מפלשים משער לשער', וכן בשו"ע הרב )שם 

סעיף יא( שהוסיף עפ"י המג"א 'דהיינו שהשערים 

מכוונים זה כנגד זה, הרי יש לאותו דרך המכוון 

כל דין רשות הרבים אם הוא רחב ט"ז אמה, 

 שהרי אין לו אלא ב' מחיצות משני צדדיו בלבד'.
17

ומבואר גם ברמב"ן שלא בעינן פילוש מכוון  

לשער אלא כדי שתיחשב בקיעת רבים משער 

לבטל את המחיצות שבראשי המבוי, הא לא"ה 

 .לא בעינן שיהיו השערים מכוונים זה כנגד זה

 .18בתשו'

ועפ"י מה שנתבאר לעיל מדברי הרא"ש 

א שכיון שיש שתי אפשר ליישב את הקושי

מחיצות מן הצדדים וגם הפתחים אינם 

פרוצים לגמרי אלא יש חומות בצידיהן 

לכן  [די"ל שכך סתמא דמילתא במבוי]

לכאורה צריך להיות שעל אף שהשערים 

פתוחים ט"ז אמה מ"מ היכא שהעומד 

מרובה על הפרוץ הויא מחיצה גמורה 

מדאורייתא כיון שכנגד העומד ליכא כ"כ 

ים, ורק מחמת שהשערים בקיעת רב

מכוונים האחד נגד השני לכן גם בזה אתי 

 בקיעת רבים ומבטלת למחיצות.

ולמה שנתבאר בדברי הרמב"ן והרא"ש 

יוצא לדינא שיש חילוק בין אם המבוי 

פתוח לכל רוחבו, שאז אין צורך שיהיה 

מפולש משני ראשיו לרשות הרבים על מנת 

להיחשב רשות הרבים, לבין אם ישנה 

מה ברוחב המבוי שאז רק אם מחוץ חו

לחומה הוא רשות הרבים משני הצדדים יש 

לכל אותו דרך המכוון משער לשער דין 

 .19רשות הרבים

אכן, בדעת הרמב"ם יתכן מהלך זה רק 

לדברי הפירוש קדמון והמאירי המחלקים 

שבפלטיא לא בעינן פילוש, אך לדעת הר"א 

בן הרמב"ם שסובר שגם פלטיא צריכה 

מפולשת, ושכדבריו מוכח מתשובת להיות 

סבו רבי מימון הדיין, צריכים אנו ליישב 

באופן אחר את קושיית המהרי"ט צהלון 

והר"מ קזיס על הרמב"ם, דלא מסתבר 

לאמר שגם פלטיא סתמא עשויה כך שיש 

 חומות עם פתחים בראשיה.

ואפשר לבאר עפ"י מה יסוד שמבואר 

בדברי המאירי )בשבת שם( שסתמא דמבוי 

דהיינו דיירי ]שייך רק לבני המבוי ש

אינו יכול  [החצרות הפתוחות למבוי

להיחשב כרשות הרבים, שרשות הרבים 

היא דווקא רשות השוה לכל העם בשווה 

 .20ולא ששייכת יותר לאנשים מסויימים

מר ווממילא כיון שנתבאר שיש סברא ל

שסתם מבוי אינו רשות הרבים כיון שאינו 

ר"א בן מר שומקום לשייך לגמרי לרבים, יש 

הרמב"ם סובר שזה גופא הטעם שהצריכו 

שיהיה המבוי מפולש משני צדדיו לרשות 

הרבים, כיון שאז מחמת בקיעת הרבים 
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 .סימן רנא 
19

מג"א סימן שמ"ה ס"ק ו', ובביאור הלכה ד"ה  

'אם' כתב שנראה פשוט שממילא חל שם רשות 

הרבים אף על שאר מקום השוק אף שאינו מכוון 

אך בשו"ע הרב סעיף י"א משמע נגד הפילוש, 

שרק לחלק המכוון משער לשער יש דין רשות 

 .הרבים
20

ושזה החילוק לדעת המאירי בין המבואות של  

ירושלים למבואות של ערים רגילות, כיון 

שירושלים היא כרך גדול וממילא דריסת רבים 

מצויה במבואותיה, והרי קי"ל שדרך שהחזיקו 

 .ור לסלקם משםבה רבים יש להם קנין בה ואס

מרה"ר למבוי נעשה המבוי טפל לרה"ר 

וכחלק ממנה על אף שבו עצמו לא מתקיים 

 תנאי זה ששייך לרבים לגמרי. 

ואפשר לבסס סברא זו מהדין של צידי 

רבים שבין העמודים שדינם כרשות רשות ה

הרבים, כמו שנפסק ברמב"ם )בפי"ד שם, 

הלכה ו'(, וכדעת רבי אליעזר בעירובין צ"ד 

מוכח שאף על פי  21ע"א, ובתוספות

שהמקום שייך לאדם יחיד מ"מ דינו כרשות 

 .הרבים כיון שהוא חלק ממנה וטפל אליה

ונמצא שאמנם סובר הר"א בן הרמב"ם 

ירי לגבי מבוי אך סובר את עיקר סברת המא

שלמעשה גם מבוי הוי רשות הרבים כיון 

שמפולש משני ראשיו לרשות הרבים, וטפל 

 אליה מחמת בקיעת הרבים.

ואם אכן סובר כך הר"א בן הרמב"ם לגבי 

מבוי, לכאורה הוא הדין לשוק, לדברי 

ז( ט 'הרמב"ם בהלכות תפילה )פרק יא הל

שמסביר שהטעם שאי אפשר למכור בית 

סת של כרכים הוא משום ש'הואיל ועל כנ

דעת כל אנשי העולם נעשה... נעשה של כל 

ישראל', ומשמע שסובר שגם מבחינה 

, וא"כ מוכח 22ממונית אין אפשרות למוכרו

 23מהדין שאפשר למכור רחובה של עיר

שרחוב העיר שייך לבני העיר בפרטיות ולא 

וא"ש   24לכל העולם, ולכן יכולין למוכרו.

ר"א בן הרמב"ם שלדעת מה שסובר ה

הרמב"ם גם שוק צריך להיות מפולש בשני 

 ראשיו לרה"ר כדי להיחשב רה"ר.

ונ"מ לדינא עפ"י זה, שבימינו שאין 

הרחובות והשווקים שייכים לבני העיר, 

אלא לשלטון המרכזי ויד כולם שווה בו, 

יודו גם הרא"ה והר"א בן הרמב"ם שא"צ 

 הפלטיא להיות מפולשת, אלא כל שהוא

מקום לרבים הוי רה"ר מצד עצמו אף באינו 

 מפולש לרה"ר אחרת.

י המשכנ"י והביאור ומבואר שצדקו דבר

ה סעיף ז' ד"ה 'וי"א שכל'( הלכה )סימן שמ

שאף לדידן יש רשות הרבים דאורייתא 

לדעות שלא בעינן לזה ס' רבוא, ושלכן 'כל 
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'סתם צידי רשות  :שם ד"ה 'וליפלגו'תוס'  

הרבים הם שלו שרגיל אדם להיות כונס תוך שלו 

 .ובונה'
22

וכמו שכתב רש"י במגילה, כ"ו ע"א, שהטעם  

שאי אפשר למוכרו הוא משום ד'הוה להו בתי 

כנסיות דרבים והכל בעליהן ואין בני העיר לבדם 

ת שם שכיון בעלים להם', ולא כפירוש התוספו

 .שנעשה לדעת רבים חמורה קדושתו
23
 .שם במגילה כ"ו, וכן ברמב"ם שם הלכה כ"א 
24

ורחובה של עיר זהו מקום השוק, כמבואר  

בדברי התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל בפרשת 

המרגלים )במדבר יג כא( עה"פ 'עד רחב לבא 

חמת' שפירש 'עד פלטיות', וכן בנחמת זכריה )ח 

ים וזקנות ברחבות ירושלם' ד( 'עד ישבו זקנ

תירגם 'בשוקי ירושלם'. וכן מבואר ברש"י בשבת 

)דף ו( שכתב 'רחבה של עיר ששם מתקבצין 

לסחורה', וכך הוא בחידושי הריטב"א החדשים 

השוקים  -)שם בד"ה 'ואיזהו'( שכתב 'ופלטיא 

 והרחובות שנושאים ונותנים רבים תדיר'.



 

 4עמ' 

י"ש בודאי יש להחמיר לעצמו דבזמנינו יש 

, וממילא אין לסמוך על ג"כ ר"ה מן התורה

עירוב של צוה"פ, דבעינן דוקא דלתות', 

ודלא כדברי החזו"א )סימן ק"ז ס"ק ח'( 

שסובר שאין לן רשות הרבים דאורייתא 

מאחר שאין הרחובות מפולשים, אך למה 

שנתבאר כאן בסיד"ש )עפ"י דברי 

הראשונים כמלאכים( אי"ז כך, אלא 

ם דהרחובות בימינו הוו רה"ר אף אם אינ

מפולשין, וגם שאין ללמוד ממה שבחלק 

מהמקומות נהגו להקל בזה בזמן העבר, 

דיש חילוק בין זמן העבר שהיו הרחובות 

שייכים למלך לבין הזמן הזה שהרחובות 

המה רכוש הרבים, וכפי שנתברר כאן 

 בסיד"ש בדעת הרמב"ם. 

וכ"ש שלדעת רש"י והרמב"ן והרא"ש 

והריטב"א והמאירי והפירוש קדמון 

ממצרים וודאי שהרחובות שלנו דין רשות 

הרבים גמורה יש להם ]לשיטה שלא בעינן 

ס' רבוא[, כיון שאין שום מחיצות 

 בראשיהן, והוו כפלטיא שא"צ פילוש.

ויצבור יוסף / הרה"ג 

ר"י צברי שליט"א, רב 

ומו"צ בעיר אלעד 

ומח"ס ויען יוסף, 

 שלחן מלכים ועוד

כפרת בני לוי על הריגת 

 בעגלהחוטאים 

ֶכם ַהיֹום לה' ַכי ַא  אּו ֶידְּ יש ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ַמלְּ

ה ) כָּ רָּ ֵתת ֲעֵליֶכם ַהיֹום בְּ לָּ ַחיו וְּ אָּ נֹו ּובְּ לב, ַבבְּ

 כט(

בתרגום יונתן בן עוזיאל תרגם: קריבו 

קורבנכון על שפיכות אדמא די בידיכון 

ויתכפר לכון קדם ה' ארום נגעתון גבר 

ם לכפר על הקריבו קרבנכ-בבריה ובאחוי ]

חטא שפיכות דמים אשר בידכם, ויכופר 

לכם לפני השם, מפני שנגעתם איש בבנו 

 ובאחיו[.

וצריך ביאור, למה הוצרכו כפרה, הרי 

נצטוו כן בפירוש )לעיל פסוק כז(, ואדרבה, 

אם לא היו מקיימים ציווי זה היו צריכים 

 כפרה.

א. נראה לבאר, כי למרות שמעשה 

ה בציווי ה', מכל הריגתם היה נחוץ, ונעש

מקום עדין הורג נפש צריך לכפרה, וכדברי 

רבינו בחיי )פר' שופטים( וזה לשונו: "אולי 

בא לרמוז כי שופך דם האדם בטל ממנו 

חמשה חושיו, והחריב העולם כולו שנברא 

בה"א, שהרי אדם נברא יחיד וממנו יצאו 

כל התולדות" עכ"ל, הרי שכל הורג נפש 

ד בעולם, ולפיכך מיעט דמות של אדם אח

נצרך לכפרה, על החסרון שנגרם בעולם על 

 ידי מעשיו. 

ב. עוד אפשר להוסיף ולבאר, על פי 

המשך דברי רבינו בחיי שם, המבאר כי לכל 

דבר שניתן לסטרא אחרא, צריך הנותן 

כפרה, וזה לשונו: "ואמר: "כפר לעמך 

ישראל אשר פדית השם", כי כיון שנהנה 

גלה זו צריך הכח המקטרג בעריפת ע

לשאול כפרה מאת השם יתברך, ועם זה 

יתכפר להם, זהו שאמר: "ונכפר להם 

הדם", וכן בשעיר המשתלח אחר שנשלח 

לעזאזל המדברה וקבל המקטרג חלקו, אז 

היה הקדוש ברוך הוא מכפר, הוא שכתוב: 

)ויקרא טז, לג( "וכפר את מקדש הקדש" 

עכ"ל. ואפשר שאף כאן, אף על פי שבני לוי 

רגו את החוטאים, ואותם חוטאים נהרגו ה

כדין, מכל מקום הרי נהנה הכח המקטרג 

ממיתתם, שגרם קרחה ומיתה בישראל, 

ולזה צריכים כפרה, לא על מה שעשו, אלא 

 על מה שנהנה  הכח  המקטרג. 

ג. עוד אפשר לבאר, בהקדים את דברי 

(, , יחדברים יג הכלי יקר )פרשת ראה

נאמרה המבאר את  הבטחת התורה ש

למשתתפים בהורגי עיר הנידחת "ונתן לך 

רחמים ורחמך והרבך", דלכאורה מה 

הבטחת הרחמים הנצרכת כאן. ומבאר 

הרב, כי מכיון שמשתתף במעשה של 

שפיכות דמים, אפילו שזו שפיכות דמים 

נכונה על פי התורה, חוששים אולי תיכנס 

בו  מידת האכזריות, ולזה הבטיחתו תורה 

ם מצוה זו, ואדרבה, יוסיף שלא יפגע מקיו

 לו השם רחמים על רחמנותו.  

וזה לשונו שם: "ולכך נאמר בסמוך 

בהכאת עיר הנידחת טף ונשים ביום אחד, 

שנראה אכזריות גדולה, ויש לחוש פן יהיה 

האכזריות קנין דבק בו ובזרעו, על כן אמר: 

"ונתן לך רחמים", שתהיה רחמן בטבע על 

בה זו ירחמך כל פנים על הבריות, ובסי

השם, וזהו שאמר ונתן לך רחמים ורחמך 

והרבך דהיינו שירבה את זרעך כי גם המה 

 יהיו רחמנים כמותך" עכ"ל. 

לפי דברים אלה, אפשר לבאר את דברי 

התרגום יונתן, כי מה שהצריכם הקב"ה 

קרבן, הוא כדי שלא תידבק בהם מידת 

האכזריות מחמת שפיכות הדמים שעשו, 

 תפילה וקרבן מיוחד. ולזה הוצרכו ל

ד. עוד יש להוסיף ולבאר את דברי 

התרגום יונתן, על מה נצרכו בני לוי 

לכפרה, בהקדים את דבריו הנפלאים של 

רבינו האלשיך )פר' שופטים(, המבאר כי כל 

אדם שקרה חטא מסוים בסביבתו או 

בקרבתו, עליו לדעת כי עצם זה שבקרבתו 

אם אירע כן, זה מחמת דרגתו הפחותה, ו

דרגתו היתה גבוהה, לא היה קורה חטא זה 

בסביבתו. ודבר זה שיך גם על כל כלל 

ישראל שהם ערבים זה לזה, שבכל חטא 

שקורה בעם ישראל, כולם צריכים לדאוג 

ולהרגיש שותפים על מה שאירע, וצריכים 

 כפרה על זה.    

ואל ( "ואלו דבריו: "אומרו )דברים כא, ח

ל", כי זה יורה תתן דם נקי בקרב עמך ישרא

שעל כללות ישראל יש אשמת דבר שצריך 

תפלה על כלם, והלא מהכתובים הקודמים 

יראה שהכל תלוי בעיר הקרובה אל החלל. 

וכן אומרו "ונכפר להם הדם", כי אם ידם 

לא שפכו את הדם ההוא למה צריכים 

כפרה, וגם מלת "הדם" מיותרת. וכן אומרו 

נתכפר "ואתה תבער הדם הנקי כו', אחר ש

להם הדם, מה צורך לבער הדם הנקי. 

אמנם הנה לבוא אל הענין נזכירה מאמרם 

א( מההיא עובדא ]הסיפור  ,ז"ל )מכות יא

ההוא של[ דרבי יהושע בן לוי שנהרג איש 

סמוך לעירו ונמנע אליהו מלהיראות אליו, 

אחר ימים שהתענה ונתראה לו אמר לו 

"למה לא ראיתיך זה כמה ימים", אמר לו 

אילו זכית לא נהרג איש בקרוב אליך" כו', "

אשמת  -הנה כי בהמצא חלל באדמה 

הדבר על אנשי המקום שלא היו ראויים 

היות מגן בל תהיה תקלה סביבותיהם. 

ונבוא אל הענין, והוא, כי הנה דברי עונות 

הנושא הזה, לארבעה יתחלקו. א. עון 

החלל עצמו כי בחטאו מת. ב. עון ההורג. ג. 

העיר הקרובה, כי עונותם היו גרמת  עון בני

נזקו שלא הגיעו לבל תארע תקלה מתחת 

ידם בשכונותם. ד. גרמה רחוקה מזו 

וקרובה היא בצד מה על פי בחינת היותם 

עם בני ישראל, והוא כי כל אלפי רבבות 

בני ישראל כאיש אחד חברים ונפש אחת 

יקראו לאחדות מקורם, ולכן גם העדר 

יה גרמת נזק המצא כללות זכות ישראל ה

חלל באדמת קדש באיזה מקום ממנה 

שיהיה וכו'. והוסיף ואמר ענין שני, והוא 

ולקחו זקני העיר כו', והוא לומר, הנה הצד 

השוה שבכללות ישראל, כי גם שאמרנו כי 

גרמת נזק בדרך קרובה בעצם תלויה בעיר 

הקרובה אל החלל, ובדרך רחוקה בצד מה 

י הם גוי אחד היא גם על כללות ישראל כ

בארץ וכל ישראל כאיש אחד חברים. 

ושעוד שנית אל העיר הקרובה והוא שהדם 

הוא הנפש של החלל נופל וצועק שם 

 כמדובר" עד כאן לשונו שם. 

לפי דבריו הנפלאים, אפשר לבאר את 

דברי התרגום יונתן האומר כי בני לוי נצרכו 

לכפרה, כי באמת כפרתם לא היתה על 

ם שעשו, שהרי אדרבה, מעשה שפיכות הד

עשו בזה קיום מצווה רבה של )שם פסוק 

כא( "ובערת הרע מקרבך" ומניעת חילול 

 השם וקטרוג על עם ישראל ומגיפה וכו'.

אלא שכיון שסוף סוף אירע חטא חמור 

של חטא העגל בישראל, נצרכים כל ישראל 

הנשארים כפרה, כיצד זה אירע שאלפי 



 

 5עמ' 

זה של  אנשים בסביבתם חטאו בחטא חמור

 חטא העגל. 

ובפרט נראה שמדוקדק הדבר בלשון 

התרגום עצמו: קריבו קרבנכון על שפיכות 

אדמא די בידכון, ויתכפר לכון קדם ה' 

ארום נגעתון גבר בבריה ובאחוי", הרי 

שהדגיש התרגום, שבני לוי נצרכו להרוג 

את בני משפחתם, וכמו שאמר הכתוב 

. )שמות לב, כט( "כי איש בבנו ובאחיו"

ומעתה מובן, שעצם זה שיש לאותו בן לוי 

בן משפחה שהיה מהנהרגים ומחוטאי 

העגל, זה מטיל פגם באותו בן משפחה 

שנשאר בחיים, שהיה במשפחתו ובסביבתו 

חוטא כזה, ולכן כל בני משפחתו וסביבתו 

נצרכים כפרה שזה היה ביניהם, וזה ענין 

 הכפרה שהזכיר התרגום.

 

לב המועדים / הרב 

"ס לב מחה לב, יהוד

 המועדים

 פרשת פרה ודיניה
פרשת פרה היא הפרשה השלישית מד' 

 פרשיות. 

: לעולם נקראת בשבת לפני פרשת זמנה

החודש, כסדר שהיה במדבר, שריפת הפרה 

שבאה לטהר את ישראל שנטמאו טמא מת 

בכדי שיכלו לטהר ולהקריב הפסח כשהם 

בטהרה, ורק אחרי שנטהרו, לימדו אותם 

פסח ובקריאה אנו מתפללים  את הלכות

שיזה עלינו ה' במהרה את אפר הפרה 

 ויטהר אותנו ויגאלנו )משנ"ב תרפה ס"ק א(.

 מקור לחיוב קריאה בזמן הזה

לפי שבפרשת פרה )במדבר פרק יט( כתיב 

פעמים "לחוקת עולם" אחד בפסוק י"א 

ואחד בפסוק כ"א אחד ללמד שגם בזמן 

הזה אפשר לטהר באפר פרה ואחד כדי 

ללמד שגם בזמן הזה יש חיוב קריאה 

 )ערוה"ש תרפה ז(.

כדי להודיע לעם שיטהרו  טעם קריאתה:

באפר הפרה לפי שבר"ח ניסן מתחילים 

הרחוקים לעלות לירושלים, ועוד שדורשים 

בלכות הפסח קודם הפסח ל' יום לכן 

קוראים בפרשת פרה הלכות טהרה ודיני 

הזאה כדי שילמדו ישראל לטהר עצמן לפני 

 פסח ויעשו פסח בטהרה )מטה משה(.

ואף שבזמננו אין לנו בית מקדש מ"מ לא 

בטל תקנה זו זכר למקדש ועוד שקוראים 

פרשה זו להתפלל לפניו יתברך שגם עלינו 

יזרוק מים טהורים במהרה )לבוש תרפה 

 משנ"ב ס"ק א(.

 חיובה מדרבנן או דאורייתא

בחיוב פרשת פרה נחלקו הפוסקים האם 

ובה מהתורה כפרשת זכור, או קריאה זו חי

 שחיוב זה מדרבנן, כמו שקלים והחודש,

 נפק"מ האם נשים חייבות לשמוע פרשה זו.

השו"ע )קמו ב, תרפה ז( כתב בשם יש 

אומרים שחיובו מדאורייתא וכן הביא 

בתרומת הדשן )סימן קט( בשם התוס' בר"ה 

)יג, א(, ומיהו המשנ"ב )תרפה ס"ק טו( כתב 

תבו שפרשה זו אינה והרבה אחרונים כ

 מדאורייתא.

מתוס' שנ"ץ )ברכות יג, א( משמע דהוי 

מדרבנן שכתב "דאין שום קריאה 

מדאורייתא רק פרשת זכור", וכן משמע 

בתשובות מהרי"ל )סימן קפב( שלא הזכיר 

מדאורייתא אלא פרשת זכור, וכן כתב 

הרא"ם )סימן ב( שפרשת פרה מדרבנן לפי 

וגם מי יודע  שאין טעם בקריאה מדאורייתא

היכן רמיזה )הובא במג"א תרפה א(, ]וכן 

האריך השל"ה )ריש מגילה דף רסו( 

שפרשת פרה אינה מדאורייתא, וכן כתב 

 הב"ח )תרפח א([.

מכיון שיש שיטות שקריאתה  למעשה:

מדאורייתא לכתחילה יש לשמוע גם פרשה 

זו עם כל הדקדוקים )עיין מועדים וזמנים 

 ח"ב סימן קסח(.

 שמיעת פרשת פרהנשים ב

גם לסוברים שפרשת פרה היא 

מדאורייתא אין חיוב על הנשים לשמוע, 

לפי שמצוות טהרה פרה אדומה חלה על 

האנשים ולא על הנשים )מועדים וזמנים 

 ח"ב סימן קסח(.

לפי שהוי מצוות עשה שהזמן  טעם אחר:

גרמא שזמנה דווקא לפני החג הפסח כדי 

עשה  שישראל יהיו טהורים לרגל ומצות

 שהזמן גרמא נשים פטורות.

 סדר הקריאה

מוצאים ב' ספרי תורה, באחד קוראים 

שבעה קרואים בפרשת השבוע, ובשני 

קוראים מפטיר פרשת פרה מתחילת פרשת 

חוקת )במדבר יט א( עד )פסוק יז( "תטמאו 

לפי ששם נתבארו כל  והטעם: עד הערב",

 דיני פרה אדומה. 

 הפטרה 

לו לח(  –לו, טז מפטירים ביחזקאל )פרק 

"ויהי דבר ה' בן אדם" עד "אשר דיברתי 

לפי שבנבואה  והטעם בהפטרה זוועשיתי". 

זו נאמר )פסוק כה( "וזרקתי עליכם מים 

לפי שהנביא  ובערוה"ש כתבטהורים" 

הוכיחם על טומאתם לכן קבועה לפרשת 

פרה שמטהרת את הטמאים )ערוה"ש 

 תרפה ו(.

בפסוק  מסיימים הספרדים: סיום ההפטרה

: לפי והטעםלו "אני ה' דברתי ועשיתי", 

שעד פסוק זה יש כ"א פסוקים שהוא מספר 

הפסוקים שצריך לקרוא לכתחילה בהפטרה 

 )כמבואר טושו"ע רפד א(.

ממשיכים עוד ב' פסוקים עד ובני אשכנז: 

לפי  והטעם:)פסוק לח( "וידעו כי אני ה'", 

 שהוא סוף הענין שם )ערוה"ש שם(.

רא לי  / לב טהור ב

ריינר, מח"ס  יוחנןהרב 

'וטהר לבנו' עה"ת 

 ומועדים

השגות משה מכוח תפילה 

 עצומה 
ֵני ה' ֱאֹלקיו ַוֹיאֶמר לָּ  ַחל מֶשה ֶאת פְּ ה ַויְּ מָּ

ַעֶמךָּ )לב, ךָּ בְּ   (יא ה' ֶיֱחֶרה ַאפְּ

תניא רבי אליעזר  (ברכות לב)הגמרא 

הגדול אומר מלמד שעמד משה בתפלה 

לעם ישראל על חטא  לפני הקב"ה שימחל

העגל עד שאחזתו אחילו, שואלת הגמרא 

מה זה "אחילו"?? אמר רבי אלעזר: אש של 

עצמות )סוג מחלה(, וראיתי במשך חכמה 

ביאור נפלא, שמשה כל כך האריך והתעמק 

בתפילה עד שגילה שגם הוא נגוע בעבודה 

זרה, כי ראה שיהיה לו נכד יונתן שישמש 

וונה שהגיע כומר לעבודה זרה, וזו הכ

לעצמותיו, כי הילדים מקבלים מהאבא את 

העצמות שזה מחלק האב בשותפות יצירת 

 הולד.

ועם דבר זה השתמש משה לפתחון פה 

ולימוד זכות על עם ישראל, הנה בורא 

עולם: ביקשת להשמיד את עם ישראל כי 

חטאו בעבודה זרה, ובמקומם ליצור ממני 

ה את עם ישראל, הרי גם ממני יוצא עבוד

זרה!!! לכן אנא מחק אותי ומחני מספרך 

בגלל העבודה זרה שיצאה ממני, ואילו לעם 

ישראל תמחל ותכפר על חטאם, וזה נקרא 

להפוך את היוצרות כביכול, שמשה 

משתמש דווקא בנכד זה להציל את עם 

ישראל, מדהים!!! ותובנה זו משה רבינו 

 קיבל רק מתוך תפילה ארוכה ומאומצת!!!

 דרכי ה' הנסתרותלמשה התגלו 

ונראה להוסיף, שכאן התגלו למשה דרכי 

השם, וזה התגלה רק מתוך תפילה ארוכה 

עצומה, שפתאום התברר למשה כל מהלך 

שלם, שהרי יתרו דרש ממנו שהבן הראשון 

גרשום יהיה לעבודה זרה, ובפרשת יתרו 

ביארנו באריכות שיתרו רצה שבן זה יגיע 

קרה  לאמת השלימה יחד אתו, כפי שאכן

בסופו של דבר, וכפי שכתבנו שם שבגלל 

התנאי  שהיה בו כביכול שמץ ונגיעה בע"ז, 

"יונתן"  -לכן יצא למשה נכד בן של גרשום 

ששימש ככומר לעבודה זרה, ומשה רבינו 



 

 6עמ' 

התפלא והשתומם אבא יקר, למה?? למה 

 ככה מתגלגלים חיי, למה??

אבל אחרי תפילה מאומצת נהיה לו הכל 

ה שכביכול היה בושה ברור, שנכד ז

"כומר לעבודה זרה"!! שימש  -למשפחה 

כקרש הצלה לעם ישראל, ודווקא בגלל 

ששימש ככומר לעבודה זרה, ואז משה הבין 

גם למה גלגל הקב"ה שיתרו יתנה עמו 

תנאי משונה כזה, שלכן יצא לו נכד כזה, 

למרות שהוא "משה איש האלוקים" ואילו 

בסוף התברר נכדו "כומר לעבודה זרה"!! כי 

שזה היה לטובת עם ישראל, שמשה רבינו 

 ניצל עניין זה לטובת עם ישראל.

 לטובה –סוף המעגל 

ואכן סוף המעגל נגמר טוב, שבזכות משה 

רבינו הנכד יונתן חזר בתשובה שלימה 

בסוף ימיו, כפי שהביא הרשב"ם בב"ב וכפי 

שהארכנו בפרשת יתרו, ואולי גם בזכות 

ת עם ישראל מכליה שבעקיפין הוא הציל א

בעת חטא העגל!! ובסוף הוא נהיה נביא 

הציל מעוון ונפטר בקדושה  אמת ורבים

 וטהרה.

ללמדנו, כמה גדול כוח התפילה, שכל מה 

שלא השיג משה רבינו בכוח התורה הוא 

השיג בכוח התפילה הארוכה והמאומצת, 

לכן  השתדלו והרבו תחינה ובקשה, לקרוע 

ו רחמים וברכות שערי שמים שיגלגלו עלינ

וישועות, ובעזרת השם נגלה את חסדי 

בורא עולם אתנו, ונבין את גודל המהלכים 

המורכבים שכל כולם חשבון מדהים ואך 

ורק לטובתנו, ונזכה לראות ולהכיר בישועת 

השם הטובה עמנו תמיד, ונזכה לגאולה 

 הקרובה אמן ואמן.

וגם נלמד ממשה, בכל דבר לנצל את 

ממנו, הנה מנכד כומר  הטוב שאפשר לנצל

לעבודה זרה במקום להיכנס לייאוש ולמרה 

שחורה ולדיכאון, הוא התעשת ומיד ניצל 

זאת לטובה להציל את עם ישראל, פשוט 

מדהים, וכמו הסיפור המפורסם על רבי לוי 

וב שראה עגלון מתפלל תוך 'יצחק מברדיצ

כדי החלפת גלגל, במקום לצעוק עליו 

מיד לימד עליו שפועל נגד ההלכה, הוא 

עמך ישראל  !זכות, ואמר: רבונו של עולם

בניך אפילו בעת החלפת הגלגל לא 

 שוכחים אותך.

לוית ח"ן / הרב חיים 

נתן היילפרין, מח"ס 

'לקוטי שערי תשובה' 

 )מנצ'סטר(

 שגב סעודות שבת קודש

ת ַלעֲ  ֵאל ֶאת ַהַשבָּ רָּ ֵני ַישְּ רּו בְּ מְּ שָּ שֹות ֶאת וְּ

ֹדרֹ  ת לְּ םַהַשבָּ ַרית עֹולָּ ם בְּ  ז()לא, ט תָּ

בפרשת השבוע לומדים אודות ש"ק. 

בפרשיות הסובבים לפרשת כי תשא 

לומדים אודות כלי המקדש. במוצש"ק 

הילולא דהנועם אלימלך זי"ע ועכ"י. בא 

ונלמוד מדבריו הקדושים ולהתעורר בגודל 

קדושת סעודות ש"ק, ולהשתדל לבארם 

 קצת בס"ד.

 עדברי הנועם אלימלך זי"

נועם אלימלך )פ' תרומה עה"פ ועשו ב

הארון והשולחן והמנורה הם רמז  - ארון(

על בני חיי' ומזוני, דהיינו הארון רמז על 

חיי' דעל ידי התורה הקדושה נמשכים חיים 

לעולם כמ"ש ואתם הדבקים בה' אלקיכם 

. והשולחן הוא ממילא 25חיים כולכם היום

 רמז על מזוני. והם כנגד שלש סעודות של

הנה לא ווכו' ע"ש. עכדה"ק.  שבת קודש

ביאר ולא גילה לנו להדיא איזהו סעודה 

מכוון כנגד בני ואיזה כנגד חיי, ומזוני, 

 ובס"ד נציע ביאור.

 שלש הקדמות

אתה קדשת "בטור )או"ח סי' רצ"ב( )א( 

כנגד שבת בראשית כמו שמוכיח מתוכו, 

ישמח משה כנגד שבת של מתן תורה, 

ה תורה, ואתה אחד דלכו"ע בשבת ניתנ

 .26כנגד שבת דלעתיד

אשר ליל ש"ק סעודתו מצינו בספה"ק )ב( 

של יצחק, סעודת יום ש"ק סעודתו של 

אברהם, וסעודה שלש סעודות הוא סעודת 

יעקב אבינו. והנה כידוע מדתו של יצחק 

הוא מדת הדין, ושל אברהם הוא מדת 

 החסד.

תוס' יו"ט בברכות )פ"ז משנה ג'( )ג( ב

בברכת הזימון תקנו " -רך לאלקינו:בד"ה נב

. אמנם זה " ה'" ובברכת התורה "אלקינו"

מבואר כי המזון הדין נותן לכלכל את 

ברואיו ולפיכך תקנו זה השם שהוא מדת 

הדין והוראתו אלקות ואדנות. אבל התורה 

לא נתנה אלא בחסדו כדאמר )ישעיה מב( 

למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר כי איזה 

הנותנת להודיע דרכיו ומשפטיו שורת הדין 

לברואים והרי לא עשה כן לכל עובדי 

כוכבים שהם גם כן ברואיו ולפיכך תקנו 

 בברכת תורה שם זה שהוא מדת הרחמים.
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כנגד חיי מכח הך פסוק, דמבואר עד כמה זהו 

עצם החיים של יהודי לדבקו בו יתברך, והוא 

 הוא מהות החיים. והדברים נפלאים.

וע' בב"ח )או"ח סי' רצ"א( שמבאר בזה הא  26

שמביא שם הטור מימרא דריב"ל )שבת קיח.( 

דכל המקיים ג' סעודות ניצול משלש פורענות, 

 ניצול מענין א'. ע"ש!! ר"ל דבזכות כל סעודה

 

 מזוני -שלחן  –סעודת ליל ש"ק 

ובזה נבוא להציע שסעודת ליל ש"ק שהוא 

כנגד יצחק שמדתו מדת דין, משפיע מזוני, 

הוא של אברהם ואילו סעודת יום ש"ק ש

שמדתו חסד משפיע חיי שהוא התורה. 

 ונפרש עוד.

כמובא מהטור ליל ש"ק כנגד שבת 

בראשית, שהוא יסוד האמונה, האיך 

שבששת ימים עשה את השמים ואת 

הארץ, וכיודע מפי ספרים וסופרים, דכפי 

האמונה והבטחון של האדם, זוכה לפרנסה 

בנקל. ולכן מכיון שסעודת ליל ש"ק משפיע 

מונה, ומעידים בקידוש בפשרת ויכולו א

האיך שברא ועשה הכל, ממילא זוכים 

 לפרנסה ומזוני רויחי מזה.

ויש להביא סמוכין לזה מלשון הזוה"ק 

 .27הנדפס בזמירות בליל ש"ק

 חיי -ארון  –סעודת צפרא דשבתא 

ואולי סעודת יום ש"ק שהוא סעודתו של 

הוא כנגד הארון, מכיון שאברהם אבינו י"ל 

מבואר לעיל בטור שהוא כנגד השבת שכ

של מתן תורה, ולכן הוא כנגד הארון, 

התורה"ק, שהוא הוא החיי, כנ"ל בהנועם 

 אלימלך.

בתורתו של התוס' יו"ט הנ"ל הדברים ו

מומתקים עוד, מכיון דתורה הוא חסד, וזהו 

מדתו של אברהם אבינו. )וגם מצינו שתורה 

 תחלתו חסד וסופה חסד(.

שסעודת יום ש"ק מסוגל  עוד יש לצרף מה

ביותר לפנימיות התורה"ק, כמובאר בזמר 

להאריז"ל )הנדפס לפני קידוש(, ואולי שייך 

למה שהוא כנגד הארון, שהיה בקודש 

הקדשים, אשר הבחינה של הכרובים של 

פנים אל פנים ששייך אפשר לגילוי סתרי 

תורה כדמשמע ברש"י בתחלת שיר 

 .28השירים )א',ב'(

סעודות ש"ק שייך  בכלואף שמצינו ש

, מ"מ המקום שנתגלה לזכות לסתרי תורה

וכמו כן הוא דייקא בזמירות של יום ש"ק, 

                                                             
א 27 רָּ ַסדְּ ֵעי לְּ א בָּ נותָּ ֵהימְּ א ַדמְּ גָּ ַדרְּ ַאיהו בְּ  ַמאן דְּ

א ַשַבתָּ יָּא דְּ ֵלילְּ א בְּ תָּ עודְּ א סְּ נָּ קָּ ַאתְּ א. ולְּ תֹורָּ ַגין  פְּ בְּ

א בְּ  הָּ א יֹוַמין דְּ ל ַאינון ַשתָּ תֹוֵרה כָּ ֵרךְּ פְּ בָּ ַיתְּ ַההוא דְּ

ה לְּ  כָּ רָּ ַדֵםן בְּ נָּא ַאזְּ א יֹוַמין ַזמְּ ל ַשתָּ א כָּ כָּ רְּ בָּ ַאתְּ

א ֵרי תֹורָּ ַכח ַבפְּ תְּ א ַאשְּ א לָּ תָּ כְּ א וַברְּ ַשַבתָּ יָּא דְּ ַקנְּ

ַשַבתָּ  יָּא דְּ ֵלילְּ תֹוֵרה בְּ א פְּ רָּ ַסדְּ ֵעי לְּ ַעל ַכךְּ בָּ א וְּ

זֹוֵני. א וַבמְּ ַנֲהמָּ  בְּ

ונאמר דוגמא שלו על שם שנתן להם תורתו  28

תם דודים עודם ודבר עמהם פנים אל פנים ואו

ערבים עליהם מכל שעשוע ומובטחים מאתו 

להופיע עוד עליהם לבאר להם סוד טעמיה 

ומסתר צפונותיה ומחלים פניו לקיים דברו וזהו 

 ישקני מנשיקות פיהו:



 

 7עמ' 

השם משמואל )פרשת חקת  שמצינו בדברי

 .29שנת תר"פ( -

 -מנורה  –סעודת שלש סעודות 

 בני

, לש סעודותנציע עוד מה שסעודת שו

שהוא כנגד יעקב אבינו, כנגד המנורה, אשר 

א בדברי חז"ל אשר הרגיל מצינו בה להדי

בנר הויין לו בני ת"ח. וכמו כן מצינו ביעקב 

אבינו אשר מטתו שלימה. וזאת עולה יפה 

עם מה שראיתי מובא )באוצרות הסופר( 

מהחת"ס אשר שעת מנחה בשב"ק הוא עת 

 רצון להתפלל על בני.

עוד יש לומר בזה, אשר מכיון שצדיקים ו

 תסעודת שלש סעודוגילו אשר נאמר על 

שעה אחת של תשובה "אשר הוא ה

, לכן שפיר שייך לענין של "ומעשים טובים

בני, מכיון דעיקר תולדותיהם של צדיקים 

 מעשים טובים, כמש"כ רש"י ר"פ נח.

עוד י"ל בזה מה שראיתי מובא מרבי ו

 שבת פנחס אמרי)פנחס קוריצער זי"ע 

אשר בשלש סעודות נגזר א( "נאות ומועדים 

. וזהו ג"כ הג כל השבועעל האדם האיך יתנ

  הענין של "תולדותיהם".

יהא רעוא שנזכה לשאוב מהסעודות שבת 

 קודש כל מה שאפשר לזכות על ידם.

 

מען הסר ספק / הרב ל

ישראל מאיר ווייל, 

מח"ס וביום השבת 

 והשולחן כהלכתו 
שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים 

 במטבח
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עפימ"ש אבן עזרא פרשת נזיר )במדבר ו' ז'( דע 

העולם, והמלך כי כל בני אדם עבדי תאוות 

באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו כל מי 

שהוא חפשי מן התאוות, עכ"ל. דוגמא זו נאמרה 

בסעודת שבת, שעטרתה היא כשהיא על טהרת 

הקודש בלי להיות נמשך אחר עריבות גשמיות 

הסעודה, וזהו עונג שבת ולא עונג הסעודה. 

והסימן שיהיה כך באמת, ולא על קו הדמיון, 

נתגלים אז בסעודה רזין דאורייתא, כל הוא כש

איש ואיש לפי דרגין דיליה, כי אף שלזה הוא 

דבר פשוט, מ"מ לזה הוא דבר חדש וסוד ה', וכל 

איש צריך להתאמץ בזה. וזה הוא עטרת פתורא 

 .כשהוא ברזא יקירא

 

הכשרת תנור אפיה 

יד שנאסר, ותנור אפיה 

 שניה
 האם אפשר להכשיר תנור אפיה שנאסר?

קניתי תנור אפיה יד שניה, איך מכשירים 

 אותו?

צריך לשים לב, מנסיון, פעמים תשובה: 

רבות השאלה לא מדוייקת, כי תנור אפיה 

פרווה שנעשה בשרי או חלבי אפשר 

להכשיר בקלות על ידי ניקויו והרתחתו 

לחום הגהוה ביותר כשהוא ריק למשך חצי 

 .30שעה

אבל אם הוא נאסר מאיסור ממש, אם 

, דהיינו שבישל זיעת איסורנאסר על ידי 

בשר עם רוטב בתנור חלבי או להיפך, 

מועיל לו ליבון קל להכשירו, ולכן מספיק 

שינקה את התנור וירתיח אותו בחום 

 .31הגבוה ביותר

, איסור שנגע בותנור אפיה שנאסר על ידי 

רוטב בשר[ דהיינו שהניח בשר ]או שנשפך 

על קרקעית או על דפנות של תנור חלבי 

]או להיפך[, וכל שכן אם הניח בשר איסור 

או שנשפך רוטב של בשר איסור על 

קרקעית התנור, אין מועיל לו ליבון קל 

. וליבון חמור אי אפשר לעשות 32להכשירו

לתנור מחשש שיתקלקל ]מלבד תנורים 

מע' שזה  400שיש בהם רתיחה מיוחדת של 

י נחשב ליבון חמור[. ולכן התנור נחשב ודא

                                                             
ליבון קל מועיל להכשיר בליעת היתר כמבו'  30

סי' ג' בסי' תנ"א, ד'. ונתבאר בהשולחן כהלכתו 

 סעי' י"ד.
בליעה שנבלעה ע"י זיעה, ניתרת בליבון קל,  31

גם אם הבליעה היתה של איסור, כיון שזיעה 

היא כבישול במים ומועיל לזה הגעלה או ליבון 

קל כדין כלי שבלע איסור שנתבשל בתוכו. ואף 

שהטור ]סי' תנ"א, ט"ו[ כתב "כיסוי של ברזל 

רה, שמשימין אותו על חררה שנאפית על הכי

נראה לי שצריך ליבון כי ברוב פעמים נוגעת בו, 

" והביאו ועוד שהוא מזיע מהבל הקדירה שתחתיו

המג"א ]שם סק"ל[, ומשמע שגם בליעה שע"י 

זיעה צריכה ליבון, זה אינו, שכוונתו בטעם השני 

שעכ"פ מחמת זה יצטרך הגעלה, כ"כ המאמ"ר 

]סקכ"א[ וכ"כ הדרכ"ת סי' קכ"א סקנ"ג, וכ"כ 

ת ערוגות הבושם ]או"ח סי' קי"ט[. ועי' בשו"

בשו"ת מנח"י ]ח"י סי' ע'[ שכ"כ. ובליעה שע"י 

ריחא איננה מעבירה טעם כלל, כמבו' בסי' ק"ח, 

א' ובש"ך שם.   תנור מצופה אמאייל מבפנים 

והדלת עשויה מזכוכית חסינת חום )כעין פיירקס 

ודורלקס( ואת שניהם אפשר להקל להגעיל בדרך 

שביארנו שם סי' י"ז סעי' מ' וסעי' מ"ה, כלל וכמו 

ולכן לענין זה התנור נחשב כלי שאפשר להגעילו 

מותר להכשיר כלי מחלבי    ומועיל לו ליבון קל.

 או מבשרי לפרווה וכמו שביארנו שם סעי' נ"ד.

אין צורך להמתין כ"ד שעות לפני ליבון, דרכ"מ 

 סי' קכ"א סקט"ו.
ליבון חמור  כיון שבלע ע"י האור ממש וצריך 32

כמבו' בסי' תנ"א, ד', ט"ו, ועי' שו"ת מנח"י ]ח"ג 

סי' ס"ו[ שדן להקל, אמנם עיקר טעמי ההיתר 

שלו לא שייכים במקרים אלו, לפי שבולע ישירות 

 איסור, ולכן למעשה קשה להקל בזה.

טרף.   אבל עדיין מותר להשתמש בו 

בתבניות כשרות סגורות ומכוסות 

]וימתין שהתנור הטרף לא יהיה  33מלמעלה

[, אלא שצריך זהירות יתירה מפני 34בן יומו

שאם יבשל בתנור מאכל עם רוטב בלי 

מכסה המאכל ייאסר, וכן מותר לאפות בו 

בלי מכסה מפני שאין מאכלים יבשים גם 

צורך לחשוש לזיעה במאכלים יבשים בלי 

רוטב, ולכן רצוי ללבנו עד כמה שאפשר ע"י 

הרתחה כנ"ל ואח"כ להשתמש בו רק 

 בכלים מכוסים.

והקונה תנור מנכרי או מחילוני, נחשב 

 .35כמו תנור שנאסר על ידי איסור שנגע בו

  

* 

 שאלות בענייני שבת

ו סגירת 'טיטול' לפני זריקת

 לאשפה
האם מותר לסגור טיטול ולהדביקו לפני 

 זריקתו לאשפה?

, 36אם הסגירה היא בדבק, אסורתשובה: 

אבל רוב העולם נזהרים שלא להשתמש 

, 37בטיטולים שסגירתם בדבק אלא בסקוטש

ולכן מותר לסגור ולהדביקו בסקוטש לפני 

 .38זריקתו לאשפה

 

                                                             
החשש הוא רק מהעברת טעם שע"י זיעה,  33

וכשהקדירות מכוסות אין זיעה כמבו' סי' צ"ב, 

ועי' אגרו"מ ]יו"ד ח"א סי' נ"ט[ שאין כ"כ ח'. 

זיעה בתנורים שלנו, והארכתי בספר השולחן 

כהלכתו הי' א' והע' ז' שלמעשה המציאות שאין 

 זיעה בתנורים שלנו.
מפני שכשהוא בן יומו לכתחילה אין להניח  34

עליו כלים מותרים שיש בהם אוכל וכמש"כ 

ה. הרמ"א סי' צ"ב, ח' שלכתחילה יש להיזהר בז

ואחרי כ"ד שעות יש להקל, כן הורה הגרי"ש 

 אלישיב זצ"ל.
בספק יש להקל אחר י"ב חודש כמש"כ  35

הרעק"א בשו"ת סי' מ"ט, אמנם, נראה שאין לדון 

כ'ספק' דבר שמסתבר שהיה במשך הזמן כמבו' 

באו"ה כלל נ"ח סעי' ס"א לגבי ניצוצות וכעי"ז 

במשנ"ב סי' תנ"א סקס"ח לגבי ידיות הכלים, 

כן יצטרך הגעלה כודאי נאסר כי במשך הזמן ול

מצוי שנשפך רוטב מדי פעם או נופלת חתיכת 

 מאכל על התנור עצמו.
משום תופר, עי' רמב"ם פ"י מהל' שבת הי"א  36

 וסי' ש"מ, י"ד. 
משום שלרוב הדעות אסור תפירה לזמן ]עי'  37

סי' שי"ז, ג' וסי' ש"מ, ז', ונתבאר בוביום השבת 

 [.סי' י"ב סעי' ה'
כל תפיסה שאינה חיבור ממש אלא 'פטנט'  38

אינה נחשבת תופר כי תפירה היא חיבור, 

הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ולכן אין איסור תופר 

בסקוטש או באזיקונים, כי תפיסה שע"י פטנט לא 

נחשבת תפירה, ואפילו אם מדביק לעולם אין 

בכך כלום, וקצת סמך לזה יש במשנ"ב סוף סי' 

בכו בגדיו בקוצים שיכול ש"מ לגבי מי שנסת

להסירם משם ]ובאמת כל חיבור של סקוטש הוא 

 מעין סיבוך בגד בקוצים[. 



 

 8עמ' 

לשון לימודים / הרב 

 ליפשיץשמואל בר"י 

 שבשליחת המלאךהגזירה 
ַתי ֶאת הַ  ֵגַרשְּ ךְּ וְּ אָּ ֶניךָּ ַמלְּ פָּ ַתי לְּ ַלחְּ שָּ ַנֲעַני וְּ כְּ

בּוַסי. ֶאל ַהיְּ ַרַזי ַהַחַּוי וְּ ַהפְּ ַהַחַתי וְּ ֱאֹמַרי וְּ  הָּ

קַ  ש ַכי ֹלא ֶאֱעֶלה בְּ בָּ ב ּודְּ לָּ ךָּ ַכיֶאֶרץ זַָּבת חָּ בְּ  רְּ

 . ֶרךְּ ךָּ ַבדָּ ה ֶפן ֲאֶכלְּ ֵשה ֹעֶרף ַאתָּ -ב )לג,ַעם קְּ

 ג(

אחרי שחטאו ישראל בעגל התפלל משה 

לה' לשאת את חטאתם, אמר לו ה' 

להעלות את בני ישראל אל הארץ 

המובטחת, והוסיף כי יחד עמם יישלח 

מלאך. דבר שליחות המלאך נקרא בפסוק 

בָּ 'דבר רע', ככתוב ' ם ֶאת ַהדָּ עָּ ַמע הָּ ר ַוַישְּ

ע ַהֶזה רָּ תו ַא  - הָּ ֹלא שָּ לו וְּ ַאבָּ יֹו ַוַיתְּ יש ֶעדְּ

יו לָּ רע היה הדבר בעיניהם  .' )פסוק ד(עָּ

והתאבלו על כך. וכן רואים מתפילתו של 

טז( -משה שהוסיף לבקש מאת ה' )לג, טו

 שיזכו שילך עמם ה'.

מכך נראה ברור כי משה ובני ישראל ראו 

בשליחת מלאך דבר רע, והם ניסו לבטל את 

זו הגזירה. אלא שפרשה דומה מאוד 

בסוף פרשת משפטים, שם נאמרה לעיל 

ךְּ אמר ה' למשה ' אָּ ֹנַכי ֹשֵלַח ַמלְּ ַהֵמה אָּ

ַלֲהַביֲאךָּ ֶאל הַ  ֶרךְּ וְּ ךָּ ַבדָּ רְּ מָּ ֶניךָּ ַלשְּ פָּ קֹום לְּ םָּ

' )כג, כ(, שמלאך יישלח ֲאֶשר ֲהַכֹנַתי

לפניהם והוא יובילם אל ארץ ישראל. עולה 

איפוא התמיהה אם גזירה היא למה נגזרה 

 לו לבטלה רק כאן?שם ומדוע לא התפל

 השראת השכינה

בשאלה זו דנו רבותינו המפרשים, במאמר 

נביא את ביאורו של הר"י אברבנאל. הוא 

מפרש כי בפרשת משפטים נאמר להם 

לישראל כי ילך מלאך לפניהם, משום שהם 

לא יכלו לקבל את דרגת ההשגחה מאת ה', 

כמו שאמרו אל משה אחרי מתן תורה: 

ה ַעםָּ ' נַדֶבר ַאתָּ ַדֵבר ַעםָּ ַאל יְּ ה וְּ עָּ מָּ ַנשְּ ו נו וְּ

' )כ, טז(, הם לא היו מוכנים ים ֶפן נָּמותקַ ֱאלֹ 

לקבל דרגה זו, ובקשו לקבל את דבר ה' על 

 ידי שליח.

כיוון שאמרו ישראל כך, שלח ה' את 

מלאכו שילך עמם להביאם אל המקום 

אשר הכין להם בארץ ישראל, שם יהיה 

דרגה גבוהה עליהם להשתלם ולזכות למ

יותר. אולם בשלב זה במדבר נשלח להם 

בינתיים המלאך, ומשה ידע כי המלאך 

יהיה עמם רק עד אשר יבואו לארץ ישראל, 

 ולכן לא ביקש על כך דבר.

 הברית ושכרה

אלא שזכו ישראל וכאשר קבלו את 

התורה בשמחה כמו שמבואר בסוף פר' 

משפטים, והקדימו נעשה לנשמע כרת 

בינם לה', ועלו מהם  עמהם משה ברית

משה אהרן נדב ואביהוא וזקני ישראל 

'והשיגו מה שהשיגו' )לשון הרי"א(, הנה אז 

קבלו מתנה עצומה מאת ה' להיות מלכם 

הולך לפניהם בלא הנהגת מלאך, שכבר 

ראויים היו למדרגה זו. מתנה זו נאמרה 

להם בצוואת המשכן, כאשר נצטוו להקים 

וכם, ונאמר בית מעון להשראת השכינה בת

 להם כי ה' ישכון בו.

חֹור אך, כאשר חטאו בעגל '  וכו'נָֹּסגו אָּ

ה ַאֶתם ֱאֹלֵהינו ַמֵןכָּ ַרים לְּ ֹאמְּ ' )ישעיה מב, הָּ

יז(, הפרו בריתם ושוב לא היו ראויים לכדי 

השראת השכינה בתוכם, ובמאמר ה' 

ַכי למשה על שליחת המלאך הוסיף ואמר '

ךָּ  בְּ ַקרְּ )לג, ג(, ובכך בטלה ' ֹלא ֶאֱעֶלה בְּ

שלא מצוות המשכן ועבודתו. זו הגזירה 

ישלח  , אלאשכינתו ביניהם ב"היעלה הק

ה תלפניהם מלאך וימסרם להנהגתו. הי

בעיניהם בתכלית הרוע, והתאבלו  הרע

כאשה חגורת שק על בעל נעוריה, כי  העלי

ו ילך מאתה ויעזבה, ולא שתו איש עדיו עלי

 )ע"פ לשון הרי"א(.

* 

 לבני היה' ה עמם יעלה שלא הז דבר

 בתפילתו שמשה עד, מאוד רע ישראל

 עמם' ה וכרת כבראשונה למעלתם השיבם

 (י, לד) חדשה ברית

מעדני מלך / הרה"ג 

ר' מרדכי מלכא 

 הראשישליט"א, הרב 

לעיר אלעד, נשיא 

וראש מוסדות "אור 

המלך", מחבר ספרי 

שו"ת דרך המלך, אמרי 

 מרדכי ועוד

בקש חכמה חכם לב היינו מ

 ומחזיק תורה

ב ֶבן־ ֳהַליאָּ ַתַתי ַאתֹו ֵאת אָּ ַוֲאַני ַהֵנה נָּ

ל־ֲחַכם־ֵלב נָּ  ֵלב כָּ ן ּובְּ ַמֵטה־דָּ ךְּ לְּ מָּ ַתַתי ֲאַחֽיסָּ

ל־ֲאֶשר ַצַּויַתֽךָּ  שּו ֵאת כָּ עָּ ה וְּ מָּ כְּ  )לא, ו( .חָּ

ודרשו חז"ל במסכת ברכות דף נה ע"א 

אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא נותן 

כמה אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר ח

)דניאל ב'( יהב חכמתא לחכימין ומנדעא 

לידעי בינה. שמע רב תחליפא בר מערבא 

ואמרה קמיה דרבי אבהו, אמר ליה אתון 

מהתם מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה 

דכתיב )שמות ל"א( ובלב כל חכם לב נתתי 

 חכמה. 

ויש להקשות לכאורה הרי צריך להיות 

שי"ת יתן חכמה לטפשים ולא הפוך שה

לחכמים? ב: ועוד צריך ביאור מדוע כתוב 

חכם לב וכי חכמה היא בלב והרי החכמה 

 מקום משכנה בשכל?

ביאור האגרא דכלה מהו חכם לב שידע 

 את לב התורמים

וכתב האגרא דכלה, 'וכל חכם לב בכם 

יבואו ויעשו' וכו'. הוה ליה למימר וכל חכם 

כידוע מדקדוק לב שבכם, או אשר בכם, 

הלשון, אך באפשר הוא מרמז כי ראינו 

בעינינו שמי אשר עיני שכל לו יוכל 

להתבונן בנדבה הניתנת מיד האדם לצדקה 

איזה כוונה היה להנותן בזה, וכו' וז"ש וכל 

חכם לב בכם, ר"ל אותן חכמי לב אשר הם 

חכמים להתבונן בכם ופנימיותיכם, אותן 

אותו נדבה  יבואו ויעשו וכו', כי בראותם

שיש בה איזה כח פועל מגונה, לא ירצוהו 

לד' לא יתנו לו חלק בקדושה. וז"ש 'וכל 

חכם לב בכם', אותם שהם חכמים להתבונן 

בלבבות שלכם שיכירו בנדבות לב הפועל 

בנדבה, המה יבואו ויעשו את כל אשר צוה 

י"י, ר"ל כל הכלים לפי זכיות כל איש 

 בנדבתו. 

ן כתב: )דברי ר' צדוק הכהן מלובלי

סופרים אות טו( עיקר החכמה והידיעה 

כאשר נבלעת בלב, וכמו שאמרו בדואג 

)סנהדרין ק"ו ב( דתורתו מהשפה ולחוץ 

ולא בלב, ורחמנא ליבא בעי שיהיה נבלע 

בלב והלב נמשך אחר הידיעה והחכמה 

שבו, וזהו נקרא חכם לב שנאמר )שמות 

ל"א ו'( ובכל חכם לב נתתי חכמה דלמדו 

בהרואה )ברכות נ"ה א( דלא יהיב  מזה

 חכמתא אלא לחכימין:

 הקדמה לתפיסת העולם

עוד נראה לבאר, הנה נקדים ונאמר כאשר 

נשאל כל אדם מיהו חכם ישיב מי שיש לו 

כישרונות טובים יכול להיות חכם, כי עיקר 

החכמה באה לידי ביטוי בידיעותיו הרחבות 

והמקיפות שהשיג, ואף ככל שחכמתו 

וא במצב שמלמד אחרים ואינו גדולה ה

לומד מאחרים וק"ו מקטנים ממנו שאין לו 

מה ללמוד מהן, ולכן משכן חכמתו הוא 

במוח ולא בלב, אולם תורתנו הקדושה 

מלמדת אותנו אחרת שיש שילוב של הלב 

לתואר של חכם לב כי יסוד החכמה של 

התורה הקדושה מתחילה בלב ולא בשכל, 

שאים, ומשמעות הדבר נוגע לשני נו

הראשון. אין חכם בלי לב טוב כי דרך ארץ 

קדמה לתורה ובלי מידות טובות לעולם לא 

יכול להיות גדול בתורה, אולי יהיה לו 

ידיעות כמחשב, אבל אינה תורה הקדושה 

אשר מאצילה ומעדנת את האדם ומיישרת 

את דרכו והנהגתו עם הבריות, והשני. היות 
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וכל מקור התשוקות הוא הלב ושורש 

השגת החכמה הוא רק על ידי שיש לו את 

התשוקה ללמוד תורה, ומי שמפנה ליבו 

מיתר התשוקות ולהשתוקק לתורה הרי 

 הוא חכם לב.

 ביאור ראשון דרך ארץ קדמה לתורה

ובזה נבא לביאור לשונות המקרא, דבר 

ראשון. אין תורה בלי מידות ולכן כל חכם 

חייב להיות חכם לב שהמשמעות של הדבר 

ו לב טוב ואז זוכה להיות חכם, כי שיש ל

הלב מקור כל המידות ומי שאין לו מידות 

טובות אינו זוכה לתורה אלא אולי לידיעות 

ויתכן אף מוטעות כי אין תורה בלי דרך 

ארץ ואדרבא דרך ארץ קדמה לתורה, מפני 

שרק כאשר יש לאדם דרך ארץ הופך 

להיות כלי קיבול לחכמת התורה וזוכה 

א, ובלעדי זה אינו זוכה כי לסייעתא דשמי

כבר אמר שלמה המלך במשלי פרק ב )ו( 

מָּ  ֣ןַכֽי־ה' ַיתֵ  כְּ בונָּֽה ַעת֣דַ  יו֗פַ ַ֝מ  ה֑חָּ  וכאשר: ותְּ

 רצוי אינו הרי רעות מידות לאדם יש

כמת התורה, ח הארת יקבל וכיצד ת"להשי

ופעם שאלו את מרן הרב ש"ך זצ"ל על 

בות איזה גדול בתורה שאין לו מידות טו

והשיב כי לעולם לא יכול להיות גדול 

בתורה והוא עם מידות רעות ולכל היותר 

יהיה מחשב של ידיעות אך לא תורה ודבר 

 זה בדוק ומנוסה.

דבר שני. נראה לענ"ד שהתורה מלמדת 

אותנו שבכדי לזכות לחכמה צריך 

שישתוקק לחכמה, והדבר תלוי בליבו של 

האדם שהוא מקור כל התשוקות התאוות 

והרצונות, ובטבעו הרי נמשך להנאות עולם 

הזה, אולם החכם מפנה ליבו לאהבת 

התורה וכל תשוקתו סביב התורה והוא 

נקרא בשם חכם לב, ועי"ז זוכה שהשי"ת 

ממלא אותו בחכמה, וזהו כוונת הפסוק כל 

אשר נשאו לבו דהיינו שנושא את ליבו 

לרוחניות. ומצאתי שכן כתב הגאון ר' חיים 

 זצ"ל. שמולאביץ 

וזהו התחלת החכמה שבלב וכמו שאמרו 

בברכות )נ"ה א( מקרא דבלב כל חכם לב 

נתתי חכמה )שמות ל"א, ו'(. ועיקר החכמה 

במוח, אבל בלב הוא החשק. וחכמה תתאה 

עיקרה מצד החשק שבלב והיינו לב שיש בו 

יראת שמים שזהו עיקר הלב הישראלי. 

אבל כשאין בו יראת שמים על זה נאמר 

י י"ז, ט"ז( למה זה מחיר ביד כסיל )משל

 לקנות חכמה ולב אין.

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא

   

              

             

מפרדס הכהונה / 

הרה"ג ר' גמליאל 

הכהן רבינוביץ 

שליט"א, מח"ס 'גם אני 

אודך' כ"ח כרכים, 

'פרדס יוסף החדש' 

 ג"כ, ועוד

אם מותר לקנות תרופות 

 שיהיה בביתכדי 

ֵעֶגל  ַחן וגו'ַוַיַקח ֶאת הָּ ֵאש ַוַיטְּ ֹרף בָּ ַעד  ַוַישְּ

ֵני ַהַמַים ַוַישְּ  ק ַוַיֶזר ַעל פְּ ֵני ֲאֶשר דָּ קְּ ֶאת בְּ

ֵאל רָּ  )לב, כ(  ַישְּ

כתב אבודרהם )הלכות ברכות שער 

ההשקאה שהשקה אותם מעפר  :תשיעי(

 העגל היתה לצדיקים לחיים ולרפואה.

האם מותר לקנות תרופות  ,הסתפקתי

ב"מ, או הוי  -ולהניחם בבית לעת הצורך 

 כפתיחת פה לשטן חס ושלום. 

 

 קניית קבר בחיים

דון שליט"א מח"ס והגאון רבי ברוך ד

חשובים, כתב לי וז"ל: הנה כבר הובא בב"י 

)יו"ד סימן של"ט(, בשם שו"ת הריב"ש 

)סימן קי"ד(, שהבריאים הנוהגים לקנות 

קבר או תכריכין לעצמם בחייהן, אין 

חוששין בזה לפתיחת פה לשטן, וכן הביא 

ראיה מהגמרא במנחות )מא.(, גבי כלי 

כח שכך קופסא בזקן שעשאם לכבודו, ומו

נהגו ולא חששו בדבר. יעו"ש.  ורבים מן 

הפוסקים הביאו דבריו להלכה ולמעשה, 

להתיר לקנות חלקת קבר או תכריכין בחייו, 

וראה עוד במש"כ בזה הגאון רבי שמעון 

חירארי בשו"ת שערי צדק )סימן כ"ד(, שיש 

בזה אף מעליותא, שהרי כוונתו לשם 

כדי שמיים לשוב בתשובה לפני מיתתו, וגם 

להכיר את מקומו הראוי לו להטמן, ובזה 

גם חושך ריב ומדון מילדיו אחר פטירתו 

 שלא יריבו היכן לקברו. יעו"ש.

יש שסוברים שרק בדיבור שייך פתיחת פה 

 לשטן אבל לא במעשה

ומה עוד שיש לצרף דעת המהרש"א 

)כתובות ח: ד"ה אל תפתח פה לשטן(, שרק 

י הדיבור בדיבור שייך פתיחת פה לשטן, כ

מעורר מידת הדין. יעו"ש. וכן דעת השאגת 

אריה, שחשש פתיחת פה לא שייך אלא 

בהוצאה בשפתיו, אך במעשה לא חיישינן, 

וכמ"ש לבאר דבריו בשו"ת ויען אברהם 

איזראעל )השמטות סימן ו'(, ועפ"ז התיר 

לעשות ביטוח חיים, שאין בזה משום חסרון 

במה  אמונה או פתיחת פה לשטן. וראה עוד

שהאריכו הפוסקים בענין זה להתיר עשיית 

ביטוח חיים, בשו"ת אגרות משה חאו"ח 

ח"ב )סימן קי"א(, ובשו"ת יחוה דעת ח"ג 

 )סימן פ"ה(.  

 

 כיון שאולי יצטרך לזה אין חשש

ועוד יש לומר שכל דבר שהוא נצרך לעת 

הצורך אין בו משום פתיחת פה לשטן, 

ין זה שהרי יתכן אולי ויצטרך אותו, וכע

כתב בספר שלחן הלוי בעלסקי ח"א )עמ' 

רי"ב(, להוכיח מכמה תקנות חז"ל לאשה 

בכתובתה, שאם תתאלמן או תתגרש, 

תהיה לה קרקע מיוחדת לכסף כתובתה, 

 ולא חששו בזה לפתיחת פה לשטן. יעו"ש.

 

כל שיש בו צורך אין חוששין לפתיחת פה 

 לשטן

ועוד יש להוסיף ראיות רבות לדבר, שכל 

בו צורך אין חוששין לפתיחת פה  שיש

לשטן, וראיה לדבר מצפורה, ממה שמסופר 

בפרשת שמות, "ותקח ציפורה צור", 

ומפורש בזוה"ק )לך לך עמ' צג:(, שלקחה 

עמה תרופה. וכי מדוע לא חששה לפתיחת 

פה בלקיחת תרופה עמה, אלא שהדבר היה 

נצרך לעשיית ברית מילה. וכן בתחילת  

וחמושים עלו בני פרשת בשלח נאמר, "

ישראל", ופרש"י שלקחו כלי נשק. ומדוע 

לא חששו לפתיחת פה, ואולי לא יצטרכו 

כלל להלחם, אלא שהיה הדבר נצרך. וכן 

משה רבינו נצטווה לבנות ערי מקלט, לשם 

יברח הרוצח בשגגה, ולא חששה התורה 

לפתיחת פה, כי אולי לא תהיה הריגה ח"ו 

גרינוולד כלל. )וכ"כ בספר שבט מיהודה 

פרשת מסעי, שלכך נאמר שם "והקריתם 

לכם", היינו שלא בקבע, וכלשון התרגום 

"ותזמנון לכון", שלא יהיה כפתיחת פה 

לשטן(.  וכן היוצא למלחמת בית דוד היה 

כותב גט כריתות לאשתו על תנאי )שבת 

נו.(, ולא חשש לפתיחת פה לשטן. וכן 

תקנת פרוזבול שעשה הלל, לא חששו בו 

חת פה לשטן כמבואר בר"ן בשם לפתי

הרמב"ן )גיטין לו.(, וכן רבי ינאי כשהיה 

יוצא לדרך היה כותב צוואה לבני ביתו 

כמבואר בקהלת רבה )פרשה ג' סימן ג'(, 

ולא חשש לפתיחת פה. וכן כתבו הפוסקים 

להתיר להכין קרקע לבית הקברות או 

להוסיף קברות על בית עלמין ישן, ואין בזה 

דמת פורענות או פתיחת חשש משום הק

פה לשטן, והביאם בספר נטעי גבריאל ח"ב 

 )פרק צ"ה הערה ח'(. 

 

 יאמר בפיו שקונה תרופות אלו לגמ"ח
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וע"פ כל האמור מותר לקנות תרופות 

ולהניחם בביתו ח"ו לעת הצורך, ואין בזה 

משום פתיחת פה לשטן. ומ"מ אם חושש 

בכל זאת לדבר, טוב שיאמר בפיו שקונה 

אלו בין היתר לעשות בהן גמ"ח  תרופות

לכל מי שיבא ויבקש תרופות אלו, וישמח 

לתת לכל נצרך להן בהשאלה, ובזה חותם 

פה שטן לבל ישטין, כי בעשיית חסד יזכה 

לרפואה וחיים לו ולכל בני ביתו, באשר ה' 

איתו, ומלאך ה' ניצב לשמרו בשנתו 

ובקימתו, בלימודו ובאכילתו, וברכות לעד 

 תו. )עכ"ל(לו ולכל עד

משפטי צדקך / הרב 

יהודה טננהויז בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 מעלה עשן בקטורת
 על מעשה הקטורת ונו נצטווינפרשתב

ף ּושְּ  ה'ַוֹיאֶמר  ךָּ ַסַמים נָּטָּ ת ֵחלֶ ֶאל ֹמֶשה ַקח לְּ

ֶיה ַבד ַיהְּ ה ַבד בְּ ֹבנָּה ַזכָּ נָּה ַסַמים ּולְּ בְּ ֶחלְּ ל ) וְּ

סמנין היו בה וברש"י מבאר שי"א  לד(

ומפרט כיצד הם נלמדים מלשון המקרא. 

וכך מפורש בברייתא של פיטום הקטורת 

ששגורה בפיות עם ישראל בכל יום פעמיים 

באהבה, וכידוע מסגולת הקטורת לבטל כל 

 מריע.

והנה בברייתא אנו מזכירים שנותנים בה 

גם מעלה עשן ואין שיעור לכמותו אלא 

 תנו רבנן .(גנ)יומא  כלשהו ומקורו בגמרא

 ונתן את הקטורת על האש לפני ה'כתיב 

כשהיא בחוץ ) מלמד שנותן בה בקטורת

מלבד אחד עשר סמניה גם כל שהוא 

שגורם ל"ענן" ) מעלה עשן (מהעשב הנקרא

ומנין ( הקטורת להיות עולה זקוף כמקל

שנאמר: ונתן את שנותן בה מעלה עשן 

וכסה ענן  הקטורת על האש לפני ה'

הכפורת אשר על העדות ולא את  הקטורת

ימות, הרי דבעינן שיהא בו דבר שעושה 

 "ענן".

והואיל ואמר הכתוב "ולא ימות", הרי 

לקיים  הא אם לא נתן בה מעלה עשןלמדנו 

 או שחיסר אחת מכל סמניה"ענן" הקטורת, 

והקטירה כשהיא חסירה ולא נתקיים ענן 

הרי זה , ותשלימב ותהמשמעש"הקטורת" 

 .חייב מיתה

המשך הסוגיא מתבאר מדברי רב ששת וב

שלא נאמר כן רק בקטורת של יום 

הכיפורים אלא גם בקטורת של כל השנה, 

וכן מבאר התוס' תירוצו של רב אשי שגם 

בקטורת של כל שנה היה מעלה עשן 

 מעכב. 

דברי הבית יוסף שחסרון מעלה עשן אינו 

 פוסל ההקטרה ואינו מחייב מיתה 

א זו תמהו כולם והנה עפ"י המבואר בסוגי

( שכתב בנוגע ח קלג"או) בית יוסףע"ד ה

וכיון שאינם לכל התוספות על י"א סמנין 

באים אלא לתיקון לא מנאתם תורה בכלל 

הסמנים ומשמע שאפילו אם חיסרם אינו 

 והביא לכך ראיה מדברי הגמ' ,חייב כלום

)יומא לח.( שהביאו אומנים שהיו יודעים 

ם להעלות לפטם הקטורת ולא היו יודעי

עשן שלא היה מתמר ועולה אלא מפציע 

לכאן ולכאן ופירש רש"י שלא היו מכירים 

בעשב שהוא מעלה עשן ומשמע שניסו כן 

בהקטרת פנים וראו שלא היה העשן מתמר 

ועולה דבחוץ אסור להקטיר הרי שאע"פ 

שחיסר מעלה עשן הקטירו אותו והוא הדין 

 .לשאר דברים שאינם באים אלא לתיקון

רת יום הכיפורים או של כהן גדול קטו

 שונה

המשנה למלך )פ"ב מה' כלי המקדש( 

מאריך לבאר שכל העיכוב במעלה עשן 

הוא דוקא בקטורת של יום הכיפורים אך 

בקטורת של כל השנה אינו מעכב, ועפי"ז 

מיישב ג"כ פסקי הרמב"ם שבסוף הל' 

עבודת יום הכיפורים כתב שאם חסר מעלה 

לו בקטורת של כל עשן חייב מיתה, ואי

ובספר השנה הכתובה כאן לא הזכיר זאת, 

תירץ על פי מה שחידש  (בסופו) חכמת אדם

הגר"א על פי המדרש, כי אהרן עצמו היה 

רשאי להכנס בכל עת אל הקודש, ובלבד 

ולפי זה יש  ,שיעשה כסדר המבואר בפרשה

לפרש דברי הגמרא על קטורת של אהרן 

הניתנת בכל ימות השנה, ולא על קטורת 

 בחוץ. 

 מעלה עשן של האומנים מאלכסנדריה

ממה  הבית יוסףא שהביראיה ל בנוגע

תוס' שעשו האומנים מאלכסנדריה הנה ב

אותו מעלה ראיתי ש כתב )יומא לח.(ישנים 

)בית לא היה שום אדם מכיר אלא הם עשן 

אבל עשב אחר ששמו מעלה עשן אבטינס( 

היו מכירים אנשי אלכסנדריא שאם חיסר 

ואותו עשב היה  ,טורת חייב מיתהבק

מפציע לכאן ולכאן וזה אינו כל כך גנאי 

ולכך נאמר עליהם כל פעל ה' למענהו. 

וא"כ עיקר הקפידא זה להניח מעלה עשן 

 ולאו דוקא אותו שמתמר ועולה.

)הנ"ל( דוחה בענין אחר משנה למלך ה

חזרו והקטירו באותו יום פעם  שבאמת

ותם רת שהקטירו אואחרת לפי שבקט

 שיתכןהאומנים לא יצאו ידי חובתם ועוד 

בחוץ הבית יוסף ששניסו בחוץ ומ"ש מרן 

רת של ואסור להקטיר אפשר שעשו קט

שזה הרי חולין שלא כמתכונת הקטרת 

וניסו בחוץ אם היה מתמר  ,וכמבואר מותר

ועולה באופן שאין בראיה זו כדאי לדחות 

סוגיא שלמה שכתבנו לעיל דאם לא נתן 

בן ידיד על וב עשן דחייב מיתה.מעלה 

 . עי"שי "מאריך ליישב ראיית הבהרמב"ם 

מתוק לחכי / הרב 

אריה לייב גולדשטוף 

 מח"ס 'לב הארי'

הכיור  -בענין הכיור וכנו 

 הוא רק 'הכשר עבודה'
חְּ  רָּ ֹחֶשת לְּ ַכנֹו נְּ ֹחֶשת וְּ ַשיתָּ ַכיֹור נְּ עָּ ה וְּ צָּ

נַָּתתָּ ֹאתֹו ֵבין ֹאֶהל מֹוֵעד ּו ַתתָּ וְּ נָּ ֵבַח וְּ  ֵבין ַהַמזְּ

ַים ה מָּ מָּ  )ל, יח( שָּ

כתב הנצי"ב בהעמק דבר שמה שנכתב 

הציווי על עשיית הכיור כאן, ולא בפרשת 

תרומה יחד עם שאר הכלים, משום שכל 

הכלים נעשו לעבודה עצמה, והכיור היה 

רק 'הכשר לעבודה', להכשיר את הגברא 

 להכנס להיכל ולעבוד עבודה.

למה נכתב כאן על הכיור והנה יל"ע 

שהוא 'לרחצה', ובכל כלי המשכן בפרשת 

תרומה לא הוזכרה מטרתם מיד, ולא נכתב 

'מנורה להאיר' ו'שולחן ללחם' וכדו'. 

ונראה שלפי דברי הנצי"ב הדבר מבואר, כי 

כל הכלים היו כלי שרת בעצמותם, וגם 

שולחן בלא לחם ומנורה בלא להאיר היתה 

משא"כ הכיור כל  כלי שרת וחלק מהמשכן.

מהותו היא 'לרחצה', ואין לו שם כלי שרת 

 כשאין בו מים ואינו 'לרחצה'.

ובזה מבואר גם מה שנכתב כאן "ונתת 

שמה מים", שלכאורה צ"ב, דאם הכיור 

הוא 'לרחצה' א"כ בודאי שצריך ליתן בו 

מים, דאיך ירחצו בלא מים. אך להנ"ל 

מבואר, דנאמר בזה שהכיור אינו כלי שרת 

 ל זמן שאין בו מים ואינו 'לרחצה'.כ

]ובמשך חכמה ביאר מה שנאמר "ונתת 

שמה מים" ולא "ונתת בו מים", שנאמר 

בזה שגם כשאין את הכיור והכהן מתקדש 

ממים בכלי שרת אחר, צריך שיהיה קידוש 

המים והכהן 'שמה', דהיינו בין אוהל מועד 

למזבח ולא במקום אחר. ומבואר ג"כ דיש 

 לא הכיור[.'משכן' גם ב

 האם יש דין שיהיה מים בכיור כל הזמן

בתרגום יונתן )לקמן מ, ל( כתב "ושוי ית 

כיורא וכו' ויהב תמן מיין חיין לקידוש, ולא 

פסקין ולא סרין כל יומיא", ומבואר שצריך 

שיהיה בכיור כל הזמן מים לקידוש. ויתכן 

שנכלל זה במה שנאמר כאן "ונתת שמה 

בו בפועל מים כל מים", שיש דין שיהיה 

 הזמן, ובלי זה אין בו שם 'כלי שרת'.

אבל באמת דבר זה הוא מחלוקת רש"י 

והרמב"ם, דהנה אמרו בגמ' בזבחים )י"ט 

ע"ב( "אמר ריב"ח כל כיור שאין בו כדי 

לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשים 

בו", ופירש רש"י: "שאינו מחזיק מים 

ין כשיעור ארבע קידושין". והיינו שיש ד

שיהיה מקום בכיור להחזיק מים בשיעור 
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ארבע קידושין, אבל לא צריך שיהיה בפועל 

מים בשיעור כזה. אבל הרמב"ם )פ"ה 

מביאת מקדש הי"ג( כתב: "כמה מים 

צריכים להיות בכיור, אין פחות מכדי לקדש 

ממנו ד' כהנים", ומבואר שלמד בגמ' 

שצריך שיהיו בכיור בפועל מים בשיעור ד' 

 .קידושין

 הכיור וכנו כשני כלים נפרדים

מבואר בפרשה שיש ציווי על עשיית שמן 

המשחה ומשיחת כלי המשכן, ונאמר 

"ומשחת בו וכו' ואת ארון  בפסוק )ל, כו(

 העדות".

ויל"ע למה לא נאמר ציווי נפרד על 

משיחת הכפורת. וצריך לומר שהארון 

והכפורת אינם שני דברים, אלא אין שם 

 כפורת, ופשוט.'ארון' כשאין לו 

והנה בפסוק כ"ח מבואר הציווי על 

משיחת הכיור, ונאמר "ואת הכיור ואת 

כנו", ולא הוזכר הכיור לבדו ובכללו כנו, 

ומבואר שהכיור וכנו אינם נחשבים ככלי 

אחד. או שאף אם נחשבים ככלי אחד, מכל 

מקום הכיור כשר גם כשאין את כנו והוא 

 .אינו מעכב מהכיור מלהיות 'כיור'

ויש לבאר בזה את מה שנאמר לעיל )ל, 

, וצ"ב "ועשית כיור נחשת וכנו נחשת"יח( 

למה נכתב פעמיים 'נחשת' ולא יחד 

"ועשית כיור וכנו נחשת". ובהנ"ל מבואר, 

כי הדגיש הכתוב שאין הכן מעכב את 

 הכיור והם כשני דברים נפרדים.

                           לתגובות: 

 ביר נחשבה / הגאון

 נוביק הלוי יחיאל

 כולל א, ראש"שליט

 אשדוד, – יוסף דעת

 מרן הגר"ש ספרי עורך

 ל"זצ רוזובסקי

 מעט מן האור
הנה אנשי כנסת הגדולה בטלוה ליצרא 

דע"ז, ולפני כן הי' יצה"ר חזק מאד כידוע, 

והדבר תמוה מאד, איזה מין יצה"ר משונה 

כמובן איננו  -הוא זה, לעבוד עבודה זרה, 

"ו למצוא טעם בלעבוד ע"ז, וכתיב באים ח

אולם הדבר אומר  -אל תפנו אל האלילים, 

דרשני, מה מקום לסוג יצר רע משונה כל 

כך, וקשה הדבר להבין שהי' סוג כזה של 

תאוה גופנית, לעבוד ע"ז, דלכאורה ע"ז 

הוא ענין שקשור לשכל, ולא לענין גופני, 

 -ומה טעם הי' להם לשעבד עצמם לע"ז, 

זהו מכלל עניני התורה שצריך ונראה ש

ללמוד, והיינו את יסודות ושורשי הטעות, 

וכן כידוע מבואר בתחילת הרמב"ם 

 -בהלכות ע"ז שורש הטעות של עובדי ע"ז, 

וא"כ גם כאן צריך להבין, ובשלמא אם הי' 

ענין של תאוה גופנית הי' מובן, אבל 

 בפשוטו זה לא שייך לתחום זה, וא"כ צ"ע.

זה, דהנה הגר"א בהגהותיו ולכאורה י"ל ב

לסדר עולם, ביאר דכאשר בטלו יצרא דע"ז 

בטלה נבואה. והיינו משום דזה לעומת זה 

 עשה האלקים.

וי"ל דכאשר היתה נבואה, הי' יסוד של 

יראת שמים טבוע בבריאה, וכל אחד באופן 

טבעי היה נמשך אל הקב"ה, כאשר בעצם 

יש ענין בזה, שאדם באופן טבעי נמשך אל 

או, שיצרו וכוננו, ואדם גם מחפש לדעת בור

מי יצר אותו, וכמו שישנה תכונה שאדם 

מחפש לדעת ולהכיר את ההורים שלו, 

ואדם שלא הכיר את הוריו, לא ישקוט ולא 

ינוח עד שימצאם או ידע עליהם מה שיתכן 

לו לדעת. וכמו כן ישנו טבע לחפש את 

הבורא. וזה הי' מפותח מאד בזמן 

רה בישראל, ומשום שהנבואה היתה שו

הכי, הי' מצד שני היצר הרע מנסה להציע 

לאדם מוצא אחר, ולקחת את הרצון הטבעי 

להכרת הבורא, ולהטותו לחפש לעצמו 

משהו תחליפי חס ושלום, וכנגד הדביקות 

בהקב"ה שהי' טבוע בעולם ע"י הנביאים, 

וע"י השפעת הנבואה, כנגד זה ניתן כח 

עיקר ליצר הרע להציע משהו אחר, וה

 לצאת מעול מלכות שמים.

אותי עזבו הוא מה שהנביא צווח ואומר, "

מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות 

". כי אמנם נשברים אשר לא יכילו המים

ישנו צמאון גדול להכרת הבורא, ואת אותו 

צמאון מטה היצר לחצוב להם בורות 

 נשברים אשר לא יכילו המים.  

סימו עיניו של וכאשר אנשי כנה"ג הגיעו ו

יצרא דעבודה זרה, היינו סימו את עיני 

השכל, כי הי' יצה"ר שכלי, וכאשר סימו 

עיניו, לא יכל להטעות, אולם אז כבר לא 

הי' ניתן להשאיר השפעה של אמונה 

ודביקות של נבואה דלא תהיה בחירה 

שקולה, ולכן ירדה הדביקות, ופסקה 

 נבואה.

רים והנה י"ל דזכו לזה אחר הנס של פו

שקימו וקבלו, ואז הגיעו לדרגה של קבלת 

עול בדרגה גבוהה, שכבר לא הי' מקום 

ליצר הרע של פריקת עול, ולכן זכו לנצח 

אותו אחת ולתמיד, וסימו עיניו שלא יוכל 

להטעות בטענות שכליות. )ועי' מהרש"א 

 בסוגיא דיומא דף ס"ט ע"ב(.

והנה בזמננו אין יצה"ר של עבודה זרה, 

ליצר הרע להציע אלטרנטיבה,  כלומר אין

אולם הוא ממשיך לעבוד בצורה אחרת, 

להעלים את המתיקות של התורה. והוא 

מנסה כמו שהחובת הלבבות אומר אתה 

ישן והוא ער לך, להרדים את האדם, וזהו 

אשר אומר המסילת ישרים, שיודע הוא 

שברגע קט שאדם ירים את עצמו ויתבונן 

כל העבודה על דרכיו, יעלה ויעלה. וזו 

שלנו כיום. וכבר כתב אדונינו בעל חובת 

מעט מן האור דוחה הרבה מן הלבבות כי 

 ...החושך

עומקה של הלכה / 

הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט

 - ירושות בתחית המתים

 רבה שחטיה לר' זירא...
מסופר בגמ' )מגילה ז:( דרבה שחטיה לר' 

וחקר  זירא, למחר בעי רחמי עליה ואחיה.

בספר פתח עינים, האם אשת ר' זירא 

צריכה קידושין וכתובה מחדש אחרי שחזר 

לתחיה, מאחר שהותרה לשוק במיתתו. 

וכתב הבן יהוידע )מגילה ז:( שלא צריכה 

קידושין חדשים. והביא ראיה ממתן תורה 

שבכל דיבור ודיבור פרחה נשמתם של 

 שעתיד טלעליהם  הורידישראל, והקב''ה 

)שבת פח:(,  אותם והחיה מתים בו להחיות

 ולא מצאנו שקידשו נשותיהם שוב.

עוד הביא ראיה מהגמ' )נדה דף ע:( שאלו 

לריב''ח האם בן השונמית מטמא, והשיב 

להם מת מטמא ואין חי מטמא, וה''ה בזה. 

 בן על שאלו דלא)נדה ע:(  ש''רשוכתב ה

 ,וכל מכל מת לא כי, שקדם הצרפתית

 .ק''ברד כמבואר

אלו את הגר''ח קנייבסקי כאשר ש

שליט''א )שו''ת בעניני פורים ומגילת 

אסתר, הרב זאב אריה שטיגליץ( מה הדין 

במוות קליני כשהבעל חוזר להכרה, האם 

האשה צריכה קידושין חדשים? והשיב 

 הגר''ח שאין צריך )י.ש.ק.(.

. .  חקירות נפלאות.

חקירה מעניינת מעלה  תחית המתים:

 ישיבת ראש א"שליט ברלין הג''ר זאב

ברק )'עיון הפרשה' קובץ  בני יעקב' 'גאון

והוריש  מת מז עמוד נו אות יט(; אדם

לבניו את כל נכסיו, מה הדין כאשר המת 

 המתים ו'בא הרוג ברגליו', יקום בתחיית

 בה שזכו הירושה את יוכל להוציא האם

או לא? )צדדי החקירה; א. האם  היורשים,

ולם של ירושה אין לה הפסק ונשאר לע

היורשים, או דלמא ירושה היא כל זמן 

שהוא מת וברגע שהמת חוזר לחיים פג 

תוקף הירושה. ב. האם ירושה היא מכח 

המת כאילו הוא נותנו, ולכן יכול 

להפקיעו, או שהמיתה בגדר סילוק וייאוש, 

והיורש זוכה ממילא ואין סיבה להחזירו. ג. 
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האם אחר תחית המתים זה אותו אדם, או 

 ב אדם חדש(.שנחש

צריך גם לברר, מה הדין כאשר  אלמנה:

הבעל מת, ואשתו האלמנה נישאה לשוק 

בהיתר כדת משה וישראל, כאשר המת 

יקום לתחיה האם האלמנה חוזרת לבעלה 

הראשון, או דלמא הופקע האישות שלו 

ונשארת אצל השני. ואדרבה אולי יש לו 

איסור של 'מחזיר גרושתו' )צדדי החקירה; 

תה זה הפקעת האישות, או רק האם מי

שאין בעל וכאשר קם לתחיה חוזרת 

 לאיסורה הראשון(.

 דינים העולים

ירושות; אדם שמת וקם לתחיה, יש ירושות; אדם שמת וקם לתחיה, יש 

לחקור האם נכסיו חוזרים אליו מהיורשים לחקור האם נכסיו חוזרים אליו מהיורשים 

או לא. לדעת הקוב''ש כל הירושות או לא. לדעת הקוב''ש כל הירושות 

חוזרות. יש שדנו לומר שאין הירושות חוזרות. יש שדנו לומר שאין הירושות 

  חוזרות דירושה אין לה הפסק.חוזרות דירושה אין לה הפסק.

ההלכה אשתו אינה חוזרת ההלכה אשתו אינה חוזרת אלמנה; מצד אלמנה; מצד 

אליו, שהמיתה מפקעת את האישות כמו אליו, שהמיתה מפקעת את האישות כמו 

גט. אולם בזוהר כתוב שחוזרת לבעל גט. אולם בזוהר כתוב שחוזרת לבעל 

  הראשון.הראשון.

  וכיוצאוכיוצא  הדבריםהדברים  אלואלו  וכלוכלכתב הרמב''ם ''כתב הרמב''ם ''

''. ''. שיהיושיהיו  עדעד  יהיויהיו  איךאיך  אדםאדם  ידעידע  לאלא, , בהןבהן

ומבואר בגמ' על כגון דא, לכשיבוא, משה ומבואר בגמ' על כגון דא, לכשיבוא, משה 

  רבינו עמהם.רבינו עמהם.

גיליון מלא:  לתגובות וקבלת 

5047867@gmail.com  

פרחים לתורה / הרב 

 ישראל חיים בלומנטל

 סוד השולחן

יו. )לא, ח( ֶאת ֵכלָּ ן וְּ חָּ ֶאת ַהֻשלְּ  וְּ

זה סוד אומר הרמב"ן )שמות כה, כד(: 

השולחן, כי ברכת ה' מעת היות העולם לא 

נברא יש מאין, אבל עולם כמנהגו נוהג, 

דכתיב )בראשית א, לא( "וירא אלקים את 

וב מאד". אבל כאשר כל אשר עשה והנה ט

תחול עליו הברכה  -יהיה שם שורש דבר 

ותוסיף בו, כאשר אמר אלישע "הגידי לי 

מה יש לך בבית" )מלכים ב, ד ב(, וחלה 

הברכה על אסוך שמן וַמלאה כל הכלים. 

"כד הקמח לא כלתה וצפחת  -ובאליהו 

השמן לא חסר" )מלכים א, יז טז(. וכן 

ברכה, בו תחול ההשולחן בלחם הפנים, 

. ולכך אמרו וממנו יבא השובע לכל ישראל

''כל כהן שמגיעו כ'פול' אוכל ושבע'' )יומא 

 לט.(.

 יש מיש ולא יש מאין

מדברי הרמב"ן לומד המשגיח רבי ירוחם 

ממיר זצ"ל, שאין לומר שהנס של אסוך 

כל הנס השמן נעשה על ידי אלישע, אלא 

, כי נגרם על ידי מיעוט השמן שהיה שם

כבר חלה הברכה  –ש דבר כשיש שור

ותתווסף בו. ומה שאצלינו אין ברכה כזו, 

זה בעקבות הקללה של "וקוץ ודרדר 

תצמיח לך" )בראשית ג, יח( ו"בזיעת אפיך 

 תאכל לחם" )שם פסוק יט(.

העבודה במעשה המשכן היתה להעמיד 

את הטבע על מתכונתו המקורית שיש בו 

ברכה, לפני הקללה שבאה בעקבות החטא. 

ומד הטבע על מתכונת ששת ימי כשע

בראשית, יש בשורשו השפעה וברכה עד 

 אין קץ!

במצב כזה, גם שולחן 'פשוט' שאינו אלא 

'סימן לעושר וגדולה', יבוא ממנו שובע לכל 

 ישראל.

בדברי הרמב"ן התחדש שאין צריך להיות 

מלא על גדותיו כדי לזכות לברכה. מספיק 

בו  שיישאר 'שורש' כל דהו, וכבר תתווסף

 ברכה.

 אם שמוע בישן תשמע בחדש

הרב וולבה זצ"ל )בספרו עלי שור, חלק א' 

עמוד רל"ג( מוסיף שהוא הדין בלימוד 

התורה. הגמרא )סוכה מו:( דורשת על 

הפסוק "אם שמע תשמע" )דברים ל, יז(: אם 

תשמע בחדש, ואם יפנה  -שמוע בישן 

 שוב לא תשמע. -לבבך 

אם  בביאור הדברים, כותב שם רש"י:

יפנה לבבך להתייאש מלחזור על מה 

שלמדת, שוב לא תשמע. משתפנה לבך 

 לבטלה, שוב אין משמיעין אותך.

נמצא שעל ידי בחינה דקה של פינוי הלב, 

הופך האדם להיות בבחינת כלי ריקן, 

 שאינו מחזיק עוד!

כדי לחזור ללמוד דברים חדשים, מן 

ההכרח להתחדש ולהתמלא שוב. שורש 

שאר באדם. תפקידו רק דבר לעולם נ

להתחיל להתמלא, ואז תבא ברכת ה' 

 ויתקיים בו "שמע תשמע" גם בחדש.

 הלכה למעשה

השולחן ערוך )אורח חיים סימן ק"פ סעיף 

א'( פוסק: אין להסיר המפה והלחם עד 

אחר ברכת המזון. מבאר המגן אברהם 

במקום: כי הברכה אינה שורה על דבר ריק, 

מצינו אצל אלא כשיש שם דבר, כמו ש

 אלישע והשונמית.  

הבה נשכיל לא להיות כלים ריקים, אלא 

להיות מלאים ולחזור ולהתמלא, ואז 

תתקיים בנו הברכה "אם שמע בישן תשמע 

 בחדש"!

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

blu.israel@gmail.com  

 

פתגמי אורייתא / הרב 

יוסף חיים אלבוים, 

רייתא' בעמ"ח 'או

 ו'דעת חכמה'

 טעם איסור מנין

קֻ  ֵאל ַלפְּ רָּ ֵני ַישְּ א ֶאת ֹראש בְּ ֵדיֶהם ַכי ַתשָּ

ם וְּ  ֹקד ֹאתָּ שֹו ַלה' ַבפְּ נּו ַאיש ֹכֶפר ַנפְּ נָּתְּ ֹלא וְּ

ם )ל, יב(   ֹקד ֹאתָּ ֶהם ֶנֶגף ַבפְּ ֶיה בָּ  ַיהְּ

מדברי המפרשים מבואר, שטעם האיסור 

אין למנות את ישראל, משום שדבר המנוי 

הברכה שורה בו, ע"כ אם ימנו יש סכנת 

נגף. אמנם הדברים צ"ב, מה הנפקא מינה 

אם מונה על ידי שקלים או על ידי מנין, סוף 

סוף יודע את מנינם של ישראל, והוה כדבר 

המנוי, ולכאורה גם בזה שייכת בהם סכנת 

 נגף. 

ואין לומר שדין זה נוגע רק במונה את כל 

ו רק עשרה שבטים ישראל, כי בימי דוד מנ

בלבד. הרי שכל מספר אנשים בישראל 

 מביא סכנת נגף. 

גם אין לומר שמנין על ידי דבר אחר, כגון 

שכל אחד ימציא אבן קטנה ליד המונה, יש 

בו סכנה, ושאני מחצית השקל שהיה ניתן 

לבית המקדש לכפר על נפשותם ולכן היה 

מונע את הנגף. כי מצאנו ששאול ברצונו 

אם בטלאים, וכן בימי בית שני למנותם מנ

שרצו לדעת מנינם של ישראל ומנו על ידי 

חלבי הפסחים, גם בחלשים שהטילו ביום 

הכפורים עשו על ידי אצבעות, הרי שמנין 

 על ידי דבר אחר מותר. 

והנה בפשטות האיסור למנות את ישראל 

הוא איסור תורה, וכן משמעות הגמ' סוף 

קראת  ברכות, שאמר הקב"ה לדוד מסית

לי, הנני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות 

של בית רבן יודעים אותו, ונכשל במנין 

ישראל. הרי שהוא איסור תורה שאפילו 

תינוקות יודעים אותו. אמנם צ"ע מסוגיית 

הגמרא ביומא )כב:( שם דנו מדוע כשעשו 

פיס מי יעשה את עבודות המקדש, שהיו 

א מוציאים אצבעם ומונים, וז"ל הגמ': "תנ

הוציאו אצבעותיכם למנין, ונימנינהו 

לדידהו, מסייע ליה לרבי יצחק, דאמר רבי 

יצחק אסור למנות את ישראל אפילו לדבר 

מצוה, דכתיב ויפקדם בבזק. מתקיף לה רב 

אשי ממאי דהאי בזק לישנא דמיבזק הוא, 

ודילמא שמא דמתא הוא, כדכתיב וימצאו 

אדני בזק. אלא מהכא, וישמע שאול את 

ויפקדם בטלאים. אמר רבי אלעזר כל העם 

המונה את ישראל עובר בלאו, שנאמר 

והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא 

ימד. רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני 

לאוין, שנאמר לא ימד ולא יספר. אמר רבי 
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שמואל בר נחמני רבי יונתן רמי כתיב והיה 

מספר בני ישראל כחול הים וכתיב אשר לא 

יספר לא קשיא כאן בזמן שישראל  ימד ולא

עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין עושין 

רצונו של מקום. רבי אמר משום אבא יוסי 

בן דוסתאי לא קשיא כאן בידי אדם כאן 

 בידי שמים". 

והנה דברי הגמ' צ"ב מכמה פנים, ומלבד 

ובראש  –שאלות המפרשים על אתר 

השאלות, מדוע לא הביאו את הפסוק 

דכי תשא, עד שהביאו פסוקים  בתורה

משאול ופסוק אשר לא ימד וכדומה. עדיין 

צ"ב, א. שרבי יצחק ורב אשי לא הוכיחו 

שאסור, אלא הראו ששאול מנה את ישראל 

על ידי דבר אחר בלבד. ב. מדברי רבי 

אלעזר ורנב"י משמע שהוא לאו מדברי 

קבלה בלבד, ואילו לדברי רש"י והרמב"ן 

ות, הלא משמע ופשטות הסוגיא בברכ

שהוא איסור תורה ממש, ומה להם להביא 

 פסוקים מדברי קבלה. 

ועיין ביאורו של השפת אמת בסוגיית 

הגמ', שהן אמת ידעו שהוא איסור תורה 

מהנאמר בפרשת כי תשא, ]לאו הבא מכלל 

עשה, )ולכך לא מנאום מוני המצוות, 

ודוק([, אמנם רצו להוכיח שגם מנינם של 

, ועל זה הראו ששאול כמה יהודים אסור

יצא למלחמה ולא יצאו עמו כל ישראל 

ובכל זאת לא מנאם ממש, אבל מהאמור 

בתורה לא ידענו אלא על איסור מינוי של 

כל ישראל כולם. אמנם נדחק ליישב מדוע 

נחשב פייס למנין, הלא אינו צריך לדעת 

מנינם אלא רוצה רק לעשות גורל מי יעשה 

ל זאת מונה את העבודה, וכתב שצ"ל שבכ

 ויודע מנינם. 

 שני איסורים

ונראה לענ"ד, שיש כאן שני סוגי איסורים 

וענינים. א. מנינם של כל כלל ישראל, וזה 

איסור הנובע מצד מעלתם של ישראל, 

 –שהם זרע ברך ה' אשר לא יספר ולא ימד 

כחול על שפת הים. ב. איסור שיהיה איש 

מישראל מנוי, שלא יהיה עליו שם מספר, 

לא יקרא שלישי או חמישי וכדומה. ש

ולהבנת החילוק, הנה פייס זה שנעשה 

בכהנים, לצד הראשון אין כאן איסור, כי 

אינו מונה לדעת מנינם ואינו עובר על לא 

יספר, אמנם לצד השני הרי יש כאן איסור, 

כי סו"ס מונה את הכהן ונותן עליו מספר, 

שעתה הוא שלישי או חמישי. וכן בהיפך, 

נה את כל ישראל על ידי חרסים, הרי אם מו

שלצד הראשון יש כאן איסור, כי סו"ס יודע 

מנינם, ואילו ישראל הם אומה שאינה 

נספרת, אבל לצד השני אין כאן פגם, כי אין 

שם מספר על איש הישראלי, כי ספרו את 

 החרס שנתן ולא אותו, ובזה אין קפידא.

ושני ענינים אלו נאמרו בגמ' ביומא, 

ה הביאו שיש איסור פרטי על כל בראשונ

איש ישראל שיהיה בעל מספר ומנוי במנין 

כל שהוא, וזהו מאמר התורה, כי תשא את 

ראש וכו' שיספרו רק על ידי דבר אחר, 

והוכיחו משאול, שגם באופן שמונה חלק 

מישראל, או במקום שמונה לדבר מצוה 

]כדברי המהרש"א[, עדיין יש קפידא שלא 

חר, כי זהו איסור על כל למנות בלא דבר א

איש מישראל שלא יהיה עליו שם מספר 

במנין. ואח"כ נאמרו דברי האמוראים, שהם 

הביאו מדברי קבלה שיש איסור נוסף, שגם 

על ידי דבר אחר יש איסור כללי לספור 

כמה אנשים בכלל ישראל. אמנם זה לא 

נתקיים מעולם, כי גם מנינו של משה לא 

רק את הגדולים  כלל את כל ישראל, וכלל

מכ' ועד ס' שנים, נמצא שהתורה לא איירי 

באיסור זה, ולא נספרו מעולם לדעת את 

סכום מנינם. אמנם האמור בתורה עצמה 

איירי על עצם ספירת אנשים מישראל, 

ובזה יש איסור אפילו במנין של כמה 

אנשים בלבד, וטעם הדבר כי מסוכן הוא 

נו את להביא נגף, ולכן גם שבימי דוד לא מ

שלא נמנו אלא עשרה  –כל כלל ישראל 

 שבטים, בכ"ז שלט בהם נגף בפקוד אותם. 

ואיסור זה מוסכם הוא, וכמו שהעלה 

הרמב"ם )תמידין ומוספים ד, ד(, וכן כתבו 

הפוסקים, והפרי חדש )או"ח סימן נה( כתב: 

"יש ליזהר מלמנות את ישראל לגולגלותם 

"ב לראות אם יש מנין או לא, דאמרינן רפ

דיומא אסור למנות את ישראל אפילו לדבר 

מצוה, דכתיב וישמע שאול את העם 

ויפקדם בטלאים". וכן כתב המגן אברהם 

)או"ח סימן קנו(: "אסור למנות ישראל, 

אפילו אינו מכוון למנות רק להטיל גורל, 

אפילו לדבר מצוה, אלא מוציאין 

 אצבעותיהם ומונין אצבעותיהם". 

מה שאסור לגרום ונראה הטעם, שמלבד 

שתסור הברכה מישראל משום דבר המנוי. 

עוד יש חשיבות לכל איש ישראל מצד 

עצמו, ולא מצד שהוא חלק ממנין, ולכן אין 

להטיל על שום איש ישראל שם מספר או 

מנין, האם הוא שלישי או חמישי, להודיע 

 שבחן. 

 חינוך

 הרב/  בפרשה חינוך

 מיכל יחיאל

, מחנך, 'מונדרוביץ

 ומרצה, ת"ת נהלמ

 חינוכי

 ולא יהיה בהם נגף! 

חטא העגל מהווה כתם מכוער בתולדות 

עמנו, ואת השלכותיו אנו נושאים בכל דור 

ודור. 'תורה היא וללמוד אנו צריכים', 

למרות הגבלתנו בהבנת חטאי דור המדבר 

 את עצמנו'דור דעה'. כיצד אנחנו רואים 

 ב'סיפור' זה.

ֵרד ַכי ַשֵחת הקב"ה פוקד על משה ֶלךְּ 

רו ַמֵהר ַמן ַהֶדֶרךְּ ֲאֶשר ַצַויַת  ... סָּ ךָּ ׂשו ַעםְּ ם עָּ

ֶהם ֵעֶגל. חז"ל מתארים ואף מטהרים את  לָּ

בני ישראל, שטעו בחישוב הימים, מאמצי 

-השטן ותחבולותיו, התערבות אנשי הערב

רב, במטרה ללמד זכות על אבותינו. אך עם 

רו  מילה אחת ַמן  רַמהֵ קשה להתמודד: סָּ

. ַמֵהר, השליכו בחופזה את התורה  ַהֶדֶרךְּ

שזה עתה קיבלוה, ככלה שעודנה עטויה 

בשמלתה חופתה כביטוי חז"ל. זה מורה על 

 פגם במהות, על שיבוש ביסוד.

גם בימינו עדים אנו לעיתים להתפרקות 

מחרידה. נערים אשר מסיימים  -מהירה 

שנותיהם בת"ת ומתהלכים באחת ללא 

מצפון. יש גם אברכים שלאחר מצפן וללא 

שנות ישיבה סוגדים לעגלי זהב, וללא 

מסגרת מידרדרים ברוחניות. מה מאיץ 

 בורחיםשל ערכים? מדוע  פירוק מהיר כ"כ

הספר? הנושא כואב, -כתינוק מבית

 ומחובתנו להתבונן!

מעורר חובת התלמידים במבוא לספרו 

הרה"ק מפיאסצנא הי"ד כי מחנכים רבים 

ַצַּוים ת 'ציווי והרגל' בלבד. פועלים בשיט מְּ

)ציווי אינו דווקא בקפדנות, גם כשנאמר 

 ומרגיליםבנועם הוא עדיין מהווה ציווי( 

את התלמידים להנהגות כאלה ואחרות, 

, מבלי להגדיל את בפנימיותמבלי לחנך 

נשמת החניך. לדבריו, בנוסף לציוויים 

והקניית הרגלים )שאמנם נדרשים בעבודת 

'כלי תשמישו'(, עליו להוסיף  המחנך, והם

את מטרת  להביןודעת. על הילד  חינוךגם 

למהות 'עד שיאמר רוצה  להתחברהכללים, 

'. 'ציווי והרגל' פג תקפם ברגעי הסתר אני

פנים, ואילו המבינים עמידים יותר 

 ומתגברים.

פרק עצוב בתולדות עמנו הוא תקופת 

. הצאר הרוסי הנהיג גיוס הקנטוניסטים

. הללו 7-12ל ילדים יהודים, בני אכזרי ש

נחטפו בכפייה מחיק הוריהם והורחקו 

ממרכזים יהודים בכדי להשכיח מהם את 

השתייכותם המשפחתית והלאומית, 

ולגדלם ללוחמים מסורים למלכות. 

בהכשרה נדרשו לעמוד בתנאים קשים 

במיוחד, אימונים מפרכים עד קצה 

הסיבולת. הם נעשו לוחמים ללא חת, 

בחריצות ובהכנעה מוחלטת ושרתו 

לפקודות הצאר. החיילים הורגלו לעמוד 

ללא ניע בכפור, להסתפק בלחם צר ומים 

לחץ, לשרוד בתת תנאים. גדודי 

 הקנטוניסטים נודעו בעוז רוחם.
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חיילים אלה שוחררו משורות הצבא רק 

לאחר עשרות שנים. רבים ציפו לראותם 

יוצאים כאזרחיים יעילים ושקדנים, אנשי 

ש ומשכימי קום, כהרגלם עשרות מע

בשנים. אך בפועל הם היו עצלנים ורפויים, 

בילו את ימיהם הנותרים בשתייה ובשינה. 

! הרי בצבא יצרו מהם הדבר היה לפלא

'חיילי פלדה' והיכן כעת עוזם ואיה 

 גבורתם?

 רבינו החפץ חייםכאשר השמיעו באזני 

זי"ע תמיהה זו, הגיב שהוא אינו מתפלא 

החיילים המשוחררים, זהו  כלל ממצב

! במשך עשרות שנים תהליך חינוכי טבעי

אכן השכימו החיילים לפנות בוקר, אך לא 

. כל מחשבתם היתה על עצמםבשביל 

פקודת הצבא. כך גם צעדו מרחקים, 

התקיימו במיעוט  מזון, שרדו בכפור, ועוד 

פעולות קיצוניות. הם עשו זאת "כי המפקד 

תינו בכליון רוצה", ובליבם פנימה המ

 התחברועיניים לשחרור מהצבא. לא 

את ההנהגות, רק  הפנימולמעשים ולא 

ציפו ל'יום שאחרי' שהם יבלו בבית המרזח 

 ויהיו שרועים על מיטותיהם...

חּוהפותחת פרשת פרה  השבוע נקרא ַיקְּ  וְּ

ה. ניתן לדרוש )על המשק ה ֲאֻדםָּ רָּ ל ֵאֶליךָּ פָּ

 הויקחו לי תרומדברי האלשיך הק' על 

שנלמד לא מכבר( שתהליך ההיטהרות 

חטאת וטבילה -איננה חיצונית, הזיית מי

, בנ"י לוקחים, לקיחה ויקחובלבד, אלא 

בנפש פנימה, לחבור לרעיון הטהרה. 

ֵני ַמי  ַמַטֲהַרין,  ַאֶתםאשריכם ישראל! ַלפְּ

, בקרבנו. לא בנואתם! הטהרה מתחילה 

יָּה, מבלי  חָּ ַהנְּ  רלהסבימטהרים בכפייה, בְּ

את מהות ומעלת הטוהר. רק כשאדם 

 טהרה, הוא יזכה לה.'לוקח' 

ַצוֹות ולהרגיל. להעלות  יש לחנך, לא רק לְּ

עם התלמידים נושאים לדיון, לעודד 

התורה  מהותשיח על -שאלות, ולקיים רבי

 -והמצוה.  כך נראה בס"ד את בנינו 

תלמידינו בנשיאות ראש, בגאון ובשמחה, 

 בקדושה וטהרה.

בעבודת הקודש! יחיאל מיכל  בהצלחה

 חבר -מרצה  -מנהל  -מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com   

 הרב/  החינוך תורת

 ייעוץ, קמינר שלום

, והכשרה חינוכי

 קבוצות הנחיית

 והרצאות

 "והגדת לבנך"

הדיבור, הינו הכלי הנפוץ ביותר 

לתקשורת בינאישית. לרוב, באמצעות 

רים ובקשות, השיג והשיח אנו מעבירים מס

דיבורנו משמש לחיווי דעה, על ידו נענה 

תשובות לשאלות וכך מתנהלים רוב ענייני 

הקשר והתקשורת בין הבריות ]יתכן כי 

דוקא אפיקי תקשורת אחרים משפיעים 

יותר, וכפי שיובא להלן, אך עדיין השימוש 

בדיבור רב על השאר[. כי אכן הדיבור הוא 

כל קלינאי  , יעיד על כךכלי נאה לתקשורת

 תקשורת...

אם בימי שגרה מבורכת חשוב שנדע כיצד 

לדבר, שבעתיים תתעצם המשימה בעמדנו 

בפתחם של ימי חג הפסח, בהם נצטווינו 

במצוות 'והגדת לבנך', הכוללת סיפור 

'רבן  'והגדת'.יציאת מצרים בפה דווקא, 

שלשה דברים  שלא אמרגמליאל אומר כל 

בור בימים אלו לא יצא ידי חובתו... ', לדי

תפקיד נכבד, 'המרבה לספר הרי זה 

משובח', והיו מצדיקי הדורות שפירשו כי 

הכוונה היא שהמספר עצמו נעשה משובח, 

ומי אינו חפץ להשתבח, להתרומם על ידי 

אותם דיבורי קודש! מה היא אם כן הדרך, 

 הא כיצד?

הרי מטרתנו בסיפורי יציאת מצרים היא 

בנינו, להחדיר את האמונה בקרב 

להשרישה ולטעת בליבם של צעירי הצאן 

את יסודות עמנו ואמונתו הבלתי מסויגת 

בבורא העולם, זה היה הייעוד בהוציאו 

אותנו ממצרים, כנאמר "וידעתם כי אני 

ה'", ואת זו ציוונו להעביר לדורות הבאים. 

והאב האחראי, המסור והמאורגן, שכבר 

הספיק לשאת על שכמו כמה וכמה שקי 

חי עץ, אדמה ושאר ירקות עבור ימי תפו

החג הקרב, תוהה ושואל את עצמו, כיצד 

אתארגן גם רוחנית ללילה הקדוש והמיוחד 

הלזה, מה יהיו בו דיבוריי, מה אספר וכיצד 

אדבר באופן שאכן ישפיע ויותיר רישום 

ניכר, האם עלי לחפש 'ספרי קומיקס' 

עדכניים כדי שייקלטו הדברים וייחרטו 

 ו חובתי? בלבבות? ז

לעיתים נדמה כי דווקא בדורנו, דור בו 

המידע זורם כנהר שופע, רב הבלבול 

וגדולה המהומה. חסרה בהירות ורבים 

 מבקשים סדר לקראת ליל הסדר... 

נטלנו אפוא נוצת קולמוס ונר מאיר, בדקנו 

אחר כמה סוגי ואופני דיבור שכיחים ומידת 

השפעתם, ישמע חכם ויוסיף לקח. מתוך 

שלל הצורות ודאי יבחר הבוחר את כל 

האופן הנכון, המשפיע והמכריע למצוות 

הלילה ולכל דיבוריו החינוכיים בכל ימות 

 השנה כולה.

* 

מאמר זה עוסק, מטבע הדברים, בקשר בין 

הורים וילדיהם ובדיבורים הנשמעים אגב 

כך. הקשר הרצוי בין הצדדים הוא קשר 

די קבוע ובלתי תלוי, ובדרך כלל יבוא לי

 ביטוי בשלשה חלקים שונים:

: תקשורת שעיקרה תקשורת פיזית .1

דאגה למזונו של הילד, מלבושיו ושאר 

צרכיו החומריים, עליהם שוקדים ההורים 

ועמלים לספקם תמידין כסדרם. קשר זה 

 יתכן שיהיה קיים גם ללא אומר ודברים.

: דיבורים תקשורת מילולית .2

ם ושיחות, קצרות וארוכות, תכנים וענייני

שונים המושמעים על ידי ההורים/הילדים, 

 וכפי שיפורט בהמשך.

: שפת גופו תקשורת בלתי מילולית .3

של האב או הבעת פניה של האם, גם להם 

יש מה 'לומר'... כבר היו לעולמים הורים 

'קמצני דיבור' שלמרות זאת זכו לקשר 

משופר עם ילדיהם, הסוד היה שפת גוף 

ערכה נכונה, שפה ששידרה ללא קול ה

ואמון, ויתכנו גם מקרים הפוכים כתוצאה 

מהשמעת דיבורים נבובים של הערכה 

 כאשר הגוף בשפתו משדר את ההפך...

מחקרים רבים מצביעים על השפעתה 

העצומה של שפת הגוף לעומת השפעתו 

המזערית של הדיבור עצמו. אחוזים רבים 

מהרצאות ושיחות שמורים לשפה הבלתי 

אומר ודברים, מילולית המשודרת ללא 

חלק ניכר לטון הדיבור ואחוזים בודדים 

מיוחסים לתוכן, ודווקא מסיבה זו עלינו 

לפתח ולשדרג את דיבורנו, שכן רוב 

החפצים להשפיע עושים זאת על ידי 

הדיבור. דיבור נכון, אם כן, הינו מתכון 

לשיפור חיינו, לחיזוק הקשר עם הסובבים 

 לדינו.אותנו, ובעיקר מול תלמידינו ועם י

התקשורת המילולית מתחלקת לשלוש 

 קטגוריות עיקריות: 

 דיבור ביקורתי.  .1

 דיבור טכני.  .2

 דיבור רגשי.  .3

משמש אותנו בעיקר כדי דיבור ביקורתי 

להגיב לאחר מעשה, אם על התנהגות או 

מקרה שהתרחש בסביבתנו או אפילו על 

דעה וגישה שהושמעה בניגוד לדעתנו. 

לאלו הנמצאים הביקורת תועבר בדרך כלל 

תחת אחריותנו כמו תלמידים, ילדים או 

עובדים ולעיתים אף על בעל עמדה מקביל, 

עמית לעבודה או שכן. במקרים מסוימים 

נעז גם להביע ביקורת למנהל או בעל 

 סמכות אחר הנמצא בהיררכיה מעלינו.

הינו שם כולל לכל אותם  דיבור טכני

עניינים טכניים ודיבורי סרק שאין בהם 

שמעות מחייבת כדוגמת בירורי מחירים מ

והתעניינות על מוצרים, שיחה טכנית עם 

מלאכה או איש מקצוע, בקשת הכוונה -בעל

 כיצד מגיעים למקום פלוני ועוד.

מגלה ומשמיע ביטויי  הדיבור הרגשי

אנושיות בשיחה, המון רגישות מחשבה 
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והתחשבות משולבות בו, מילות הערכה 

הוא אחד מסימני יהיו חלק ממנו והעידוד 

ההיכר הקבועים שלו. היחס שהוא מעניק 

שונה לחלוטין, אפשר וניתן לשאוב ממנו 

חיזוק מלוא חופניים, ולרוב קשה לעצור 

שיחות עם דוברי השיח והדיבור הרגשי, 

 דבריהם נעימים וערבים לאוזן שומעיהם.

התחבולה  בתחבולות תעשה לך מלחמה:

ני או וה'קונץ' הם להכניס בכל דיבור טכ

ביקורתי גם רגש, להפוך כל שיחה למשהו 

שיש בו רגש והרבה. נחשוב לרגע ונזכר כי 

במקרים רבים בהם היינו מעוניינים 

להשפיע, להעביר מסר או דרישה, הצלחת 

ומימוש שאיפה זו היתה תלויה במידת 

הרגישות והרגש שעירבנו בשיחה. אם 

קדמה לה מחשבה תחילה, הכנה ותכנון 

ת מבוקשינו מבלי להתעלם כיצד נשיג א

מהבנת הזולת וצרכיו, וסביר להניח 

שדברים אלו הושמעו במהלכה, לרוב, 

זכתה בקשתינו להתייחסות מכובדת 

 ובמידת האפשר לטיפול הולם.

דיבור המותיר רושם כללי עלינו לזכור, 

של ביקורת ואי שביעות רצון, מפחית 

במידה רבה את האפקטיביות של השיחה 

יענות מוגברת לא תהיה ויעילותה. ה

במקום כזה, תחתיה תופיע מעין 'חסימה' 

והתבצרות בעמדה, סוג של מאבקי כוח 

סמויים מי יכופף ראשו ויוכרח לוותר וכדו'. 

כך בכל תחום ועל אחת כמה וכמה בחינוך. 

 בנים ותלמידים כאחד. 

הכניסו אם כן 'לב' בחומר ובמסרים אותם 

את הנכם מעוניינים להעביר. הדגישו 

הרובד האנושי בכל נושא, רגש רגיש מרגש 

וגורם לדברים להתקבל בלב שומעיהם. לא 

רק כשמעבירים ביקורת הדברים נכונים 

אלא בכל העברת מידע. הקדישו מחשבה 

והתייחסות לא רק ל'מה' אלא גם ל'איך'! 

כשמלמדים דברי חז"ל ומעוניינים 

שדבריהם יקלטו ויעשו פרי, שומה עלינו 

וחיבור אליהם. העשרת ליצור קשר 

התלמיד או הבנים והבנות בשולחן השבת 

חשובה, אך חשובה לאין ערוך תהיה 

העשרה עם 'לב'. בבת אחת ידע ותוכן 

הופכים למשהו מוחשי וחי, משהו 

שמתחברים אליו ונושמים אותו גם בדורנו, 

 דור עקבתא דמשיחא. 

כדי לתת כלים מעשיים ודרכי פעולה 

ו השיעור הבא לשולחן השבת הקרוב א

בכיתה, נביא כאן מספר עקרונות וכללים, 

מ'השטח', וכמובן שיש להתאימם לאופי 

המשפחה, לקהילה, לכיתה ולאווירה 

השוררת בה בשנה זו, והבשורה הטובה, 

כל אחד זוהי בהחלט מיומנות נרכשת... 

 יכול!

 

 חידות

שאלות  –חדוותא 

לחידודא בפרשת 

/ הרב בנימין  השבוע

מח"ס לוי, צבי יהודה 

לקוטי רש"י וליל 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת כי תשא
לאיזה פסוק בפרשתינו רמזה  .א

 אסתר בדבריה?  ומי עוד רמז ע"י פסוק זה?

היכן בפרשתינו נמצא רמז  .ב

 למרדכי?

איזה דבר היה משותף לבגדים,  .ג

 לקלעים ולחלק ממזבח הנחושת?

 שונים מקודשים מקומות שתי אלו .ד

 נקראו )ומדוע זהה בשם בפרשתינו נזכרים

 כן(?

 היכן הוזכרו תפילין? .ה

 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( 

 נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

 

 תשובות ל'חדוותא' הקודם

אילו מבגדי הכ"ג היו כפולים  .א

 )במהותם או בשמם(?

שהיא כמין חלוק כמו הכתונת,  .1

( מעילו, וכמבואר ברש"י )כח, ד ד"ה מעילה

, אלא הכתונתהוא כמין חלוק, וכן 

שהכתונת סמוך לבשרו, ומעיל קרוי חלוק 

העליון: ע"כ. )ומשמע שהיו לו בתי ידיים, 

ודלא כמקובל לצייר( וא"כ יש כאן שני 

 בגדים באותה מהות.

בוַע החושן,  .2 כמפורש )כח, טז( רָּ

ֶיה  פּולַיהְּ בֹו: וא"כ  כָּ חְּ ֶזֶרת רָּ כֹו וְּ רְּ ֶזֶרת אָּ

 ו כפולה.מציאות

חשב , שחלק מתכליתו היה האפוד .3

ועל שם ד"ז נקרא לאבנט. , בדומה האפוד

ֵאפֹוד, כפירש"י  ַעיל הָּ המעיל )שם לא( מְּ

שאפוד ניתן עליו )שם( את מעיל האפוד. 

 : לחגורה

כמבואר ברש"י )שם פסוק המעיל,  .4

( ועוד אומר לי לבי, שיש ראיה אפודד' ד"ה 

ד חגור שהוא מין לבוש, שתרגם יונתן ודו

 אפוד בד, כרדוט דבוץ, ותרגם כמו כן

, כרדוטין, במעשה תמר אחות מעילין

אבשלום, כי כן תלבשן בנות המלך 

ב יג, יח.(, ע"כ. -)שמואל מעיליםהבתולות 

 נמצא שהאפוד משותף בשמו עם המעיל.

איזה דבר )חוץ מהשש( היה  .ב

 משותף לכתונת ולחושן?

ַׂשיתָּ  עָּ ֹצתַמשְּ בחושן נאמר )כח, יג( וְּ ב:  בְּ  זָּהָּ

וכן הכתונת היתה עשויה משבצות לנוי 

ַדים ֲאֶשר  גָּ ֵאֶלה ַהבְּ שנא' )שם פסוק ד( וְּ

ַעיל  ֵאפֹוד ומְּ ֵבץַיֲעׂשו ֹחֶשן וְּ ֹתֶנת ַתשְּ וכו'.  ּוכְּ

, עשויין משבצות לנויופירש"י תשבץ. 

והמשבצות הם כמין גומות העשויות 

בתכשיטי זהב למושב קביעת אבנים טובות 

ומרגליות, כמו שנאמר באבני האפוד 

מוסבות משבצות זהב, ובלע"ז קוראין אותו 

 קשטונ"ש:

וביאר באבן עזרא )שם ד"ה וכתונת 

תשבץ( שהיא משובצת לבדה ולא כן כתנת 

בניו. והתשבץ עשוי לכבוד אהרן, ע"כ. 

וכלומר שהמשבצות נועדו להבדיל בין 

הכה"ג לכהן הדיוט שאף להם הייתה 

 כתונת. 

ציווי מפרשת תרומה נשנה  איזה .ג

 בפרשתינו?

ֵני  בפרשת תרומה נאמר )כה, ב( ַדֵבר ֶאל בְּ

ֵאל רָּ חּו ַלי ַיׂשְּ ַיקְּ ה וכו' ושם )פסוק ו'(  וְּ רומָּ תְּ

ֹאר  נאמר וכו'. ובפרשתינו נשנה ֶשֶמן ַלמָּ

ֵני  ַצֶוה ֶאת בְּ ה תְּ ַאתָּ הציווי, שנא' )כז, כ( וְּ

ֵאל  רָּ חּו ֵאֶליךָּ ֶש ַיׂשְּ ַיקְּ ַתית  ֶמןוְּ ַזַית זָּךְּ כָּ

אֹור  ַמיד: וצ"ב עצם מה ַלמָּ ַהֲעֹלת ֵנר תָּ לְּ

שחזר ונשנה הציווי, וגם מדוע נכנסה כאן 

המנורה בין הכלים )שביניהם כבר  עבודת

 נזכרה המנורה( והמשכן לבין בגדי הכהונה.

 וכדי לבאר יש להקדים כמה שאלות:

 בגדי כהונהמדוע לא נאמר ועשית  .1

ֵדי ֹקֶדש אלא )כח, ב( וְּ  ַׂשיתָּ ַבגְּ ַאֲהֹרן עָּ  וכו'לְּ

מדוע מזבח הזהב מוזכר בפרשתינו  .2

)ל, א( ולא בין הכלים בתרומה כפי שנשנו 

 יחדיו בויקהל.

מדוע בפרשת מזבח החיצון לא  .3

. וכן לא מוזכר מה אהרן ובניו נזכרו כלל

עושים במזבח, ואילו במזבח הפנימי מוזכר 

ַכֶפר נָּהַעל ַקרְּ ַאֲהֹרן  )ל, י( "וְּ יו ַאַחת ַבחָּ  ".ֹנתָּ

ע"ש מה נקרא מזבח הזהב  .4

ה"מזבח", הלא נאמר שם )ל, י(  ֹעלָּ ה  וְּ חָּ וַמנְּ

יו: וא"כ לא נזבח עליו  לָּ כו עָּ ֵנֶסךְּ ֹלא ַתןְּ וְּ

דם חטאת  כלום, ויש שביארו שהוא מחמת

שהוזכרה  , ובזה מתבאר גם הטעםהכיפורים

 עבודה זו.

( והנה בתחילת בהעלותך )במדבר ה, ב'

ביאר רש"י בטעם סמיכות פרשת המנורה 

לפרשת הנשיאים, שחלשה דעתו של אהרן 

", שלך גדולה משלהםואמר לו הקב"ה "

שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. נמצא 

שבהדלקת הנרות יש מעלה וחשיבות 

לאהרן. וא"כ אפשר ליישב הכל, שפרשה זו 
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ולכן מוזכר שמו  בכבודו של אהרן עוסקת

 הדלקת המנורהת פרשת בפירוש, וגם מוזכר

לכבודו. וגם פרשת המזבח ששמו מזבח 

הוא מחמת עבודת יוה"כ שכשרה רק 

 מוזכרת כאן לכבודו. באהרן

איזו פעולה מתקוני הזבח נעשתה  .ד

 בפרשתינו בהיפוך מהאופן הרגיל?

שידי הכהן  תנופת איל המילואים והלחם,

בד"כ למטה וכאן ידי הכהנים היו למעלה, 

הכהנים בעלים ומשה והטעם, שכאן היו 

תָּ ַהֹכל ַעל ַכֵפי  ַׂשמְּ כהן, שנא' )כט, כד( וְּ

ה נופָּ ם תְּ תָּ ֹאתָּ ֵהַנפְּ נָּיו וְּ ַעל ַכֵפי בָּ ֵני  ַאֲהֹרן וְּ ַלפְּ

יָּ: ופירש"י על כפי אהרן וגו' והנפת. שניהם  יְּ

עסוקין בתנופה, הבעלים והכהן, הא כיצד, 

ובזה כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, 

 אהרן ובניו בעלים ומשה כהן:  היו

באלו ב' מקומות מוזכר יוה"כ  .ה

 ברש"י בפרשה?

יו ַאחַ  .1 ֹנתָּ ַכֶפר ַאֲהֹרן ַעל ַקרְּ ת )ל, י( וְּ

נָּה ַמַדם ַחַטאת ַהַכֻפַרים ַאַחת ַבחָּ  נָּה ַבחָּ

יו. ופירש"י  וכפר אהרן. מתן דמים לָּ ַכֵפר עָּ : יְּ

הוא שנאמר  ביום הכפורים, אחת בשנה.

מות ויצא אל המזבח אשר לפני ה'  באחרי

וכפר עליו )ויקרא טז, יח.(: חטאת הכפרים. 

הם פר ושעיר של יום הכפורים, המכפרים 

 על טומאת מקדש וקדשיו: 

ם הַ  .2 שָּ בָּ ַעת יַָּמים ַילְּ ֹכֵהן )כט, ל( ַשבְּ

נָּיו ֲאֶשר יָֹּבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד יו ַמבָּ תָּ  ַתחְּ

ֵרת ַבֹקֶדש: ופירש"י י שָּ לבשם הכהן. אשר לְּ

יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולה, 

כשימנוהו להיות כהן גדול: אשר יבא אל 

אהל מועד. אותו כהן המוכן להכנס לפני 

וזהו כהן גדול, שאין ביום הכפורים,  ולפנים

כשרה אלא בו )יומא  יום הכפורים עבודת

 עג.(: 

 הערה:

בפרשת תרומה חקרנו אם המזבח היה 

ובעניין זה נמצא  חלול או כולו מלא.

מזבח מקטר בספורנו בפרשתינו )ל, א( 

שיספיק בו מעט אש לקטרת בלבד,  קטרת.

, ולא יצטרך להיות חלול ולמלאותו באדמה

כמו שהוצרך למזבח העולה לעשות האש 

 תמיד על האדמה. 

 סיפור

סיפור מיוחד / הסופר 

 הרב יאיר וינשטוק

 הגחלת העלתה עשבים
ן, שביל צר יער לכל מלוא רוחב העי

מתעקל בינות לעצים ושתי דמויות פוסעות 

 על השביל.

יום חם הוא אותו יום ולשני האנשים 

הפוסעים בניחותא קשה היא הדרך. טעונים 

הם בצרורות כבדים המכותפים על שכמם. 

כדי להמלט מן השמש היוקדת בחרו להם 

נתיב בין העצים המצלים, אך בעוד כברת 

זור אל הדרך דרך נאלצו לסטות משם ולח

 הראשית הכבושה באלפי גלגלי מרכבות.

פוסעים הם שני האחים הקדושים, הרבי 

ר' זישא והרבי ר' אלימלך מכפר לכפר 

ומעיר לעיר. עורכים הם גלות למרק את 

גופם ולזכך את החומר, לבל יפריע להם 

במפגש התמידי עם עולם הרוח אליו הם 

 נמשכים ונשאבים משחר נעוריהם.

מושכת סחטה מהם את טיפת ההליכה המ

הכוח האחרונה. חשים הם שאלו הצעדים 

 האחרונים בטרם יפרשו למנוחה קצרה.

שקשוק אופני עגלה נשמע מאחוריהם. בני 

זוג יהודיים ישבו בעגלה פתוחה וטעונה 

בכדים גדולים, מוגפים בקפידה במכסים  

מלופפים בחבל ומשיחה. היא ישבה מאחור 

עגלה ונוהג בעוד בעלה יושב בקדמת ה

 בצמד סוסים במושכות. 

רגש רחמנות התעורר בלבו למראה שני 

ההלכים שפניהם הביעו עייפות ותשישות. 

לא המתין עד שאלו יפצו פה ויבקשו, 

ומיוזמתו הוא הציע להם ברוחב לב לעלות 

 על העגלה.

 הם סרבו בתקיפות.

"לא נוכל לשבת על עגלה שאשה יושבת 

אשה בעגלה  בה, איננו יכולים לנסוע עם

 אחת".

בעל העגלה התקצף כולו. הוא מציע להם 

ברוב חסדו הזדמנות לפוש ולתת לסוסים 

לגרור אותם יחד עם צרורותיהם, והם 

מסרבים מנימוקים של חסידות יתרה. לפי 

שלא ניחן בעינים חודרות ובינה יתרה, שפט 

אותם על פי בגדי הכפריים הבלויים שלבשו 

שב אותם וכובעי הקש שלראשיהם, וח

פרחי. בפנים מסמיקות מכעס נטל -לארחי

את המושכות לידיו והדהיר את הסוסים 

הלאה כשהוא משאיר את שני האחים 

 מאחוריו.

 "מה אתה עושה? עצור!"

בעל העגלה השתומם כולו. הקורא אליו 

 היה לא אחר מאשר זוגתו הכשרה. 

 "מדוע?" קרא בלא להסב פניו. 

מעט רוגז "אינך רואה שהם אנשי מעלה?" 

חלחל בקולה של האשה שהכירה בטיבם 

של אנשים יותר מבעלה. קלסתרי פנים 

מעודנים כאלו לא ראתה הרבה. "כיצד 

אתה מסוגל להתאכזר על שני יהודים אלו 

 ולתת להם לצעוד ברגליהם?"

 "שמעת מה שהם אמרו?" 

 "שמעתי".

"ומה הם אמרו?" בחן בעל העגלה את 

 אשתו.

על העגלה  "שהם לא יכולים לעלות

 בגללי".

 "נו?"

"לא אכפת לי לרדת" אמרה האשה ברוחב 

לב. "אני יכולה ללכת מעט ברגל מאחורי 

 העגלה, רק אל תיתן לסוסים לרוץ".

"בשום פנים ואופן" התקצף בעלה עוד 

יותר. "אם העניים המרודים האלו ניחנו 

בגודש חוצפה שלא נאה להם לעלות 

הם  לעגלה שאשה יושבת בה, שיסבלו מכך

 עצמם, ואל יתייהרו בצדקתם".

אולם רחמיה של האשה גברו. היא 

הביטה לאחור וככל שראתה את שני 

הדיוקנאות הטהורים, ראתה עד כמה 

צדקה בהשקפה ראשונה. שני צדיקים 

נסתרים הם, היתה בטוחה, מסתתרים 

מתחת ללבושי נוודים, אולם את זיו הפנים 

הבוהק בזוהר של קדושה אינך יכול 

יא גם תחת אלף אלומות חציר. קמה להחב

ממקומה, נטלה את המושכות לידיה 

בחוזקה, סובבה את הסוסים כלעומת 

שבאו, והדהירה אותם היישר לעבר שני 

 ההלכים. 

הבעל היה כה מופתע והמום עד שדמם 

לגמרי מבלי יכולת לפצות פה. אולם 

כשהתקרבו שנית אל האחים התעשת 

 י. והויכוח שפרץ ביניהם היה קולנ

שני האחים עמדו מהר על נסיבות הקטטה 

שבין שני בני הזוג והציעו הצעת פשרה. הם 

לא יעלו על העגלה כדי שהאשה לא 

תצטרך לרדת, אולם את הצרורות הכבדים 

שלהם יניחו על העגלה שיש בה מקום פנוי 

סמוך לכדים החתומים, וכך יקל עליהם 

 ללכת רגלי לצד העגלה.

נוחה מכך, דעתה של האשה לא היתה 

היא רצתה להקריב למענם הרבה יותר, 

ולאפשר להם מנוחה גמורה. אולם למען 

 שלום ביתה, קבלה בלא רצון את הפשרה.

הניחו אפוא שני האחים את החבילות 

הכבדות שלהם בעגלה. הסוסים צעדו 

בנחת ושני האחים פסעו לצד העגלה 

 בצעדים מתונים.

א בדרך הילוכם נחה עינו של הרבי ר' זיש

על הכדים שבתוך העגלה והוא שאל, "מה 

 יש בתוך הכדים האלו?"

"חלב" ענתה האשה, "חלב שחלבנו 

הבוקר מהפרות שלנו ואנו מובילים למכירה 

 בעיר".
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"שומע אתה?" פנה הרבי ר' זישא אל 

 אחיו, "מובילים כאן חלב".

מנימת הקול הסיקה האשה כי עניים 

 מרודים אלו אינם יודעים טעם חלב ונפשם

יוצאת לשתות מעט. מה גם שהחום היה 

 כבד ובודאי הם צמאים מאד.

 "האם תרצו לשתות מעט חלב?"

 "בודאי".

ללא שהיות פתחה את החבל המלופף 

סביב המכסה, יצקה מן הכד לתוך שתי 

כוסות שהיו מזומנות לה בעגלה, והגישה 

 לשני האחים.

ברכו האחים ברכת שהכל בכוונה גדולה, 

 ושתו את החלב. 

ן האופן שבו שתו בזהירות ובאיטיות, מ

הסיקה האשה כי שני אומללים אלו כנראה 

גוועים ברעב, וממש החיו את נפשם בכוס 

 החלב.

השיבו לה את הכוסות הריקות והביטו 

בתכולת העגלה. עיניהם נתקלו בקנקנים 

שהיו מונחים בצד, לפנים מן הכדים. "ומה 

מונח בקנקנים אלו?" בירר שוב הרבי ר' 

 שא.זי

 "חלב חמוץ" אמרה האשה.

"שומע אתה אלימלך, חלב חמוץ" אמר 

 הרבי ר' זישא בנהימת קול.

נראה כי שני אומללים אלו רגילים כל 

ימיהם רק בפת קיבר ומים במשורה. "חלב 

חמוץ" הוא אומר בניגון של אדם שאינו 

 יודע כלל מהו הדבר.

"האם תרצו לשתות מעט חלב חמוץ" 

 פנתה אליהם בשנית.

 מה שאלה?""

על אתר מזגה להם כוסות חלב חמוץ )לבן 

בשפת ימינו( והשניים שתו ותאורנה 

עיניהם כאילו לא שתו מימיהם משקה כה 

טעים. "מעדני עולם" קילסו את החלב 

 החמוץ, "מעולם לא שתינו טעים כמוהו".

הבעה של קורת רוח עמוקה עלתה על 

שפתיה של האשה, שנים רבות עוסקת היא 

לב חמוץ, וכמעט אף פעם אינה בייצור ח

שומעת מילה טובה על תוצרתה. הרגישה 

בלבה הכרת טובה לשני יהודים אלו 

 שדבריהם היו לה למשיב נפש. 

הסוסים בודאי היו מלאי תודה לכל מי 

שבגינו הורשו לפסוע עקב בצד פרסה 

בנחת, לרוח היום, מדי פעם לעקור קווצת 

א עשבים ירוקה וללעוס ממנה בכל פה, בל

שיוטרדו מהילוכם העצל בהצלפת שוטים 

 וקריאות זירוז.

כך נשרכה השיירה המוזרה שבראשה 

פוסעים שני סוסים שמוטי ראש, מאחוריהם 

יושב עגלון רטנוני ומנומנם, בעגלה מאחור 

יושבת לה אשה כפרית לצד כדים וקנקנים 

ולצד העגלה פוסעים שני יהודים לבושים 

 בבלואי סחבות.

רו את תכולת העגלה. הם המשיכו וסק

עתה גילו שורה חדשה של כדים בגודל 

בינוני שהיו מוסתרים מאחור, צמודים 

 לדופן העגלה. 

 "ומה יש כאן?" 

 "שמנת".

"אה, שמנת! שומע אתה אלימלך? 

 מובילים כאן שמנת".

לאחר ששוב נשמע מנימת הדיבור כי 

מעולם לא טעם האיש שמנת, מזגה האשה 

לשניהם, ושוב  בשלישית מעט שמנת בכוס

זכתה למנת שבחים וקילוסים על הטעם 

המופלא של השמנת. היא היתה המאושרת 

באדם ודי היה לה בכך, אבל המהלך רק 

 היה בתחילתו...

"בכמה מוכרים אתם כד חלב?" ביררו 

 האחים.

 "ברבע הרובל".

 "וקנקן חלב חמוץ?"

 "בשלושים וחמש קופיקות".

"החלב החמוץ יקר אפוא מן החלב 

גיל", הסיק הרבי ר' אלימלך, "שכן את הר

החלב הרגיל מוכרים אתם ברבע הרובל, 

עשרים וחמש קופיקות. ובכמה אתם 

 מוכרים את השמנת?"

"השמנת יקרה מעט יותר, כל כד שמנת 

 בחצי רובל". 

"אם כך" הקשו השנים, "מדוע אינכם 

מייצרים רק שמנת, הרי ביכולתכם להרוויח 

שמנת בכל הרבה יותר, אם תמכרו רק 

 הכדים והקנקנים".

כאן פקעה סבלנותה של האשה והיא 

בקשה משני ההלכים לא להטריד אותה 

בשאלות נוספות. היא ובעלה מוכרים חלב 

ותוצרת חלב שנים רבות ובבת אחת 

מבקשים אלו להפוך את הקנקנים על 

פיהם. מה מבינים שני אלו בעסקי חלב 

 ושמנת?!..

לה כעבור רגעים אחדים הגיעה העג

העירה. האחים נפרדו בברכות לבביות 

חמות מבעלי טובתם. הם לקחו את 

החבילות והלכו לדרכם. האשה ובעלה 

נסעו אל לקוחותיהם הקבועים שהמתינו 

להם כבכל פעם, פתחו את הכדים ועיניהם 

  - - -נפערו בתמיהה 

 הכדים והקנקנים הכילו רק שמנת!

כל החלב הרגיל והחלב החמוץ שהיה 

ך לשמנת, שמנת טובה ועסיסית בכדים הפ

 שריחה ערב וטעמה תאווה לחיך.

הלקוחות שהמתינו דווקא לחלב היו אולי 

מאוכזבים אבל הרווחים של בני הזוג 

הוכפלו באותו יום פי כמה. השמועה על 

שפע השמנת עשתה לה כנפיים ומכל עבר 

 הגיעו אנשים לקנות שמנת משובחת.

ום מאותו י …אך בזאת רק התחיל הסיפור

והלאה, כל החלב הרגיל והחלב החמוץ 

שהיו בני הזוג ממלאים בכדים, היה הופך 

מיד מעצמו לשמנת משובחת שנמכרה 

במחיר מצוין. בתוך זמן קצר התעשרו בני 

הזוג במידה מופלגת, ובמקום ביתם הכפרי 

הקטן קנו בית אחוזה גדול כיאה לעשירים 

 מופלגים.

                                    * 

ואם במעשה דנן, היה זה נס במסגרת 

הטבע, יבוא המעשה הבא ויוכיח כיצד 

מתהפך לגמרי הטבע ונעשה לנס. את 

המעשה הזה סיפר האדמו"ר הקדוש 

מלעלוב הרה"ק רבי משה מרדכי שסבו, 

הלא הוא הרה"ק רבי דוד צבי שלמה 

מלעלוב בירושלים העתיקה, היה קשור 

הרה"ק בקשרים אמיצים, קשרי נשמה, עם 

רבי מוט'לה מרחמסטריבקה ומדי פעם היה 

 הולך לבקרו.

סיפר הרבי מלעלוב, "ילד הייתי וסבא 

לקחני עמו לביקור אצל רבי מוט'לה. 

הרבנית הצדקת מרת ציזא חנה, זוגתו של 

רבי מוט'לה, היתה אשה חשובה מאד 

וכלולה בעטרת יוחסין. נינה היתה לצדיק 

יה היה     הקדוש הרבי ר' זישא מאניפולי )אב

האדמו"ר רבי דוד מטולנא, חתן האדמו"ר 

אוסטראה, בן -רבי ישראל אברהם מטשרני

הרה"ק ר' זישא(. באותו ביקור פנה אליה 

סבי רבי דוד'ל, ושאל אותה אם זכור לה 

איזשהו סיפור מעשה אשר נשתמר 

 במשפחתה על הרבי ר' זישא.

"אכן שמור עמי סיפור מיוחד, אותו 

נוכחת בשעת  שמעתי מאמי שהיתה

 מעשה" פתחה הרבנית וספרה.

היה זה פעם אחת כאשר שני האחים 

הקדושים ישבו ושוחחו ביניהם בענייני 

קדושה ועבודת הבורא. לפתע בקעה אנחה 

עמוקה מפיו של רבי אלימלך והוא קרא: 

 "אוי ואבוי, הנה הוא כבר בא".

לא חלף אלא זמן קצר, ואל החדר נכנס 

הותיר מקום אדם שמראהו המגושם לא 

לספק היכן בילה את זמניו ומועדיו. הוא 

פנה אליהם בבכיה והחל שופך את 

מצוקתו. "עבריין גדול אני ושקוע בעומק 

מצולות החטאים. עתה התעורר לבי 



 

 18עמ' 

בחרטה על עוונותיי הרבים. מבקש אני 

 ממעלתכם לסדר לי תיקון תשובה".

אולם למרות שתמיד אחזו השניים בפלך 

ם, והמציאו את עצמם של קירוב רחוקי

לפני עבריינים כדי לעוררם לתשובה,   

במקרה דנן היו שני האחים מאוחדים בדעה 

כי אין תקווה לעבריין זה. כה הכביד עול 

חטאיו עד כי מן הנמנע ממנו לשוב 

 בתשובה.

"צר לי עליך אך שערי תשובה ננעלו 

 בפניך", בישר לו הרבי ר' אלימלך.

י איום מגרונו לשמע חזות קשה זו, פרץ בכ

של האיש והוא החל מיילל ומתייפח. "אנא 

רבי הושיעה! הנני מוכן ומזומן לקיים ככל 

אשר יושת עלי ובלבד שאזכה לעשות 

 "…תשובה

אך דמעותיו לא הועילו כלום. כפי הנראה 

חש הרבי ר' אלימלך  והרגיש בחטאים 

העצומים המשטינים והמקטרגים כנגדו, 

אמר אין עבר עברות כאלו שעליהן נ

מספיקין בידו לעשות תשובה וגם גרועות 

מאלו... אשר על כן עמד נחרץ בסירובו 

 להורות לחוטא סדר תשובה.

הביט האיש כה וכה ובראותו את הרבי ר 

זישא החל לגשת אליו. ברם, הרבי ר' זישא 

הוא החזיק  …הוכיח את מחשבתו במעשה

אותה שעה את מקטרתו בידו וביקש 

עם אמרים פנה אל להעלות בה אש. בנו

נכדתו הילדה )אמה של המספרת( ששהתה 

שם, וביקש ממנה להביא לו גחלת בוערת 

מן התנור המוסק. רגע כמימרא והילדה 

שבה עם מחתת נחושת בידה ועליה 

 מהבהבת בשלל גווני האדום גחלת לוחשת.

"רואה אתה את הגחלת הבוערת הזו?" 

פנה הרבי ר' זישא אל החוטא. "כמו 

יכולה להצמיח ולהעלות עשבים,  שגחלת זו

  - - -כך יעלה בידך לעשות תשובה" 

                                    * 

האיש שמע את דבריו הקשים של הרבי ר' 

זישא והתחלחל. אפסו אם כן סיכוייו לשוב 

בתשובה. נחתם דינו לרדת לשאול תחתית 

 ולא לעלות משם לנצח נצחים!!

 עלף.הוא קרס תחתיו ונפל מת

מיד עמדו שני האחים ועוררוהו מעלפונו. 

אך כששב להכרתו נזכר בכל מה שעבר 

עליו והוא זעק בקול גדול: "אם אין מועילה 

" וצנח שוב …לי תשובה למה לי חיים?!

מתעלף. כל המאמצים להעירו עלו בתוהו. 

הוא חזר והתעלף שוב ושוב. צערו וסבלו 

 היו ללא נשוא.

בי ר' אלימלך. נכמרו עליו רחמיו של הר

הוא פנה וקרא באזני האיש: "נעניתי לך! 

אערוך לך סדר תשובה מועילה, אך עליך 

להתכונן כיאות לסיגופים קשים ומפרכים 

שאשית עליך למשך שנה תמימה. אם אכן 

תצליח לעמוד בכל אלה, אזי תמצא מזור 

לנפשך, ולנשמתך תעלה ארוכה, ותשובתך 

 "…תתקבל לרצון לפני אדון כל

תו של הרבי ר' זישא שהיתה באותה נכד

מעמד, היתה חדורה כולה באמונת חכמים. 

פשוט וברור היה לה כי דבריו של סבה, 

הרבי ר' זישא יתקיימו בדיוק נמרץ. אם אכן 

יעלה ביד האיש לעשות תשובה, הגחלת 

  …תעלה עשבים

נטלה אפוא את הגחלת ושמרה עליה מכל 

משמר. שנה תמימה היתה יושבת ומצפה 

 ראות כיצד ייפול דבר. ל

 כעבור שנה התרחש הנס והפלא הגדול. 

אל מול עיניה המשתוממות החל גוש 

הפחם השחור להצמיח עשבים ירוקים 

  - - -ולחים  

"הגחלת עם העשבים היתה שמורה 

במשפחתי כאות ומופת חותך כיצד יכול 

הטבע להשתנות וכמה גדול כוחה של 

רה תושבה אף לחוטא הגדול ביותר, סיפ

הרבנית מרחמסטריבקה, היא עברה אל 

אמי שראתה במו עיניה בפריחתו של 

 הפחם וממנה הגיעה אלי. 

ברבות הימים כבר נבלו עלי הדשא ואינם, 

אבל הגחלת עצמה עדיין נמצאת ואוכל 

 להראות אותה לכבודו".

תיכף ניגשה הרבנית אל השידה שעמדה 

בפאתי החדר, הוציאה מן המגירה את 

ה מדור לדור והראתה הגחלת השמור

 אותה לפני האורח ונכדו הצעיר...

"כאשר צדיקים אומרים דבר, חייבים 

להאמין להם ללא צל של פקפוק וערעור", 

סיים הרבי מלעלוב את המעשה הנורא, 

"מלבד כאשר אומר הצדיק לאדם שלא 

תועיל לו כל תשובה. במקרה כזה אין 

להאמין לו, יען כי תשובה מועילה לכל 

 אפילו לפחות שבפחותים".אחד, ו

* 

התודה נתונה לרב יאיר וינשטוק על 

ששיתף את קוראי אספקלריא בסיפור 

הרב חנוך חיים מיוחד זה, וכן לאחיו היקר 

מו"ל הגיליון הנפלא 'מלאכת מחשבת'. 

הסיפור הוא מתוך סדרת הספרים "סיפור 

 לשבת", כל הזכויות שמורות למחבר.

 

 

 

 
 

 

מתנדב בעל רצון טוב, לטיפול לשוני הגהה ועריכה )או אחד בדחיפות דרוש לאספקלריא 

 בשבוע רבע שעהמביניהם(, כ

 
  נא לפנות בהקדם לכתובתהמעוניין )בעל היכרות מוקדמת או קורא חדש( 

2248228@gmail.com 
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