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 תשע"ז חיויפרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

 ספר התהלים = סם החיים!!

 אשרי'העמקנו יחדיו בהבנת מה שרמז דוד המלך את שמו בראש ספרו על ידי ש

, וזאת על פי דברי חז"ל על הפסוק 'םוקיי חי ישראל מלך דוד' בגימטריא' האיש

בתהלים 'אגורה באהלך עולמים', שאמר דוד שכשיהודים ילמדו בספר התהלים 

 יהיו שפתותיו דובבות ו'כאילו אני חי וקיים בשני עולמים'. 

, (:)יט סיפור המסופר במסכת עבודה זרהנקבל הבנה חדשה ב ,על פי דברים אלו

אלכסנדרי  רי האיש!, וכה מסופר שם: רביבסמיכות לדיונים אודות מזמור אש

 לו ואמרו התאספו ובאו אליו כולם, מי רוצה חיים?!" "מי רוצה חיים?! היה מכריז:

 !נצור לשונך מרע וגו' ?"מי האיש החפץ חיים וגו' אמר להם:ו "תן לנו חיים!",

  .טו("-יג )תהלים לד,

דגש שם מוופן אחר, ובא סיפור זה באומוהנה במדרש רבה )ויקרא רבה טז, ב( 

"ספר זה שבידי כוונתו כאומר: , ולפי הדברים הנ"ל יבואר ש"הוציא ספר תהלים"ש

"ספר הקיום" שנותן לו הוא , שעבור דוד המלך עצמו ספר זה "!הוא הוא סם חיים

עצמו הודיע דוד וגילה לכל:  תוך ספר התהלים, ובכדברי חז"ל חיים בשני העולמים

ורך ימיו של אדם, וכל החפץ חיים יבוא ויטול, על ידי "התורה היא סם החיים, א

" שהדיבור הוא האדם, כפי שתרגם כמוני! –צל את כח הדיבור שבו לתורה שינ  

וד במסכת עבודה זרה לרוח ממללא", ועיין ע –ז( "לנפש חיה  אונקלוס )בראשית ב,

 .באותו עמוד
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 לעולם הבא! –בעולם הזה, מאן בעי חיי  –מאן בעי חיי 

שני שלכן כפל "מאן בעי חיי מאן בעי חיי" כלומר  ,מבואר בהרבה ספריםאכן, ו

  .בעולם הזה ובעולם הבא ,חיים

, וגם מנין ח"ימנין הפסוקים בשני המזמורים הראשונים הוא מה ש בזה מבוארו

ז על חיים בעולם הזה וחיים שרומ ,1ח"יהפסוקים בשני המזמורים שאחריהם הוא 

 !הסם לכך טמון בספר התהליםשלומר בעולם הבא, 

 בגימטריא תהלים –אגורה באהלך עולמים 

 בהכפלת הכפלה 'דוד' ( כימאמר א) 'קרנייםהקדוש והנורא 'ספר גם בוראה 

 עולה 'חי קים לעד'.

 מאוסטרופוליא שמשון רבי ק"הרה שביאר כפי, צורת החישוב מעניינת במיוחד

 'וב וכן(, 46=8*8) התוצאה כפול הוהתוצא(, 8) שנים כפול 'ד': שושנים לקוטי'ב

 .ש"עי", לעד קים חי( "171) בגימטריא סך הכל( 46=8*8) השני 'דוב( 266=21*21)

ר"נ הלברשטאם מטשאקאווע(: לה"דברי נפתלי" )ב מה נפלא ומתוק מה שכתבו

 !(684בגימטריא "תהלים" )עולה "אגורה באהלך עולמים" עם האותיות, כי 

* 

בשירה ובזמרה בשמחה ובכוונת הלב!!" )לשון  תהליםמר אשר או אשרי האיש"

  השל"ה הקדוש(.
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 .גרג'י, על מזמור ד(-היסוד לרמז זה: עדות ביהוסף )ר"י מלמד 
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 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר

 בלא ימים -בא בימים, זקן  -צעיר 

זצ"ל, שהגיעו שני אנשים בפני בי"ד של  רבי מאיר מפרעמישלאןסיפר הרה"ק 

מופלג, וכיבדו מאוד את הצעיר ופסקו לו מיד  מעלה, אחד צעיר בשנים והשני זקן

זו עולם  -גן עדן, ואת הזקן לא כיבדו כלל, ושלחו אותו תיכף לגיהנום, ותמה מאוד 

 האמת ?...

והשיבו לו, שהצעיר מילא ימיו ושנותיו בתורה ומעש"ט, משא"כ הזקן העביר ימיו 

ם הם בחשבון, עוברי –בחוסר מעש, ונמצא שימיו של הצעיר שמילא אותם כראוי 

 שקיים בהם תורה ומעשים טובים. –את ימיו הספורים של הזקן 

 

 הטעם שבדורות הקודמים חיו יותר שנים

רבינו האור החיים הק' מאריך בנקודה זו, בפרשתנו עה"פ )מז, כט( ויקרבו ימי 

ישראל וגו', וכה כתב בשם האריז"ל דכל אדם כשיורדת נשמתו לעולם הזה, 

וצות לתקן, וכפי מספר הניצוצות כך ימי חייו, והימים שעושה נותנים לה סך ניצ

 בהם מצוות ומעש"ט נתקן ניצוץ אחד והוא כנגד היום ההוא. 

כהיום הזה, מדורות הראשונים אשר חיו תשע  -ובזה מסביר מה נשתנה דורותינו 

מאות ושלשים שנה באדם הראשון, וכן בבניו ובני בניו שמונה מאות ושבע מאות 

 אנו כשאדם יגיע ל"מאה שנה" הוי זו פלאי פלאות.שנה, ו

נפלא, למלך שחילק אבנים טובות הבאים מהמחצב,  משלוממשיל זאת ב

לאומנים לתקנם וללטשם בתכלית היופי, ולעשות להם משבצות זהב כדרך 

המלכים, וגזר אומר כי האיש הזריז שיגמור בטוב את עבודתו כציווי המלך, יקבל 

 בהם. אבנים אלו, להשתעשע
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ונתן לכל איש ואיש הרבה אבנים, לאחד נתן שלש מאות אלף, ולאחד שלש 

מאות וחמישים אלף הן חסר והן יתיר, וקבע להם הזמן שיספיק להם לעשות 

מלאכתם, לכל אבן יום אחד... ובמלאת הימים האלה ישלח המלך לקחת האבנים 

 הטובות.

במלאכת האבנים, ואספו  ויהי כי שלמו ימי המלאכה פקד המלך לאומניו העושים

האבנים והביאום לפני המלך, והנה, לא די שלא עשו בהם מלאכת התיקון והיופי 

אלא עוד קלקלו ולכלכו אותם, וכעס המלך מאוד וחמתו בערה בו, והעניש את כל 

 העבדים האומנים האלה והצית בהם אש.

בלתי ולקח תחתם את בניהם, והראם את אשר עשה לאבותיהם והזהירם מאוד ל

יעשו כמעשה אבותיהם, ונמלך בדעתו שלא ליתן להם הרבה אבנים כמו שנתן 

לאבותיהם, אלא הקל מעליהם ונתן להם שלושים אלף עד ארבעים אלף, וכך 

 יוכלו ליתן לב ולעשות מלאכתם נאמנה, וגם שידעו שפקודת המלך קרובה.

, אשר הן הנה הדברים הנאמרים במלך ישראל אלקי עולם ברוך הואהנמשל ו

חלק אבנים טובות הן הנשמות הנקראים אבנים יקרות, וציוה לנו שבאמצעות 

הכלים אשר נתן בידינו דהיינו התורה והמצוות, להאיר את אותם האבנים 

 ולעשותם בתיקון אשר ראוי לעשות.

ולראשונים התחיל ה' להרבות להם המלאכה, ונתן להם נשמות גדולות שבכל 

, והגביל לכל חלק יום אחד למלאכתו, והוא סוד אחת מהם יש בה חלקים רבים

דבר יום ביומו )שמות טז, ד(, ונתן להם ימים רבים כנגד חלקים אשר בנפשותם, 

לאדם הראשון נתן יותר משלש מאות אלף חלקים שהם מספר ימיו תתק"ל שנים, 

 וכשיעור זה הן חסר הן יתיר נתן לדורות ההם.

קים ה' בניהם תחתם, דהיינו נח ובניו וכשקלקלו ימיהם ופרץ ה' בהם פרץ, ה

ומשם והלאה הקל ה' מתת רוב הטורח ההוא, כדי שתהיה הפקידה קרובה 

ויתחלחלו האנשים מזמן הפקידה הקרובה ובאה, וכשראה כי לא יוכלו עמוד היה 
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מחסר והולך להקל, "והן היום בעוונותינו ימי שנותינו בהם ע' שנה שהם בערך 

רבים מבני עמנו לא עומדים בעבודה קלה כזו עכ"ד, חמשה ועשרים אלף יום ו

 יעו"ש באריכות.

 

 דבר יום ביומו

המורם מדבריו שבכל יום ויום הוי מלאכה חדשה לאדם, והצדיקים מחיים 

ימיהם, וח"ו הרשעים עושים בהיפך ומקלקלים ימיהם, וכן כתב בספר עבודת 

אדם מיום לידתו עלי ארץ  ישראל )סוף מסכת אבות( ומוסיף בזה נופך, וז"ל: "כי כל

ובכל יום ויום יש לו שורש וחלק בתורת ה' ונחלקת על כל ימי חייו הקצובים לו, 

מאיר לו ניצוץ ושורש חלק אחד מחלק אותו היום, וכל יום ויום משונה ומיוחד 

 " עכ"ל יעו"ש.מחבירו, וכן כל שעה משונה בענינה מחברתה

)בפרשת חיי שרה(, לבאר עפ"י ונסיים בפשט נפלא שכתב בספר פנים יפות 

הרעיון הנ"ל, מה שאנו אומרים ב'יהי רצון' שלפני אמירת התהלים, "ואל תקחני 

 מעוה"ז קודם זמני 'עד מלאת שבעים שנה' באופן שאוכל לתקן אשר שחתתי". 

לכאורה יפלא, וכי מי שהוא כבר יותר מע' שנים לא יאמר כן, אלא דשבעים 

במצוות, ומי שלא ניצל אותם כראוי הוי בבחי' "זקן שנים הכוונה מלאים בתורה ו

שיוכל להשלים  -אפי' למי שהוא יותר מע' שנים  -בלא ימים", ולכך שייך לבקש 

 מה שהחסיר עד עתה, ואין בבקשה זו חשש ובית מיחוש לקיצור ימים ח"ו.

 בברכת 'שבתא טבא' 

  moL448@gmail.comלתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר 
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 יאעמ'  -אספקלריא 

 

הבינני / הרב נתן ר. מח"ס עיון סוגיות עמ"ס 

 עירובין

 את ילדי אנוכי 'מבקש'...

כל הורה או מחנך, נמצא, עומד נבוך אפילו מספר פעמים ביום אחד. אודות 

 נושא החינוך.  –דילמות וספיקות בעניין הקריטי והמשמעותי ביותר לכל אב ומחנך 

מתעוררות ספיקות אודות התגובה הראויה להינתן לתלמיד או בן מחוצף פעמים, 

העומד במריו, שהם קודם ולפני מעשה, האם פעולת חינוך כזו  או אחרת תיטיב 

 וכמאמר הכתוב 'חושך שבטו שונא בנו'.  –להציב לו גבולות 

מעשה, מלווים בנקיפות מצפון המטרידים  לאחרוישנן ספיקות שמתעוררים 

עמוק בתוך בלב. התמצאות וידע רב מלווים כיום כל עוסק בתחום   ומציקים

החינוך. יודע הוא לשלוף מצקלונו אי אילו כללי 'פלדה' שנונים ומחוכמים, 

 המותירים נבוך ופעור פה את המאזין בקשב וריכוז רב המלווים בדפיקות לב. 

ישתמש והנה, פעמים כשעומד הוא במבחן המציאות. מבחין לפתע שאוי לו אם 

 –בתגובה זו, ואוי לנפשו של החניך אם לא יגיב כך. חוסר יציבות ובטחון מוחלט 

מרעידים אותו, והרי הוא מתנועע בקרבו, כעלה נידף שרוח סערה מטלטלתו 

 בעוצמה. 

 "וזכני לגדל..."

בועידת החינוך שהתקיימה אמש, בהשתתפותו של הגאון ר' חיים קנייבסקי, 

ת שאלות חינוכיות שנשאלו אצל אותו שר וגאון. הקו הזדמנו לידי כתבים אודו

המנחה וחוט השני שחולף ועובר בין כל היסודות והכללים שלימדנו, הוא: שעיקר 

 העיקרים, הקובע האבסולוטי והעיקרי בחינוך, הוא... תפילה! תפילה ושוב תפילה! 

למידי שמעתי מאחד מהצאצאים של אחד מגדולי הדור, שכל בניו ונכדיו וניניו ת

חכמים מופלגים ההולכים בדרך ה' ומאירים את העולם בתורתם וצדקותם. 



 

 יבעמ'  -אספקלריא 

 

שלמעשה האב הגדול כמעט ולא היה עסוק כמעט כל זמנו בתלמודו ועבודת קדשו 

ופחות הקשיע משיחה עם ילדיו וכדו', והנה, למרבה הפלא, יצאו ילדיו דורי דורות 

 של יהודים הגונים ומופלגים בכל מידה נכונה. 

מדנו, שעיסוק החינוך הוא כרוח הקודש המרחפת מעל כל הנאמן לתפקידו, לל

וסייעתא דשמיא מלווה לכל אחד שנותן נפשו להצלחת ולצמיחת ילדיו ותלמידיו 

 כראוי. 

 כח עליון –החינוך 

אינה דומה נפשו של זה כנפשו של זה, אין הכרח שתגובה הראויה ומתאימה 

ואחד הרי הוא עולם מלא ושונה לחלוטין לפלוני תתאים גם לאלמוני, כל אחד 

מרעהו, רק כח עליון הוא זה שמכוון ומנווט את שכלו של המחנך להכיר ולדעת 

 בתפילות מעומק הלב.  -נפש החניך. ולכן, עיקר האנרגיה והכוח יש להשקיע 

דמעות כהמון הגלים יש להוזיל על מנת לזכות באותה רוח מכוונת ממרומים, לא 

לוט בתפילותינו, כל בקשה ותחינה, כל דמעה וזעקה משקה את לתת לעצלות לש

 הפירות והרי הם גדלים וצומחים כראוי.  

 הרבה נחת!!
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 הרב יהודה נקי /הרגשים 

 בכח הרב והחברותא -ראיה והשקפה מרוממת 

ַגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר ַיְקָרא אֶ  ֲחַרית "ו ַיְקָרא י ֲעֹקב ֶאל ָבָניו ו ֹיאֶמר ֵהָאְספו ְוא  ְתֶכם ְבא 

ָיַמים. ַהָקְבצו ְוַשְמעו ְבֵני י ֲעֹקב ְוַשְמעו ֶאל ַיְשָרֵאל ֲאַביֶכם", יעקב אבינו צפה ברוח  ה 

קודשו את השנים שיעברו על עם ישראל במשך שהותם בארץ מצרים תחת שלטון 

פרעה, שיהפכו לעבדים ואומה מושפלת עד שאול. וראה כי בלתי ניתן לעבור 

להתמודד בתקופות הקשות הללו, ללא שיאמצו להם לדרך ונתיב חיים ו

בהתאחדות מושלמת איש אל אחיו ולהסתופף תחת צלו של מנהיג העומד על 

 העדה, המורה ומנווט את העם בכל דרכיהם.

ההתאספות יחדיו בין יהודים וההתבטלות וההכנעה תחת הנהגה של משפיע, 

מבט והראיה הכוללת על אשר יקרא עמו היא זו שיכולה להעביר ליהודי את ה

באחרית הימים. הטעם והסיבה לכך הוא כי האדם בפני עצמו ראייתו קטנה 

ומצומצמת מאד, בכל מאורעות החיים אין בכוחו לתפוס בזווית ראייתו, את אשר 

קרהו ואת כל אשר מתרחש עמו, ואינו מסוגל לשכלל את כל הפרטים והמציאות 

 מנה עליו לעבוד את קונו.החיים שבה הוא נמצא ומ

רק ע"י אהבת חברים, שמשיח את דאגתו בפני ידידיו שזימן לו ה', נותן השי"ת 

סייעתא דשמיא מיוחדת לראות את כל המתרחש עליו בהסתכלות מרוממת ברמה 

גבוהה יותר מכפי שראה עד כה. ואכן זהו סוד שלא ניתן להעבירו בדברים, כי 

נאמר עליהם כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה  כשנדברו יראי ה' איש אל רעהו,

התכנסות כזו של יראי ה' וחושבי שמו, שאין להם בעולמם אלא רצון  -'להתקיים'. 

ושאיפה עזה לדלג ולפסוח מעל גבי כל המכשולים שנקראים להם בדרכם, הקב"ה 

מסייע להם לבוא בדבריהם לדברים שיש בהם כדי 'להתקיים', להתייצב על דרך 

 המלך.
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יש שביארו זאת על הנאמר בתהילים "אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה", כי ו

להודות לה' על חסדיו המרובים, לא ניתן אלא כשנמצא בהתאספות של עדה 

המתקבצים יחד כאיש אחד. שביניהם ישנו אכן סוד שלא ניתן להטעימו בדברים, 

 שבכוחו זוכים להגיע לפסגות מעל לכוחות אנוש.

חד במצות 'עשה לך רב', שמלבד השפע הרוחני הגדול היורד אליו ובפרט ובמיו

מהקב"ה דרך הצדיק, הרי יש את המטרה הנעלית שהצדיק מפלס למקושרים אליו 

דרך בה יבור האדם, ושומע ממנו את דבר ה' בכל שלב בהתנהלות חייו, אם 

ו של בדברים העומדים ברומו של עולם בענייני עבודת ה', שפעמים רבות אין בכוח

אדם פשוט להכריע בספקות ולבטים שונים שההשלכה שלהם קריטית וחשובה 

ביותר, ואף פעמים אינו רואה את כל התמונה או שאינו רואה את המצב והענין 

 לאשורו. וכן בעניינים גשמיים שבכל שלב בחייו מתקדם לפי הוראת רבו.

מו של עולם, וכל הדברים הללו פותחים בפני האדם צוהר ואשנב להציץ אל רו

ולהתעלות מעל ומעבר לכל דעותיו ומחשבותיו המקריים, שדרכם לחלוף כלעומת 

שבאו. ולהעניק לאדם לשים מבטחו בה' הדואג ליהודי לכל מחסורו אשר יחסר לו 

בגשם וברוח. ביודעו שכל מאורעות החיים העוברים עליו, משולים הם לציור 

מונה לא ניתן כלל להקשות אומנותי רב ממדים הממחיש, שבשלבי איור הת

ולשאול שאלות, אלא בוטח הוא באמן הציור שבמיטב כישוריו מוביל את שרטוטיו 

 להגשמת רצונותיו.

ימים שמצד  -והיא הדרך בה יסלול האדם את דרכי עבודתו, ב'אחרית הימים' 

עצמם נראים כימים שאין בהם חפץ, חשוכים וחסרי כל ממש. להתאסף ולהתאגד 

'עשה לך רב וקנה לך חבר. ולטעום חוויות רוחניות מאירות בצלם,  - באילנא דחיי

 אשר הם אלו שישמרו אותו באחרית הימים.
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 רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

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

 ועוד מלכים

 חסד של אמת

ְליֹוֵסף ַוֹיאֶמר לֹו ַאם ָנא ָמָצאַתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ַוַיְקְרבו ְיֵמי ַיְשָרֵאל ָלמות ַוַיְקָרא ַלְבנֹו 

 ָנא ַתְקְבֵרַני ְבַמְצָרַים )מז, כט( ַאל ְוָעַשיָת ַעָםַדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמתַשים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרַכי 

 וברש"י: חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול.

צריך ביאור, אמאי חסד עם המתים נחשב 'חסד של אמת', משום "שאינו מצפה 

 לתשלום גמול", הרי הגמול מוכן ומזומן לו בעולם הבא.

 המת ויורשיו.ועוד, פעמים שמקבל שכרו מן קרובי 

גם צ"ע, דמצינו פעמים שהמת עצמו השיב טובה לגומל חסד עמו, וכדאיתא 

בשבת )קנב, ב( דאיתחזי ליה בחלמא לרב יהודה, ואמר תנוח דעתך שהנחת דעתי. 

 וכן מצאנו מצדיקי הדורות שהבטיחו להמליץ טוב למי שילמד לעילוי נשמתם וכד'.

עם המת שנקרא חסד של אמת,  ת. אכן, בביאור האי מילתא של העושה חסד

 מצינו ב' ביאורים. 

ביאור א': כי חסד של אמת נקרא, בכל צורה בה נעשה החסד של בפני האדם א. 

המקבל אותו. כאשר נעשה החסד בפני האדם המקבל אותו, הרי שיש בכך משום 

חנופה. וז"ל הפסיקתא זוטרתא בפרשתינו: "ועשית עמדי חסד ואמת. וכי יש חסד 

, אבל חסד שבפניו אלא כל חסד שהוא שלא בפניו הוא חסד של אמתר, של שק

הוא חסד של חנופה, מתלא אמרי אינשי, מית בר חברך טעון, מית חברך פרוק, 

ולפי שהיה יעקב אבינו הולך לעולמו והוא עשה עמו חסד שלא בפניו, לכך נאמר 

וכי יש חסד חסד ואמת" עכ"ל. וכ"כ במדרש שכל טוב בפרשתינו: "חסד ואמת. 
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של שקר, אלא כל חסד שהוא שלא בפני הנגמל, זה חסד של אמת, וחסד שבפני 

 הנגמל הוא חסד של חנופה" עכ"ל. 

וכ"כ ר"ח פלטיאל בפירושו עה"ת בפרשתינו: "חסד ואמת. פר' רש"י חסד 

, אך המת אינו כי החי יראה אם יקיים נדרושעושין עם המתים זהו חסד של אמת, 

 ין מצפה לתשלום גמול" עכ"ל. יכול לידע דא

לפי שיטה זו, נראה להוסיף טעם בסברת הענין, כי האדם הגומל חסד בפני 

הנגמל, הנה כאשר עיניהם נפגשות זה עם זה, הנזקק לעושה החסד, הרי בכך 

מתקשר ומתחבר הנזקק עם האדם שעושה לו את הטובה. טבע זה, טבוע היטב 

וה תמיד להיות עצמאית, וקשה לה בעומק נפשו של האדם. נפש האדם מתאו

לקבל טובות מאחרים, "נהמא דכיסופא". כאשר האדם קיבל טובה, בעומק נפשו 

הוא יחפש תמיד להחזיר טובה למי שגמלו כן, על מנת להשתחרר מהתחייבות 

 מעיקה זו ששוררת עליו. 

אמנם נראה, כי כל זה חל רק כאשר עושה הטובה ומקבל הטובה נפגשים זה עם 

אבל אם עושה הטובה אינו רואה את האדם שעושה עימו טובה, הרי שאין זה. 

מקבל הטובה משתעבד לו כ"כ. נמצא שאם אין מכיר מקבל החסד את הגומל 

עימו, יש בכך מעלה נוספת מלבד החסד, והוא שאין כאן כל "קשר מחבר וכובל" 

 של אדם לאדם, המצפה לתשלום גמול. 

שביארו חז"ל שהנותן לא יודע למי נותן,  וזה עומק המעלה של "מתן בסתר",

וממילא אינו מצפה ממנו שיחזיר לו, והמקבל אינו יודע ממי קיבל, כך שהוא לא 

 "נכבל" ברגש החזרת הטובה הטמון בנפשו של כל מקבל. 

לפי מהלך זה, יתורצו השאלות על ענין ה"חסד ואמת", כיון שענין ה"אינו מצפה 

כל החזר על מעשיו, אלא הכוונה שלא יכבול את לגמול" אין כוונתו שלא יקבל 

מקבל הטובה להחזיר לו גמול על מה שעשה עימו, דכ"ז שייך רק בפניו  של מקבל 

הטובה בלבד. אבל אם באמת יקבל אח"כ שכר מקרובי המת, או אם המת ירצה 
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להחזיר לו טובה, הרי דסו"ס הוא החזיר לו טובה לאחר מיתתו, וגם דבר זה מוגדר 

מן בפניו", ועדין ניתן להגדירו בגדר "חסד ואמת", שאינו מצפה לגמול  כ"שלא

 שעשה עימו את הטובה.  האדם עצמו

בדרך זו, תירץ רבינו ההפלאה כתובות ע"ב ע"א שאלה נוספת, הלא לימדונו 

חז"ל כי מי שמתאמץ ומספיד את המת, יזכה ויספדוהו אף הוא, ושכר זה המגיע 

סותר את הכלל של חסד של אמת, כיון שהמת עצמו משמים לבעל ההספד, אינו 

אינו מחזיר לו את הטובה, וזה לשונו: "יש מקשים על מה שאמרו חז"ל, איזהו חסד 

של אמת חסד שעושים עם המתים, דהא גם הוא יש לו תשלום גמול,, כדאמרי' 

שאותו איש עצמו ישיב הכא דספיד יספדוני'. ונראה, דאפ"ה לא דמי לשאר גמול, 

, משא"כ בזה שאותו שעושה עמו חסד, לא ישיב לו, אף דשכרו מן השמים גמולולו 

הוא דספיד יספדוניה, מ"מ נקרא חסד של אמת, שהוא כמו כל המצות שיש להן 

שכר מן השמים. והיינו דקאמר הכא טוב ללכת וגו', ר"ל מצוה יותר בזה באשר 

לבו דיש לו גמול מן  הוא סוף ואין לו תשלום גמול מאותו אדם, אבל החי יתן אל

 השמים לאחר מותו שאין לך אדם שלא יצטרך לזה הגמול" עכ"ל. 

ביאור נוסף בדבר, כי ענין ה"חסד ואמת" וה"אינו מצפה לגמול", אינו תלוי  ב.

, שאם באמת המצא ימצא אדם המנוטרל בעושה הטובהבמקבל הטובה כלל, אלא 

ת חסד אפילו עם  הגומלים כל אינטרסים ורגשות הכרת הטוב, אשר יסכים לעשו

אותו רעה, הרי שאדם זה בעל מעלה הוא, שכן עושה הוא "חסד של אמת", שאינו 

מצפה כלל לגמול ממי שעושה עימם החסדים, וזה אפילו אם יהיו אותם אנשים 

 בחיים.       

בדרך זו, עמדו השפתי חכמים בפרשתינו, ואלו דבריהם: "לאו דוקא נקט רש"י 

, כל היכא דאינו מצפה לתשלום גמולם המתים, אלא רוצה לפרש חסד שעושין ע

 , שייך ביה חסד ואמת" עכ"ל. חיאף על גב שהוא 

לפי ב' מהלכים אלה, נוסיף לדון על שאלה נוספת העולה בדברי המפרשים, כיצד 

הבטחת יוסף ליעקב נחשבת "חסד של אמת", הלא יעקב מבטיחו תוך כדי דיבור 



 

 יחעמ'  -אספקלריא 

 

ם אחד על אחיך", הרי שכבר קיבל את שכרו תיכף ומיד "ואני הנה נתתי לך שכ

 בנחלת שכם, ואמאי הבטחתו לקבור את אביו נקראת "חסד של אמת".   

ר"ח פלטיאל, הלך במהלך הראשון, כי הגדרת ה"אמת" בחסד תלויה בקשר של 

הנותן עם המקבל, ולפיכך תירץ שאלה זו: "מ"מ חסד אמת לו, במה שהוא עשה 

" עכ"ל. ההרי דס"ל לשיטתו, כי כל עקב אביו בעצמו לא עשה לוילו, כי התשלום 

שהמקבל אינו גומל בעצמו את חסדו לנותן, כבר הוי חסד של אמת ולא חסד של 

 חנופה. 

אמנם הריב"א והשפתי חכמים, תירצו שאלה זו, כי באמת יעקב באותה שעה לא 

נת קבלת הבטיח ממש את שכם, וממילא יוסף עשה לשם שמים גמור, ולא לכוו

שכר. וז"ל השפ"ח: "לכן פירש רש"י כאן לומר עם כל זה בשעה שביקש יעקב 

מיוסף שיקבור אותו בארץ ישראל לא הבטיחו ליתן לו כלום, וגם לא היה בדעתו 

ליתן לו שכם, ומשום הכי נאמר כאן חסד ואמת", וכ""כ הריב"א: "ותירץ ר"ת, 

 ד על אחיו" עכ"ל. בשעה שאמר לו כן, לא היה בדעתו לתת לו שכם אח

וכ"כ המגיה בס' פענח רזא: "ולי נראה דעכ"פ שפיר קאמר לי' חסד של אמת, 

דיוסף יקבל עתה הדבר על עצמו בלאו אדעתא דהאי תשלום גמול, דהא לא ידע 

מה מאומה בשעה שניאות לו על כך וגם לבסוף לא עשה בשביל כך ע"ד אל תהיו 

 כעבדים המשמשים" עכ"ל. 

"ח הקד' עמד על שאלה זו, ובתירוצו הראשון העמיק בדרך זו, גם רבינו האוה

שכתב, כי התכוין שיוסף יעשה לשם שמיים ללא קבלת שכר, ולפיכך נחשב לו 

הדבר כאילו עשה חסד של אמת, וז"ל: "ואולי כי נתכוון כי יוסף יעשה הדבר בדרך 

וונת לב זה" עכ"ל, ור"ל, בדרך שאינו מכוין לקבלת גמול, כיון שהכל תלוי בכ

 העושה, וכמו שנתבאר. 

תירוצים נוספים על שאלה זו עיין באוה"ח שהוסיף ב' תירוצים נוספים: א. "או 

אפשר כי בערך המעשה לא יוכר הפרעון שתנתן לו שכם אחד". ב. "או לצד שבקש 
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ממנו ב' דברים האחת שלא יקברנו במצרים וישתדל בהוצאתו מעיר גילולים, והב' 

הו בארץ כנען, ואמר חסד של אמת על בחינת העליה מארץ שיעלה הוא ויקבר

מצרים". ותירוץ נוסף של הפענח רזא: ג. "וי"ל דה"ק לי' ועשית עמדי דבר שהוא 

חסד של אמת בשאר מתים, אבל באמת אני אשיב גמולך בראש, וקאמר לי' הכי 

 כדי ללמד הך מלתא אגב גררא" עכ"ל. 

 



 

 כעמ'  -אספקלריא 

 

 ריסהרב ישראל מאיר הע / ימה של תורה

 ההכרה בגדלות בני התורה –"ישכר חמור גרם" 

ֵיט ַוַיְרא ְמֻנָחה ַכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ַכי ָנֵעָמה וַ , ַיָששָכר ֲחֹמר ָגֶרם ֹרֵבץ ֵבין ַהַםְשְפָתַים

 (מו, כט) .ַשְכמֹו ַלְסֹבל ַוְיַהי ְלַמס ֹעֵבד

יששכר חמור גרם. פירותיו  ובמד"ר )פצ"ח, יב( "יששכר חמור גרם וכו', דבר אחר,

של יששכר גסין היו, והיה שבטו של יששכר נוטל מהם ומפרש בים, והיו אומות 

העולם רואין אותן ומתמיהין עליהם. והיו אומרים להם ישראל, על אלו אתם 

מתמיהין, אילו הייתם רואים לאדוניהם של אלו עוסקין בתורה היה לכם להתמה 

 ומתגירים", ע"כ. עליהם, והרבה גרים היו באים

ודברי המדרש תמוהים ביותר. מהיכן היא זכותו של יששכר שהיה יושב בנחלת 

 א"י מלאה כל טוב עד שהיה מוליך פירותיו הגסים לחוף הים ומשלחם לאוה"ע?

עוד יקשה, שהרי נאמר "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך", שזבולון היה 

שכר היה יושב באהל ועוסק עוסק בפרקמטיא ומפרנס את יששכר, ואילו יש

 2בתורה, ובמדרש מבואר שיששכר היה לוקח את הפירות מארצו ומוכרן לאומות?

עוד יקשה, מש"כ המדרש שהיו אוה"ע רואים את שבט יששכר מתמידים על 

תלמודם ומכח זה היו מתגיירים. צ"ב, וכי אם נכנסת קבוצת תיירים לבימ"ד 

ה הזה גורם להם להכנס תחת כנפי ורואים בני תורה שמתמידים בתורה המחז

 -השכינה, מה הם רואים בהתמדה שמעוררת בהם את הרצון להתגייר? והאם אנו 

 בני התורה נוכל ג"כ ללמוד משהו ממחזה כעין זה?

 כל ההשפעה בעולם מכחם של לומדי התורה

                                                
 ובאמת שע"ז תירצו המפרשים שיש לגרוס ולפרש שיששכר היה לוקח את הפירות ומעבירם לידי זבולון והם היו 2

עוסקים בפרקמטיא ומפרנסים את יששכר. אלא שא"כ תמוה ביותר, לשם מה היתה צריכה להיות ארצו של יששכר 

שופעת שפע ולמוסרם לזבולון, מדוע שלא תהיה ארצו של זבולון שופעת שפע והיו הם מוכרים משלהם ומפרנסים 

 את יששכר משלהם? וצ"ע.



 

 כאעמ'  -אספקלריא 

 

אלא נראה מדברי המדרש, שהשפע ניתן בנחלתם של לומדי התורה ושבט 

ם משליכים כל יהבם על ה'. אבל שבט זבולון שמתעסקים יששכר בדוקא אשר ה

בפרקמטיא והולכים בדרך הטבע, לא צריך להינתן להם אלא כדי פרנסתם ע"פ 

 הטבע ועיסוקם.

וזהו שכתב המדרש שהשפע היה בנחלתם של שבט יששכר והם היו מוליכים את 

וכלכלו הפירות הגסים לחוף הים וזבולון שעסקו בפרקמטיא מכרו אותם לאומות 

בזה את יששכר שעסקו בתורה. ולא שייך שאותו שפע יהיה לזבולון ויכלכלו 

משלהם, שמדרך הטבע ששבט זבולון נוהגים בה זוכים לכדי פרנסתם ולא יותר. 

 נמצא שכל פרנסת זבולון לשבט יששכר הינה ממה שמושפע ליששכר.

ושפע עליהם ומעתה, נמצאים בני התורה שבט יששכר לפני ניסיון גדול, כאשר מ

שפע בנחלתם, ונחשבים הם לאילי הון וגבירים גדולים, ומתוך מצב זה היו יכולים 

לצאת כזבולון ולעסוק בפרקמטיא ולהתפרנס משלהם. אלא, ששבט יששכר בחרו 

להשאר באהלה של תורה מתוך כל השפע המושפע בנחלתם וממשיכים הם 

 סוק בפרקמטיא.להשליך יהבם על ה' להניח פירותיהם לבני זבולון לע

 שגורם חיבור לקב"ה –"יששכר חמור גרם" 

כשכך היא מציאות היושבים באהלה של תורה, כשנכנסים קבוצת תיירים 

לביהמ"ד ומביטים בפלא העצום הזה, שאילי הון, גבירים, בוחרים לישב באהלה 

של תורה מתוך חיי דחק כדרכה של תורה, מכירים הם כי דברים בגו, וכי טוב 

ל סחורה, ובעת כזו ניצבת דמותה של האומה הישראלית והחיבור בינם סחרה מכ

 למנהיגם, המנהיגם בדרך שמעל הטבע.

מבט זה אינו מותיר בן אומה אחרת במקומו וגורם לו לבוא ולהסתופף תחת כנפי 

 שגרם לגרים לבוא ולהתגייר. –השכינה ולהתגייר. זהו מש"כ "יששכר חמור גרם" 

קדים על התורה, אלא להתבונן בעושר העצום ובשפע אין לנו בני התורה השו

המושפע לאותם אילי הון וגבירים התומכים ומחזיקים בלומדי התורה, והכל 
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מכוחנו, מתוך השלכת יהבינו על ה' המנהיג את בני התורה בדרך שמעל הטבע. 

ובזה להכיר בגדלותנו כשבט יששכר ולהמשיך להתמיד באהלה של תורה ביתר 

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות:   ת שלום ומבורך!שב שאת ועוז!
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לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים

 הלכות והליכות בענין קבלת שבת )א(

רבי חנינא מתעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא ואמר בואו ונצא לקראת שבת כלה 

לב,  מלכתא, רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר "בואי כלה בואי כלה" )שבת קיט, א, ב"ק

 א(

נכנסים לבית הכנסת ומתפללים תפילת מנחה כמו שאר ימות מנחה בערב שבת: 

 השבוע ואין נופלים על פניהם )טושו"ע או"ח רסז(. 

משום דהוי ערב שבת ומפני כבוד השבת לא אמרינן, והוא הדין בערב  והטעם:

 יו"ט )ערוך השולחן רסז א(.

ב( ונראה דה"ה כשמתפללים : כתב המשנ"ב )שם ס"ק א, כה"ח שם מנחה גדולה

משום דתוספת קדושת שבת מתחיל להתגלות  והטעם:מנחה גדולה אחר חצות, 

 בע"ש אחר שעה חמישית מן היום כמבואר בספר שער הכוונות )כה"ח רסז ב(.

)וכן מי שאוכל פת אחר חצות יאמר "שיר המעלות בשוב השם" ולא "על נהרות 

 בבל" מהטעם הנ"ל )משנ"ב שם((.

יש הנוהגים לומר שיר השירים ויש להיזהר בדקדוקי המילים ירים: שיר הש

 והטעמים ולא יפסיק בדיבור )של"ה(. 

אמרו חז"ל אין העולם כדאי כיום שניתנה בו שהש"ר לישראל, שכל  והטעם:

הכתובים קודש ושהש"ר קודש קדשים, ואין בכל ימות השבוע שעה מקודשת 

ושת השבת בגוף האדם ואז ראוי כשעה זו, לפי שאז מתגלה תוספת אור קד

כדי לעורר אהבת  טעם אחר:לקרותה )פתח הדביר או"ח רס הובא בעולת ראיה(. 

לפי שהשבת נקראת כלה בואי  טעם אחר:דודים )של"ה, אור צדיקים כח אות ט(. 

 כלה ובשיר השירים נזכרים כמה פעמים שבחי כלה )אוצר דו"מ עמוד תיד(. 
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יר השירים בערב שבת ניצול מדינה של גהינום )מעשה כל הקורא ש  - בסגולותיו

 רוקח(.

"ישקני מנשיקות  מי שאין לו זמן לומר קודם קבלת שבת יאמר ד' פסוקים אלו:

וסימנך פיהו" )א, ב(, "עורי צפון" )ד, טז(, "קול דודי" )ב, ח(, "באתי לגני" )ח, א(, 

, והטעם ע"פ משום דאין לומר שהש"ר בשבת , והטעם שלא יאמר בשבת:עקבי

הגמרא )שבת קטז ע"ב( דאין לקרוא כתובים בשבת )שו"ת שיח יצחק קסב(. ומיהו 

היעב"ץ )דיני ער"ש לט( כתב שיאמר בשבת, וכן כתב ביסוד ושורש העבודה )שער 

ח פרק א(. בכה"ח הביא מנהג לומר שהש"ר בין מנחה לערבית אחר שאמרו קבלת 

 שבת )רס אות כז(.
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הרב יוחנן ריינר, מח"ס  לב טהור ברא לי  /

 'וטהר לבנו' עה"ת 

למה סבר יעקב אבינו שבני יוסף לא ראויים לברכה בגלל 

 רשעים שיצאו מחלציהם?

 )מח, ח( ַוַיְרא ַיְשָרֵאל ֶאת ְבֵני יֹוֵסף ַוֹיאֶמר ַמי ֵאֶלה

ואם כן חברותא בסוף ימיו עם אפרים, ביעקב למד רש"י כתב בתחילת הפרשה ש

 שואל עקבקשה מדוע י

לא מכיר את אפרים ומנשה, הרי אפרים הוא כאילו  שנשמע ה??את יוסף מי אל

 ???היה חברותא שלו

שכשיעקב רצה לברך אותם, נסתלקה ממנו  אלא התשובה היא כפי שכתב רש"י,

רוח הקודש, כי עתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה,  ולכן 

 .ברכהשאל יעקב מי אלו שלא ראויים ל

מה וכי יוסף מראה לו שטר אירוסין וכתובה, כתשובה לשאלת יעקב, למה  כןאם ו

נשאלת השאלה, הרי ?? עוד ?הרשעים הקשר בין שטר כתובה לעניין הצאצאים

יצחק הצאצאים הרשעים הם בעצם גם הצאצאים של יעקב ויצחק, ולמה הם 

 ???התברכו ולא עיכב להם הצאצאים הרשעים שיצאו מהםויעקב כן 

גם מאפרים וממנשה  אם כןצדיקים, גם יצאו יצחק ויעקב כי  להם, לא עיכבואם 

לא ראויים בגלל הצאצאים הרשעים  דווקא הם למהוצדיקים, צאצאים יצאו 

 ???לברכה

 האם צאצאים רשעים מונעים ברכה מאבי השולשלת?
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א , וכי בגלל שיש גם צאצאים רשעים, הסבא רבצריך עיון בעצם העניין ובכלל

אחרי דורות לא זכאי לברכה, וכי בידו לשנות שהצאצאים הרשעים  אבי השלשלת

 ??לא יהיו?

אומנם לכאורה זו האמת, שהרי במציאות בגלל סיבה זו הסתלקה השכינה 

מיעקב, אבל את זה אפשר לדחות שייתכן שבגלל צערו של יעקב אבינו כשראה 

ולא היה יכול לברך  השכינהממנו סתלקה את הדורות הבאים הצטער, ולכן ה

 כראוי.

ואם כן השאלה למה דווקא ליעקב היה ראייה כזו ולא לשאר האבות?? ואם כי 

יעקב הוא מבחינת אמת "תתן אמת ליעקב" ולכן היה אכפת לו לבדוק טוב לפני 

שנותן ברכה, למה כשקיבל ברכה לא בדק טוב האם הוא ראוי לברכה?? ואם כי 

, הרי בשני המקרים מדובר על צאצאיו ולא על כביכול אין אדם רואה נגעי עצמו

 עצמו??

דברים, שטר  3יוסף החזיר את רוח הקודש ליעקב על ידי כתוב ברש"י ש והנה

בכדי הרי  ??מה הקשר בין הדבריםלכאורה , וותפילהאירוסין, ושטר כתובה, 

 ואם כןלהחזיר רוח הקודש כתוב אצל שאול, ויהי כנגן המגנן ותהי עליו רוח ה', 

אולי אצל יעקב מה ששימח , ושירה ונגינה על ידיוסף היה צריך לשמח את יעקב י

 .אלא הקפדה על שלימות ההלכה אותו זה לא שירה וניגון

מעליב את מנשה הגדול ושם את ידו  רהלכאואבינו , איך יעקב תמוה גם מאוד

מה זה , הרי ימנית על אפרים, כי מאפרים יצא צדיק יותר גדול, שהוא יהושע בן נון

 ?אשמת מנשה??

 ברכת מנשה ואפרים היא לא ברכה רגילה

, שכאן לא מדובר על ברכה רגילה, שהרי הברכות הרגילות לתרץנראה אלא 

 .כאן יש ברכה מיוחדת לבני יוסףאלא ניתנו לכל השבטים ביחד בסוף הפרשה, 
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כל הצאצאים עם ישראל יברך ש, ש"בך יברך ישראל"שוהברכה המיוחדת היא, 

ברכה של אבא לדורות הבאים ולצאצאים צדיקים, ולכן  וזוכאפרים ומנשה, יהיו 

האם בזאת  ,כשיש צאצאים רשעים כמו אחאב ובניו שהם צאצאי אפרים, נו

רוח הקודש מיעקב אבינו  - לכן נסתלקה ממנו?? נאחל ונברך את צאצאינו?וכזאת 

 לברכה מיוחדת זו, ולא בגלל שהם אשמים, או שיש בידם לשנות.
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 אודות ימי חייו שיח בין יעקב ופרעהה-דו

ַבע ָשַנים ַוְיַחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ַמְצַרַים ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה ַוְיַהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ְשֵני ַחָייו ֶש 

 )מז, כח( ְוַאְרָבַעים וְמַאת ָשָנה

בשבת קודש, שעברה פרשת ויגש תשע"ז, זכינו פה בעיה"ת מאנשעסטער יצ"ו 

לאורו הגדול של מורינו מרן הרה"ג ר' אברהם גורוויץ שליט"א ראש ישיבת 

גייטסהעד יצ"ו, כאשר השאיב והשקה אותנו מים זכים מבאר מים חיים שלו 

חר. לתלמידיו הרבים ולכל תושבי העיר, כאשר דיבר בכל תפלה בביהמ"ד א

ואעתיק פה שתי גרגרים נפלאים מתוך דברות קדשו בשלש סעודות בק"ק קול רנה 

הורודנקא, ונשתדל לקיים אחד מקניני התורה של "שומע ומוסיף" הנוגע לפירוש  –

 השבוע.הקרא בריש פרשת 

* 

בין יעקב אבינו ופרעה  שיח-דוכאשר דנים אנו בגדר חיי האדם מצינו בזה 

ֶייךָ )מ"ז, ח'( בפרשת ויגש  ָםה ְיֵמי ְשֵני ח  ְרֹעה ֶאל י ֲעֹקב כ  ֲעֹקב ֶאל  :ו ֹיאֶמר פ  ו ֹיאֶמר י 

י   ט ְוָרַעים ָהיו ְיֵמי ְשֵני ח  ת ָשָנה ְמע  י ְשלַשים וְמא  ְרֹעה ְיֵמי ְשֵני ְמגור   י ְוֹלא ַהִַׂיגו ֶאתפ 

י ַביֵמי ְמגוֵריֶהם ֵיי ֲאֹבת   :ְיֵמי ְשֵני ח 

 ת הימים!חשיבו

וביאר בזה אשר פרעה שאל דבר חכמה. כי הנה כל דבר נמדד כפי חשיבותו. זאת 

אומרת אשר כל מה שהוא שוה יותר, נמדד בכלי מדה יותר קטן. למשל, כאשר 

מוכרים גחלים, הרי מוכרים אותה ב"טון )?(", וכאשר מוכרים זהב ומרגליות, הרי 

באים  למדוד שנות האדם, אשר הוא כל גרגיר נמדד בפני עצמו. ולכן כאשר אנו 

הדבר היקר מכל. בזה לא משערים אותה בשנים או בחדשים או בשבועות, רק 
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ָםה בימים! ולכן לא שאל אותו  " ָםה " רק כמה "ְשֵני ַחֶייךָ כ  ֶייךָ ְיֵמי כ  ". כי כל ְשֵני ח 

תהלים צ', יום ויום חשוב בפני עצמו. והוסיף בזה דיבורים אודות מה דוד המלך )

עי"ב( השמיע זאת לנו באומרו " ..". )ויש לציין עוד בזה לדברים ַלְמנֹות ָיֵמינו ֵכן הֹוד 

הנפלאים ביותר של האור החיים הקדוש בריש פרשת השבוע עה"פ ויקרבו ימי 

ע"ש גילויים נוראים ויסודיים )וע' מה שמוסיף בזה הערבי נחל פ'  –ישראל למות 

  ויחי שנת תקס"ג!(

אשר אנו מדייקים בתשובתו של יעקב אבינו, נראה האיך ששמע מפרעה וכ

שאלה מחוכם כזו, ולכן הוצרך להשיבו ולהקדים כי זאת אשר נקרא בגדר חיים 

אצלינו הוא לגמרי מחולק מזאת אשר נקראת חיים אצלכם. כי הרי מצינו אשר 

לנו חז"ל בפירוש הסומא והעני וכו' חשובים כמת, כי אין להם "חיים", וכמו כן גילו 

 אשר רשעים בחייהם קרואים מתים!

 "ימי שני חיי" –"ימי שני מגורי" 

 ָנהְיֵמי ְשֵני ְמגוַרי ְשלַשים וְמַאת ָש  -ולכן יעקב אבינו חילק תשובתו לשתי חלקים:

זאת אומרת אשר כאשר אנו דנים אודות כמה שנים לבי דופק והריאות נושמים  –

ת ָשָנהןעל זה הנני משיב שהם " "ֵני ְמגוַריְיֵמי ְש אויר, היינו " ". אבל ְשלַשים וְמא 

ברוב ענותנותו הוסיף יעקב אבינו אשר החיים בתואר אמיתי שלו, כפי אשר חיו 

ט ְוָרַעים ָהיו ְיֵמי ְשֵני אבותיו אינם ממולאים כראוי, וזהו שאמר " " דהיינו ַחַייְמע 

ְוֹלא ַהִַׂיגו ֶאת הרי היו מעט ורעים, והיינו " כאשר אנו דנים אודות החיים עצמם,

י ַביֵמי ְמגוֵריֶהם ְיֵמי ְשֵני ַחֵיי כי הם השתמשו כראוי "בימי מגוריהם". עד  –" ֲאֹבת 

 כאן דברי הרב הנפלאים.

 עדות התורה אודות חיי יעקב אבינו

מנם כי כאשר התורה א –ואולי יש להוסיף בזה כלפי מה שמצינו בתחלת הפרשה 

ְשֵני "ַוְיַהי ְיֵמי ַיֲעֹקב מעיד, כי הימים שחי יעקב אבינו לא היו רק "ימי מגוריהם", רק 
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דהיינו אשר כל הקמ"ז שנים היו "ימי שני  – ֶשַבע ָשַנים ְוַאְרָבַעים וְמַאת ָשָנה "ַחָייו

 חייו", ולא היו רק "ימי שני מגורי".

 אוהב ימים!

פעם מהגה"צ ר' חיים פנחס שיינבערג זצ"ל לפרש ויש להוסיף עוד מה ששמעתי 

הפסוק "מי האיש החפץ חיים?" התשובה הוא להיות "אוהב ימים!", היינו לאהוב 

 ולחשוב כל יום, כמתנה בפני עצמה, השי"ת יעזור שנזכה לזה, אכי"ר! 
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 יני כשרות המאכלים והכלים במטבחשאלות בעני

 הגעלת וטבילת כלים קרמיים

 האם אפשר/ צריך להגעיל ולהטביל כלים קרמיים חדשים ]או שנאסרו[?

אי אפשר להגעילם אם נאסרו ואין צורך להטבילם כשהם חדשים. תשובה: 

אבל אם מרוח עליהם חומר מבריק, יש להגעילם כשהם חדשים אמנם הרבה 

 .3אין בהם חומר מבריקכלים כאלו 

 

 

 שאלות בענייני שבת

 קוביה הונגרית

ראיתי פרסומים שונים בדבר משחק בקוביה הונגרית בשבת. מה הדין למעשה 

 בזה?

. מלבד אם כל החלקים יוצרים תמונה אחת או 4מותר לכתחילהתשובה: 

 .5אותיות

                                                
זכוכית אלא שנעשה מחול אחר ובעיבוד שונה ]ודומה ל'זירקוניום'[, ואי אפשר להגעיל כלים קרמיים הם כלים העשויים מחומר הדומה ל 3

כמו שכתבו הפוסקים ]אגרו"מ ח"ב סי' צ"ב, הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקיצור הלכות שיצא ע"י חתנו  חומרים שלא נאמר בהם היתר בהגעלה
ח"ג סי' ס"ז[. אמנם כלים חדשים דין הגעלתם קל יותר מפני שהשומן  הגר"י ישראלזון זצ"ל, מבית לוי בשם הגר"ש ואזנר זצ"ל, ועי' מנח"י

* 94מהחי נפגם טעמו בייצור ולכן הקילו הפוסקים שאפשר להכשיר גם כלים כאלו ]וכן טפלון[ כמובא בספר סידור פסח כהלכתו פ"ח הע' 
 בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

 כלל ע"ג ס"א ובערוה"ש סי' ק"כ סקכ"ט.כלים שאי אפשר להגעילם, אין צורך לטובלם כמבו' בחכ"א 
[ שיש איסור בורר בהזזת הפסולת בתוך ם אם נחמיר כהפמ"ג ]סי' שי"ט סקי"דהקוביה בנויה מכמה קוביות המסתובבות על צירים, ולכן, ג 4

ש'הוציא' את הפסולת, התערובת, היינו רק בהזזה והוצאה ממש אבל כאן שהם מסתובבים על צירים א"כ אין זה נחשב 'הפרדה' ולא נחשב 
סי' י'  כמבו' בסי' תרכ"ו, ג' ובסי' שט"ו, ח'. ועי' וביום השבתוהרי אפילו בבונה וסותר מתירים כשהם על צירים שאינו נחשב בנין וסתירה ]

אחד  עוד צד להקל משום שאינו משתמש במה שעושה הכל בצבע אחד אלא רצונו רק להראות צבע אחד בצד  סעי' מ'[, וכל שכן בזה. 
 ודומה לברירת החלמון של הביצה שאם נעשה רק לגוון אינו נחשב בורר, עי' סי' שי"ט, ט"ו וסקנ"ח.
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 לשון לימודים / הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 העץ במשנת ראב"ע

 ֹפָרת יֹוֵסף ֵבן ֹפָרת ֲעֵלי ָעַין ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי שור. )מט, כב(ֵבן 

פסוק קשה להבנה הוא הפסוק הפותח את ברכת יעקב ליוסף, אפילו את פירוש 

 המילים לבדן קשה לדעת.

ע )וכ"פ הרשב"ם ואונקלוס ועוד(, כי 'בן' האמור כאן פירושו ענף של ”וכתב הראב

ל עין המים, ומתוכו יוצאים ענפים נוספים המכונים 'בנות', עץ, והענף הזה גדל ע

והם גדלות על החומה ועולות גבוה מאוד למעלה. ופירוש הברכה, שהמשיל יעקב 

את יוסף לנטיעה רעננה על המים. בדומה לכך שהמשיל יעקב בברכותיו את 

 , המשיל את יוסף לעץ על שתול על פלגי מים.חיותהשבטים למיני 

של האיש לעץ נתבאר בדברי הראב"ע במקומות אחרים, ונרחיב בו דבר זה שנמ

הנטיעה ל'בן'  -את הדיבור במאמר זה. על ידי כך יתבאר האם יש קשר בין ה'בן' 

 שפירושו ילד.

 האדם והצמח

רבות נמשלו אישים ואומות בתנ"ך למיני צמח כמו בפסוקים )יחזקאל טז, ז( 

כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים' 'רבבה כצמח השדה נתתיך', )שה"ש ב, ג( '

ועוד רבות. אף במעשה בראשית נקשרה בריאת האדם קשר הדוק לקיום הצמחים 

)בראשית ב, ה( 'וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ והאדם אין לעבוד את האדמה', 

רק לאחר שהושלמה בריאת האדם צמחו הצמחים ונשלמו בתולדותיהם לעמוד 

ם שלמים בין אדם לעץ קיימים בתנ"ך, כמו משל 'כרם ולפרוח בגן עדן. גם משלי

                                                                                                                                                                         
 ק מסובב שהכל ייראה אחד ליד השני.וכותב ומוחק בודאי לא שייך כאן, שהרי הכל כבר קיים ור

5
עת הצורך שאינו מתכוון חודי הדפים שמקילים בששאז הוי כותב כיון שרוצה בחיבורם ורוצה בתמונה הנוצרת, ולכן חמור יותר מכתב על  

בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל לגבי פזל המחבר חלקי ציור  הע' ט"ולזה כיון שעשוי לפתוח ולסגור תמיד, וכמו שהבאנו בוביום השבת סי' י"ד 
 .רק כשאינו מתכוון לזהשאסור משום שרוצה בחיבור הציור והאותיות וכל מה שהיקל הרמ"א בדבר העומד לפתוח ולסגור תמיד הוא 
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היה לידידי' )ישעיה ה( ומשל יותם על עצי היער שהלכו למשוח להם מלך 

 )שופטים ט(.

היבט מיוחד ומעניין קיים בפירוש הראב"ע. הוא מבאר מילים רבות שנאמרו 

שהם נלקחו מעולם הצומח. תיאורים על חלקים של הצומח  -אודות האדם 

ם ומקבלים חיים של ממש כלפי האדם, כי האדם דומה לעץ השדה, בגדילה, הולכי

 בצרכים, בנוי, בפירות שמעמיד, ועוד ועוד.

יהיה זרעך', פי' הראב"ע כי 'גר' הוא איש שנכרת  גרעל הפסוק )ברא' טו, יג(: 'כי 

ממשפחתו ומקומו, ונקרא כן על שם ה'גרגיר' שנפרד ונכרת מהעץ כולו. ממשיך 

היא מילה שנלקחה מן העץ,  6לומר כי גם הפכו של הגר שהוא ה'אזרח'הראב"ע 

כמו בפסוק: 'כאזרח רענן' )תהלים לז, לה(. שפירושו עץ נטוע ונאמן במקומו, וכשם 

 -שנקרא כן העץ כמו כן נקרא האדם בעל 'שורשים' של משפחה, שהוא 'אזרח' 

 ענף אנושי. 

רש דמו, וכבר כתב הראב"ע כי דברים אלו נראים כרחוקים קצת מדרך הפשט ולד

'יש חסרי לב שזה הטעם רחוק בעיניהם', רעיון זה היה רחוק מהבנתם. כנגדם 

. אנו במאמר זה 'חסרי 7כותב הראב"ע סודות בצורת האותיות המוכיחים כדבריו

דעת' לפני הראב"ע בחכמת צורת האותיות, אולם נשכיל ממקומות אחרים 

 .להבחין ביסוד זה: האדם נמשל לעץ

 האדם עץ השדה

את יסוד זה הזכיר רבינו בקוצר אמריו בפירושו )בראשית ב, ה( וכך כתב: 'נמשל 

האדם אל עץ, והנה 'שיח' ו'ניב' ו'סעיף' ו'בד' ו'אמיר' ו'סרעף''. ששת המילות 
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 לגר, כאשר שניהם נזכרים זה לצד זה כשני הפכים.בניגוד כמעט בכל מקום שנזכר האזרח נכתב  
7

והרי"ש כמשמעו  וז"ל: ואילו היו יודעים טעם כל אות וצורתו אז יכירו האמת. ופי' שם הרשז"נ כי בספר צחות כ' הראב"ע כי גימ"ל הוא מגזרת ויגמול שקדים 

 נכרתה הגדילה. הגר ענין כריתה מגזרת ראש ועושר אל תתן לי, כלומר שאצלבלשון כ



 

 לדעמ'  -אספקלריא 

 

הללו שמזכיר הראב"ע הם מילות ששייכות לעץ ונאמרות גם לגבי אדם. שש 

 .8אם אחד לאחד בהערהמילות מובאות כאן בדבריו כפי שנבי

על פי זה יתבאר שכשם שנמשל האדם לעץ ומשתמש בכינויים מעולמו של העץ, 

כמו כן נאמר על העץ לשון הלקוחים מן האדם, כשם שלאדם יש בנים כך לעץ 

ישנם ענפים, וענפים אלו מכונים בשם 'בן', כאשר הוא משמש בעיקר בקשר של 

ול במשמעות המילה 'בן' האנושית, דבר זה כל -בריאה חדשה שמתחילה לגדול 

 וגם בענף שמתחיל לצמוח ונקרא בזה השם.

יפרה', את  משרשיו ונצרמבית דוד  חוטרכמה נפלא איפוא להבין בפסוקים 'ויצא 

אמצת לך'  בןימיניך ועל  נטעהאשר  'וכנההמשלת המשיח לצמח רענן, גם בפסוק 

לשונות של עץ הבן היא הנטיעה כמו בפסוק שבפרשה, משתמש המשורר ב

 )המילות המודגשות(, על גדילה ועליה של בני ישראל.

נסיים בדברי דוד המלך על הצדיק )תהלים א, ג(: 'והיה כעץ שתול על פלגי מים 

 אשר פריו יתן בעתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח'
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נאמר על האדם 'בורא ניב שפתים' )ישעיה נז, יט( ובעץ  הניבהוא האמור בבראשית )ב, ה(, 'שיח השדה', ומצאנו 'את האיש ואת שיחו' )מ"ב ט, יא(. השיח  

'אכל בדיו בכור מות' )איוב בד תהלים צד, יט(, והם המחשבות המפתלות והעקומות כענפי אילן וסעיפיו. 'סעפים שנאתי' )הסעיף 'תנובות שדי' )דברים לג, יג(. 

 'שרעפי בקרבי' )תהלים צד, יט(. סרעףהוא על פי פי' הראב"ע בפסוק 'את ה' האמרת היום' )דברים כו, חי(, מלשון 'בראש אמיר' )ישעיה יז, ו(.  אמירחי, יב(. 



 

 להעמ'  -אספקלריא 

 

לשקוד על דלתותי / הרה"צ הגר"ש בוהדנה, רב 

, וראש ישיבת אלעד –קהילת אור החיים הקדוש 

 תפארת הקודש תכב"ץ

ֲאַני ָנַתַתי  .ָבה מֹוְדַדין לוֹ  –ַבַםָדה ֶשָאָדם מֹוֵדד  :ָאַמר ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ְלַיְשָרֵאל"

ַאְשֵרי ָאָדם 'ָלֶכם ֶאת ַהתֹוָרה ֶשַתְהיו עֹוְסַקים ָבה יֹום יֹום, ֶשֶמֱאַמר )משלי ח, לד(: 

, 'ְואֹוַתי יֹום יֹום ַיְדרשון', ְוֵכן )ישעיה נח, ב(: 'ְשֹקד ַעל ַדְלֹתַתי יֹום יֹוםֹשֵמַע ַלי לַ 

, ד(: ְוָיָצא ָהָעם ַחֵייֶכם ֶשַאְשַביַע ֶאְתֶכם ֶלֶחם ַמן ַהָשַמַים יֹום ְביֹומֹו, ֶשֶמֱאַמר )שמות טז

: ָברוְך ֶשֲאַני ְמָבֵרְך ֶאְתֶכם יֹום יֹום, ֶשֶמֱאַמר ְוָלְקטו ְדַבר יֹום ְביֹומֹו וגו', ְוֹלא עֹוד, ֶאָלא

: ה' יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלנו, וְכֶשַאֶתם עֹוַשים ְרצֹוַני ֲאַני קֹוֵרא ֶאְתֶכם )ישעיה מו, ג(

 .וכו' ָהֲעֻמַסים ַמַמי ֶבֶטן, וַמֲעַמיס ֲאַני ָלֶכם כֹוס ְישועֹות, ַבְזכות ֵבית ַהַםְקָדש 

 חשיבות שמירת הזמן

)מח,  ְפָרַיםַוֹיאֶמר ְליֹוֵסף ַהֵמה ָאַביָך ֹחֶלה ַוַיַקח ֶאת ְשֵני ָבָניו ַעםֹו ֶאת ְמַנֶשה ְוֶאת אֶ 

 א(

ישנה הערה נפלאה שמעירים רבותינו בעלי התוס' בפסוק זה, דמשמע שלא היה 

אשית מז, כט(, דהיינו יוסף רגיל אצל יעקב, כמו שמצינו גם "ויקרא לבנו ליוסף" )בר

שאם יוסף היה רגיל אצל יעקב, מדוע צריך לקוראו? אפשר להמתין מעט עד שיבא 

מעצמו, אלא מוכרח שלא היה רגיל אצל יעקב. ואם היה ממתין אפשר ולא היה 

מגיע, ולכן צריך לקוראו. וכותבים בעלי התוס' משם רבנו שמואל, שהטעם הוא 

היאך הורד מצרימה, ויגיד לו שמכרוהו אחיו, לפי שהיה ירא שישאל לו הענין, 

ויקללם יעקב, ונמצא מחריב את העולם כולו, שהרי כשקלל שלא מדעת ואמר: 

"עם אשר תמצא את אלקיך לא יחיה" )לא, לב(, נתקיימה קללתו ומתה רחל בדרך 

 אפרת, הא אם יקללם מדעת לא כל שכן.



 

 לועמ'  -אספקלריא 

 

בה הזו טובה, מדוע לא בא וראיתי שאלה נפלאה מרבי יעקב גלינסקי זצ"ל, שהסי

יוסף אל יעקב כל אותן שבע עשרה שנים? אבל מדוע יעקב לא קרא לו? כיצד 

 השלים יעקב עם הנתק מבן זקוניו האהוב עליו כנפשו?

ותירץ שיעקב ידע שיוסף הוא משנה למלך, עובד בשרותו של פרעה, דהיינו 

הצדקה לבטלו שאינו ברשות עצמו, ומאחר שכן זמנו אינו שלו ואין ליעקב 

מעבודתו, אלא במקרי חירום בהם יסכים פרעה לשחררו, דלא נשכח שמיעקב 

אבינו ע"ה, למדנו מה היא חובת העובד למעבידו, דו"ק בלשון הרמב"ם )פי"ג ה"ז(, 

"...וכן חייב לעבוד בכל כוחו. שכן יעקב הצדיק אמר: "כי בכל כוחי עבדתי את 

 אביכן

 וכו'", ע"ש.

היכן הדברים מגיעים, במסילת ישרים פרק יא, ובגמ' תענית ועוד עיין בזה עד 

כג., במעשה דאבא חלקיה שבשעת עבודתו אפילו לא הסביר פנים לאמירת שלום, 

 ועיין שם ב"בן יהוידע" ודו"ק.

ולכן כפי שהפועל אינו יכול להבטל ממלאכתו, כך אנו מצווים שלא לגרום לו 

 ע"ש ודו"ק.להבטל כפי שפירש בספר החינוך מצוה קכד, 

ולכן אין לתמוה מדוע יעקב אבינו ע"ה, היה נמנע לקרוא ליוסף במשך שבע 

 עשרה שנה, עד שהוצרך לצוותו על קבורתו.

ומכאן יש ללמוד מוסר אדיר, שהנה מובא במסכת עירובין סה., "אמר רב נחמן 

 בר יצחק, אנו פועלי יום אנו", דהיינו בלימוד התורה, זמננו משועבד, ועוד מובא

שם שרב אחא בר יעקב, אם היה יום שהיה צריך לעבוד יותר ולא הספיק סדר 

לימודו היה משלימו בלילה, ודבר זה אינו שייך רק לאברכים בכולל, אלא לכל 

אדם באשר הוא, מאחר ואין התחייבות רק לראש כולל ולתומכי תורה, אלא 

 בראש



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

שיכול ללמוד זמנו ובראשונה לבורא עולם אשר הזמן שלו. ולכן כל אדם בזמן 

 משועבד אליו יתברך

ללימוד התורה, ואין הוא רשאי להבטל ממנה! ועיין בגמ' מנחות צט:, ששאל בן 

 דמה בן אחותו של רבי

ישמעאל, את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד 

ת חכמה יונית. קרא עליו את המקרא הזה "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגי

בו יומם ולילה" )יהושע א, ח(, צא ובדוק שעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה 

 ולמד בה חכמה יונית!

והסביר מרן החפץ חיים זצ"ל, ב"שמירת הלשון" ח"ב פרק ל, שהזמן הוא של 

 הקב"ה ואנחנו כפועליו, ובאיזו רשות נתבטל?

טן, והדברים והמתבונן בדברים יבין עד כמה הדברים נוקבים ויורדים חדרי ב

רבותי היקרים צריכים חיזוק רב, בעיקר בזמנינו שהאויר מלא בפיטפוטי סרק, 

ובנקל אפשר להגרר אחריהם ולהכשל רח"ל באיסורים חמורים. ומה עם שמירת 

 הזמן, שלא יחזור?

לכן חזק ונתחזק בעד אבינו שבשמים, לשמור על זמנינו ללימוד תורתו יתברך 

והוא יתברך ישכין שלום ואחוה בינינו, וישמיענו  להרבות קדושה וכבוד שמים.

-ברחמיו לעיני כל חי לאמר, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לא

 קיכם אמן ואמן.-לקים, אני ה' אל

 מתפלל ודורש שלומכם וטובתכם כל הימים.

 בברכת שבת שלום

 הצב"י שקד בוהדנה



 

 לחעמ'  -אספקלריא 

 

מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

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

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 ברכת הבנים בליל שבת

ַים ְוַכְמַנֶשה ַוְיָבְרֵכם ַביֹום ַההוא ֵלאמֹור ְבָך ְיָבֵרְך ַיְשָרֵאל ֵלאֹמר ְיַשְמָך ֱאֹלַהים ְכֶאְפרַ 

 ()מח, כ

 ך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאהישימ                                          

נ"ז(, כתב העורך הג"ר -בקובץ מבקשי תורה, גליון כ"ז )אייר תשס"ב, עמודים נ"ו

שלום אליעזר רוטר שליט"א, וז"ל, הנה בסידורים )אחר תפילת ליל שבת( מובא 

שכאשר מברכים את הבנות, אומרים "ישימך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה". 

את הבנות, הביאו בספר מעבר יבק )שם( וכתב בזה וז"ל: והנה בעצם המנהג לברך 

וצורך גבוה הוא לברך האדם בניו בשבת, ואם יש לו בת, גם היא יברכנה, ובפרט 

 בליל שבת. והמשכיל יבין מעצמו כי כנים דברינו. ע"כ.

 ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה

ג ר' משה אבל על הנוסח שאומרים "כשרה רבקה רחל ולאה" העיר לי בזה הרה"

פרישמן שליט"א דלכאורה גם את הבנות היה ראוי לברך ולומר "ישימך אלוקים 

כאפרים וכמנשה". דהנה כשיעקב אבינו ע"ה בירך "בך יברך ישראל ישימך 

אלוקים כאפרים וכמנשה" )בראשית מ"ח, כ'( כתב רש"י וז"ל: "הבא לברך את בניו 

כאפרים וכמנשה". עכ"ל. הרי יברכם בברכתם, ויאמר איש לבנו: ישימך אלוקים 

לנו שהבא לברך את בניו יאמר: "כאפרים וכמנשה". ואם כן צריך בירור היכן 

 המקור לנוסח המודפס בסידורים "כשרה רבקה רחל ולאה".

 

 הנוסח בסידורים של היעב"ץ והגר"א



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

וראיתי שבסידור יעב"ץ ובסידור הגר"א שהו"ל הגרנ"ה הלוי זצ"ל לא הביאו 

 רה רבקה רחל ולאה" והביאו רק הנוסח של "כאפרים וכמנשה".הנוסח של "כש

 

 רש"י מדבר רק על הבא לברך את בניו הזכרים

וכשהצעתי הערה זו לפני רבינו מרן שליט"א הכוונה למרן הגרי"ש אלישיב 

זיע"א, השיב לי, שרש"י מדבר רק על הבא לברך את בניו הזכרים, והוא מדויק 

, ואם היה הכוונה גם למברך את בנותיו, היה לו ממה שנקט רש"י וכתב "בניו"

 לרש"י לכתוב "בניו ובנותיו". עכ"ל.

 מצינו הלשון "בנים" על זכרים ונקבות

ובקובץ מבקשי תורה, גליון ל"א )אלול תשס"ב, עמוד שע"ז(, הוסיף הג"ר יוסף 

יצחק פרלמן שליט"א, על דברי הגרי"ש אלישיב זיע"א, הנ"ל, וז"ל, הנה אף 

נו בנים על זכרים ונקבות, בעיקר קאי רק על הזכרים. ועיין במאירי )סוף שמצי

קידושין( על הא דאיתא שם אי אפשר לעולם בלא זכרים ונקבות, או לו למי שבניו 

נקבות, דכתב, וז"ל: ואע"פ שפשוטו של דבר כן הוא, יש להוסיף בפירושו שבניו 

זכרים שנמצא בהם השלמות נקבות, שהזכרים פחותים וחסירים, ואשרי מי שבניו 

 המכוון וכו', עכ"ל. הרי שמילת בנים בעיקר קאי על הזכרים.

 

 הוסיפו גם שרה ורבקה כדי לכלול כל ד' אימהות

ובפשוטו נראה דברכת הנקבות נלמדת מסוף מגילת רות )ד', י"א( דכתיב "יתן ה' 

לכלול  את האשה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה" וגו' והוסיפו גם שרה ורבקה כדי

כל ד' אימהות. וכעין זה מצינו בקול אליהו להגר"א על שמואל )א' א' ט"ו( 'אשה 

קשת רוח אנכי' ופירש רש"י בדפוסים ישנים "כשרה", וביאר הגר"א דרצונו לומר 

כשרה שהיתה גם כן עקרה כמוני, ואני מתפללת על בנים כמותה. וכתב שם 



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

כולן היו עקרות, והתפללה דבמדרש הוסיפו יותר ביאור כשרה רבקה רחל, ש

 כמותן, ומזה עוד ראיה שלבנות מזכירין האימהות בברכתן. עכ"ל.

 

 מנין לקוח נוסח של ברכת הבנות

והנה שאלתי פעם למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, בזה הלשון, בליל שבת מברכים 

גם הבנות, ישימך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה. ע"כ. ולכאורה מנין לקוח נוסח 

דהרי בתורה רק כתיב ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה )בראשית מ"ח, כ'(, ? זה, 

 והשיב לי, בתורה קאי אזכרים. עכ"ל.

 

 מברכים אותן כדי שלא לקפחם

והגאון האדיר רבי מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת כסא רחמים, כתב לי שאף 

, ואם שלא נזכר בתורה לברך הבנות, מכל מקום מברכים אותן כדי שלא לקפחם

לא היה כתוב בתורה כאפרים וכמנשה, היינו מברכים לבן ישימך אלוקים כאברהם 

 יצחק ויעקב. עכ"ד.

 

 מדוע לא מברכים ישימך אלוקים כאברהם יצחק ויעקב

ומצאתי בשו"ת רבבות אפרים, להגאון רבי אפרים גירנבלט זצ"ל, )ח"ו עמוד 

ב וז"ל, ובבנים מברכים קס"ט( שהביא בשם הרה"ג ר' ברוך פורטין שליט"א, שכת

ישימך וכו', כאפרים וכמנשה, ובבנות כשרה רבקה רחל ולאה, ומדוע לא בבנות 

והנשים של אפרים ומנשה, ואם מברכים משם האימהות, מדוע לא מברכים משם 

 האבות. עכ"ל.

 



 

 מאעמ'  -אספקלריא 

 

 

 כך כתוב בתורה

ואולי יש ליישב בס"ד שכיון שבתורה נזכר "בך יברך ישראל לאמור ישימך 

ם כאפרים וכמנשה", ופרש"י, הבא לברך את בניו יברכם בברכתם, ויאמר אלוקי

איש לבנו: ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. עכ"ל. ולכך מברכים  "כאפרים 

ומנשה", אבל בבנות דלא כתוב, אז מברכים "כשרה רבקה רחל ולאה", ואם לא 

יצחק  היה כתוב בתורה שיברכו על שם "אפרים ומנשה", היו מברכים "כאברהם

ויעקב". אולם יקשה למה בתורה לא הוזכר שיברכו "כאברהם יצחק ויעקב" , אלא 

 "כאפרים ומנשה", ?

 

 בירך אפרים ומנשה עד גדר שאין למעלה ממנה

ונראה לתרץ בס"ד ע"פ מה שכתב האור החיים הקדוש שם, וז"ל, ויברכם ביום 

אין ברכה למעלה ההוא לאמור וגו', פירוש בירך אותם כל כך ברכות, עד גדר ש

ממנה, עד שהכל אומרים בך ראוי לברך ישראל. עכ"ל. ולפי זה אתי שפיר שכיון 

שהשפיע יעקב עליהם כל כך הרבה ברכות עד גדר שאין למעלה ממנה, ולכך 

 מברכים הבנים "כאפרים ומנשה". 

 

 שלא יקנאו איש באחיו

ל מנשה עוד נראה לתרץ בס"ד ע"פ מה שכתוב בספרים, שהמעלה הגדולה אצ

הבכור שלא קינא באפרים שקטן ממנו, כשיעקב הקדים אפרים לפניו. ולפי זה י"ל 

שלכן מברכים דייקא "כאפרים וכמנשה", ולא מברכים כאברהם יצחק ויעקב, כי זה 

ברכה מאד חשובה, שלא יקנא איש באחיו, כמו מנשה שלא קינא באפרים, ואז 

 ע, וכו'.ניצלים מכל מיני מחלוקת ולשון הרע, ועין הר



 

 מבעמ'  -אספקלריא 

 

 

 שלא יפלו בירידת הדורות

עוד נראה לתרץ בס"ד ע"פ מה שכתוב בספרים, שהמעלה של "מנשה ואפרים" 

שכתוב )בראשית מח, ה(: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי", וביאור הכתוב 

שאע"פ שיש ירידת הדורות, אולם "אפרים ומנשה" אפילו שהיו דור אחר השבטים, 

כמו "ראובן ושמעון". ולפי זה אתי שפיר שמברכים דייקא  נשארו באותו דרגה 

ענין "כאפרים וכמנשה", ולא מברכים כאברהם יצחק ויעקב, כי מברכים מיוחד על 

 .הדור שלפניהם לא נפלה מדרגתם ממדרגתכמו "אפרים ומנשה" ששיהיו זה, 

 להיות מוסיפיםמאד לברך הבנים, ה' ישמרנו לנו ולצאצאנו היא ברכה חשובה ו

 מעתה ועד עולם אכי"ר.והולכים 

 



 

 מגעמ'  -אספקלריא 

 

משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 מה המשמעות שמנשה ואפרים יהיו כראובן ושמעון

ם ֶאְפַרַים ְוַעָתה ְשֵני ָבֶניָך ַהמֹוָלַדים ְלָך ְבֶאֶרץ ַמְצַרַים ַעד ֹבַאי ֵאֶליָך ַמְצַרְיָמה ַלי הֵ   

 ה(מח, ַכְראוֵבן ְוַשְמעֹון ַיְהיו  ַלי ) וְמַנֶשה

יש להתבונן במתנה זו מה המשמעות לכך שאפרים ומנשה יהיו כראובן ושמעון,  

, ומשמעו שמקבל בחשבון שאר בני הם ליטול חלק בארץ איש כנגדו פרשמרש"י 

ואף על פי שנתחלקה ארץ ישראל למנין ומקשה על כך  חלק נוסף בנחלתו,

וא"כ  דכתיב לרב תרבה נחלתו, וכל איש נטל בשוה, חוץ מן הבכורות,, כגולגלותם

מכל  אף אם יקראו ע"ש יוסף יקבלו חלק שוה בשוה כמו כל באי הארץ מתרץ רש"י

דאותה נחלה שירשו  שפתי חכמיםומבאר ה .מקום לא נקראו שבטים אלא אלו

לם, וגם השבטים היו נקראים על שמם, כמו נחלת ראובן או נחלת שמעון וכן כו

לנחלת מנשה ואפרים יקרא הנחלה על שמם, נחלת מנשה, נחלת אפרים, ולא 

וא"כ לא קיבלו באמת נחלה נוספת אלא לענין השם שנקראו  יקרא נחלת יוסף,

 שבטים.

 האם ארץ ישראל התחלקה לי"ב חלקים שווים

לשבט  לרב תרבה נחלתופירושו של רש"י כאן הוא לשיטתו בבמדבר )כו נד( 

באוכלסין תתן חלק גדול לפי שארץ ישראל נתחלקה למספר האנשים המרובה 

וא"כ ארץ ישראל נתחלקה לי"ב חלקים שונים. אולם הרמב"ן נחלק בזה על רש"י, 

ואדרבה מוכיח מכאן שארץ ישראל נחלקה לי"ב חלקים שווים, וא"כ מנשה 

 ואפרים קיבלו יחד שני חלקים כמו ראובן ושמעון.

שאע"פ שנחלקה לפי האנשים אעפ"כ נתחלקה  רש"י טתורבינו הרא"ם מיישב שי

כל אחד מהם בארץ לתחומים שונים וקיבלו שני חלקים במקומות שונים ונטלו 

תחום לעצמו כמו שיקח כל אחד מן השבטים תחום לעצמו, ולא לענין הכבוד 



 

 מדעמ'  -אספקלריא 

 

ממאמר "לא נקראו שבטים אלא  רמב"ןבלבד שיקראו בניו שבטים, כאשר הבין ה

איך יתיישב מאמרו דלעיל שאמר "לי הם ליטול חלק בארץ איש  אלו". שאם כן

כנגדו", ומאמר "לא יהא להם שם בשבטים לענין הנחלה", שהם מורים שהבכורה 

שית, שיוסף היה בכור לנחלה יהזאת היתה לנחלה. אלא על כרחך לומר כדפר

וירש פי שנים בארץ כמשפט כל בכור, שהרי כל שבט ושבט לא לקח רק תחום 

 מהשנים עשר תחומין ויוסף לקח שני תחומין.  אחד

 התועלת שיש בשתי תחומין

ואין לטעון כיון שלא נחלקה הארץ אלא למנין גולגלותם מאי נפקא מינה אם 

תועלת המה נשאל גם על כל שבט ושבט  א"כלקח תחום אחד או שני תחומין, כי 

לקח כל אחד לשבט שיקח תחום לעצמו או שיכלל תוך תחום חבירו, מכיון שלא 

 אלא על פי מנין גולגלותיו. 

ואם ישיבו שהתועלת בשיקח כל שבט ושבט תחום לעצמו הוא מפני שיש תחום 

של עדית ויש תחום של זיבורית ושמא יפול לו בגורלו תחום של עדית יותר משל 

חבירו, ואף על פי שלא נחלקה הארץ במדה אלא בשומא )בבא בתרא קכא ב(, 

ין עדית לזיבורית, דעדית אית בה קופצים רבים יותר מכל מקום יש הפרש ב

 (. :מהזבורית )בבא קמא ז

)ב"ק  גמ'העפי"ד , מבאר באופן דומה שהתועלת בכך היא גור אריהגם המהר"ל ב

( דלא היה שבט מישראל שלא היה לו בהר ובשפילה ובנגב, לכך מהני שיהיה :פא

להם, ואם היה שבט אחד,  לאפרים כל הדברים האלו וכן למנשה, וזהו שבח גדול

היה מרבה לו בהר או בשפילה,  -אף על גב שאם היו רבים היו נותנים לו הרבה 

 דלא היה צריך רק שיהיה להם נחלה הרבה.

 האם גם לעתיד לבא יחשבו לשני  שבטים

מנשה כדכתיב התם שער לוי אחד הא .( ב קכב"ב)רשב"ם מצינו בפירוש ה

נמצאו י"ב  ד כדכתיב התם שער יוסף אחדואפרים נמי לא יטלו אלא חלק אח



 

 מהעמ'  -אספקלריא 

 

 שלל דודואולם החיד"א בספרו  .9שבטים נוטלין י"ב חלקים והי"ג לנשיא כדלקמן

ונתתי את הארץ יעקב אמר מקודם לזה כי ה' אמר לו כתב לדייק מהמקרא כאן ש

וכו' שלא תטעה דזה  ועתה שני בניךאמר , לזה הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם

ד, אינו כן דגם זה שהם שני שבטים כראובן ושמעון יהיה ג"כ אחוזת לא יהיה לעתי

 עולם, אפילו לעתיד יהיו שני שבטים.  
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 שהביא מד' הר"ן שהוכיח מהמקראות בספר יחזקאל שגם לעתיד לבוא יהיו לאפרים ומנשה חלקים שונים.ועיין בשיטמ"ק שם  
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 מתהלך בג"ן / הרב ישראל צבי בוים )מאנסי(

 שמח זבולון בצאתך

 שהיה :וברש"י ְוַיְרָכתֹו ַעל ַציֹדן )מט, יג(ְזבוֻלן ְלחֹוף ַיַםים ַיְשֹכן ְוהוא ְלחֹוף ֳאַנֹית 

זבולון עוסק בפרקמטיא, וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, הוא 

שאמר משה )דברים לג, יח( שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך, זבולן יוצא 

 בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים.

דרשו על הפסוק שנאמר בברכתו של משה רבינו לשבט זבולון,  .(מגילה ו)ובגמרא 

יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול. ושפוני  עמים הר יקראו שם

זו זכוכית לבנה. אמר לפניו: רבונו של עולם מי מודיעני, אמר לו:  -טמוני חול, חול 

אינו מועיל  -שם יזבחו זבחי צדק, סימן זה יהא לך: כל הנוטל ממך בלא דמים 

 בפרקמטיא שלו כלום. 

א להיות נזהר במשא ומתן באמונה, והוא יוצא כי הנה ענינו של שבט זבולון הו

בפרקמטיא, ועל ידי זה הוא מעלה גם את עניני החולין לעבודת השי"ת. ועל כן 

כיון שהוא היה נזהר ביותר במשא ומתן באמונה על כן זכה לשכר זה שכל הנוטל 

 ממנו בלא דמים אינו מועיל בפרקמטיא שלו כלום.

זכוכית לבנה. ומתחילה נימא בה מילתא  וזה ענין מה שבחלקו היה חול שהוא

היוצא מן החול, כדאמר ביציאות  -דהנה ברש"י מגילה שם כתב, זכוכית לבנה 

השבת )שבת טו:(, וחול של זבולון חשוב משאר חולות, וראוי לזכוכית לבנה. והנה 

זבולון היה יושב לחוף ימים, ונמצא שהחול אשר על שפת הים הוא החול המשובח 

וב משאר חולות. והשתא יבואר היטב מאמר הכתוב והרבה ארבה את ביותר וחש

זרעך וגו' כחול אשר על שפת הים, שהכוונה הוא לענין חשיבות, שהחול אשר על 

 שפת הים הוא חשוב יותר משאר כל החולות.

אלא כגון דקאי אגודא דנהרא,  (כ:)ואגב אורחא יש לציין לדברי הגמרא בתענית 

ראויה היא ליפול, שהמים  -הר, שאף על פי שהיא בריאה וברש"י שם על שפת הנ



 

 מזעמ'  -אספקלריא 

 

מפילין אותה, שמקלקלין את הקרקע ושוחקין את היסוד. ולפי זה נמצא שאדרבה 

הקרקע שליד הנהר אינו טוב לענין בתים שהמים מקלקלין את הקרקע. ולעומת זה 

ה דקאי אגודא דנהרא, עיי"ש בסוגיא, דנרא -מצינו בבבא מציעא קג. מאי כזה 

שחשיבות הוא לבתים שעומדים אגודא דנהרא. ושמא יש לחלק בין נהר לים ובין 

קרקע וחול. ועיין פסחים ד. ההוא דהוה קא אזיל ואמר אכיף ימא אסיסני ביראתא, 

בדקו ואשכחוהו דמזבולון קאתי, דכתיב זבולון לחוף ימים ישכון. וברש"י, אם היו 

שפת הים, ותמיד היה משתבח בשפת  לא הייתי קובעם אלא על -לי פלטין לבנות 

הים. ושמא יש לומר שיש מעלה בחול שעל שפת הים ויש בו גם חסרון, ואדם כזה 

שהיה משתבח בשפת הים היה משבט זבולון, שלהם חשוב ועדיף המעלה שעל 

 .שפת הים יותר מהחסרון שיש בו, ודו"ק

כהנ"ל ששבט  וחשיבות ענין החול שעל שפת הים ושייכותו לשבט זבולון, הוא

זבולון היו נזהרים במשא ומתן באמונה, וכן בזה שהיו מפרנסים את שבט יששכר 

על ידי עסקם וממונם, ובזה היו מוציאים מענין של חול וחולין את האור המבהיק 

שבהם. ומה שעשו שבט יששכר בתורתם עשו שבט זבולון בפרקמטיא שלהם. וזהו 

לבנה, שעניני החול והחולין היה נעשה שהיה להם חול שהיה יוצא ממנו זכוכית 

אצלם לאור מבהיק ככלי זכוכית לבנה. וראה בקדושת לוי בליקוטים )ד"ה מפני 

מה( בשם כתבי האריז"ל דתלמיד חכם נקרא זכוכית, שגופו נזדכך כמו זכוכית. 

ותלמיד חכם הוא כוחו של שבט יששכר, ואצל שבט זבולון היה זה יוצא מתוך 

הכתוב ושפוני טמוני חול, שהחשיבות היה טמון אצלם בתוך החול. וזהו שאמר 

החול, וזה היה כוחם לגלות את האור הטמון בתוך החול. והיה החול אשר על 

שפת הים, ואין מים אלא תורה, ומדריגת החול שלהם היה עומד בשוה עם שפת 

 הים, עם כח התורה שהוא שפת הים.

בשעה שיצא יעקב אבינו לילך לפדן  ויומתק בזה דברי המדרש )במדבר רבה ב, יב(

ארם מסר לו יצחק את ברכת החול, היינו ברכה זו של החול אשר על שפת הים. כי 

עד עתה היה יעקב אבינו יושב אהלים ולא היה לו שום עסק בפרקמטיא, אבל 

בשעה שיצא יעקב אבינו ללכת לפדן ארם, ושם יעסוק בעניני משא ומתן, הנה 
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רכה זו של החול אשר על שפת הים, שעניינו גילוי עבודת דווקא אז היה נצרך לב

 ה' שעל ידי משא ומתן באמונה.

ועל זה אמר הכתוב זבולון לחוף ימים ישכון, שזה ענינו של שבט זבולון שהוא 

שוכן לחוף ימים, חוף ימים היינו החול אשר על שפת הים, ומסיים עלה וירכתו על 

צידון, הנה צידון הי בנו בכורו של כנען צידון, שהוא היה מתנגד לנגד הכח של 

כמפורש בפסוק )בראשית י, טו(, ועל כנען אמר הכתוב )הושע יב, ח( כנען בידו 

מאזני מרמה לעשוק אהב, וצידון היו גם כן סוחרים כמאה"כ )ישעיה כג, ב( דומו 

ישבי אי סוחר צידון, וזבולון שהיה משאם ומתנם באמונה הם היו עומדים לנגד 

 .צידון
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 כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון' לממונות הוראה ובית

 האם מועילה מחילה שלא בלב שלם?

 )נ, יז( ָאָמא ָשא ָנא ֶפַשע ַאֶחיָך ְוַחָטאָתם ַכי ָרָעה ְגָמלוךָ 

קורה שאדם חטא כלפי חבירו, ופגע בו עד מאוד. ולאחר שהתעשת, בא לבקש 

ע שומע שבאים לבקש מחילה, והוא אומר שהוא מוחל והכל בסדר. מחילה. הנפג

האם המחילה אכן הועילה, או שצריך מחילה מכל הלב? ומה לגבי מחילה על חוב 

 ממוני?

 מחילה על חוב ממוני

מחילה על חוב ממוני, לכל הדעות אין צריך מחילה מכל הלב. אלא רק החלטה 

, ויש אומרים 10אמירה בפה עיקר הדעה שצריכהברורה על עצם המחילה. ו

שמספיק מחילה בלב, היינו החלטה ברורה בליבו של אדם שהוא מוחל מחילה 

זאת מכיון שאחרי המחילה, אין יותר חוב ממוני, שהרי חובות . גמורה על החוב

כספיים הם דבר ברור, או שיש חוב שחייבים לשלם, או שאין חוב. ואם אדם הודיע 

על ויתור, אינו יכול אחר כך לבוא ולומר שהוא לא התכוין מכל הלב, או כל טענה 

עון נגד אחרת. אלא רק אם יטען שהמחילה היתה בטעות, יהיה לו זכות לט

 המחילה.

 מחילה על צער

יש אומרים שצריך גם כן לומר בפה ולא מועיל רק מחילה מחילה על צער, אמנם 

ך מאוד מצוי שאדם אומר שהוא מוחל, אומר שהכל בסדר ואין לו כל א .11בלב

קפידא. ובפועל, ליבו עדיין מלא בצער והקפדה על האיש שפגע בו. וכתב 
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 קצה"ח סי' יב האריך בזה, ואכמ"ל. 
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 שו"ת חיים ביד להגר"ח פלאג'י סי' נז. 
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לב שלם ובנפש חפיצה. אנו למדים מדברי , שהמוחל צריך למחול ב12הרמב"ם

הרמב"ם, שמחילה בפה, שלא בלב שלם ובנפש חפיצה, אינה מועילה כלל. שהרי 

אמירה בפה בלי ליבו כל עניין המחילה, אינה אלא הסרת הצער והקפידא. הלכך 

 .של אדם, אפשר שאינה מועילה כלל

 ומה ניתן לעשות כדי למחול?

דברי יוסף לאחיו, לא אתם שלחתם אותי הנה כי ה' יש לנו לזכור שני דברים. את 

וכו'. כל פגיעה שהיא, נשלחה לנו ישירות מהקב"ה. ובנוסף, יש לנו לזכור, כי אם 

אדם נענש בגלל שפגע בנו, הקב"ה מתרחק מאיתנו. ומי שמוחל על הפגיעה בו, 

 .13הקב"ה מוחל לו על חטאיו

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

 ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בדיני ממונות ראש כולל

 gmail.com@7470107דוא"ל:   477-6747474פקס   4417416496לתגובות: טל' 
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 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 מעלת אפרים ומנשה

. ים ְכֶאְפַרַים ְוַכְמַנֶשהקַ ָבֵרְך ַיְשָרֵאל ֵלאֹמר ְיַשְֽמָך ֱאלֹ ַוְיָבֲרֵכם ַביֹום ַההוא ֵלאמֹור ְבָך יְ 

 )מח, כ(

ברכה זו בה מברך כל אב את בנו, צריכה ביאור. מה טיבה? במה ובאיזה אופן 

רצוננו שיהיו צאצאינו כאפרים ומנשה? מה ידוע לנו עליהם לטובה, עד כדי כך 

, האם לא היה ראוי יותר שנתפלל שבנינו שרצוננו שכך יהיו גם הבנים שלנו? ועוד

 יהיו כאברהם יצחק ויעקב?

  ויקרא בהם שמי

ַרים ַהַםְלָאְך ַהֹגֵאל ֹאַתי ַמָכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְמעָ לעיל )בפסוק טז( ביקש יעקב אבינו: "

 ". יש להתבונן מה פשרה של בקשה זו?ְוַיָקֵרא ָבֶהם ְשַמי

עם ושמם ויהיה שם אברהם יצחק ויעקב נזכר בהם שיעמוד זרמבאר זאת הרמב"ן: 

 הרשב"ם מוסיף: שיחיה זרעם וזרע זרעם. .לעולם

מבאר הרב מבריסק )בספרו מרן רי"ז הלוי, על התורה( שהכוונה היא למקובל 

ְוַיָקֵרא בידינו )בבא בתרא קטו:( שאף שבט לא יכלה, כל שבט הוא נצחי. וזו ברכת "

האבות נקרא בהם, והם 'המשך' לאבות, לכך נכלל בזה  ", שמכיון ששםָבֶהם ְשַמי

 שגם הם נצחיים כאבות. 

 בני בנים הרי הם כבנים

מעתה מאיר את עינינו הרב יהודה מרגולין שליט"א )בספרו הדרי קודש, על 

". המעלה ים ְכֶאְפַרַים ְוַכְמַנֶשהקַ ְיַשְֽמָך ֱאלֹ התורה( בביאור חדש על כוונת ברכת "

מנשה היא שאף שאינם בנים ישירים של יעקב אבינו, מכל מקום שם של אפרים ו

 האבות נקרא בהם!
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שיזכה להמשיך הלאה את שושלת עם ישראל!  –ברכתו של כל אב לבנו, היא 

אברהם, יצחק ויעקב, הלאה  –שיזכה להיות עוד חוליה הממשיכה את אבותינו 

ֶחהים ְכֶאפְ קַ ְיַשְֽמָך ֱאלֹ לדורות הבאים. כשמברכים " ַים ְוַכְמנ  מונח בזה שתזכה  ",ר 

 להיות ממשיך של עם ישראל, ואף בך יקרא שמם של אברהם יצחק ויעקב!

 אשר קידש ידיד מבטן

 תרגום יהונתן בן עוזיאל מוסיף שמברכים זאת כל תינוק ביום המילה.

 והשאלה נשאלת, הרי לא מזכירים פסוק זה ביום המילה!

י התוספות )שבת קלז:( כותבים בביאור הברכה לאור האמור, יבואר היטב. בעל

שנקרא  שהוא אברהם אבינו םתבינו מבטן. אומר ר ידיד"אשר קידש ידיד מבטן": 

שת וושל (,מנחות נג:)כדדרשינן  ",מה לידידי בביתי"יא(  ושנאמר )ירמיה "ידיד",

וצאצאיו חתם באות ' ,הוא יצחק ',חוק בשארו שם' בברכה זו, האבות נזכרים

הצאצאים "כמו שתרגם יונתן  ,הוא ובניו 'וצאצאיו' .הוא יעקב ',ית קדשבר

 .כלומר יוצאי צאצאיו ,כב( ו)ישעיה 'בניא ובני בניא' –" והצפיעות

נמצא שבשעת הברית מדגישים שברית המילה נעשית כהמשך להנהגת אברהם 

 יצחק ויעקב.  

קדושים, ותפקידנו מעתה עלינו לזכור שאנו מחוייבים להיצמד לדרכי אבותינו ה

 לחנך את צאצאינו להמשיך בדרך נעלה זו!

 שבת שלום ומבורך! חזק חזק ונתחזק!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com


 

 נגעמ'  -אספקלריא 

 

פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 ת יוסף קודם לאחיולמה מ

 ְבַמְצָרַים )נ, כו( ָבָארֹון ַוַייֶשם ֹאתוֹ  ַוַיַחְנטו ָשַנים ָוֶעֶשר ֵמָאה ֶבן יֹוֵסף ַוָיָמת

נחלקו רבותינו במדרש )ב"ר ק, ג(, בטעם שמת  יוסף קודם לאחיו. זה לשונם: 

 ליה אמר אביו, את שחנט על אמר רבי ורבנן, רבי אחיו, בפני יוסף מת "למה

 תיראי אל( מא ישעיה) לו אמרתי כך לא צדיקי? את לשמור יכול הייתי לא ה,"הקב

 שיחנטו אותן שצוה הוא אמרי ורבנן יעקב. את תולעת תראי אל יעקב, תולעת

' לה קרוב דרבנן, דעתהון על ניחא, דרבי דעתיה על ,'וגו לו בניו ויעשו ד"הה אותו,

 ושותק".  שומע והוא י'אב 'עבדך אבי' 'עבדך אומר יהודה פעמים

והנה למ"ד ששמע י' פעמים עבדך אבי ולא מיחה, ניחא שחסרו י' שנים בדקדוק, 

אולם למ"ד משום שחנטו לא נודע טעם לי' שנים. היינו, שמאמרם שלמ"ד שחנטו 

"ניחא" צ"ב יותר ממ"ד ששמע 'עבדך אבי'. אולם מצאתי בדברי הרוקח שכתב 

ֲחֻנַטים)ג( ו יַ דבר נפלא, שהנה כתיב  ְרָבַעים יֹום ַכי ֵכן ַיְמְלאו ְיֵמי ה  , כי ְמְלאו לֹו א 

סתם חנטה היא ל' יום, אולם חנטה 'מלאה' במילוי כל הימים הם מ' ימים, מבואר 

שיוסף עשה לאביו י' ימים יותר ממה שצריך, ולכן נתמעטו שנותיו י' שנים. ולפי"ז 

כו"ע ציוה לחנטו, אלא שנחלקו האם אפשר, שלא פליגי כי אם בי' ימים אלה, של

ציוה כך משום מנהג המצרים, וצריך למעט בכך כמה שיותר, והיה די בל' יום, או 

שמאחר שציוה צריך לעשות באופן המלא ביותר, ולכן גם מ' יום נחשב שציוה 

 עליהם, ודוק.

והנה, לשני הביאורים מבואר שטעם חסרון השנים, משום שנהג בהעדר כבוד 

 ולכן היפך למען ירבו ימיכם, נתמעטו ימיו. לאביו,

* 
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והנה בפסוקים מצאנו ב' פעמים שנזכר שיוסף חי ק"י שנים, וצ"ע לשם מה נכפלו, 

מה עוד שדרך הכתוב להזכיר מספר שני חיי האדם בשעה שמספרים על מותו. 

נראה שמשום כך הוכח להם לחז"ל שמה שחי ק"י שנים היה בהם קיצור שנים, 

וב 'ויחי יוסף', משמע שחי רק כך למרות שהיה ראוי שיחיה יותר. אבל היינו שהכת

 הפסוק 'וימת בן מאה ועשר שנים' זהו הכתוב בשעת מותו. 

אולם יש מקום לומר, שמאחר שפליגי בטעם מיתתו המוקדמת, הנה אחד משני 

הפסוקים מיותר ללמד טעם מיתתו המוקדמת, אלא שנחלקו איזה פסוק הוא 

מיתתו המקודמת. למ"ד משום ששמע עבדך אבי, הנה הפסוק המרמז על טעם 

וימת בן ק"י שנים, עומד במקומו כבכל האנשים שמספר מותם ושנות חייהם 

בשעת מותם, רק הפסוק ויחי יוסף ק"י שנים הוא מיותר. ואכן גם ביעקב דרשו 

 מלשון 'ויחי יעקב' שמת בקיצור ימים, כי לא היה צריך לומר כי אם וימת בן כך

וכך שנים, לא שחי כך שנים, בע"כ שיש דגש שחי 'רק' כך שנים, והבן. ובאמת 

נראה שכל הפסוק מיותר, שלא ידענו לשם מה מספר שישבו יוסף ואחיו במצרים, 

ושהיה יוסף בן ק"י שנים, אלא שכל הפסוק בא לסכם בקצרה שנות חיי יוסף, על 

, ואח"כ באו לשם בית זה אומר, שתחילת הענין היה במה שישב יוסף במצרים

אביו, ומטעם ביאתם חי רק ק"י שנים, וראה בני שלשים וכו', והשביעם וכו', ואז 

מת. נמצא שכתיב 'אביו' וסמיך ליה 'ויחי ק"י שנים', כי מטעם אביו, ומטעם 'בית 

 אביו' שהשמיעו באזניו עבדך אבי, לכן חי רק ק"י שנים.

סבר שעיקר הפסוק המספר על  אולם המ"ד שטעם קיצור שנותיו משום שחנט,

שנות חייו, הוא הפסוק ויחי יוסף, והפסוק האחרון, שמת בן ק"י שנים בא להודיע 

טעם מותו, כי נענש שגם חנטו אותו כמו שחנט את אביו, וניתן בארון במצרים. 

 הרי שטעם המיתה המוקדמת משום החניטה.

* 

ם לאחיו, כי השתחוה והנה, בתרגום יונתן, בפרשת ויגש, מבואר טעם שמת קוד

לאביו בשעה שעלה לארץ גושן לראות פניו, ומשום שהשתחוה לו בכה אחר כך 
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על צואריו. נראה, שגם לת"י נתבע מיוסף חסרון כבוד אביו, אולם לדבריו החסרון 

היה במה שהחשיבו יותר מידי, היינו שהשתחוה לו כעבד אל אדונו, אולם אין 

ה לראש המטה, לא ליוסף(. ואולי יש מקום משתחוים לאדם, )וגם יעקב, השתחו

להסביר בת"י, שיעקב השתחוה ליוסף, ולכן נתמעטו שנותיו של יוסף, עיין שם, 

 ויל"ע.

 ַמן ֵליה "וְשַלימו( ג)ונראה שהתרגום יונתן כאן בחנטת יעקב, לשיטתו. שכתב 

ם ְרְבַעין ְדַאְתְבס  ְלַמין ְכֵדין ֲארום יֹוַמין, א  ָייא, ייֹומֵ  ש  ַסימ   שוְבַעין ַמְצָרֵאי ָיֵתיה וְבכון ב 

ל ַנְבֵכי ַאיתון ְלַאֵלין ַאֵלין ָאְמַרין יֹוַמין, ת ְדַבְזכוֵתיה ֲחַסיָדא, י ֲעֹקב ע  ְפָנא ֲעד   ַמן כ 

ְרָעא ַים, א  ֲהָוות ְדַמְצר  ְפָנא ְלֶמֱהֵוי ְגֵזיְרָתא ד  ְרְבַעין כ  ְרֵתין א   ְדי ֲעֹקב ַבְזכוֵתיהו ְשַנין, ְות 

ְנָען ְרְבַעין ַאְתמ  ַים, ַמן ְשַנין א  ְפָנא ֲהָוה ְוָלא ַמְצר  ְרֵתין ֱאָלֵהן כ  ַבְלחֹוֵדיהֹון".  ְשַנין ת 

בדבריו משמע, שלעולם ימי החנטה הם ל' יום, והפסוק אומר, שמלאו מ' יום מאז 

ו אותו ע' יום, ל' של חנטה שחנטו אותו, כי כן משפט החנוטים ל' יום, ונמצא שבכ

ועוד מ' ימים. אלא שהטעם לבכי מ' יום, כי מנע מהם רעב מ' שנים, ולכן בכו 

אותו יום לשנה. אולם ימי החניטה אין עולים למנין הבכי, כי כן מנהג כל החנוטים 

ולא יהיה ניכר מעלת יעקב על שאר החנוטים, לכן הוסיפו מ' ימים נוספים. הרי 

ח שימי החנטה בסתם ל' יום, ועוד בה, שלא חנטו את יעקב יותר כאן כדברי הרוק

 מהחנוטים הרגילים.

)כו( ו ָיָמת יֹוֵסף ֶבן עפי"ז אולי יש מקום לרמז, ג' הדעות בפסוק אחד. כתיב א 

. לרמז שמת כך משום ששמע י' פעמים עבדך אבי, כי תיבות "בן ֵמָאה ָוֶעֶשר ָשַנים

וכשנצרף להם, י"ג אותיות וד' תיבות, הרי מנינם  2,476מאה ועשר שנים", בגי' 

 (. 2,494=24*249, כחשבון עשרה פעמים 'עבדך אבי' )2492

ובני היקר משה נ"י אמר, שהנה עבדך אבי בגי' ק"י, לרמז שחי ק"י שנים משום 

 ששמע עבדך אבי, ודפח"ח. 

שמע גנות גם אפשר, שלשון 'בן' רומז על כך, שהיה פגם בשנותיו בתורת 'בן', ש

 אביו ולא מיחה. 
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(, בגי' "ַמיֵעט עשר שנים". ב 2,494עוד רמז יש בדבר, כי י' פעמים 'עבדך אבי' )

ְנטו ֹאתוֹ  . כנגד מה שחנט את אביו, כמ"ד שנענש על ריבוי החנטה, רומז שמשום ו י ח 

יו, שלכך . כנגד מה שהשתחוה לאבו ַייֶשם ָבָארֹון ְבַמְצָרַיםכך מת קודם לאחיו. ג 

ביקש יעקב שלא יקברוהו במצרים שלא יעשוהו ע"ז, ניתן בארון, היינו בארון 

שהכין לו להטילו ליאור, כי בכך לא יעשוהו ע"ז ולא השתחוו לו לאחר מותו. גם 

כאן תיבת ויישם יש בה יו"ד יתירה, ללמד שניתן בארון י' שנים קודם לזמנו, על 

 בחייו.  שנהג באביו קדושת ארון להשתחוות לו
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צירופי אותיות / הגה"ח ר' יואל טייטלבוים 

שליט"א, מח"ס כבודו מלא עולם ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(

 דרך הדילוג

 א( ,ם )מטְוַאַגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר ַיְקָרא ֶאְתֶכם ְבַאֲחַרית ַהָיַמי

י הצרופים ״דיעת סודות תורתינו הקדושה הוא עכתב הרמ"ק ז"ל וז"ל י

אות והתמורות וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות וראשי פסוקים והגימטרי

 וצירוף אותיות וכו' עכל"לדלוג אותיות וסופי פסוקים ו

עה"ת ריש פרשת בראשית  והראשון שהזכיר דרך הדילוג הוא הרבינו בחיי 

)היינו שמחשבין המולד הראשון במעשי  בהר"דומביא ראיה על חשבון המולד 

חלקים( מדילוג אותיות תיבת בהר"ד מאות ב' של  ה' ר"דבשעה  'בבראשית ביום 

בראשית )במספר הדילוג מ"ב נגד שם מ"ב שבו נברא העולם ויוצא צירופיו באותו 

 הפסוק(  כזה 

ַים ְוֵאת ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָובֹ בְ )א(  ָחמ  ו ְוחֶשְך הֵראַשית ָבָרא ֱאֹלַהים ֵאת ה 

ל ְפֵני ְת  ָםַים ו ֹיאמֶ ע  ל ְפֵני ה  ֶחֶפת ע  ְיַהי אֹור  רהֹום ְורוח  ֱאֹלַהים ְמר  ֱאֹלַהים ְיַהי אֹור ו 

י בְ  חֶשְך: דו י ְרא ֱאֹלַהים ֶאת ָהאֹור ַכי טֹוב ו   ל ֱאֹלַהים ֵבין ָהאֹור וֵבין ה 

ו וז"ל ויש לך לדעת גם כן כי מולד תשרי שבו נברא העולם היה בהר"ד אילו נברא

המאורות ומאין נודע זה ממולד ניסן הבא מאחריו, אבל מאחר שהמאורות לא 

נבראו עד יום רביעי אנו יודעין בברור שמעולם לא היה בהר"ד אבל הוא החשבון 

האמיתי אצל חכמי התכונה וכו' ויש לך לדעת כי יש בידינו קבלה בפסוק זה של 

בי"ת של בהו אך על ידי  בראשית שממנו יוצא שם בן מ"ב המיוחס למדת הדין עד

צירופים רבים, ואם תאיר עיני הלב תמצא בו המנין של בהר"ד שזכרתי למעלה 

 והוא רשום בפרשה ואותיותיו ארבעתם בין כל אות ואות מ"ב אותיות עכ"ל
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ונתפרסם בעולם ע"י הגאון רבי מיכאל דב ווייסמאנדל זצ"ל באחרית הימים  

 ותא חזי  -אחרית הימים ונרשם ענין זה בתוה"ק אצל פסוק של 

 

ְפְרךָ  יַ֤הְננַ  יֵ֗אל   אֶמרְ֣ך ֹאַתֽי: )ד( ו יֹ רֶ ְ֖יבָ 1ו   ַת  ךָ ַ֔ביַת ְוַהרְ  ֙מ  ַם  לַ֣לְקה   יךָ ֖וְנת  ַת ְ֨ונָ  ים֑ע   י֜ת 

זֹ  ֶרץֶ֧את־ָהאָ  ֲחרֶ  ְ֥לז ְרֲעךָ  את֛ה  תָ ( ה:)עֹוָלֽם ֥תֲאֻחז   יךָ ֖א  מֹולָ  ְ֩שֵנֽי־ָבֶניךָ  ֡הְוע  ֶרץ ְ֣באֶ  ֜ךָ לְ  ים֨דַ ה 

ד־ֹבַא  ַיםַ֗מְצר   ֶח  ַ֙יםֶ֙אְפר   םַ֑לי־הֵ  ְיָמהַ֖מְצר   יךָ ֵ֛אלֶ  י֥ע  ( ו: )ַיְֽהיו־ַלֽי ֹוןְ֖וַשְמע ןַ֥כְראובֵ  ֔הוְמנ 

ְדְתךָ  ֲחֵריהֶ  ְדתָ ֲ֥אֶשר־הֹול   ֛ומֹול   י֣נַ ֲחָלָתֽם: )ז( ו אֲ ְבנַ  וַ֖יָקְרא םֲ֛אֵחיהֶ  םֵ֧ש  ל֣ע   ֑וַיְהי ְ֣לךָ  ם֖א 

דָ  ֣יְבֹבַא  ןְ֙כנ   ֶרץְ֤באֶ  לָ֜רחֵ  יָ֨על  ֩ ָתה֩מֵ  ןַ֗מפ  דֶ  ֙ע  ת אֶ  ֹודְ֥בע ֶרךְ ֔ב   הָ ָ֤וֶאְקְברֶ  ָתהֶ֑אְפרָ  ֣אָלבֹ  ֶרץַ֖כְבר 

י  ( ח: )ָלֶֽחם ית֥בֵ  ואַ֖ה  תֶ֔אְפרָ  ֶרךְ ְ֣בדֶ  ָ֙חם יֹ  ֑ףיֹוסֵ  ֣יֶאת־ְבנֵ  לַ֖יְשָראֵ  ְרא֥ו  ( ט: )ַמי־ֵאֶֽלה אֶמר֖ו 

ן־לַ  ֔םהֵ  ֣יָבנ   יוֶ֔אל־ָאבַ  ֙יֹוֵסף אֶמר֤ו יֹ  יֹ  ֑הָבזֶ  יםֱ֖אֹלַה  ֥יֲאֶשר־ָנֽת   יֵ֖אל   ֥אָקֶֽחם־נָ  ר֕אמ  ו 

 םָ֖להֶ  ק֥ו ַיח   יוֵ֔אלָ  ֹ֙אָתם ש֤ו י גֵ  ֹותַ֑לְרא ל֖יוכ   א֥לֹ  ֶקןַ֔מזֹ  וָ֣כְבד ַ֙יְשָרֵאל יְ֤וֵעינֵ ( י: )ו ֲאָבֲרֵכֽם

בֵ   יֹ֛אַת  ֥הֶהְראָ  ֨הְוַהמֵ  ְלַתיַ֑פלָ  א֣לֹ  יךָ ָ֖פנֶ  ֹאה֥רְ  ףֶ֔אל־יֹוסֵ  ַ֙יְשָרֵאל אֶמר֤ו יֹ ( יא: )ָלֶהֽם ק֥ו ְיח 

ַיְשת   יוַ֑בְרכָ  ֣םֵמעַ  םֹ֖אתָ  ף֛יֹוסֵ  ֥או יֹוצֵ ( יב: )ֶאת־ז ְרֶעֽךָ  ֥םג   יםֱ֖אֹלַה  פָ  חו֥ו  ( יג: )ָאְֽרָצה יוְ֖לא 

ֶח  לַ֔יְשָראֵ  אלַ֣מְִֹׂמ  ַ֙בֽיַמינוֹ  ַיםֶ֤את־ֶאְפר   ְ֒שֵניֶהםֶאת־ ֘יֹוֵסף ח֣ו ַיק    וֹ ַ֖בְשֹמאל ֥הְוֶאת־ְמנ 

י גֵ  לַ֑יְשָראֵ  יןַ֣מיַמ  ח( יד: )ֵאָלֽיו ש֖ו  ַיְשל  ל־רֹ  ֶשת֨ו יָ  וֹ ֶ֜את־ְיַמינ לַ֨יְשָראֵ  ֩ו   ואְ֣וה ַ֙יםֶ֙אְפר   אש֤ע 

ָצעַ  ל־רֹ  וֹ ְ֖וֶאת־ְשֹמאל יר֔ה  ֶח  אש֣ע  ֶח  ֥יכַ  יוֶ֔את־ָידָ  ַ֙שֵכל ֑הְמנ  ְבֽכֹור ֖הְמנ   ֶרךְ ֥ו ְיבָ ( טו: )ה 

ְלכ֩ ֲאֶשר יםָ֡הֱֽאֹלַה  ר֑ו ֹיאמ   ףֶ֖את־יֹוסֵ  ְבָרהָ ֙ ְלָפָניו יֲ֤אֹבת   ֨וַהְתה   ֣הָהֹרעֶ  ָ֙הֱֽאֹלַהים קְ֔וַיְצחָ  ם֣א 

י יֵ֖מעֹודַ  יֹ֔אַת  ד־ה  ֶזֽה ֹום֥ע  ְלאָ ( טז: )ה  ם  ֹגאֵ  ֩ךְ ה  ְמָעַרים ְ֘יָבֵרךְ  עַ֗מָכל־רָ  ֜יֹאַת  ל֨ה   אְ֤וַיָקרֵ  ֶ֒את־ה 

ְבָרהָ  יֲ֖אֹבת   ֥םְוֵש  יְ֔שַמ  ָ֙בֶהם  יתַ֨כי־ָיַש  ף֗יֹוסֵ  ְרא֣ו י  ( יז: )ָהָאֶֽרץ ֶרבְ֥בקֶ  בָ֖לרֹ  ֥וְוַיְדג ֑קְוַיְצחָ  ם֣א 

ל־רֹ  וֹ ֛י ד־ְיַמינ יוָ֧אבַ  ע֣ו יֵ  ַיםֶ֖אְפר   אש֥ע  ַיְתֹמ  יוְ֑בֵעינָ  ר   לֵ֥מע   ֛הֹאתָ  ירְ֥לָהסַ  יו֗י ד־ָאבַ  ךְ ֣ו 

ל־רֹ  ַיםֹ֖ראש־ֶאְפר   יֹ ְמ  אש֥ע  ֶחֽה: )יח( ו  ְבכֹ  הַ֣כי־זֶ  יָ֑אבַ  ןֹ֣לא־כֵ  יוֶ֖אל־ָאבַ  ף֛יֹוסֵ  אֶמר֧נ   ר֔ה 

ל־ֹראֽשוֹ  ְ֖יַמיְנךָ  יםַ֥ש  ם־ה ְעַתיָ֔יד   ַ֙ניבְ  ְעַתֽיָ֤יד   ֙אֶמר֙ו יֹ  יוָ֗אבַ  ן֣ו ְיָמאֵ ( יט: )ע   םַ֖יְֽהֶיה־ְלעָ  וא֥ג 

ם־ה ָקֹטןיָ֤אַח  ֗םאולָ וְ  לַ֑יְגדָ  ואְ֣וג  ְיבָ גְמֹלֽא־ה   ֥הַיְהיֶ  וֹ ְוז ְרע מוַ֔מםֶ  לַ֣יְגד   ֙ו ה   ֜םֲרכֵ ֹ֨וַיֽם: )כ( ו 

י הוא ֹום֣ב  ֶח  ַיםְ֖כֶאְפר   יםֱ֔אֹלַה  ְ֣יַשְֽמךָ  רֵ֔לאֹמ  ַ֙יְשָרֵאל ךְ ְ֤יָברֵ  ְ֗בךָ  ֵ֒לאמֹור ֘ה   ֶשם֥ו יָ  ֑הְוַכְמנ 

ֶחֽה ֥יַלְפנֵ  ַיםֶ֖את־ֶאְפר    ֱ֙אֹלַהים ֤הְוָהיָ  ֑תמֵ  ֖יָאֹנכַ  ֥הַהמֵ  ףֶ֔אל־יֹוסֵ  ֶ֙מר ַיְשָרֵאל֤או יֹ ( כא: )ְמנ 

ח   ֥םְשכֶ  ְ֛לךָ  ַתֽיָ֧נת   ֞יו ֲאנַ ( כב: )ֲאֹבֵתיֶכֽם ֶרץֶ֖אל־אֶ  ֔םֶאְתכֶ  יבְ֣וֵהַש  ֔םַעָםכֶ  חֶ  ד֖א  ל־א   יךָ ֑ע 
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ְרבַ  יָ֔הֱֽאֹמרַ  דַ֣מי   ְ֙חַתיָ֙לק   רֲ֤אֶש  ְשַתֽי ֖יְבח   ֵ֙הָאְֽספו אֶמר֗ו יֹ  יוֶ֑אל־ָבנָ  ב֖י ֲעקֹ  ֥אַיְקרָ ו  ( א) וְבק 

גַ   ב֑י ֲעקֹ  יְ֣בנֵ  ֖וְוַשְמע ו֥: )ב( ַהָקְבצַהָיַמֽים יתְ֥בַאֲחרַ  ֖םֶאְתכֶ  אֲ֥אֶשר־ַיְקרָ  ת֛אֵ  ֔םָלכֶ  יָדהְ֣וא 

 ֶתרְ֥ויֶ  ֖תְשאֵ  ֶתר֥יֶ  י֑אֹונַ  יתֵ֣ראַש וְ  יֹ֖כַח  ָתה֔א   ַריְ֣בכֹ  ְ֙ראוֵבן( ג: )ֲאַביֶכֽם לֶ֥אל־ַיְשָראֵ  ֖וְוַשְמע

ז֤פ  ( ד: )ָעֽז ם   ח  ל־תֹות   ַ֙ים֙כ  ( ה) פ: ָעָלֽה ֥יְיצועַ  ְלתָ ַ֖חל   ז֥אָ  יךָ ָ֑אבַ  ֣יַמְשְכבֵ  יָת ָ֖עלַ  י֥כַ  ר֔א 

ַח  ֖יְוֵלוַ  ֹוןְ֥מעַש  ל־ָתבֹ  ְ֙בֹסָדם( ו: )ְמֵכֹרֵתיֶהֽם סָ֖חמָ  ֥יְכלֵ  ים֑א  ְפַש  ֣אא  ל־ֵתח   ֖םי ַבְקָהלָ ֔נ   ד֣א 

ָפם ֤יכַ  ֑יְכֹבדַ  ָפם ורָ֤אר( ז: )ַעְקרו־ֽשֹור ם֖וַבְרֹצנָ  ישַ֔א  ְרגו֣הָ  ְ֙בא   ֣יכַ  ֖םְוֶעְבָרתָ  ז֔עָ  י֣כַ  ֙א 

לְ  ָתהָ֑קָש  ָתה ֗הְיהודָ ( ח) ס: ְבַיְשָרֵאֽל ם֖ו ֲאַפיצֵ  בְ֔בי ֲעקֹ  ֣םקֵ ֲאח  חֶ  וךָ ֣יֹוד ֙א   ֶרףְ֣בעֹ  ֖ךָ ָידְ  יךָ ֔א 

ֲחו יךָ ֹ֑אְיבֶ  ְרֵיה ור֤ג( ט: )ָאַבֽיךָ  ֥יְבנֵ  ְ֖לךָ  ֥וַיְשת  ְריֵ  ץָ֧רב   ֨עָכר   יתָ ָ֑עלַ  ֣יְבנַ  ֶרףַ֖מטֶ  ֔הְיהודָ  ֙א   הְ֛כא 

ְגלָ  יןַ֣מבֵ  ֖קוְמֹחקֵ  ֔הַמֽיהודָ  ֶ֙בטֵ֙ש  ורֹ֥לֽא־ָיס( י: )ְיַקיֶמֽמו ֥יַמ  יא֖וְכָלבַ   שילה א֣י־ָיבֹ ַכֽ ד֚ע   יו֑ר 

ַםֽים תַ֥יְקה   וֹ ְ֖ול וֹ ַ֔שיל גֶ  ֤יֹאְסרַ ( יא: )ע  ִֵֹׂרקָ  וֹ ַ֔עיר עירה ֶ֙פן֙ל  י   ֤סַכבֵ  וֹ ֲ֑אֹתנ ֣יְבנַ  הְ֖ול   וֹ ְ֔לֻבש ַ֙ין֙ב 

ם־ֲעָנבַ  ְכַלילַ ( יב: )סוֽתוֹ  סותה ים֖וְבד   ן֕( ְזבולֻ יג) פ: ֵמָחָלֽב ַים֖וְלֶבן־ַשמ   ַיןַ֑מיָ  ַיםֵ֖עינ   י֥ח 

ל־ַציֹדֽן וֹ ְ֖וי ְרָכת תֳ֔אַניֹ  ֹוףְ֣לח ְ֙והוא ןַ֑יְשכֹ  ים֖י ַם  ֹוףְ֥לח  ין֥בֵ  ץֹ֖רבֵ  ֶרם֑גָ  רֲ֣חֹמ  רַ֖יִָׂשכָ ( יד: )ע 

ַֽםְשְפָתַֽים  י֖ו ְיַה  לַ֔לְסבֹ  ַ֙שְכמוֹ  ט֤ו יֵ  ָמהָ֑נעֵ  ֣יכַ  ֶרץְ֖וֶאת־ָהאָ  ֹוב֔ט י֣כַ  ְ֙מֻנָחה ְרא֤ו י  ( טו: )ה 

ס־ֹעֵבֽד ם יןָ֣ידַ  ן֖דָ ( טז) ס: ְלמ  ח   וֹ ֑ע   ןְ֖שַפיפֹ  2ֶרךְ ֔דֶ ֲעֵלי־ שָ֣נחָ ֙ ְיַהי־ָדן( יז: )ַיְשָרֵאֽל ֥יַשְבטֵ  דְ֖כא 

חֲ֑עֵלי־ֹא  ֹמֵשךְ  ר  ַיפֹ  וסַ֔עְקֵבי־ס ֙ה   : ְיֹקָוֽק יַתיַ֥קוַ ֖ ַלֽישוָעְתךָ ( יח: )ָאֽחֹור וֹ ֹ֖רְכב ל֥ו 

  מיכאל דב - דילוג - דרך( 98)בדילוג מספר   יוסף  -בן  -מיכאל דב  -רבי 

( תיבת 9זה הנ"ל בעצמה נמשך דילוג )במספר  דילוג( ומתיבת 874)בדילוג מספר 

ודו"ק )וחידוש נקרא זרע וחידוש זה  כדרך הדילוג של רבי מיכאל דב  ג-ו-ל-י-ד

 יהיה יתפרסם מלא הגוים פי' לכל הגוים וק"ל( 

ספר"ו מגדלי"ה ונתפרסם דרך הדילוג ביותר בדור האחרון ונרמז בתהלים ) מח( 

שהדור אחרון יספר"ו וע"ד אמרם ז"ל איה סופ"ר  וכו' למען תספר"ו לדור אחרון

שבתורה ודו"ק וע"כ מתיבת דור  את המגדלי"ם שהיו סופרי"ן את כל האותיות

זה אלהים  יור אחרון כדאחרון נמשך דילוג ע"ד דילוג וכמ"ש למען תספר"ו ל

 ( בדור האחרון וק"ל9)במספר  דילוגתיבת  –נו על מות געד הוא ינהו הינו עולםלא

 שבת שלום ומבורך
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 והייתם נקיים 

ְפָרָתה ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶדֶרְך ְבעֹוד ַכְבַרת ֶאֶרץ ָלֹבא אֶ ַוֲאַני ְבֹבַאי ַמַפָדן 

 ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת ַהוא ֵבית ָלֶחם )מח, ז(ָוֶאְקְבֶרָה ָשם 

וברש"י: ואקברה שם. ולא הולכתיה אפלו לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי 

דבור קברתיה שם שתהא לעזרה שיש בלבך עלי תרעומת, אבל דע לך שעל פי ה

לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה 

ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר )ירמיה לא יד( קול ברמה נשמע רחל מבכה על 

בניה וגו' , והקדוש ברוך הוא משיבה )ירמיה לא טו( יש שכר לפעלתך נאם ה' 

 ושבו בנים לגבולם".

צת קשה להבנה ה'התנצלות' של יעקב אבינו ע"ה לבנו יוסף, כשמבקש הנה ק

ממנו להוליך אותו לאחר מותו אל מערת המכפלה. ובפרט שאמר לו ג' סיבות 

חזקות מדוע מבקש ממנו ללכת עד מערת המכפלה לקוברו. עפרה עתיד להיות 

 כינים. גלגול מחילות. המצרים עתידיים לעשותו ע"ז.

 דוע דיבר אליו בלשון "ידעתי שיש בלבך עלי".ותגדל הקושיא, מ  

 נקיות במידות

הנה פעמים רבות מבקשים אנו בקשות מהסובבים אותנו ובפרט מילדינו, 

וחושבים אנו שדעתנו היא קודש לכולם, ו'בטח' יש סיבות לכל דבר שאנו חפצים 

 שיעשו עבורנו.

לק מטהרת מלמדת אותנו שחלק מהחינוך, וח –תורת חיים  –אך התורה הק' 

המידות הוא ביאור הדבר. מדוע ביקשתי ממך דבר פלוני. ולהרחיק כל קושיה וכל 

בחיר שבאבות,  –חשש במידה ויש חשש כלשהו כי יתעוררו. אפילו יעקב אבינו 

שביקש בקשה מבנו הצדיק יוסף, ועוד נתן לו הסברים על כך. ביקש להתנצל 
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א קבר אותה במקום הפטירה ולהבהיר מדוע הוא לא עשה כך כשרחל נפטרה, אל

 ללא שום מאמץ. 

נקיות וטהרת המידות הם המה הלימוד הגדול ביותר מאבותינו הק' ע"ה, מעשה 

 אבות סימן לבנים.
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 בפאתי הבית )מוישה גוטמן(

במשנת רבינו ה'בית ישראל' /  –בפאתי הבית 

 משה גוטמן

 לקריאת המאמר שלח בקשה למערכת
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל רבה/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 רוח עצה וגבורה 

עוסקת במיתת יעקב, כי צדיקים קרויים חיים אף במותם. חז"ל  ויחיפרשת 

מתארים את שקדם לקבורתו. )סוטה יג, המקור בארמית( "כיון שהגיעו למערת 

ְמרֵ  , ואמר ָהַאְרַבע ַקְרַיתא המכפלה, בא עשו ועיכב את הקבורה.  אמר, הרי כתוב מ 

זוגות, אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. יעקב קבר  ארבערבי יצחק ע"ש 

ְרָת לאבא את  בחלקו את לאה, והמקום האחרון שנותר, שלי! אמרו לו, הרי ָמכ 

חלקך! אמר להם, את הבכורה מכרתי, אך את חלקי במערה לא מכרתי. אמרו לו, 

... ָשָםה ַתְקְבֵרַני, וא"ר יוחנן... אין 'כירה' ַרי ֲאֶשר ָכַריַתי ַליְבַקבְ כן מכרת!  דכתיב 

אלא לשון מכירה... אמר עשיו, הביאו לי שטר מכר! אמרו לו, שטר המכר במצרים. 

מֹ  ָיָלה ְשֻלָחה ה  ְפָתַלי א  ֵתן ומי ילך להביאו? נפתלי, שהוא מהיר וקל כאילה, דכתיב נ 

 .ֵסֶפרר אבהו אל תקרי הנותן ַאְמֵרי ָשֶפר אלא אמרי ַאְמֵרי ָשֶפר, וא"

חושים בנו של דן כבדו אזניו משמוע. אמר להם "מה זה?" אמרו לו "איש זה 

מפריע לנו, וממתינים שיבוא נפתלי ממצרים". אמר "ועד שיבוא נפתלי מארץ 

ה, אבא מוטל בביזיון?" נטל מקל, הכהו בראשו..." פעולה זו צדק-מצרים, יהא אבי

כמתואר שם בהמשך דברי הגמרא. זהו סופו של עשיו הרשע, נפל שדוד במקלו של 

 חושים בן דן.

אך לפלא הדבר! יהודה ויוסף, שני המלכים, לא ידעו כיצד לפעול מול עשיו 

הרשע? שמעון ולוי שטיפלו היטב באנשי העיר שכם נאלמו דום מול עשיו? איך 

יה אבא מוטל בביזיון". ביאר בזה ראש ה לא זעקו "ועד שיבוא נפתלי יה-שבטי י

זצ"ל, שהיא הנותנת! דווקא החרש, שאינו יודע  הג"ר חיים שמואלביץישיבת מיר 
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ואינו מכיר, רואה באור נכון את אשר יש לעשות! בהיות האחים נתונים בתוככי 

דין ודברים עם עשיו, טעו לחשוב שתיכף יתפשרו עמו, בעוד רגע הכל יסתדר. 

לטשטוש. האחים גם זכרו מילדותם את המתח בו היה יעקב אביהם הדשדוש גורם 

שרוי לקראת פגישתו עם עשיו. הדורון, התפילות, ההיערכות למלחמה. רגשותיהם 

שלא שמע ובקושי דיבר, אף לא הכיר  בגללגאו ונעשו מבולבלים. רק חושים בן דן, 

 !פתרוןציג וה בעיהמעודו את עשיו, רק הוא ראה במבט זך וצלול. הוא זיהה 

אינו רואה את התמונה כראוי. הוא  ומבפניםמצוי שאדם נמצא בתוך קושי, 

מסתובב סביב עצמו, וזקוק לאדם בעל ראייה נקייה מ'נגיעה', שלא שקוע אף הוא 

במערבולת, בכדי למצוא את הפתרון. לכולנו יש מצבים שעליהם התבטאו חז"ל 

". אנחנו כלואים בתפיסות )ברכות ה( "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים

מסוימות, אסירי עני וברזל, ולא מצליחים לנוע ולהתרומם. עיקר הקושי הוא 

שאיננו מזהים נכון את המצב בו אנו נתונים. לא מבחינים בעבותות שאופפים 

העצה וכולאים אותנו. ראשית עלינו לזהות את המאסר, את קושי ואת החשכה. 

, יש להיוועץ, עזרה חיצונית, וכך מבחוץנפתח ! שער בית הסוהר היא ליטול עצה

 יפתחו עבורך. מרבה עצה מרבה תבונה.

קושי עם בן או תלמיד מסוים. במקום לגשש באפילה, מתייעצים!  לנוקורה ויש 

יש בהיוועצות כוח מיוחד לגילוי דרך פעולה. שח לי מלמד חשוב "חודשים שלא 

תקשורתי. ראיתי בו ניצני   מצאתי מסילות ללב אצל אחד מתלמידי. חשתי כשל

מרדנות וחוסר רצינות. דיברתי עמו אך לשווא. פניתי לשיחה עם מחנך עמית. 

, הקשיבפתחתי את ליבי. ביקשתי את עצתו, כיצד ליישר העקוב למישור. עמיתי 

שאל אותי שאלות מנחות. שאלותיו הקיפו את אישיות הילד, ודרכי התנהלותי 

, ומגלה נקודות שלא התבוננתי שומע את עצמיבכיתה. אני משיב לשאלותיו, 

בהם. תוך כדי שיחה שואל אותי חברי "למה אתה מחייך?" השיבותי "כי עזרת לי 

מאוד." הוא תמה "טרם יעצתי לך מאומה!" אצלי כבר היה ברור. הדיבור, 

 הפתיחות, הרצון לחשוף ולהיחשף, האירו לי בחשכתי. תשועה ברוב יועץ!
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במומחה רק כי הוא חכם יותר מאתנו או מוכשר יותר. פונים לא הולכים להיוועץ 

אליו כי אנחנו 'מבפנים' והוא 'מבחוץ'. מבחוץ הדברים נראים אחרת. כך כמו גם 

המבקר בכיתה, בהיותו 'אורח לרגע' בכוחו לראות את מה שאנו לא  המפקח

נות רואים. דווקא כי הוא "לא בקי בכל הפרטים" הוא מתמקד, מזהה, ומציע פתרו

 מעשיים ויעילים!

מרצה  -מנהל  -מחנך , יחיאל מיכל מונדרוביץ' בהצלחה בעבודת הקודש!

 חבר -

 123ymm@gmail.comלתגובות: 
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 חידה

שאלות לחידודא בפרשת השבוע /  –חדוותא 

 בנימין צבי יהודה לויהרב 

 היכן כונה אחד מצאצאי אברהם אבינו כשם אומה כנענית? .א

 ישראל בפרשתנו?  נמשלו כלל ל חילאיזה בע .ב

היכן נרמז בפרשתינו הנס שנעשה עם הילדים במצרים, שנבלעו באדמה  .ג

 כשרדפו אחריהם המצרים? )כלי יקר( 

 באיזה כינוי נתברכו ב' שבטים? )אחד בפרשתנו(   .ד

אחד משמות הבורא יתברך מוזכר רק פעם אחת מתחילת מקץ ועד פרשתנו.  .ה

 היכן?

 

 לקן( נא לשלוח לכתובת: תגובות ופתרונות )לכל השאלות או ח

 7628366@okmail.co.il   

 



 

 סחעמ'  -אספקלריא 

 

 

 סיפור

 קופלמן זאב הרב/ אור  מאורי

צלילים ענוגים משירת חייו היוקדת של נעים  - הכינור שבלב

)המאמר  זמירות ישראל המשורר האלוקי רבי יהודה הלוי

 המלא(

 מבוא

נום ולא הגמרא בברכות מתארת את סדר עבודת הלילה של דוד המלך, אשר לא י

יישן יותר משישים נשימות. כינור היה תלוי למעלה ממראשותיו, ובכל לילה 

בשעת חצות היתה רוח צפונית מנשבת בו, ומיד היה מתעורר משנתו, ופוצח 

 בשירות ותשבחות עד עלות השחר.

על משקל דברי הגמרא ניתן לומר, כי אצל אנשי הנשמה שנשמתם מאירה כלשם 

וי לא למעלה ממראשותיהם אלא בתוככי המשכן שבו ואחלמה, כינורם תל

שבלבבם, והרוח צפונית פורטת על נימיו הדקיקים וספוגי העדנה ומכה על מיתריו, 

לאו דווקא בחצות לילה, כי אם בכל שעה משעות היממה מנעים הוא מזמירותיו, 

כשהסימפוניה של הצלילים הנשמתים ממיתים את חיותה של הנפש הבהמית, 

רוב מתיקותו של ניגון פלאים שכזה, הבוקע היישר ממעמקי הנשמה  הגוועת מחמת

הזכה, השופעת מלוא חופנים מתיקות דובשנית ואהבה ללא מיצרים לכל יציר 

נוצר, מפרי האור הנערב והכולל כל הנעימויות אשר מבליח בחביוניה, ומבקיע את 

 מסכי החומר בקרני הודו.

נור של אהבת הקל הגדול הגיבור -דינחצבה מנהר כמו נשמה עילאית שכזו אשר 

והנורא, המתהווה מזיעתם של החיות בשירתם לקל חי עד כלות נפשם המלאכית, 

היתה נשמתו הקדושה של רבי יהודה הלוי, שכל ימיו אשר חיה נאכל היה בלבת 

נפשו, כשהקדושה האצורה בה מתיזה ללא הרף גחלי אהבה בוערת כאור היקוד, 
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ארץ אשר בחר האלוקים להרכין שכינתו באדמתה. גופו לבורא, לעמו ישראל, ול

הקדוש כמו משוך היה בעור הסלמנדרה אשר הגן עליו מהמגע באש הנשמה, לבל 

ינתק ח"ו חבל הכסף האוגדם יחד, ויעלה בעליה בסערה השמימה ליטול חלקו בגן 

 עדן בטרם בא עתו.

ת של ראשונים למותר לציין, כי לא באנו בזאת לתת 'הגדרות' לגדלותם הקמאי

כמלאכים כדוגמת רבינו, שחי על קו התפר שבין גאונים וראשונים, אשר אנו 

לעומתם כחמורים ]כמימרתו הקולעת של רבי עקיבא איגר, אשר נדרש פעם לעניין 

זה, ופירש כמין חומר את דברי הגמרא: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, 

גמרא פונה אל האדם המשכיל והנאור ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים", שה

הסבור בשל מעט חכמתו, כי יש בכוח חכמתו ותבונתו להשיג הכל, שאם דעתך 

היא שהראשונים הם מלאכים, יש לך את הזכות להיכלל בקטגוריה של המין 

האנושי, אולם אם אמור אמרת שהראשונים היו בני אדם כמוני וכמוך, אזי עפרא 

ינו מאשר להעניק לך את התואר "חמור", ההולם היטיב לפומיך, ואין כל מנוס ביד

 את קומתך הגמדית ומידותיך הצרות והמעוותות...[

נשתמש אפוא בהגדרה אותה הגדיר רבי יהודה את עצמו בלא משים, בשעה 

שליבו ההומה כיונה קונן על שממונה של הארץ הקדושה אהובת ליבו, אליה כמה 

נפשו את ציפיתו העזה לגאולת ישראל. המה ונכסף כל ימיו, וביטא בתבערת 

במטבעות לשון הלקוחות מהספירות הלשוניות הגבוהות והחצובות מכ"ד כתבי 

הקודש, הריהו מגלם את מר כאבו על כבודם של הקב"ה ושל ישראל שניטלו: "עת 

 אחלום שיבת שבותך אני כינור לשיריך".

ץ ישראל, המילים במקורם נכתבו בדם והוכתמו בדמעות העין בשבח אר

אהוביה המתייסרים אליה -המפעימה את רוחם ומשלהבת את נשמתם של אוהביה

בייסורים של אהבה עד שכל אימת שהנם אך מעלים על דל רעיונם את חלומם 

הקסום הלוקח את נפשם שבי על שיבתה לתפארתה בימי קדם, אזי ליבם בעצמו 

ן הנבואי על נעשה ככינור לשירה שתבקע מפי הארץ בשעה בה יתגשם החזו



 

 עעמ'  -אספקלריא 

 

הגאולה במלוא יפי הדרו. כאן בדיעבד, מקופלת הגדרה שלא מעלמא הדין לליבו 

כינור בעל  –הגדול והרחב כפתחו של אולם של הוגה הקינה, שהוא 'כינור לשיריך' 

מיתרי נשמה, המנגן בשעות של חזון את כל רגשות הקודש הקיימים עלי אדמות, 

 ומעניק להם גוון של שירה.

נו בדברי חז"ל בגמרא ובמדרשים מילים כדורבנות, על גודל חשיבותה מוצאים א

של שירה כמושג בפני עצמו בעולם המדרגות הגבוהות של בני העלייה הבאים 

בסוד ה', כמו מה, שחזקיהו המלך היה ראוי להיות משיח אבל מאחר שלא אמר 

ת רבינא שירה לא זכה דורו לכך, קשה לומר שאנו מבינים ולו מעט מזעיר מכוונ

ורב אשי מסדרי הגמרא אשר חקקו את הדברים לדורות, ברם, כשלומדים בעיון רב 

הדק היטב היטב הדק את שיריו של רבי יהודה הלוי על שלל גווניהם מקבלים אנו 

שמץ של השגה במה דברים אמורים, באשר זאת ברור לכל לב מבין היודע לעמוד 

ה לאו מילתא זוטרתא היא כלל על עיקרם ושורשם של דברים, ש"שירה" כהלכת

וכלל, וההשראה לשירי רבי יהודה הלוי לא נבעה מ'כישורים ליריים' בעלמא ח"ו, 

כי אם ששרתה עליו רוח הקודש וצלחה עליו רוח ה', אימתי שטבל בדיו את 

קולמוסו וטבלו ש"י טבילות במי הנהר היוצא מעדן של אהבת ה', וגדלותו לבשה 

א היה זה כי אם כלי בעלמא להכיל את כל אוצרות אמנם צורה לירית, אבל ל

הקדושה האינסופיים הטמונים ושפונים במעמקי הנשמה המוארת בעין הבדולח, 

 ותו לא.

מלבד פן המשורר שהוא לכאורה הפן המרכזי במסכת גדלותו של אותו שרף 

מחיות הקודש, אף נודע שמו בשערים המצוינים במחשבת ישראל, כמחבר ספר 

בנוי כדיאלוג בין מלך כוזר שוחר האמת והצדק בכל מהותו וישותו, אשר הכוזרי, ה

ניסה בדרכים שונות לעבוד את הקל לפי השגותיו הגוייות, עד שמלאך ממרום 

התגלה אליו בחלום הליל והודיעו, כי כוונתו אמנם רצויה אבל מעשיו אינם רצויים, 

תיה של האמת אצל כל מיני אותו חלום והלאה ערך המלך מסע ארוך ומפרך בעקבו

הדתות, עד שזכה לבסוף להתקרב לתורת ישראל ואף להתגייר יחד עם כל בני 

 הממלכה האגדית, אשר נבוכו רבים לעמוד על סודה.
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אין ספק בדבר, כי ספר הכוזרי מהווה נכס צאן ברזל לארון הספרים היהודי, 

תיים", לקרב ותכניו המאלפים משמשים כמעיין לא אכזב ל"מחזירי התשובה האיכו

על ידיהם ליבות ישראל לאביהם שבשמים, להשיב חורפיהם דבר, ולקדש את שמו 

 יתברך בעולמו.

גם בתוככי הספר המוקדש כולו למושכלות עיוניות דקיקות בעניינים שהמה 

מכבשונו של עולם, הנושא אופי של שכלתנות רציונלית קרה ולוגיקה בטהרתה 

השאלות והתשובות מנוסחות בקפידה, ומבין בבחינת "ייקוב הדין את ההר", כש

השיטין מבצבצת ועולה מטרתו הסמויה של הכותב, שהשכיל לכבוש נבואתו, 

ולהנגיש את התורה לקהל יעד שלעת עתה רחוק משמירת תורה ומצוות. השאלות 

מקפיצות את בני מעיו ומשמיטות את הקרקע מתחת רגליו, והריהו מצפה לתשובות 

מטייחות. אז, כדרכם של כמה מחבריו הראשונים קדושי עליון חדות כאזמל ובלתי 

אשר אף הם עטפו את דבריהם במעטה שכלתני, ולעיתים בעלות הלהב השמימה 

שכחו כליל ממטרת החיבור והנציחו בכתב את רגשותיהם כשאהבתם מגלגלת 

השורה, כך לא הצליח רבי יהודה לעמוד לגמרי במשימה שנטל על כתפיו הרחבות, 

ם לפעם בנוח עליו הרוח, אש אהבת ה' שהציפה את חדרי לבבו, מתפרצת לה ומפע

 בניבים עזים של יקוד, היד רושמת, והקולמוס כותב, ואין שכחה לפניהם.

מאותם  –נביא את דבריו הנוקבים של אחד מגדולי החוזרים בתשובה בדורינו 

ות התאווה בנים אובדים אשר שבו לחיק אביהם שבשמים וטיפס ועלה מתוככי קבר

הלוא הוא הרב אורי זוהר שליט"א. כה אמר היהודי בעל  –אל האור והזוהר 

הנשמה המיוחדת, המוח החושב והלב הבוער בשלהבת של אידישקייט: "אחד 

הדברים שהניעו אותי לחזור בתשובה, זו דמותו המופלאה של רבי יהודה הלוי, 

ת דברי חכמתו, המאמין האיש שמלכים ורוזני ארץ השכימו לפתחו בכדי לשמוע א

בבורא ותורתו באמונה פשוטה, שזוהי לדעתי הוכחה מעין כמוה לאמתותה 

ונצחיותה של תורתנו הקדושה, כשנר אלוקים טרם יכבה ודבר אלקינו יקום 

 לעולם".
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"צדקתך צדק לעולם" אומר הכתוב, "ותורתך אמת". פירש רבי אלחנן וסרמן, 

לפי תכונות הנפש של מנהיגי המהפכות  שהצדק האנושי פושט צורה ולובש צורה

צדק לעולם"! איך ומדוע? משום  –בעולם ורמת יצריהם האפלים, ואולם "צדקתך 

ש"תורתך אמת", כיון שהיקום ופלאיו אף הם זועקים: "יש אלוקים בישראל, ותורת 

 משה אמת".

* 

 רבי חסדאי אבן שפרוט, מנגידי העם היהודי בקורדובה, לא ידע את נפשו מרוב

פליאה והשתוממות. "מה אירע להם?" הרהר לעצמו באכזבה גוברת והולכת, "מה 

ארע לרצים השלוחים שעל ידם שיגרתי האיגרת למלך כוזר? למה לא הראוני 

 אותות חיים זה זמן רב, ומדוע לא קיבלתי עדיין מענה מהמלך?".

 לאחר תקופה ארוכה בה אין קול ואין עונה, קרא רבי חסדאי לכמה מאנשיו

הנאמנים עליו ביותר, הפקיד בידיהם אגרת, ופקד עליו בגזירה חמורה לנטוש את 

ביתו לתקופה ממושכת, ולהפליג בדרכים עד למדינת אתיל הנושקת לגבול רוסיה 

ושכנותיה, שם על פי האגדה חיה לה בנחת ושלווה זה מאות בשנים ממלכה 

 קר ובדיקה.יהודית אותנטית כמו בימי קדם, תופעה מפליאה הדורשת מח

מהעבר השני של המתרס ישוב לו המלך הכוזרי יוסף בן אהרן בטרקלינו המפואר, 

נינוח כולו ובישיבה שכולה אומרת כבוד וגאוה דקדושה, הן זה עתה העלו לו בני 

הארצות השכנות מס נכבד וב"ה הצליח ה' דרכו ונתן את מוראו עליהם, כעת באה 

בה כי נכתבה על ידי יהודי נכבד ונשוא לידו אגרת שלומים אשר חזותה מעידה 

פנים, בלתי מוכר, העונה לשם רבי חסדאי אבן קרקש. הלה, יהודי מעניין כנראה, 

שואלו באש בלתי עצורה האם נכונה השמועה על דבר עובדת קיומו, ומבקשו 

במטותא מיניה כי יפרט מתהלוכות חצר המלוכה ודרכי התנהלות העניינים 

ית הבודדת בעולם עוין, ובכלל מתעניין מאוד להתעדכן השוטפת במדינה היהוד

 בהיסטורית המלוכה.
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רבי חסדאי האלמוני, העלה המלך יוסף חיוך של קורת רוח על שפתותיו, אינו 

עוצר בעד עצמו ומודיע באיגרת חגיגית שאם וכאשר יתברר לי כי למציאות 

חותיו ויסע בגפו החלומית עור וגידים, אזי לא יחוס ולא יחמול על זמנו ועל כו

מרחק אלפי פרסאות בכדי לשזוף במו עיניו בפלא הפלאים, כיצד בתוככי הגלות 

הממושכת של אלף שנה בקירוב שוכנת לה כאי של שלווה בלב ים קבוצה נבחרת 

של כמה מאות יהודים עובדי ה' איש תחת גפנו ותחת תאנתו באין פוצה פה 

 ומצפצף.

הקסת בדיו, קרא לסופר המלוכה,  מיד לאחר קבלת המכתב טבל המלך את

והקריא בפניו את תורף הדברים אותם ישלח בתגובה לרבי חסדאי ידידו הנלבב: 

"ראשית" כותב המלך במכתבו "ברצוני לבשר לך שאכן אנו קיימים ואין זו הפרחת 

שמועה בעלמא. כעת ברצונך לדעת מהי ההיסטוריה שלנו, דע לך שאנו מבני יפת 

ו כוזר בן בנו תוגרמה, מאז ומקדם אנו מאוחדים כאחים לדעה בן שם ונכדים לנכד

בני עם אחד העם הכוזרי, ברם בשלב פלוני נגלה המלאך לאבי זקני המלך בואלאן 

והבטיחו שיעזרנו בתנאי שיחולל שינוי בחייו בואלאן ביקש מהמלאך להתגלות 

 לשר צבאו בכדי לשדר אמינות וכך התגלגלו העניינים כפי שהתגלגלו עד

שהתגיירנו, ואנו ב"ה מנצחים את כולם במלחמה והם אף יראים מפנינו ומעלים לנו 

 מס".

האיגרת הנזכרת נשלחה למלך כוזר רק יותר ממאה שנה לאחר פטירתו של רבי 

יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי עצמו עמד ביתר שאת על סוד הפרטים המדויקים, 

 מלכה היהודית.כיצד התרקם לו עלי אדמות חזיון הפלאים של המ

 

רבי יהודה מתאר בספרו הכוזרי, אשר ספק נכתב על ידו, וספק נכתב על ידי 

החבר רבי יצחק הסנגרי, כשלפי גירסא זו, רבי יהודה הלוי ערך אותו במתכונתו 

המכה בפטיש את סדר  ,הסופית, והעביר עליו את סדן פטישו במלאכת הגימור
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ו לבסוף להקמתה של המדינה הגורל, שהוביל-השתלשלות המאורעות הרי

 היהודית כוזר.

ראשית דבר, שלא כמלך יוסף, הריהו שם דברים בפי המלאך שהזהיר את המלך 

 חזור והזהר: "דע לך כי כוונתך אכן רצויה בעיני הקל, אבל מעשיך אינם רצויים".

בצר לו הלך לו המלך אצל בני כל הדתות וביקש מהם הוכחות לדתם שיבססו 

במהלך החיפוש גילה המלך למרבה הפלא, כי הן המוסלמי והן  את יסודותיה,

הנוצרי מודים ללא צל צילו של ספק, כי דתם מושתתת על יסודות איתנים אמנם, 

 ברם הם גנבו אותם ללא בושה מתורת ישראל.

כששמע זאת המלך הרהר לעצמו בלהט: "בשל מה עלי לילך לחיקוי שאפשר 

לי אפוא למקור בעצמו", ממחשבה למעשה  אולי יגלם את ערכו של המקור, אלך

 הלך המלך והתגייר.

כאדם חושב הרחוק מתופעת העדר, והמעוניין לדעת את אשר לפניו ואת 

המשמעות הפנימית של מעשיו, לא העניק המלך לחבר חיים קלים, הוא הקשה לו 

תילי תילים של שאלות נבונות, והחבר לעומתו השיבו תשובה כהלכה דבר דבור 

 פניו בשפה קולחת ורהוטה.על או

לבסוף, כשנצטברו השאלות והתשובות לכדי ספר עב כרס, הבין החבר או רבי 

יהודה הלוי בדעתו הרחבה, כי ראויים הם הדברים להיכתב בספר ולהיחקק 

לדורות עולם כחומר למחשבה ועיון לכל הנבוכים והטועים בארץ, מהזן המטה 

סות ומהמנות לתהיותיהם וחיבוטי אוזנו כאפרכסת בכדי לקבל תשובות מבוס

 נפשם.

מבנה האדריכלות הפנימית של הספר עשוי מלאכת מחשבת, סוגיה אחר סוגיה, 

כשכל הנושאים שזורים אחד בשני ועשויים כחוליות חוליות. כל אחד בנפרד 

וכולם יחד משלימים את חלקי הפאזל ומעניקים פרספקטיבה רחבת הקף ותמונה 

חשבת ישראל, החל בהוכחת אמיתות התורה ומהות מושלמת לכל הנושאים במ
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הנבואה, וכלה בדרך הנכונה כיצד למזג בין היראה והשמחה, וכיצד ליצור סינתזה 

מאוזנים בין חיים מרוממים ונעלים יחד עם שמירה הדוקה על בריאות הגוף 

והנפש, לא ליטות יותר מדי להקצנה, ולהשלים עם העובדה שאנו בסך הכול בני 

מלאכים, והגוף מעצם עובדת היותו הגוף דורש את צרכיו וחלילה  אדם ולא

 מלזלזל בהם.

יפה הגדיר הרב מרדכי נויגרשל שליט"א את ייחודו של ספר באומרו בראיון: "דע 

לך, שכל המחזירים בתשובה האיכותיים נעזרים בכוזרי ורעיונותיו, מפליא הדבר 

והוא מהווה ספר אקטואלי  שספר שנכתב לפני כאלף שנה חיותו עדיין לא פגה,

 נפלא ומורה דרך לנבוכי הדור הנוכחי לכל בעיותיהם".

עוד הוסיף לומר בחריפות: "תשובה לשאלה של חילוני שאיננה מוזכרת בכוזרי, 

משמעה, שהשאלה היא כה רדודה עד בכדי שרבי יהודה הלוי אפי' לא טרח לתת 

 לה מענה".

ם, בתחילה היו אלו הרוסים שטבחו עם השנים הלך העם הכוזרי ונכחד מן העול

ללא רחם בבני כוזר, ברם, לאחר הטבח הגדול נמסכה בדרך לא דרך רוח חיים 

 בעצמות היבשות, והשרידים המשיכו להתקיים בעולמינו.

יותר משלוש מאות שנה לאחר הקמתה של הממלכה היהודית באו הטטרים 

כל עבר, מקצתם על פי והשמידו את בני העם הכוזרי, הבודדים שנשארו נפוצו ל

ההשארות שוכנים בהרי הקרפטים, ומקצתם נסו לכל אשר תישאם הרוח ונעלמו 

 עקבותיהם.

בניגוד לתחזיות ולמתבקש ממקרה חריג שכזה שקע העם הכוזרי בתהום הנשייה 

והיה כלא היה, ואולם לנצח תיצרב בתודעת העם היהודי דמותו ההרואית 

אשר זכה בזכות מסירות נפשו למען האמת  המופלאה של מלך כוזר מבקש האמת,

להתגייר יחד עם כל בני ממלכתו, ולהקים דורות ישרים מבורכים וזרע ברך ה', 

כשהראב"ד בספר הקבלה מעיד, כי הוא ראה בטודילא במו עיניו אחדים מבני 
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בניהם של הכוזרים, מצויינים ומופלגים בכל מידה נכונה, זהו אפוא האיש הדגול 

בקושיותיו הבלתי מתפשרות, העניק לנו את ספר הכוזרי והעושר מרבבה, אשר 

 הרעיוני בתוכו.           

*** 

כל התיאור על ספר הכוזרי והרקע ההיסטורי לחיבורו, התרחש בימי שבתו של 

רבינו בקורדובא, העיר אשר הייתה בימים ההם מעוז של חכמה, ותל תלפיות של 

תרבות כברזל אחר האבן השואבת, שם תבונה אשר משך אחריו כל מלומד ואיש 

בעיר היפה והמפותחת, עיר הבירה של השלטון המוסלמי המתון, שגילה סובלנות 

מפליאה ופתיחות מחשבתית, יחד עם יכולת הכלה למגוון של דעות והשקפות 

עולם, מצא איש הדעת יהודי כנכרי קונים למרכולתו, וכר נרחב לפעולה והפצת 

 מעיינותיו הפורים.

פת קורדובא בפרשת חייו הסוערת של רבינו, כפי הנראה לעיניים בשריות של תקו

אנשים כערכינו, ראויה הייתה להיחקק באותיות של זהב בדברי ימי חייו, כפרק 

מפואר ביותר במסכת החיים המופלאה, בה ישב בכבודו של עולם וחי בעושר 

קשרי ידידות עם ואושר, כשהוא מוצא את פרנסתו בנקל ממקצוע הרפואה, ורוקם 

בני שכבות האצולה, הרואים בו איש דגול מרבבה מכל ההיבטים, יש לו אף 

תלמידים מובהקים היוצקים מים על ידיו מתפלשים בעפרו, ורואים בו את האדם 

השלם, חיים שכאלו הם פסגת השאיפות ושיא המאווים שבן אנוש יכול לאחל 

 לעצמו.

נפשו של רבי יהודה הלוי לא נחה ולא ברם, חרף האושר החיצוני בו היה נתון 

שקטה, הוא אמנם עקר את רגליו מטודילא הנתונה תחת שליטה נוצרית קנאית 

ומתבוססת בביצת החשכות והבערות, בה לא מצא את מקומו, וגלה לקורדבא עיר 

החכמים, שם מצא אנשים כלבבו המסוגלים להבין את רעיונותיו העמוקים, ואת 

רה בסדר מופתי ומשקל נכון, אבל בכל זאת, שאיפת חייו חרוזיו המחוטבים לתפא

 לעלות ארצה ולחונן את עפרה של ארץ האבות עדיין טרם התגשמה.
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בינתיים, רבי יהודה אינו שוקט על שמריו, דין ודברים יש לו עם ציון העיר כלילת 

יופי משוש כל הארץ, ירושלם קרתא דשופריא שתשעה קבים של חן והדר נסוכים 

מה זאת היה לה שלפתע אשר לפתע אבד חינה ונמר טעמה, בית חיינו עלה עליה, 

בלהבות וכנסת ישראל נותרה אלמנה בודדה קודרת ונאנחת אימתי יבוא קץ 

הימין, בה ה"דודי" יבוא לגאלה ולהשיב לבני עמה הנתונים לביזה ומשיסה את 

 כבודם האבוד.

ביעתו, "הלא תשאלי ת-"ציון" חורט קולמוסו באש של געגוע צורב את כאבו

לשלום אסיריך דורשי שלומך והם יתר עדריך", שמה תאמרי כי המה מועטים, 

 "מים וממזרח ומצפון ותימן שלום רחוק וקרוב שאי מכל עבריך".      

מלבד כל צאן פזורת ישראל שבגולה המתפללים לרוחך אליך נתונים עיניהם 

סיר תקווה נותן דמעיו כטל וליבם כל הימים, אזי שעליך לפרוש בשלומו של "א

חרמון ונכסף לרדתם על הרריך", מעיינות דמעותיו של אסיר התקווה המצפה 

לעתיד טוב יותר בו האמת תנצח את השקר נובעים ללא הפסקה יומם ולילה לא 

ישבותו, אם אין ברצונך לעת עתה להשקיט את שאון דכיו של מעיין הדמעות, תני 

ר את האפשרות, להורידם על ההרים הגבוהים לו אפוא ל"אסיר התקווה" למצע

 שבך הנישאים אל על, שם יתייחד עם בוראו ויעניק פורקן לנשמתו.   

כאן מביע רבי יהודה את רחשי לבבו ההומה ועולה על גדותיו להתקדש בקדושה 

העליונה, "מי יתנני משוטט במקומות בהם נגלו האלוקים לחוזיך וציריך", מלבד 

נעלה מהשגת אנוש, ברצוני לשוטט בין משעוליך ארץ הצבי, קדושתך הטמירה וה

באותם מקומות היחידים בעלי אדמת הקודש בהם נפתחו בימי קדם ארובות 

השמים, וניתנה האפשרות להתגלות האלוקים לנביאים בחזון נבואתם, המה ציריו 

הנאמנים שנשלחו להאי עלמא בכדי להאיר את אור האלוקות בכל עבר ופינה, 

ט את הפרוכת המבדילה בין הקודש ובין החול, שם מאחורי הפרגוד עמדו ולהסי

 קדושי העליונים והמתיקו שיח בדברים שכיסם עתיק יומין.
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אחר שגילה רבי יהודה את דעתו ורצונו לשהות בארץ ישראל, לא רק בנשמתו 

אלא גם בגופו, כשנזכר לפתע שמשאלת לב כמוסה זו בדרך הטבע אינה עשויה 

הרה, הריהו נישא על כנפי רוחו וקורא בהשתפך נפשו עליו: "מי להתגשם במ

יעשה לי כנפים וארחיק נדוד אניד לבתרי לבבי בין בתריך", ליבי שסוע לבתרים, 

אתן לבתרים שבליבי לנוד בין בתריך ארץ הקודש, שאף את שסועה לבתרים בזמן 

 הגלות.

יך", כשאזכה "אפול לאפי עלי ארצך וארצה אבניך למאוד ואחונן את עפר

ומשאלתי לבוא לארץ ישראל תקרום עור וגידים, אזי אפול מלוא קומתי ארצה, 

אחבק בזרועותיי את אבניך המאירות כשיש וכדכוד, ואעניק חן לעפריך אימתי 

 שאשתטח עליהם ברטט וזיע.

"ינעם לנפשי הלוך ערום ויחף עלי חרבות שממה, אשר היה דבריך במקום ארונך 

ם כרוביך אשר שכנו חדרי חדריך", כשיעמדו רגלי על אדמת אשר נגנז, ובמקו

ירושלים, או אז לא יהיו לי כל דרישות מעולם השקר, וייטב בעבורי ללא כל היסוס 

ופקפוק, לוותר על בגדי ומנעלי ולהלך במקומות חרבים בהם משכן דברי הקדושה, 

ו, ומקום סמוך ונראה לקודש הקדשים מקומו של ארון הברית שנגנז בעוונותינ

שכנו בחדרי חדרים, בהם לא הותרה רשות הכניסה לאדם מעולם,  הכרובים אשר

 כי אם לכהן הגדול ביום הכיפורים בו פניו להבים ודומה למלאך ה' צבקות.

"אגז ואשליך פאר נזר ואקוב זמן חלל בארץ טמאה את נזיריך", אוותר אפוא על 

קוב בזמן בו אנטוש את הכול כל הכבוד והיקר לו הנני זוכה בארץ העמים, ואנ

לטובת עליה ארצה, שכן חוצה לארץ הוא מקום טמא בו מתחללת הנזירות, ואי 

 אפשר לו לאדם להיות קודש לה' ושאול לו כל ימי חייו בארץ העמים.

מילות השיר נוטף הערגה והכיסופין החביבות על המשורר הקדוש כאישון בת 

בו יצליח ה' דרכו ויזכה לאחר חודשים של  עינו, שמורות היו בבית גנזיו לעת מצא,

טלטול בדרכים, להתאחד עם נושא תשוקתו ולבוא לארץ חמדתו, אליה הוא נושא 

 את נפשו זה עידן ועידנים.
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שנים ארוכות חלפו על רבינו בקורדובא, שנים פוריות בהם חרז רבי יהודה שירים 

בר כבר את גיל רבים, וכתב את ספר הכוזרי, גילו המתקדם של רבי יהודה ע

השיבה ישיש מופלג במושגי אותם ימים, לפתע ביום בהיר הבשילה בקרבו 

ההחלטה, לא ולא, אינני מסוגל עוד לסבול את ייסורי הגעגועים לארץ ישראל, עלי 

להיפרד מתלמידי האהובים ומהעיר בעלת האופקים הרחבים והאפשרויות הבלתי 

בתאריך כלשהוא לארץ שאינני  מוגבלות, לחצות את הים הגדול, ולהגיע ס"ס

 פוסק מלחלום אודותיה ביום ובלילה.

קשה היה לרבי יהודה הפרידה מתלמידיו והעיר קורדובא בה פעל כה רבות למען 

כבוד שמים, ונחשבה היא בעיניו כביכול גזרו נתח מנפשו, ברם אהבתו לארץ 

התשוקה ישראל הכריעה אצלו את הכף לטובתה, לא ניצבו בפניו שני ברירות, 

לארץ מכה בו הכה ופצוע וצורבת את נשמתו כמחט מלובנת, ואין בידו להשכיח 

 מספר הזיכרונות שבמוחו את זיכרונה אפי' שעה אחת.

כשארז רבי יהודה את מטלטליו, לא שכח לקחת עמו את הקולמוס ידידו הנאמן 

אשר ישמש לו כבן לוויה, כשכל מאורע ומאורע יזכה לתיעוד מלא, מתוך מבט 

גבוה ומרומם של איש הנשמה, היודע לקלף את השכבה החיצונית, לחדור למנגנון 

הפנימי של הנהגת הבריאה, ולראות בכל דבר ועניין את האלוקים המסתתר 

 מאחוריו.

שבועות של הליכה רגלית חלפו, עד שמצא רבי יהודה את עצמו בתוככי אניית 

האהובה, קשה לתאר את מפרשים שתוביל אותו אי"ה למחוז חפצו בחייו הארץ 

אשר נתחולל בליבו הגדול באותה שעה, הגעגועים לארץ המקודשת הלכו 

 והתגברו, כשהכינור שליבו החל כמו מאליו לנגן שירי קודש.

בשיריו מזמן ההפלגה באוניית המפרשים, החגה ונעה כשיכור, כשכל סערה קלה 

ודה לפנינו טפח בים היוצרת דמוי נחשול עשויה להיות קטלנית, מגלה רבי יה

מעולמו הפנימי, כשאין הוא שת אל ליבו לכאבי הראש והסחרחורות המקשים על 

אדם בגילו את הריכוז, והריהו מתאר בפרוטרוט את הרגשותיו בהימצאו באמצע 
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הים הגדול ורחב הידיים מים שאין להם סוף העלולים לבולעו חיים, כשאך כמה 

מהמים לסחפו אליהם, בשעה שכזו בה קרשים עלובים המחוברים זה לזה מונעים 

נדרש האדם לעזרתו יתברך והשגחתו הצמודה יותר מתמיד, קרבת האלוקים 

נעשית אפוא מוחשית יותר ויותר, והיהודי המאמין חבוק בזרועותיו של הקב"ה 

 כגמול עלי אימו.

באותם שירים מתאר רבי יהודה בין השאר, כיצד קשה הייתה עליו פרידתם של 

חביבים ואנשי סודו הנלבבים, ברם, מה יעשה, כאשר תכפו עליו תלמידיו ה

רגשותיו, וברצונו לראות בעיניו את הארץ אשר עליה ועל חורבותיה שתת ליבו 

 דם ומעיו חמרמרו, על כי טרם נראה אלוקים בציון.

בהגיעו למצריים ערך שם תחנת ביניים, שלפי תכנוניו המקורים הייתה עשויה 

אולם במהלך שהותו במצריים נקשרה נפשו בנפש רבי אהרן  להיות קצרה ביותר,

 הדיין, אשר הפיל לפניו תחינתו שיתארח בביתו.

האירוח הקצר הפך חיש מהרה לארוך יותר ויותר עד שנמשך חודשים ארוכים, 

בהם ביקר רבי יהודה בערי מצריים, בכמה ההזדמנויות רקם קשרי ידידות עם רבי 

א היה משורר אלוקי וגברא רבה בעל שיעור קומה שמואל הנגיד, שכמוהו אף הו

 גבוה ביותר, והשנים אף שלחו זה לזה שירי ידידות.

אף בזמן שהותו במצריים עייף ויגע מטלטולי הדרך, רבינו אינו נוטש את קולמוס 

המשוררים, שכן החל מהיותו כבן שלושה עשר שאז נטל לראשונה את הקולמוס 

לי טעם זקנים הרחוקים מאוד מהגדרת בוסר, ממאן בידו וכתב בו שירי ביכורים בע

הוא לנוטשו מידו עד ליום פטירתו, כשהרוח צפונית הכתה על קודקדו תמידין 

 כסדרם, ולחשה באוזניו כממתיקת סוד: "השר נא את שיר ה'".

שיריו שמאותה תקופה מתאפיינים, בניסיון התעלמות מהטעם המריר אשר 

בראשית דרכו, ולמקד את אלומת האור  העניקה הארץ הארורה לעם הנבחר

בניסים והנפלאות האותות והמופתים שעשה הקב"ה לאבותינו בארץ מצריים, 
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כדרכו בכל השירים כך בשיריו על ארץ מצריים, מתאמץ רבי יהודה בכל כוחותיו 

להסיר את החלק הרע מאספקלריית מבטו על הבריאה והאדם, ולפנות את מקומו 

הגנוזים בכל דבר, והעמדת הקב"ה המלך הטוב והמטיב,  לטובת הארת חלקי הטוב

 בראש כל שיר בסוף כל שיר ובאמצע כל שיר.

לאחר תקופה ממושכת בה שהה במצריים, נפרד רבי יהודה מרעיו החדשים 

לשלום, ובייחוד עזה הייתה הפרידה ממטיבו ואיש חסדו רבי אהרן הדיין, כך החל 

 עושה את דרכו רגלי ארצה כנען. 

למה הדרך והושגה המטרה, אזי לשמחתו של רבי יהודה לא היה קץ כשנש

ותכלה, הוא נישק בחרדת קודש את רגבי אדמת הקודש, והתרפק עליהם כבן 

אובד ששב אל חיק הוריו לאחר שנים של פרידה, כשעיניו אינם שובעות מראות 

 את הארץ בה היו נתונים כל מעייניו מיום היותו לאיש, כשהיא עומדת לפניו

 קוממיות במלוא קומתה.

 ,ם והלאהל מיני אותו היום בו נטש את מצריקורותיו של רבי יהודה הלוי הח

לוטים בערפל כבד, כשבאופן חריג למדי הריהו סוטה מדרכו לכתוב כל פרט בעל 

עניין מחייו, וכמעט שאינו מותיר בידינו שירים ומסמכים כתובים בהם יגולל את 

שהיה זה מפני שבזמן היותו בארץ  ,לשעראולי ר כל ההרפתקי דעדו עליה, אפש

כל הגיגיו שרעפיו ורעיוניו משוקעים בתאוותו הקדושה, ולא נותר לו  היו הקודש

פנאי לדרוש בשלום רעיו וידידיו שמעבר לים, ולשגר להם אגרות שלומים ארוכות 

 כאשר באמנה איתו.

יניו של אותו מה שברור אפוא, שצביונה של ארץ ישראל כפי שנגלתה לנגד ע

אוהב ציון, לא היה בו בכדי להשביע את רצונו, שכן מסעי הצלב היו בעיצומם, 

והארץ עברה הרבה חליפות ותמורות, כך שהמרחק בין חזיונותיו של אותו צדיק 

לבין המצב המדכא בפועל, היה בו בכדי להשקותו מכוס היגונים מלוא לוגמיו 

 ויותר. 
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ים, אותם הגה רבינו בהיותו במדבר יהודה, שם עדיין נשתמרו בידינו מספר שיר

באותה "ארץ ציה ועיף בלי מים", במקום בו צמאה נפשו של דוד המלך לקל חי, 

וליבו נתמלא בשאיפה יוקדת: "מתי אבוא ואראה פני אלוקים", החלה רוח ה' 

מפעמתו, והריהו מביע בקולמוסו הסובל בדומיה את מכוות האש, את גודל 

 במלוא הדרה במדבר השומם מכל נפש חיה. הת ה' המתגלהתפעמותו מגדלו

, העיר !"ירושלים"יתה מדבר יהודה, התחנה הטבעית הבאה הלאחר הביקור ב

עליה נכתב השיר המדובר, רבי יהודה אוחז בידו את הגווילים עליהם נכתב השיר 

השמור באמתחתו לרגעי ההוד שומרם ונוצרם כאל אוצר שערכו לא יסולא מפז, 

מיתרי כמעט ופקעו באמצע הדרך  .ו פוסע את פסיעותיו בדרכו לירושליםוהריה

הכינור שבליבו מעוצמת הרגשות של האיש אשר כל חייו סבבו סביב ציר אחד, 

 , וכעת עומד הוא להשלים את תאוותו.עזהתשוקה במילא את חדרי לבבו אשר 

ושות, כאשר נתקרב רבי יהודה הלוי לעבר שערי העיר המקודשת בכל מיני קד

כבר ציפה בקוצר רוח לרגע בליבו השיאה משואות בנשמתו, ואזי אש התמיד ש

ישא בפני מקדש מלך שעות, בו יעמוד ליד שערי העיר, והגדול שיבוא בעוד מספר 

כלפיה, ויביע מעט מזעיר מרגשי האהבה  'טענותיו'את קינתו, ישטח באוזניה את 

ו כברת דרך של זמן מועט, ויראה שליבו רוחש כלפיה, כשמיד לאחר מכן ילך ברגלי

בעיניו את הר המוריה בו עקד אברהם אבינו את יצחק בנו ובית המקדש עמד על 

 מכונו, כשלידו ניצב הכותל המערבי השריד היחיד מבית המקדש.

ברם, כאשר התקרב רבי יהודה עוד ועוד לעבר שערי ירושלים, שפשף את עיניו 

דוע כפי שעתיד לכתוב הרמב"ן יותר ממאה כלא מאמין, מה זאת עשה ה' לעירו, מ

ורבה העזובה שכשכל המקודש מחבירו חרב  ןשנה מאוחר יותר "גדול השיממו

מחבירו", כיצד אפשרי הדבר, שהעיר אליה נכספה וגם כלתה נפשו תהיה חרבה 

 ?!לגמרי
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ות הכשעמד רבי יהודה ממש ליד השער וראה כי אין חורבנה של העיר חלום בל

מוחשית, קפא על מקומו כהלום רעם ולא יכול היה להמשיך  כי אם מציאות

 כוחותיו אזלו לגמרי וליבו לא עמד במעמסה. .הלאה בדרכו

גדול המקוננים על חורבן בית המקדש אשר ראה עולם בבניינו  ,ירמיה נביא ה'

כך  .בעבורו לבטא את גודל ועוצם הכאבמגילת איכה בקושי הספיקה , בחורבנוו

ראה בעיני רוחו את דמות דיוקנה של עיר האלוקים בשלל גווני הלא  .גם רבינו

זוהר והוד, ולפתע פתאום נחשף הוא בבת אחת למציאות הקשה והמרה של 

חרבות ירושלים, אשר ניקבה את רוחו ככברה והעלימה מחייו את משמעותם, עד 

 כי שאל את נפשו למות.

מקדש ואין את שירת קשה היה לרבי יהודה להשלים עם המציאות בה אין בית ה

הלווים, שבעת שירתם כביכול הוריד הקב"ה את היכל הנגינה השמימי ארצה, 

עליה ועל ייחודה הרחיב בדברים בספרו כוזרי, בו העמיד בגובה הראוי את גודל 

 חכמתם ושאר רוחם של הלויים, שעל ידם הבינו את חכמת המוסיקה לעומקה. 

גונח כשהוא יהודה ונשכב על האדמה התכופף רבי  ,חרף גילו הישיש ,בצר לו

 .כשמה שהיה לא ישוב עוד ,ברור היה לו כי חייו הסתיימו ברגעים אלו .ומיילל

 גווילי הקינה נתונים היו בזרועותיו והוא החל לקרוא בשטף:

ל, על מה ולמה -ך" אמרי לי בבקשה אהובת הקי"ציון הלא תשאלי לשלום אסיר

 י יהודה את קולו בבכי, ואמר בקול בוכים:באה לך כזאת, בהמשך הקינה נשא רב

ל יודע נסתרות כי אין די -"לבכות ענותך אני תנין", כמו אומר, הלא יודע הנך ק

בנאד הדמעות שבנפשי בכדי לבכות את כל מה שעליו ראוי לבכות, והמשיך לספר 

בשבחיה של עיר האלוקים המושפלת עד שאול תחתיה, "שם השכינה שכונה לך, 

ח למול שערי שחק שעריך, וכבוד ה' לבד היה מאורך, ואין סהר ושמש ויוצרך פת

 וכוכבים מאוריך".
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בבית הבא לבשו פניו של רבי יהודה מלכות, כשעיניו הכבויות האירו כשמש 

וכירח מלכות, ויקרא בקול גדול: "אבחר לנפשי להשתפך, במקום אשר רוח אלוקים 

 שפוכה על בחיריך".    

ברי השתפכות הנפש, שב אפוא רבי יהודה לתוגתו וקרא מיד לאחר שסיים את ד

בכאב מר כלענה את שאלת השאלות: "את בית מלוכה ואת כסא כבוד קל, ואיך 

  ".?!ישבו עבדים עלי כסאות גבריך

רות, פותח הוא יכאשר הקינה נישאה ברמה ותפילתו של המקונן לא נשאה פ

פש, כמו "אויר נשמות הילה של השראה ורוממות הנ ותבמילים רקיעיות אפופ

ות פשובך נקשרו נ" ציון כלילת יופי אהבה וחן עוררי למאוד"" "אויר ארצך

, ומוסיף לגולל מעט מהרהורי ליבו ההומה כאדוות גלי הים אימתי שנישא "חבריך

בהם נחשול אדיר ממדים: "וממר דרור אבקת עפרך ונופת צוף נהריך", העפר עליו 

י חייך" שכל מאכלו יהיה בטעם עפר, אם הוא נתקלל הנחש "ועפר תאכל כל ימ

עפר מארץ ישראל יערב על רבי יהודה טעמו מנופת צוף וכל טעם, כעניין שנאמר: 

"אכלתי יערי עם דבשי", שלעיתים מחמת רוב מתיקות הדבש אוכל האדם בלא 

 משים אף את יערות הדבש...

בנימת תחנונים: כאן חש רבי יהודה כי גדשה סאת הסבל, ופנה אל כוס היגונים 

נא "כוס היגונים לאט הרפי מעט, כי כבר מלאו כסלי ונפשי ממרוריך", חוסי ורחמי 

עלי, כשל כבר כוח הסבל שבקרבי, וקצר המשא שבנפשי מהשתרע על פני נפשי 

 רוחי ונשמתי: "השמחים לשלוותיך, והכואבים על שוממותך, ובוכים על שבריך".   

י יהודה לדחוק את הקץ ולהמשיך בתחנוניו רב אפואביקש כדרכם של צדיקים 

החשת ישועת ישראל, ולזמר דברי שירות ותשבחות עד שיעלה את הכבירים 

הרצון מלפניו יתברך לומר קץ לגלות, בשל כך קפץ עליו רוגזו של אותו פרש ערבי 

הרוכב על סוסו, שבראותו את איש האלוקים שוכב על הארץ ומקונן על החורבן 

בעיר הקודש חמתו בערה בו, כמו קול פנימי לחש לו כי  והשממה השוררים

במעמד עילאי זה הקדושה שוברת שיאים וקורמת עור וגידים דבר שכוחות 
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הטומאה אינם יכולים שאתו, בלא לשקול פעמיים את מעשהו רמס ברגלי סוסו את 

 הצדיק והותירו חסר רוח חיים חבול ומדמם.

וה נותן דמעיו לי... ולשלום אסיר תקיון הלא תשאתמיהתו של הצדיק "צ אללי!

כטל חרמון ונכסף לרדתם על הרריך" המשיכה לנסר בחללו של עולם, זמן ארוך 

יבוא אחד מצאצאיו של ישמעאל אשר ש כיצד יתכן הדבר .לאחר מעשה הנבלה

ויקפד באחת את פתיל החיים של אותו  ,כי הוא פרא אדם כתובעליו העיד ה

  ?!רבן בית המקדש במלוא חוד הכאבקונן על חוהמ "אסיר תקווה"

השומרים ומצפים כל היום וכל הלילה אימתי  'שומרים הפקד לעירך'כאותם 

הקדושים -של רבי יהודה הלוי הי"ד והן מותחייו הן  ,יבוא קץ הפלאות, כך

הטראגי הוקדשו בכדי לשמור ולצפות לביאת המשיח, ובבוא עתו כרע כארי על 

וקיו, בעיצומה של שעת דבקות עד כלות הנפש משמרתו והשלים את נפשו לאל

 וגעגועים אינסופיים למטרת העל של חייו: "ותגלה ותראה מלכותך עלינו מהרה".

* 

וארץ ישראל תתפשט  ,על פני ארץ ישראלירושלים לעתיד לבוא, כאשר תתפשט 

בכינור של ימות המשיח  הינור לשיריכעל פני העולם כולו, עתיד רבי יהודה להיות 

  א בן שמונה נימין, במהרה בימינו אמן.שהו

 

 

 

 

 

 



 

 פועמ'  -אספקלריא 

 

 קופלמן זאב הרב/  סיפור

 פסק ליום אחד

שמריהו יצא מהקודש פנימה, מחדרו של 'דער הייליגער בעל התניא' כשהוא 

נסער כולו. היום קיבל סופסוף מענה לבעיה שהטרידה את מנוחתו זה יותר 

ך לו לדרכו שמח וטוב מעשור! הוא נישק בחרדת קודש את המזוזה שבפתח והל

 לב.

*** 

היה זה כיובל שנים לאחר שהפציע אור החסידות בעולם, הבעל שם טוב, 

ותלמידו הרב המגיד, הלכו כבר לעולמם ופנו ליהנות מזיו השכינה. תלמידיהם 

ממשיכי דרכם בקודש נפוצו לכל עבר, כשכל אחד מהם מאציל מקרני הודו על פני 

את עיני חסידיו ומתאבקי עפר רגליו באור האלוקות  מקום מושבו וגלילותיו, ומאיר

 באספקלריית משנת החסידות.

אחד הגדולים שבתלמידי המגיד היה הרב בעל התניא, שעל פי מה שנמסר על 

ידי כותבי קורות העיתים שאינם נמנים בדווקא על חסידיו, כל מצב היהדות 

יו נתונים לגצי ברוסיה היה נתון לשיפוטו הכמעט בלעדי. ומספר האנשים שה

השפעתו מנה רבבות יהודים מאה אלף בקירוב, שאמנם רובם לא לבשו סירטוקים 

ולא חזרו בסילודין על מאמרי חסידות, חלקם הגדול אפילו לא שמר תורה ומצוות, 

אבל דרך משל: אילו נשאלו 'מיהי הדמות הרוחנית שלהם בחייהם?', התשובה 

 המיידית היתה: "בעל התניא".

ן רבבות אלפי ישראל נמנה שמריהו, נחשב היה כשומר מצוות, אבל מן בתוך אות

הקלים היה, מזלזל בשופי במצוות שאדם דש בעקביו והמסתעף. אפשר לטעון כי 

 היה רחוק ממדרגת ה'בינוני' שבתניא.



 

 פזעמ'  -אספקלריא 

 

שמריהו היה מאלו שנאלצו לטעום 

את הכאב המר כלענה של הציפיה 

לילדים. אם בתחילה היה בלבו עדיין 

של תקווה והוא התרוצץ במלוא  בדל

מרץ הנעורים מרופא לרופא, הרי 

שלאחר שחלף כבר למעלה מעשור 

וטרם זכה לישועה, ובמקביל אף פניהם 

חמורות הסבר של הרופאים לא הותירו 

מקום לספקות, או אז עשה בו הייאוש 

שמריהו כמעט איבד כליל את כשלו. 

 התקווה שיזכה אי פעם לזרע של קיימא.

של חסיד, כבר חילה את פני רבו כבר כמה וכמה פעמים ב'יחידות' בכדי  כדרכו

שיעתיר בעדו שיזכה להמשכיות לאחר פטירתו, ברם תמיד היתה התשובה סתומה 

 ובלתי מחייבת.

ויהי היום, שמריהו היה שוב ב'יחידות' בחדרו הקדוש של הרבי, דבר שחסידי 

כה של ששה חודשים בשמן קמאי היו מכינים את עצמם אליו במשך תקופה ארו

המור. הן להיכנס לרבי ליחידות לאו מילתא זוטרתא היא! לאחר שפירט את מצבו 

הרוחני הרעוע וביקש דרך תיקון לפשעיו וחטאיו, ניגש לעניין בשלו נסע והזכיר את 

 עצמו בפני רבו לפקודת ישועה ורחמים.

ר לו כי זאת יעשה: הפעם, באופן יוצא דופן, הראה לו הרבי סבר פנים יפות, ואמ

יתרום לבית הכנסת בו ביום סכום נקוב כך וכך, ועל ידי מעשהו זה תבוא לו 

 הישועה.

שמריהו אמנם התפלא מאוד למשמע הדברים, מה יום מיומיים? אולם כדרכם 

של גוברין יהודאין שבכל הנוגע לישועות אינם שואלים שאלות מיותרות, מילא גם 



 

 פחעמ'  -אספקלריא 

 

מהחדר הקדוש אפוף אושר ותקווה לימים טובים שמריהו את פיו בשתיקה ויצא 

 יותר.

מילותיו של הרבי בעל התניא, הן בכתב והן בעל פה, שוות היו את משקלן בזהב, 

עד שחסידים היו מספרים, שעל ו"ו החיבור אחד בתניא הכין את עצמו במשך 

ב שבועיים! אך מיודענו, מרוב חפזונו, לא דקדק די הצורך במילותיו של הרבי, ועק

 כך שילם את הכסף כמה ימים מאוחר יותר. 

חלפה לה תקופה של ציפייה מורטת עצבים והישועה המיוחלת טרם באה. כאשר 

ראה שמריהו שברכתו של הרבי שכל היוצא מפיו יעשה לא נתקיימה, שב בחזרה 

אל הרבי לשפוך בפניו את ליבו ולהביע את קובלנתו. "אנוכי מצידי עשיתי את 

את דברי הרבי בשלמותם, וההבטחה המפורשת לילדים לא המירב ויישמתי 

 מה".-התגשמה משום

לאחר ששמע הרבי את 'טענתו' של שמריהו, שאלו בכובד ראש: "מתי יישמת את 

הוראתי לשלם לבית הכנסת את הסכום המדובר?", "לאחר כמה ימים" השיב 

 שמריהו ביבושת כשהוא אינו מבין מהי מטרת השאלה השולית לכאורה.

אוי" פכר הרבי את ידיו בצער, "הלא שמעת את דברי, אשר ציוויתיך להביא את "

הכסף בו ביום! דע לך, כי המקור לצרותיך הינו מאחר שדברת פעם בגנותו של 

גדול בישראל וניזוקת מקפידתו בהיזק שאין לו תקנה, וכפי שהזהירונו חכמינו ז"ל 

.', אלא מאי, התאריך שבו 'היזהרו בגחלתם שלא תיכווה נשיכתם נשיכת עקרב..

בקשת ממני להתפלל עבורך היה כ' בטבת, יום ההילולא של הרמב"ם, אשר פסק 

כי מי שדיבר בגנותו של תלמיד חכם עליו להביא ליטרא של זהב לבית הכנסת 

ובכך יכופר עוונו!. להלכה אמנם לא נפסק כדברי הרמב"ם, אולם בכ' טבת שהוא 

 לעולם, זוכה פסקו להתחשבות מיוחדת בשמים!" יום חגו, בו הוא מתעלה מעולם 

"אילו היית נותן את הכסף בו ביום היתה לך תקנה, אך מה אעשה שלא שמעת 

 בקולי?!" סיים הרבי הקדוש, כשצער רב נשמע בקולו.



 

 פטעמ'  -אספקלריא 

 

* 

המסורת החסידית ידעה לספר, כי כאשר פסק הרמב"ם שכל מי שסבור שמאמין 

ק לעולם הבא, הוציאו מגן עדן הרבה צדיקי ב'הגשמה', ולו בדקי דקות, אין לו חל

עולם שכבר נהנו מזיו השכינה מאות שנים, ולאחר שהראב"ד פסק את פסוקו כי 

רבים וגם טובים טעו בדבר, החזירום המלאכים בחזרה לכבודם, לנחול ש"י 

 עולמותיהם.

* 

זכותו של רבינו הרמב"ם שבכ' בטבת הוא תאריך פטירתו, ושל בעל התניא 

טבת חל יום הילולתו, והראב"ד שבזכותו החזירו את אותם צדיקים לגן שבכ"ד ב

 עדן, תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן.

 


