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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 אמונה בניצחון הסופי
 ָעלֹה ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ָהָעם ֶאת ָכֵלב ַוַיַהס

י אָֹתה ְוָיַרְשנו ַנֲעֶלה  ְוַאֶתם )יג, ל(ָלה  נוַכל לכוֹיָ  כִּ
יְראו ַאל ָתנו' וה וגו' תִּ יָרֺאם  ַאל אִּ  )יד, ט(תִּ

המחלוקת בין המרגלים לבין יהושע וכלב 
באמונה היתה היא  במישור המעשי,לא היה 

. נהיה חדורים רוח חיזוק שההצלחה בניצחון
תהיה לצידנו, נזכור שהעלאת המורל חיונית 

 ,ת היצרולחמגרועות בממ נצח!, ונלנצחון בקרב
 מלחמת ה"הרגל".היא  – שבהןאולי הגרועה ו

הדברים אמורים כלפי ניחושים כמו: מחר 
לא אתפלל מקירות לבי, או: גם מחר ארבה 
בדיבורים בטלים. מנין? כי כך היה אתמול 

נויים ומושתתים על הנחות אלו, והיום! חיינו ב
תמול, קומה בנויה על קודמתה, היום בנוי על א

בנוי  צפוי להיותאתמול בנוי על שלשום, ומחר 
 1על היום...

 נעשית לו כהיתר
זהו אסון חיים כאשר האדם התרגל לחשוב 
 ןשמה שבעבר לא עשה לא יעשה גם הלאה. ישנ

 ותפקיד ןהגבלות שחוסמות את האדם, וגם מול
להתמודד, אך פעמים רבות ההגבלות אינן 

אדם, רק: מהותיות, שום דבר לא הגביל את ה
ו על עצמו! אילו היה שוכח את חדלון החלטותי

האתמול והשלשום, אם היה מחליף זהות, היה 
ו מהפך מן הקצה אל הקצה! קרבמסוגל לחולל ב

 דורש התנערות עזה.  גופאאלא שזה 
, תפיסת ה'עצמי' האדם כלפי עצמו החלטותל
חוברות גם מוסכמויות החברה כלפיו, או  שלו,

ברה חושבת כלפיו, איך מה שהוא חושב שהח
אשתנה פתאום לעיניהם? פעמים רבות זהותו 
של האדם משתנה מן הקצה אל הקצה כאשר 
הוא בחברת מי שמעריך אותו, זה לא רק שהוא 
מנסה לשמור על מעמדו בעיניו, הרבה יותר 
מכך! כשהוא לידו הוא באמת חושב שהוא טוב! 

לזלזל בו.  לוההפך קורה כשהוא ליד מי שרגי
ות זו היא שיצרה את הסעיף המרכזי מציא

בחינוך: "הערכה". יסוד מוצק קבע לנו שלמה 
המלך, החכם במחנכים: "אל תוכח לץ פן ישנאך, 
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כשנים, כשני מיבעי ליה, אר"י אמר להם הקב"ה לישראל, 
 –אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות וכו' 

את כל מציאותנו מודדים למעשה  .כשלג ילבינו )שבת פט:(
אנו לפי יחס ה'נורמות' שלהן הורגלנו ]למה אדם שלו 

 שלוש ידיים נחשב כבעל מום?...[.

הוכח לחכם ויאהבך", מבארים קדמונים: אל 
תפנה אליו בדברי תוכחה "לץ אתה!" שכן אז רק 

להפך, אמור לו עשה ישנאך ולא ישתפרו מעשיו, 
לך התנהגות כזו, וכי  "חכם אתה! אין מתאימה

זה 'עסק' בשבילך?!" אז יאהבך ותהיה לדבריך 
 השפעה טובה. 

"חייב" לעשות משהידיעה ש , שיותרהרי לנו
גורם לו  ,לאדם להשתפר מתכך וכך, גור

להשתפר מה שיודע ש"הוא" מאלו שעושים כך 
וכך. לכן אדם חרדי לא יחשוב לרגע להדליק את 

ק שנשבה" נורת החשמל בשבת, ולכן ה"תינו
ל"ע. זהו שאמרו חז"ל "כיון שעבר אדם  להפך

? אלא "דהותרה לו. הותרה ס –עבירה ושנה בה 
עבר כבר את שאימא: נעשית לו כהיתר", כ

ה אצלו רשומ כבר אינה היאעבירה פלונית, 
משמעותית מאוד בעיניו גם אם היא ת. כקריטי

הפכה  ,היא איבדה את הרלוונטיות –
  לתיאורטית בלבד.

 נגער צדיק""לא
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים 

פנים יפות וגו', שלוש לשונות אלו למה? מבאר ה
כנגד  – "עצת רשעים": כך (ו כח, וכי תשא לד, וישב לז,)

, 2העובר עבירה בשלב הראשון, שאז נקרא "סכל"
"דרך שעושה בטפשות, שמאבד טובה הרבה. 

כנגד השלב השני, שכבר נעשה לו  –חטאים" 
 – ו"מושב לצים", 3יתר וכופר בשכר ועונשכה

כנגד השלב האחרון, שכבר נשתרש בחטאו, עד 
 "לץ" שאפילו נדמה בעיניו שעושה לשם שמים.

, שרואה את עצמו כלמדן "למד צדיק" נוטריקון
לאנגער " נוטריקון "לץ"בדומה: ]או  ע"כ. וצדיק.
כי אם  ,אשרי האיש שסר מכל אלו. "...[צדיק

והיא שמעניקה לו מבט בהיר  בתורת ה' חפצו
ציאות חייו. נמשל הוא כעץ שתול ואמיתי על מ

על פלגי מים, שכבר מעתה אפשר לקבוע שפריו 
בול, וכל אשר יועלהו לא  תן בעתו ]לשון עתיד[,י
. מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת 4צליחיעשה י

 עבירה. 
גם אם ימיו , אז 'נעשית לו כהיתר'כש

כמה הלכות, מרגיש מעידים עליו שעבר על 
 בהתאם יומוהעביר את הן  ,"בסדר גמור"
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ושמא יש להשוותו ללשון  ע"כ.ש"חטא" הוא לשון שוגג.  3

 .שהפוגם סוד האמונה נקרא חוטא .(שמות רנז)הזוה"ק 
ם, שזה מרד שמחשיב ולפי זה "חטאים" יותר גרוע מרשעי

משוהו לקדושין שם עיין שם שו .את מצוות ה' כהיתר
שהיותר גרוע מ"סכל" זה "בנים לא אמון בם" שאין בהם 

ואולי במה שאמר הכתוב ש"לא עמד בדרכם"  ע"כ.אמונה.
נרמז כדברי הזוה"ק )ויקרא פ,א( שאין להתחבר בדרך עם 

 .עי"ש, מי שאין בו אמונה
 דפנו רוח.תכמוץ אשר לא כן הרשעים כי אם  4

עבירה  ברעכשלתדמית שלו על עצמו. רק 
אך הללו  'חדשה' יבואו לו נקיפות מצפון,

, מחר העבירה כבר עשויים להשתתק מהרה,
איש חכם יזכור שהוא מה שהוא, ולא . ברשימה

יבנה את תדמיתו לא לפי מה שפלוני חושב 
ה שהוא עצמו חושב שהוא! עליו וגם לא לפי מ
. כשידע שגב מעלתו, באמתרק לפי מה שהוא 

היכן הוא עומד באמת, לא יצטרך שום מלה 
 נוספת. 

ואיך ידע מה הוא באמת? ראשית עלינו 
לנתח את המונח "מה הוא", הזהות הרלוונטית 

 –כשמדובר בחובתו של האדם בעולמו הינה 
ק ממעל! וזה -הנשמה. מהי נשמתו? חלק אלו

חייב. הגוף אם מעכב בעדו, הוא רק מעכב מ
 . חיצוני, זה לא "הוא", רק זר שמבלבל
אני מסוגל  ,"להודיע לבני האדם גבורותיו"

להרבה הרבה יותר ממה שאני חושב! והדבר 
ברור ופשוט! אל"ף: אין דבר העומד בפני הרצון, 

אינו חפץ הן רוצה שאצליח, וא בי"ת: ה' איתי וה
לו רק נסיונות. גימ"ל: א ,במעשיהם של רשעים

אימון מלא לי בבוראי אוהבי שלא יטענני בדבר 
 [תנער!נ תנער!נ]. 5ל לעמוד בואוכ לאש

 שבת שלום ומבורך!
  ישראל אברהם קלאר לתגובות:

 בין גברא לגברא

 מצוות ציצית
ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ְוָעשַדֵבר ֶאל ְבנֵ   ו ָלֶהםי יִּ

י ְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנו ַעל צִּ ת ַעל ַכְנֵפי בִּ יצִּ ת צִּ צִּ
יתֶ  ת וְראִּ יצִּ יל ְתֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלצִּ ם ַהָכָנף ְפתִּ
יֶתם אֹתָ  צְֹות ה' ַוֲעשִּ ם אֹתֹו וְזַכְרֶתם ֶאת ָכל מִּ

ר ְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאשֶ ְולֹא ָתֺתרו ַאֲחֵרי ְלבַ 
ים ַאֲחֵריֶהם )טו, לז  לט(-ַאֶתם זֹנִּ

. החוטים שזורים שלנו נראה כךבגד הציצית 
משני חוטים, מספר החוטים הוא ארבעה חוטים 
שכפולים לשמונה, בחוטים עושים חמשה 
קשרים וארבעה חוליות. אחר החוליות יוצאים 

וטי הציצית מפורדים, ואף נפסק בשולחן ערוך ח
כי צריך להפריד את החוטים קודם הלבישה, 

 שלא יהיו מסובכים אחד בחבירו.

 מאי ציצית?
האם שמנו אל ליבנו לשאול מהיכן יצאו כל 
הדינים הללו? האם הלכה למשה מסיני הם, או 
שמא הם בכלל מצוות דרבנן, ומה הטעם לכל 

 זה?
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ראה כי פרטי הדינים בעז"ה במאמר הבא נ
הללו רובם ככולם מלשון הפסוקים יצאו, בצורה 

 ודקדוק מופלאים ומדוייקים.

 משמעות לשון ציצית  
בלשוננו כיום 'ציצית' הכוונה לבגד המצויץ 

 כולו, אך בתורה ציצית הכוונה לחוטי הציצית. 
 מדוע קוראים לחוטים הללו בלשון ציצית?

דבר  רש"י וכל המפרשים מבארים כי כל
היוצא ותולה מן העיקר קרוי ציצית, כך גם 
שערות הראש קרואים בלשון ציצית. ככתוב; 
"ויקחני בציצית ראשי" כשהכוונה לשערות 
הראש )רש"י( ]ציצת שיער[. גם הציץ שיוצא מן 
המקל של אהרן 'ויצץ ציץ' הוא מאותו השורש, 

 חוט דק היוצא מן העיקר )מלבי"ם(.

 משמעות לשון גדילים
מש דברים מוזכרת שוב מצות ציצית, בחו

"גדילים תעשה לך על והפעם בלשון 'גדילים': 
גדיל הם ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה". 

שני חוטין לפחות הקלועים יחדיו, כפי 
 שמבארים המפרשים שם. 

 משמעות לשון פתיל
כמו כן נאמר 'פתיל תכלת', בתוספות 
)מנחות( מבואר כי משמעות פתיל היא 

הו מתוכו, ומכאן המקור לפתילת הציצית שפותל
וכפילתו לשתיים כשבכך הפכו ארבעת החוטים 

 לשמונה.

 פרטי המצוה
אחר הדברים הנ"ל מבוארים פרטי הדינים 
 הרבים שאנו מכירים בלבישת הציצית, וכדלהלן:

החוט עצמו חייב שיהיה עשוי משני חוטים 
לפחות מכיון שזהו לשון פתיל כמו שכתוב 

וקים נפתלתי עם אחותי" שמשמעו "נפתולי אל
'התחברתי', אם כן חזינן שצריך חוטים 

 6מפותלים.
מכיון שכתוב גדיל לומדים שצריך שני 
חוטים וכדלעיל, ומכיון שהתורה נוקטת בלשון 
'גדילים' בלשון רבים, למדו חז"ל שצריך שני 

 גדילים, שהם ארבעה חוטים.
מכאן מקור לארבעה חוטים בציצית )יבמות 

 נחות לט:(.   ה: מ
הכפילה לשמונה נלמדת גם היא מלשון 
פתיל, שמשמעו פותלהו כפתילה, שצריך לקפל 
אותו, הרי לנו ארבעה חוטים שהם שמונה )תוס' 

 מנחות לט: ד"ה 'ופותלהו'(.
מדוע אנו עושים את כל החוליות והקשרים 
ומלבד כן משאירים חוטים מפורדים שיכולים 

ה לעשות הכל להיקרע? האם לא טוב יותר הי
 קשרים וחוליות, כך שלא יוכל להיקרע?

התשובה לכך: גדיל הוא דבר קלוע, כך למדו 
חז"ל שצריך שיהא הכל כרוך יחדיו כמו שאנו 
עושים בחלק העליון, שאף נקרא בהלכה בשם 
גדיל, אמנם ממה שכתוב ציצית שהוא חוט בודד 

 נלמד שצריך שיצאו ממנו חוטים בודדים. 
צריך, גם גדיל וגם חוטים  אם כן את שניהם

 שיוצאים שנקראים בהלכה 'ענף'.
אין שיעור על פי תורה לאורכם של הגדיל 
והענף, אך מדרבנן אמרו כי נוי מצוה הוא 
לעשות שליש גדיל ושני שלישי ענף. מכאן 

 המקור לציצית כפי שהיא נראית לפנינו כיום. 
                                                             

כך לפי ערוך השולחן, וכן שיטת רש"י ורס"ג ועוד  6
ראשונים, אבל שיטת הרמב"ם ראב"ד תוס' ועוד דילפי' 

 ממשכן שצריך חוטים שזורים.

מכיון שציצית הם חוטים מפורדים, נפסק 
ורה קוראת לחוטים בלשון בגמרא שאם הת

ציצית, משמע שצריכים להיות מופרדים כמו 
שערות הראש, ומכאן מקור ההלכה של הפרדת 

 החוטים.
מה:(, –]מקורות נוספים: הש"ס במנחות )לט:

תוספות )בתחלת הפרק, ובדף לט: ד"ה או' ההוא 
'פותלהו'(, מלבי"ם בספרו 'ארצות החיים' )חלק 

ט(, ערוך השולחן 'המאיר לארץ' סימן י"א סק"
 )סי' יא(, רמב"ם )ריש הל' ציצית(, ועוד[.

 שבת שלום ומבורך!
 

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 האור החיים במשנת

 כח הפועל בנפעל
ים )יג, ב( ְשַלח ְלךָ   ֲאָנשִּ

ה מלובלין זצ"ל, מסופר על הרה"ק החוז
שדרכו היתה להקפיד כל ימיו שלא לישן על 
מיטה שאדם זר ישן עליה פעם, ואם קרה שעלה 
על מיטה שישנו כבר עליה, היה נרתע וקופץ 
מיד מהמיטה, כי מיד היה חש במחשבותיו של 
האדם שישן על מיטה זו אשר השפיעו על 

 המיטה, והפריעו לו.
לו מיטה ובכל מקום בואו ונסיעותיו היתה 

מיוחדת שנשמרה בזהירות יתירה עבורו. באחד 
הימים הגיע החוזה למעונו של הרה"ק רבי יוסף 
זצ"ל בנו של הרה"ק רבי מרדכי מנשכיז זצ"ל 
בעיר אוסטילא, שבה כיהן כרב, המארח כבר 
ידע מקודם על דבר בואו של החוזה מלובלין 
אליו, על כן דאג להשיג לו מיטה חדשה שנוצרה 

יהודי ירא וחרד. והנה לגודל הפלא, מיד על ידי 
כשהחוזה עלה על המיטה, התחיל לצעוק: 

 "געוואלד, עס שטעכט מיר! ]אוי, דוקר לי![. 
רבי יוסף ביקש מחילה מהחוזה, והזמינו 
לשכב במיטתו, ואכן זו השביעה את רצונו ויכול 
היה לנוח לאחר טלטול דרך גדול, שנסע בדרך 

שאל: והרי מיטה זו וטלטל עצמו. המארח תמה ו
נעשתה מתחילתה עד סופה על ידי יהודי ירא 
שמים מופלג, ושום נברא עדיין לא ישן עליה, 
ומדוע ממאן רבינו להינפש עליה. והשיב החוזה: 
חס ושלום, המיטה היא כשרה, רק היא מלאה 

 מרה שחורה... 
לאחר מכן התברר שהאומן שיצר את 

תה על המיטה, ירא שמים הוא, אך המיטה נעש
ידו בימי בין המצרים, והלה היה שקוע בעצבות 
בהשפעת הימים הללו, ועצבות זו נתפסה 
במיטה מ'כח הפועל בנפעל', וזו דקרה בצדיק 
כמדקרות חרב )ראה באריכות בספר נפלאות 

 הרבי עמ' ז:(.  

 לפי מחשבת המשלחים
בהקדמת סיפור זה זו יובן מה שהקב"ה ציוה 

שלח לך אנשים וגו' למשה רבינו ע"ה בפרשתנו 
)יג, ב( וכתב ברש"י )להלן פסוק ג'( "ואותה שעה 
כשרים היו". המפרשים רובם ככולם, ראו כן 

שהתהפכו המרגלים  –תמהו, מהיכן יצא זה 
מטוב למוטב, לדבר רעות רבות על ארץ ישראל, 
מה גרם להם ככה? הרבה תירוצים ומהלכים 
 נסללו לבאר ענין פליאה זו, אף רבינו האור

החיים הק' סלל מסילה בדרך משלו, ונעתיק 
 לשונו הקדוש: 

או אפשר לצד שכוונת המרגלים היתה רעה, "
תפעיל פועל הרע בשליח ויחזור להיות שלוחו 
של אדם כמותו, ויולד בו תכונה רעה מה שלא 
היתה בו קודם כדרך שתיוולד בחינת הקדושה 
בשלוחי מצוה לטובה אות. ולזה הגם שהיו 

התחלתם עשות ההליכה לרגל נולד צדיקים, ב
" בהם תכונה רעה מכח המשלחים ויעצו להדיח

 עכ"ל.
רעיון זה ביאר אף הגה"ק החתם סופר זצ"ל, 
והוסיף בזה נופך, שזהו מה שהזהיר הקב"ה את 

לדעתך דייקא, ששליחת  –ח לך" משה רבינו "של
שמחשבתך  –המרגלים יהיו לדעתך בלבד 

ות וקדושות, הטובה תפעיל בהם מחשבות טהור
וזהו היה חטאם, שקבלו על עצמם שליחותם של 
בני ישראל ולא של משה, ונהפכו להיות 

וזה  –כמשלחם, דשלוחו של אדם כמותו כנ"ל 
 גרם להם לחטוא עכ"ד. 

הכלול תחת מטבע הלשון  –יסוד זה 
החסידית 'כח הפועל בנפעל' יסודתו בהררי 
 קודש במסכת ברכות )לד:(: המתפלל וטעה סימן

רע לו, ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו, 
מפני ששלוחו של אדם כמותו, אמרו עליו על ר' 
חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר 
זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר 
להם אם שגורה תפלתי בפי ]אם סדורה תפלתי 
בפי במרוצה ואיני נכשל ותחנתי נובעת מלבי 

שאני חפץ להאריך בתחנונים. אל פי כל מה 
יודע  –רש"י[, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו 

אני שהוא מטורף ]מלשון טורפין לו תפלתו 
בפניו כלומר התפלה שהתפללו עליו מטורפת 
וטרודה ממנו ואינה מקובלת, רש"י[. מדברי רבי 
חנינא מבואר בפירוש יסוד זה ש'כח הפועל 

ע להבחין, אם בנפעל' עד כדי כך, שעל פי זה יד
 פעל בתפילתו ישועה לשולחיו או לאו.

השפעת האדם על מקומו באין אומר 
 ודברים 

רבי אליעזר דוד  בענין זה סיפר הגה"צ
שליט"א מעשה נורא: אסיפות רבני  פרידמן

אוסטריה והונגריה היו מתקיימים מדי שנה 
בשנה בבודפסט הבירה, וכיון שנתכנסו בהאי 

הגלילות, מרוב עם  שעתא צדיקים ורבנים מכל
הוצרכו לשכור אולם שהיה שייך לפרלמנט, 
ובהתאסף ראשי עם בכינוס צדיקים היו נידונים 
כל הדברים והדרכים לחיזוק חומת היהדות 

באחת מן האסיפות עמד אחד  באלו המדינות.
מהרבנים לדבר דברו והיה דבריו מלאים 
תמיהה, כי בין השיטין הבליע ממש דברי בלע 

תצילנה אזני שומעם, ומה מאוד  ושטנה אשר
נדהמו הרבנים השומעים האיך יארע כזאת לרב 

 בישראל.

לימים אחרי שחקרו ודרשו נתברר שהמקום 
שישב עליו זה הדובר, היה מקומו של אחד 
מחברי הפרלמנט ההונגרי שהיה מהגדולים 
שבשונאי ישראל, ממעלילי עלילות הדם ושאר 

גדולה הצקות לישראל. ומזה נראה עד כמה 
טומאת מקום רשע שקונה מקומו, עד כדי כך 
שרב וגדול בישראל בעומדו שם דיבר שלא כדת, 

 .עכ"ד
 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 



 הלכה למשה

 תלילה אינו זמן ציצי
יֶתם אֹתוֹ )טו, לט(  וְראִּ

במנחות )מג.( מיעטו מפסוק זה כסות לילה 
 מחיוב ציצית. וכן פסק השלחן ערוך )סי' יח(.

והנה בשבת )דף כב.(: אמר רבה, נר חנוכה 
מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכא מנח 
ליה? רב אחא בריה דרבא אמר מימין, רב 

שמאל, שמואל מדפתי אמר: משמאל. והלכתא: מ
כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. ע"כ. 
ובשאילתות דרב אחאי גאון נוסף עוד: 'ובעל 

 הבית בטלית מצויצת ביניהן'. ע"כ.
וראיתי להגאון רבי יעקב רקח בספר שלחן 
לחם הפנים )סי' תרעא סעי' ז( שהביא דברי 
המאירי )שבת כב.( שכתב: ופירשו בהגדה, ויבא 

ובטלית מצוייצת' ביניהם. בעל הבית 'בתפליו 
ע"כ. וכתב שטעם זה דחוק, שהרי כשנכנס בעל 
הבית להדליק בתחלת הלילה ליכא טלית 

 ותפלין. עי"ש. 
ובפשוטו יש לומר דלא קשיא, שכונת 
רבותינו לומר שיהיה עטוף בטליתו ומעוטר 
בתפיליו ]אך עי' להלן לגבי תפילין[ בשעת 

מסובב ההדלקה הגם שאינו זמן מצוותם, שיהא 
במצוות, וגם אם אינו מקיים בכך מצווה באותה 
שעה, כי הוא זמן פטור, מכל מקום הוא מסובב 

 בחפץ של מצוה, וכדאי זכות זו שתגן. 

 טלית קטן שייכת גם בלילה
וראיה יש לזה, ממה שכתב רבינו האריז"ל 
בשער הכונות )דרושי תפלת ערבית דרוש א(: 

כר בגמרא. דע כי לילה לאו זמן ציצית הוא כנז
אמנם אין זה אלא בטלית גדולה שמתעטפין בו 
בשעת התפלה, והטעם הוא במה שנתבאר אצלנו 
בדרושי הציצית וכו', אבל הטלית קטן בחינתו 
הוא מבחינת זמן הקטנות וכו', ולכן נוהג אפילו 
בלילה וכו', ולכן צריך ליזהר שלא להסיר מעליו 
 ציצית קטן לא ביום ולא בלילה, וישכב עמו
בלילה ויועיל מאד לבטל כחות החיצונים, ואין 
זמן שצריך להסיר אותו מעליו אלא בכניסתו 
לבית המרחץ, וראיה לדבר ממה שאמרו בגמרא 
מנחות )מג.( שכשנכנס דוד למרחץ וראה עצמו 
ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות וכו', 
ואם בהיותו ישן היה מסיר ציצית קטן, אם כן 

טער בכל לילה שהיה נשאר בלי למה לא היה מצ
שום מצוה? אלא ודאי שאין זמן שיהיה פטור מן 
הציצית קטן אלא דוקא במרחץ. ע"כ. הנה כי כן 
נלמד כי כח הציצית להגן גם בלילה, ולא זו 

 בלבד אלא שיש לה שייכות ממש אל הלילה. 
והגם שהמאירי הזכיר גם תפילין, מכל 

וא חפץ מקום עדיין שייך מה שכתבתי לעיל שה
של מצוה, אבל שאר הפוסקים לא הזכירו 
בדבריהם רק ציצית, ולפי זה היא ראיה גדולה. 
ועיין למרן החיד"א בברכי יוסף )סימן ח אות ז( 

רונים על הראיה מדוד שיישב קושיות האח
 .המלך

 !בברכת שבת שלום ומבורך
 

 ק"ק לתגובות: הרה"ג ר' משה יוחאי רז, רב

  לוד יצחק נאות שכונת צ"ומו" למשה תפילה"

 

 הלכתא שפירתא

היחס לגר אשר ישנו ספק על שעת 
הגירות אם כוונתו היתה לשמור 

 מצוות
ָלם ֺחַקת עוֹ ַהָקָהל ֺחָקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵגר ַהָגר

ְפֵני ה'ְלדֹרֵֹתיכֶ  ְהֶיה לִּ ָרה ַאַחת תוֹ .ם ָכֶכם ַכֵגר יִּ
ְתֶכם ) ְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵגר ַהָגר אִּ ְשָפט ֶאָחד יִּ טו, ומִּ

 טז(-טו
השאלה טמון בדברי הרמב"ם בהלכות  שורש

איסורי ביאה )פרק יג הלכה טו( אשר האריך 
בנידון של גרים שהתגיירו לשום אישות או 

של שלמה המלך, וסיים  ממון וכדו', כמו נשותיו
 הרמב"ם ש'חוששין להן עד שתתברר צדקתן'. 

האחיעזר )ח"ג סימן כו( ביאר שהכוונה שהם 
ספק יהודים כל שלא נודע בבירור שאכן קיבלו 
על עצמם מצוות בליבם, ומטעם שבדיני גירות 
לא נאמר הכלל של 'דברים שבלב אינם דברים', 
 זאת מחמת שעיקר קבלת המצוות היא דבר

 שבלב.
ואילו הדעת כהן )סו"ס קנג( ביאר שהם 
בוודאי יהודים, אלא ש'עד שתתברר צדקתן' אין 
מתקרבים אליהם ו'חוששין להם' כדי שלא 
ילמדו חלילה ממעשים לא טובים שלהם. ]אם 
כי, יש לציין שהדעת כהן דיבר לחומרא, ויעו"ע 

 לקמן![. 

מחלוקת מרנן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
ל על ה'גיורים והגר"ע יוסף זצ"

 הצבאיים' 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל )בקובץ תשובות( תפס 
כדעת האחיעזר. ואילו הגר"ע יוסף זצ"ל )במשא 
עובדיה( נקט כדעת כהן. משכך, מובנת היטב 
המחלוקת בין שני מצוקי ארץ אלו בענין 
הגיורים הצבאיים כפי שהיו לפני כעשור, שכל 

 חד מינייהו קאזיל לשיטתו בספרו.  

ך נוסף בסוגיא שנתבאר באורך מהל
 בספרי שו"ת בריתי שלום 

אם יורשה לי הצעיר להוסיף מעט נופך 
מדילי, אציין למה שנתבאר באורך בספרי שו"ת 
בריתי שלום )ח"א סימן יח(, שם העליתי 

 בסיד"ש שזוהי בעצם מחלוקת ראשונים.
וראשית, הבאתי מדברי המאירי במסכת 

את לשון  עבודה זרה )דף ג( שנראה כמצטט
מחזיקין אותן הרמב"ם בתוספת ביאור, וז"ל '

מקרבין אותם  אלא שלא היובגרים מכל מקום, 
אמרו  כל כך עד שיהיו רואים מה סופם ועל אלו

 קשין גרים לישראל כספחת'.
מכל ומדכתב שהיו מחזיקין אותן בגרים  
משמע שהם יהודים בוודאי מכל מקום  מקום

שנראה מה  אלא שאין לקרב אותם כל כך עד
  מעשיהם, ע"מ שלא נתקלקל מהם.

וכך מוכח גם מדסיים המאירי 'ועל אלו 
אמרו קשין גרים לישראל כספחת', וביבמות 
)ק"ט ע"ב( פירש המאירי עצמו שהטעם שקשין 
לישראל כספחת הוא משום שלומדים 
ממעשיהם הרעים, ומבואר להדיא שאין החשש 

ורי משום שיתברר שאינם יהודים ועברו על איס
חיתון אלא החשש הוא רק שילמדו ממעשיהם 

 להקל בדקדוקי מצות.
כך מבוארת גם דעת המעשה רוקח בפירושו 
על הרמב"ם )שם בהלכה טז( שכתב לפרש עפ"י 

המדרש שבשעה שנשא שלמה את בת פרעה 
היה בדעתה להמשיך ולעבוד עבודת כוכבים, 
ומסיים שאעפ"י כן לא עבר שלמה על איסור 

משיך לקיימה לאחר שנגלה חתנות במה שה
סודה, ומפורש שסבר המעשה רוקח כדברי 

 הדעת כהן והגרע"י ולא כאחיעזר והגריש"א.
אך מאידך, כל זה בדעת הרמב"ם לשיטתו 
שסובר שענין חלות הגירות הוא שהבית דין 
פועלים בגר את חלות הגירות, כמו שהאריך 
להוכיח הסטייפלער בקהלות יעקב )שבת סימן 

 הרמב"ם.נו( בדעת 
אך הלא דעת בעלי התוספות בכמה מקומות 
אינה כך, אלא שהגר עצמו הוא המחיל על עצמו 
את חלות הגירות, כמו שהאריך להוכיח הקובץ 

 שיעורים במסכת כתובות )י"א ע"א(.
וממילא, לדעת בעלי התוספות יצדקו 
לכאורה דברי האחיעזר, ומשום שמאחר 

ן קונו שהעיקר תלוי בפעולה של הגר בינו לבי
א"כ וודאי שמסתבר שלא שייך בזה הכלל של 

וכיון שזוהי  'דברים שבלב אינם דברים'.
מחלוקת ראשונים, לכן וודאי שאין להקל חו"ח 
בקידושין של ספק גר שכזה ולהתיר א"א 

 לעלמא.
ובאמת הדעת כהן דיבר לחומרא, שלא 
להתיר א"א לעלמא בלא גט, ואולי גם הוא לא 

 היה אומר זאת לקולא.

 הלכה למעשה
גר שבשעה שקיבל על עצמו עול מצוות 
בפני בית הדין היה ניכר לכל שאין כוונתו 

אין גיורו חל  -באמת ובתמים לשמור מצוות 
 כלל, ואף אין חוששין לקידושיו!

אך אם היה זה רק 'דברים שבלב', כלומר 
שבשעת קבלת המצוות על ידו לא היתה הוכחה 

"כ התבררה ברורה שאינו דובר אמת, ורק אח
הדבר ספק  -שקרנותו ו'הוכיח סופו על תחלתו' 

אם חלה הגירות, ולכן מצד אחד אסור לשום רב 
לסדר קידושין לזוג שאחד מהם יהודי גמור 
והשני ספק גר שכזה, אך מאידך אם כבר 
נתקדשו חלילה וחס לזלזל בקידושיהם ולהתיר 

 . אשת איש לעלמא מחמת כך
מח"ס שו"ת לתגובות: הרב פינחס שפירא, 

  ירושלים -בריתי שלום וחבר בד"ץ שערי משפט 

250-0151512 

 ויצבור יוסף

 עצת המרגלים בהליכתן
)יג, כו(  ַוֵיְלכו ַוָיבֹאו ֶאל מֶֹשה ְוֶאל ַאֲהרֹן

הקיש הליכתן לביאתן, מה מהו וילכו, לוברש"י: 
 .ביאתן בעצה רעה, אף הליכתן בעצה רעה

מבואר מדברי רש"י, כי המרגלים מתחילת 
הליכתן כבר חשבו הם על אותה עצה רעה זו, 
לדבר סרה על ארץ ישראל הקדושה, ולהניא את 
בני ישראל מלעלות אליה. וצריך עיון, שכן לעיל 
י )פסוק ג( על הכתוב: "כולם אנשים ראשי בנ

ישראל המה", פירש"י: כל אנשים שבמקרא לשון 
, ע"כ, מפורש, ואותה שעה כשרים היוחשיבות, 

שבעת הליכתם לארץ ישראל, היו המרגלים 
כשרים ובעצה טובה היו, ולכאורה סותר 

 לפירושו כאן.

 א. שלטה בהם עין הרע
בספר סגולת ישראל )עה"ת ועל מדרש 

לפני הגדול(, לרבי ישראל הכהן )מחכמי תימן 



שנה(, כתב כי באמת היו המרגלים  044 -כ
אנשים צדיקים, אך כאשר יצאו, שלטה בהם עין 
הרע, וכך כתב, אחר שביאר את מעלת השבטים 
וצדקתם הנדרשת בשמם: "הנה למדת שכולם 
היו אנשים צדיקים ומעשיהם נאים, ונבחרו על 
פי שכינה, אלא לפי שהלכו ביד רמה, בריש גלי, 

ונדמה להם שטן שהטעה  רע,שלטה בהם עין ה
אדם הראשון והוליכם עד האילן שאכל ממנה 
אדם הראשון ולקחו ממנו אשכול והביאו 

 לישראל והיה שלש ועשרין סאין", עכ"ל. 
לפי דבריו ניתן לתרץ את הסתירה הנ"ל, 
שבאמת בתחילת בחירתם נבחרו הם לפי 
דרגתם הגבוהה ויראת השמים שהיתה בהם, 

שהיתה "ביד רמה" היתה אמנם בעצם היציאה 
בחינת חטא, שגרמה לאיזה עין הרע להיכנס 
בהם, וכבר מההתחלה לתת בלבם מחשבות אוון 
מה יעשו בשליחותם ואיזה לשון הרע ידברו על 

 הארץ. 

ב. עצם היציאה גרמה להם לירידה 
 רוחנית

וחשבתי עוד לבאר, על דרך מה שביארו 
בעלי המוסר בריש פרשת כי תצא, כי אע"פ 

בואר במנחות שהיוצאים למלחמה היו שמ
אנשים צדיקים  שלא שחו בין ישתבח ליוצר, 
ובין תפילה של יד לשל ראש, מכל מקום היו 
צריכים לתקן להם  אשת יפת תואר מטעם 
"שאם לא ישאנה בהיתר ישאנה באיסור", וכיצד 
זה ירד הצדיק כל כך ממעלתו, עד שמעידים בו 

אן למדו כמה חז"ל שיכול להגיע לכלל כך? ומכ
סכנה טמונה בעזיבת בית המדרש, שלכן כאשר 
יוצא למלחמה יכול ליפול לירידה רוחנית 

 מיידית עד כדי שיכשל בכגון דא. 
ועל דרך זו אפשר לבאר את ענין המרגלים, 
שכל עוד שהיו ספונים וטמונים בבתי המדרש 
בתוככי מחנה ישראל, סביב שבעה ענני כבוד, 

שבטיהם, ואכן לפי היו גדולים וחשובים ל
מעלתם הגדולה נבחרו לשליחות זו. אמנם מיד 
כאשר יצאו מבתי המדרש, ונחשפו לאוירת 
החולין של הרחוב, מיד היתה להם  בחינה של 
ירידה קטנה, כאשר נרמז בדברי חז"ל "אף 
הליכתן בעצה רעה", ואותה ירידה המשיכה עד 
 שהגיעו לאותה הוצאת שם רע על ארץ ישראל. 

ה ראיתי שפירש הגר"ז סורצקין כעין ז
בספרו אזנים לתורה )עמ' קנ"ו(, שביאר שכל 

שחטאו  שהיתה למרגלים רוחניתה הירידה
ר נגד פני שלא היו כב פני, היתה ממחמתה

 . 7משה מנהיגם ויצאו ממנו

ג. סברו רק להחזיר שליחותם 
 לישראל

                                                             
ואלו דבריו: "וילכו ויבאו, מה ביאתן בעצה רעה, אף  7

ששלח אותם משה, היו כלם  הליכתן בעצה רעה". בשעה
 –אנשים צדיקים, ותיכף כאשר הלכו מאת פניו המאירות 

חטאו. צא ולמד כמה גדול כחו של "והיו עיניך ראות את 
מוריך", שנהפכו לאנשים אחרים. וסיבת הדבר אפשר 
לראות בזה, שידעו מנבואת אלדד ומידד, שאם יכנסו בני 

ושע ההולך ישראל עתה לארץ ישראל, הרי ימות משה ויה
עמהם, הוא יהיה המכניס והמלך עליהם ועל כל ישראל, 
ועליהם הנשיאים יהיה לסור למשמעתו של הנער יהושע 
שהיה אז בן מ"ב שנה, אוי לה לאותה בושה ואוי לה 
לאותה כלימה, ולכן החליטו לדחות את הביאה לארץ עד 
עת מצוא, ועד אז אולי יעלה בידם לשנות את פני הדברים, 

ו בישראל לא מלך יחיד אלא י"ב נשיאים שוים שימלכ
במדרגתם. וכשסרו מן הדרך הישרה, באו לכלל דיבה 

 וכפירה ביכולת ה' ועבירה גררה עבירה" עכ"ל. 

הג"ר אליעזר אשכנזי בספרו מעשי ה' 
שלח(, עמד אף  כב, פר'-)מעשי תורה פרק כא

הוא על קושיה זו, ויצא לבאר כי כוונת חז"ל 
"הליכתן בעצה רעה" אינה על דיבתם שהוציאו 
רעה על ארץ ישראל, אלא על חטא מועט, 
שסברו בליבם מכיון שראו כי כל שליחותם לא 
נבעה מרצונו של משה רבינו, שהוא בעצמו לא 
חפץ במרגלים, אלא כל שליחותם נבעה מרצונם 

אל, ורק אחר כך קיבל הדבר את אישורו של ישר
של הקב"ה ומשה, לפיכך החליטו כי כאשר 
יחזרו משליחותם, לא יבגדו באחיהם שמחמת 
בקשתם ורצונם גרמו הן למשה רבינו להוציאם, 
ויענו הם את התשובה לבני ישראל עצמם. רעיון 
זה, היתה בחינה של פגם בכבודו של משה 

וי לענות את רבינו מנהיג ישראל, שרק לו רא
התשובה מה ראו בארץ ישראל, ולא לשאר העם, 
וזאת כינו חז"ל שהיתה הליכתן בעצה רעה, היא 

 .8העצה על החזרת השליחות
 בברכת שבת שלום,
 הרב יוסף צברי

 

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

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

 ועוד 

 לוית ח"ן
 !יכולים גם אנחנו

י ים ְבֵעיֵנינו ַוְמהִּ  )יג, לג( ַכֲחָגבִּ
, כמה רחוקים אנו ממעלת לפעמים חושבים

אבותינו ורבותינו, לא מיבעיא מאלו אשר מקדמת 
דנא, אלא אף מאותם אשר מפיהם אנו חיים בחיי 

ת והשגות גוים אנחנו לאיזה מדריום. כאשר רואיום 
נו, וגודל שליטתם בש"ס זוכים צדיקי וגדולי דור

ופוסקים, בנגלה ונסתר, טהרת המידות שלהם 
ואצילות נפשם, יכולים ח"ו לחשוב מחשבות 

רחוקים אנו מהם כרחוק מזרח ומערב,  מחלישות:
 ?!ומה יהיה עמנו אזובי הקיר
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הקיש הליכתן לביאתן מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן 
כשרים באותה שעה. כן, והם אמרו ג"כ במדרשם שהיו 

יאות לומר שלא היתה עצתם רעה להוציא דיבה, כי מה 
תהיה כוונתם הלא גם המה עומדים עם בניהם וטפם 
במדבר ההוא, ולמה לא יהיו חפצים לבוא אל ארץ זבת חלב 
ודבש, כי בביאתן שחזרו משליחותם יתכן שאפשר היה 
מגודל רכות לבבם או מבלתי היותם רוצים לסמוך על הנס 

היו יראים פן ימותו במלחמה, אבל שבהליכתן יהיו בעצה ו
רעה להוציא דבה כבר אמרנו שזה לא יתכן. אבל מה 

שמעת שאמרו רז"ל שהיו בעצה רעה בהליכתן, היה זה 
כאשר ראו שכל ישראל כולם רצו להיותם משלחים  הליכתן

אותם ושמשה לא רצה, אבל הוא לבדו עם הנשיאים 
שתשובתם תהיה למשה שלחום, הסכימו בעצה אחת 

, וזהו שנאמר בהדיא: "וישיבו וגם לכל העדהולנשיאים 
", וכן נאמר: "ויבואו אל משה ואל ואת כל העדהאותם דבר 

, אבל לא ואל כל העדה", וזו היתה ודאי עצה רעהאהרן 
היה בדעתם לשנות האמת ולהוציא דיבה, אבל העצה 

 היתה רעה שהביא המכשול" עכ"ל. 
אכן בדברי המדרש מבואר, כי כאשר הגיעו ויש לציין, כי 

המרגלים בשובם מארץ ישראל, הגיעו למחנה באמצע 
שיעורו של משה לכל ישראל, ותחילה באו הם ונתערבו 
וישבו בין כל הקהל, ואז פנו אליהם בני ישראל באומרם 
להם: "מה אתם יושבים, קומו ואמרו מה יצא משליחותכם", 

ה וגו' וגם ראינו את ואז אמרו: "הארץ אשר עברנו ב
, הרי שתחילת דבריהם 8הנפילים וגו'", ותשא כל העדה וגו'

באה כתשובה לשאלת עם ישראל, ונתקיימה עצתם להשיב 
את בני ישראל באופן ישיר,  שלא על ידי משה רבינו, מה 

 שגרם את כל תלונות ישראל אחר כך.

 לו רוח שאר אשר מישראל אחד כל
 ראוי לזה

גילוי גדול ונורא מצינו בפרשת השבוע מהמשך 
 לי אספהחכמה, וכה דבריו על הפסוק )יא, טז( 

 : ישראל מזקני איש שבעים
 ושבט אהרן בני ת"השי הבדיל כאשר כי, תכןי
 אנו אשר אחרי, מהאומרים היו, לעבודתו הלוי

 למה, באלקות דביקות, מופלגת משלמות רחוקים
 כיון, הבשריי מתאוותו מבשר בפרישות אותנו נזדכך
 מהתחבולה היה לכן, מזולתנו יתרון לנו שאין

 מעון ישראל מזקני אנשים שבעים לעשות האלקית
 לו רוח שאר אשר מישראל אחד וכל, ת"השי לשכינת
 יבדלו לכן, לזה ראוי ובהתבודדות בפרישות ומתנהג

 המופלגה לההשגחה יתאוו כולם כי, התאוות מן
 שלא שמתוך ל דרךע ואה ואולי. האמיתי והכבוד
 .ק"ודו ,:(נ פסחים) לשמה בא לשמה

זאת אומרת, אשר הטביע השי"ת בכלל היכולת 
א למעלת אבותינו, ולהיות מעון לכל אחד ואחד, לבו

כינה הקדושה! ואשר על כן בחר בשבעים איש, לש
לדוגמא ולמופת, אשר על ידי זה נתאווה כולנו להיות 

 !!כמותם. הבא ליטהר מסייעין אותו

 אם הראשונים כבני אדם...
רף לזה ביאור מחודש ונפלא מכ"ק אדמו"ר וציו

אם "ה שאמרו חז"ל )שבת קיב:( ממבאיאן שליט"א, ב
אנו כבני אדם, ואם ראשונים  –ראשונים כמלאכים 

. אשר הפשט הפשוט "אנו כחמורים –כבני אדם 
  :ידוע, אולם ביאר בזה ביאור חדש

וגדולי ישראל, אם כאשר אנו מספרים מצדיקים 
ורואים ושומעים גודל מדריגתם, ונפטרים ואומרים 
"הלוא הם כמלאכי מעלה ושרפי קודש... מה רוצים 
ממני...", "הראשונים כמלאכים..." הרי אז ישאר האדם 

 "אנו כבני " אשר מה כוחו ומה גבורתו,אדם"המספר כ
  .כלוםבו אדם", לא ישתנה 

ני אדם", ר יאמר "הראשונים כבולא כן, אם אמ
 הרע עם יצר והיינו כי גם הם היו ילוד אשה, ונולד

נסיונות, ובכל זאת עמלו ועבדו, התפללו עברו ו
ו, ואז זכו להגיע למעלתם העליונה, באופן תייגעוה

כזה "אנו כחמורים.." היינו כי אז גם אחנו נאזור חיל, 
ונהיה כשור לעול וכחמור למשא... ונעמול בתורה 

 "ת כדבעי!!ומצות ועבודת השי
 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 לשון לימודים
 ביאור דבריהם של המרגלים

ים יוֹ ֵקץ ַאְרָבעִּ תור ָהָאֶרץ מִּ ם. ַוֵיְלכו ַוָיֺשבו מִּ
רֹן' ְוֶאל 'ָכל ֲעַדת ְבֵני ַוָיבֹאו ֶאל 'מֶשה' ְוֶאל 'ַאהֲ 

ְשָרֵאל' וגו' ַויֹאְמרו ָבאנו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  יִּ
וא וגו' )יג,  כז(-כו ְשַלְחָתנו ְוַגם ָזַבת ָחָלב וְדַבש הִּ

סדר דיבורי המרגלים כלל שני שלבים, ובכל 
שלב התווכח עמם כלב ובאחרון הצטרף אליו 

רו יהושע. וכך היה מעשה, בתחילה אמ
המרגלים את דבריהם כשחזרו משליחותם, וענה 
לעומתם כלב והיסה את העם אל משה, ואילו 
המרגלים חזרו ואמרו: לא נוכל לעלות. אחר כך 
הוסיפו המרגלים ו'הוציאו את דיבת הארץ', ובכו 
העם והתלוננו על משה ואהרן, ויהושע וכלב 

 קרעו בגדיהם וניסו להשיב את לב העם.
בין דברי כלב אל העם  חילוק גדול קיים

בתחילה, לבין אמירתם של יהושע וכלב יחדיו 
אחר כך. בעוד שכלב דיבר רק שיוכלו לכבוש 
את הארץ, הרי בהמשך יהושע וכלב גם שבחו 
את טוב הארץ, חוץ מדבריהם שיוכלו לכבוש 



אותה. עוד הוסיפו בדיבור השני, להזהיר את כל 
 עדת בני ישראל שלא ימרדו חלילה בה'.

ה רק אחר שבכו העם, חזרו יהושע וכלב למ
 ?9לשבח את הארץ ולהזהירם לבטוח בה'

 שני חלקים בדיבורי המרגלים
בתחילת דבריהם תיארו המרגלים את הארץ, 
ופתאום אמרו: 'אפס' כי עז העם היושב עליה, 

, אבל אמרו 10לכבוש עם כזה לא ניתןכלומר 
בדרך רמז, הסתירו כוונתם, שאי אפשר לנצח את 

בי הארץ. בשלב זה לא הוצרך כלב להתווכח יוש
עמהם על גוף הדברים, אלא רק לשנות את 
המשמעות שלהם, ואמר כנגדם: עלׂה נעלה כי 

 יכול נוכל לה.
ולא היו ישראל בטוחים שלא יוכלו לכבוש 
את הארץ, לכן פירשו המרגלים יותר, כנגד דברי 

לעלות אל העם כי חזק לא נוכל כלב, ואמרו: 
 הוא ממנו.

עדת ישראל כעת הוסיפו המרגלים לדבר אל 
[ סרה בארץ עצמה, כאן החלו 11]בלעדי משה

לעוות את האמת. עד כאן לא נאמר בתורה 
, 12ששיקרו, אולם כאן נאמר 'ויוציאו דיבת הארץ'

הם עלו שלב בשכנוע של העם להניא אותם 
מלעלות לארץ, באמרם כי על הארץ: ארץ אוכלת 

ו המרגלים את יושביה היא. במעשה זה חטא
חטאם הגדול, ועל כך ששיקרו נענשו, כפי 
שאומר הכתוב לבסוף בשעה שמתו: ַוָיֺמתו 

ים  ַבת ָהָאֶרץָהֲאָנשִּ ֵאי דִּ ְפֵני ה ָרָעה מוצִּ ', ַבַםֵגָפה לִּ
 שמתו בעוון הוצאת הדיבה.

 דברי יהושע וכלב
אחר זאת שמעו בני ישראל את דבריהם 

 בלילה ההוא. וקבלו את הוצאת הדיבה, ובכו
, 13עם ישראל בכו על נפילתם בחרב ולבז

יא אָֹתנו ֶאל  כפי שאמרו למשה. ָלָמה ה' ֵמבִּ
הְ  ְנפֹל ַבֶחֶרב ָנֵשינו ְוַטֵפנו יִּ יו ָלַבז. ָהָאֶרץ ַהזֹאת, לִּ

בבכייתם הוכיחו שאבדו תקווה מלכבוש את 
הארץ, מפני חוזק ועוצם הגויים אשר שם, 

 ר ביטחון בה'. בייאוש זה מתבטא חוס
בגלל יאושם וחוסר בטחונם בה', קרעו 
יהושע וכלב את בגדיהם, וניסו לחזק את לבם 
של בני ישראל ולהזהירם, כי בייאוש זה 
מסתתרת מרידה חלילה בבטחון בכחו של 

 הבורא.

 לפני משה, ולפני עדת ישראל
כעבור ל"ח שנים בערבות מואב, חוזר משה 

תו אל בני רבינו על מעשה המרגלים בתוכח
ישראל, והנה בדבריו שם )דברים א, כה( מזכיר 
רק את תחילת דברי המרגלים, על חוזק ועוצם 
הגוים שבארץ. וקשה, למה לא מזכיר גם את 

 הדיבה שהוציאו?
מעיון בפסוקים נראה שהמרגלים בהוציאם 

, 14דיבה על הארץ לא דיברו רק אל עדת ישראל

                                                             
מאמר זה מבוסס על דברי הרמב"ן בפרשה כאן, ובדברים  9

 כה.א, 
לשון 'אפס' נופלת על דבר נמנע לחלוטין כמו )תהלים  10

 עז, ט( 'האפס לנצח חסדו', רמב"ן.
 כפי שיבואר במאמר להלן. 11
והמצאה, והבאת דיבה היא  שקרהוצאת דיבה, היא  12

 הרעה, רמב"ן. האמתהבאת 
ולא על מגרעות הארץ, שהמוות הוא עיקר האסון  13

היא על שעבוד  שלהם, כי גם ארץ שאינה טובה, עדיפה
 במצרים.

ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרו אָֹתה ֶאל  14 יאו דִּ ְשָרֵאל ְבֵניככתוב: ַויֹצִּ  יִּ
 ֵלאמֹר.

פחד ולא לפני משה, וטעם הדבר משום שפחדו 
ממשה, שיודע את טוב הארץ ויוכל להכחישם, 
וגם יוכיח מתחילת דבריהם שאמרו על הארץ 
'ארץ זבת חלב ודבש'. גם בתלונתם של עם 
ישראל על משה ואהרון, לא התלוננו רק שימותו 
בחרב המלחמה, ולא על חסרונות הארץ, שידעו 
שמשה לא שמע אותם מפי המרגלים ויוכל 

לכן משה בדבריו לא להוכיח להם את ההיפך, 
 אמר רק את אשר שמע.

יש קונה עולמו בשעה אחת. כמה ניתן 
ללמוד ממעשה זה, על עמידתם של יהושע וכלב 
בשעה קשה, ובכך קנו את עולמם וזכו להכנס 

 לארץ ולנוחלה.
 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 כי חזק הוא ממנו? 
 מהאירועיםעוסקת באחד  הפרשה 

עליו  ",חטא המרגלים"הכואבים של עם ישראל. 
אמרו חז"ל "אמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה 
לחינם הנני מביא לכם בכיה לדורות". עד היום 

ואמנם  ,מתוצאות חטא זהאנו הזה סובלים 
וגם כיום יש  ,יין לא למדנו את הלקחלצערנו עד

בישראל הנכשלים בחטא המרגלים הן בארץ והן 
 . מחוצה לה

 ,היה חזק מאדאמנם העם היושב בארץ 
בצורות וכו', אולם חוץ היו ובאמת הערים 

 את טעותםמדברים אלו גם מבטאים המרגלים 
 . בתוך דבריהם בסתר

כשאמרו המרגלים "לא נוכל לעלות כי חזק 
איזו מציאות ארע תוך נו", צריך לזכור בהוא ממ

העם יושב במדבר על ערש  :חטא המרגלים
מן יורד מן השמים, מים עולים  ,הכניסה לארץ

, ענני כבוד, כל המציאות כולה היא סלעמן ה
מציאות של נס ופלא, כל החיים במדבר הם של 

אומרים ובתוך מצב כזה התרחשות נסית, 
כאן הצלחנו עד  !המרגלים "לא נוכל לעלות"

אמנם להגיע, אך את המדרגה הבאה לא נצליח, 
אמנם הפרטים הטכניים שהם הציגו היו 
מדויקים, אבל המסקנה הפרשנית שלהם הלוא 
משוללת היגיון לחלוטין בתוך מצבם שלהם! 
המחשבה הישרה היתה אמורה להוביל אותם 
 לאימון מלא בבוראם שמנהיגם בחמלה,

איתנו! אל וכקריאת כלב בן יפונה: "ה' 
 .תיראום!"

 הגם לחם יוכל תת?
זו טענה שמתקבלת על "כי חזק הוא ממנו" 

הדעת, אבל לא כאן! לא עכשיו! במצבם זה 
שהם רואים את השגחת השי"ת מול העיניים 
משולל הבנה לחשוב שרק מן נתן מהשמים ורק 
נוזלים מסלע, ואילו לארץ ישראל לא נוכל "כי 

 חזק הוא ממנו". 
ת שהתנסו אבותינו במדבר היה כלל הנסיונו

ברוח זו, ה' הוציאם ממצרים, אך הם דאגו את 
דאגת המחר כאילו אין הם בחיקו של מקום. 
מזמור ע"ח בתהלים כולו מפרש זאת באר היטב 

 עד שלא נותר מקום להוסיף עוד: 
 הטו תורתי, עמי האזינה לאסף: "משכיל

 אביעה פי, במשל אפתחה פי. לאמרי אזנכם
 ואבותינו ונדעם שמענו אשר קדם, ימנ חידות

 יהיו ולא אחרון... דור ידעו למען לנו... סיפרו
 ל-א את נאמנה ולא לבו הכין לא דור כאבותם...

  רוחו.
 בקע מצרים... בארץ פלא עשה אבותם נגד

 יומם בענן וינחם נד, כמו מים ויצב ויעבירם, ים
 וישק במדבר צורים יבקע אש, באור הלילה וכל

 ויורד מסלע נוזלים ויוצא רבה, כתהומות
 אוכל לשאול בלבבם ל-א .וינסו–..  מים, כנהרות
 לערוך ל-א היוכל אמרו: באלקים, וידברו לנפשם,

 ונחלים מים, ויזובו צור הכה הן במדבר? שלחן
 שאר יכין אם תת? יוכל לחם הגם ישטופו,
  לעמו?
 ולא באלקים האמינו לא כי וגו',' ה שמע לכן

  ו.בישועת בטחו
פתח,  שמים ודלתי ממעל, שחקים ויצו
 למו, נתן שמים ודגן לאכול מן עליהם וימטר
 לשובע להם שלח צידה איש אכל אבירים לחם

 עוף ימים וכחול שאר, כעפר עליהם ...וימטר
 ויאכלו למשכנתיו, סביב מחנהו בקרב ויפל כנף,

  להם. יביא ותאוותם מאד וישבעו
 ואף ם,בפיה אכלם עוד מתאותם, זרו לא
  ויהרוג וגו'. בהם, עלה אלקים

 .בנפלאותיו האמינו ולא עוד, חטאו זאת בכל
 בבהלה". ושנותם ימיהם, בהבל ויכל

כל שיח וכל פרח צועק את מציאות 
 השם! 

עד כאן מה שהיה במדבר, וכל זה רק "משל" 
כמו שהקדים בדבריו... כעת בא ומקיש לדור 

 שכבר שוכן בארץ ישראל, נמשל נוקב...
 ל..-א וינסו וישובו במדבר... ימרוהו "...כמה

 אשר צר, מני פדם אשר יום ידו, את זכרו לא
 יאוריהם לדם ויהפוך אותותיו... במצרים שם

 ויאכלם ערוב בהם ישלח ישתיון. בל ונוזליהם
יָעם יבולם לחסיל ויתן ותשחיתם, וצפרדע  ויגִּ
 בחנמל, ושקמותם גפנם בברד יהרוג לארבה,
 במצרים בכור כל ויך עירם וגו',ב לברד ויסגר

  .חם באוהלי אונים ראשית
 וינחם במדבר, כעדר וינהגם עמו כצאן ויסע

 הים. כיסה אויביהם ואת פחדו, ולא לבטח
 ימינו. קנתה זה הר ,קודשו גבול אל ויביאם
 וישכן נחלה, בחבל ויפילם גוים, מפניהם ויגרש

 אלקים את וימרו וינסו ישראל. שבטי באהליהם
כאבותם  ויבגדו ויסוגו שמרו, לא ועדותיו יון,על

 וגו'..." 
אף אנו "נאזין" ו"נטה אוזן", הלוא בכל 
הבריאה כולה רואים אנו את כח הפועל במפעל, 
כל שיח ופרח שלנגד עינינו, כל נברא וכל יצור, 
צועק את מציאות השם יתברך, אבן מקיר תזעק 
וכפיס מעץ יעננה, הרי מישהו הכין אותו! 

 שי ומגוחך לשאול: "הגם לחם יוכל תת?!". טיפ
 "א גוט'ן שבת!" 

  פלדשטיין מרדכילתגובות: הרב 

 מעדני מלך
זהירות מנגיעות אישיות המעוורות 

 עיני חכמים
ְדַבר ָפאָרן ַעל פִּ  םִּ ְשַלח אָֹתם מֶֹשה מִּ י ה' ַויִּ

ְשָרֵאל ֵהָםה. וְ  ים ָראֵשי ְבֵני יִּ יםֺכָלם ֲאָנשִּ  ָהֲאָנשִּ
םו ָאְמרו לֹא נוַכל ַלֲעלות ֶאל הָ  י ֲאֶשר ָעלו עִּ ָעם כִּ

ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר תָ  יאו דִּ ֶםמו. ַויוצִּ רו ָחָזק הוא מִּ
ְשָרֵאל )יג, ג י פ"רש"י )עוב ה(-אָֹתה ֶאל ְבֵני יִּ

בה פר' ו(: למה נסמכה פרשת מרגלים מדרש ר



לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דבה 
שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו 

 מוסר.
בפרשתנו מסופר על חטא המרגלים, אשר 
נכשלו ודיברו לשון הרע על ארץ ישראל והניאו 
בכך את כל בני ישראל מלעלות לארץ ישראל, 

לים וגם על ועקב כך נגזרה גזרה קשה על המרג
עם ישראל, וכן בכיה לדורות עד זמננו במשך 
אלפי שנים. נחרבו שני בתי המקדש וגזרות 

 קשות חוזרות על עצמן בתקופה זו.
הן המרגלים  .תמיהה גדולה יש לתמוה, א

נקראו בשם אנשים להורות על חשיבותם, וכן 
ראשי ישראל המה היינו נשיאי עם ישראל. 

י היו צדיקים וחכמים ונבחרו על ידי הקב"ה, ודא
 גדולים, וכיצד נכשלו וטעו בזה?

וביותר תמוה שהרי מבואר בגמרא 'אם  .ב
ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם 
ראשונים כבני אדם אנו כחמורים'. והנה 
המתבונן יראה, אם בזמן הגמרא הבינו והבדילו 
כי הפער בין דור לדור, הוא כהבדל האדם מן 

לא שוויון ולא דמיון. מה  החמור, אשר אין כלל
נאמר כאשר נחשוב לימים ראשונים, עד דור 
דעה, כמה מרחק ופער בינינו לבינם! קל וחומר 
לנשיאי העדה שהם נבחרי הדור ובודאי אין 
לתאר ולשער גדלותם בצדקות חכמה וכל מידה 
טובה, אם כן כיצד בכל זאת הגיעו לטעות כזאת 

י הרמב"ן ולהחטיא את בני ישראל? וכן בחידוש
כאן פירש שהפסוק מנאן לפי מעלתם, ואפשר 
להביא ראיה, שהרי המתבונן יראה שכאן כאשר 
מונה הנשיאים אינו מונה לפי סדר לידתן, 
ומדוע? אלא ודאי שנכתבו כפי סדר מעלתן, 
ובכל זאת אנו מוצאים את יהושע חמישי 
במעלה  שהיו גם גדולים ממנו בכל, וכיצד בכל 

 זאת חטאו?

 מוציא את האדם מהעולםהכבוד 
לבאר עניין המרגלים נקדים דברי הזוהר 

שאמנם היו אנשים חשובים וצדיקים, , 15הקדוש
אך חששו לשמור על כבודם, היות ונבחרו להיות 
נשיאים במדבר חששו שמא כאשר יכנסו לארץ 
ישראל יעבירם משה מתפקידם וימנה אחרים 
במקומם, ולכן בכדי שלא יועברו מנשיאותם 

טו לספר לשון הרע על ארץ ישראל ובכך החלי
להשפיע על בני ישראל שישארו במדבר.  הרי 
שלפי הזוה"ק מתבאר שהסיבה שהביאה אותם 
לחטא הוא עניין כבודם, כי היו משוחדים היתה 

 . 16להם נגיעה, ועל כן לא ראו את האמת

 השוחד העצמי גורם לכישלון
ובזה מבאר הר' אלחנן ווסרמן את דרשת 

וף הפרשה, על הנאמר 'ולא תתורו אחרי חז"ל בס
לבבכם ואחרי עיניכם', דרשו חז"ל אחרי לבבכם 
זו מינות. ומקשה, שהרי הכפירה היא במח 
שהוא בראש ומדוע דרשו זאת על לבו? ומבאר 
בקובץ המאמרים, שיסוד הכפירה מתחיל 
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לארעא, נתעבר אנן מלהוי רישין, וימני משה רישין 
א אחרנין, דהא אנן זכינן במדברא למהוי רישין אבל בארע

לא נזכי, ועל דנטלי עיטא בישא לגרמייהו מיתו אינון וכל 
 אינון דנטלן מלייהו. עכ"ל.

'דיבה' נוטריקון 'דיבוריהם יצאו בגלל הכבוד'. הוספת  16
י  י ֲאנִּ תלמיד: בקהלת אמר החכם מכל אדם )ג, יח( "ָאַמְרתִּ

י ַעל  בִּ  ָאָדם וגו', ופירש רש"י: על דברת בניהָ ֵני בְ ְבַרת דִּ ְבלִּ
שהוא לשון הנהגה  –שאחזו להם מדת גאות  –האדם 

ָבה'.  ושררה. והנה דברת בני האדם ראשי תיבות 'דִּ

מהנגיעה העצמית, וזה מטה שכלו לחשוב 
יכול דברים כפי שנוח לו עד כדי כך שאינו 

לראות האמת, וככתוב 'כי השוחד יעור עיני 
חכמים וגו', ולכן שורש הכפירה היא ממידות 
האדם ותאוות ליבו שרוצה בהפקר, ומתוך אותה 

 נגיעה מסתנוור שכלו ומשתבש.

מהי התביעה מהמשוחד בנגיעות 
 שאינו יכול לראות

מאחר ובטבע הבריאה המשוחד בנגיעות 
ות את האמת, לרא יכולאישיות פעמים שאינו 

מהי התביעה כלפי המרגלים, אשר היו נגועים 
לראות  מסוגליםבדבר הכבוד, וכאמור לא היו 

 את האמת? 
לזאת השיבו חז"ל בדברי חכמתם, למה 
נסמכה פרשת מרים למרגלים לפי שרשעים 
הללו ראו ולא לקחו מוסר. התביעה עליהם בגלל 
שראו אצל אחרים ולא לקחו מוסר! אצל אחרים 

ן יכולים לראות ולבחון את החיסרון של הם כ
המדבר לשון הרע ומוציא הדיבה, לא לקחו מוסר 
לבחון את מעשיהם ולהיות זהירים מלנהוג כן, 

 ועל כך נענשו. 
מדובר בגדולי דור דעה, וראו את מעשה 
מרים, ולמרות הכל את חסרונם לא ראו, בהיותם 
מצטדקים במעשיהם בכדי למלא תאוות הכבוד, 

הזוהר הקדוש, ראייתם נעשתה כדברי 
'סלקטיבית', ונתנו פרשנות להרגיע את מצפונם 
ולהצדיק את מעשיהם. ולכן חובת האדם הרוצה 
לעבוד את ה' באמת, לדעת שהוא אינו יכול 
לבקר את מעשיו כשיש לו נגיעות, וכאשר 
משמים מזמנים לו לראות מעשים שיש לו 

ם עליהם ביקורת, אין זה אלא בכדי לעוררו שג
הוא נגוע בחיסרון זה למען יפשפש במעשיו 
לתקן, ועל ידי זה יגיע לחקר האמת. או כלך 
לדברי התנא בפרקי אבות 'עשה לך רב והסתלק 
מן הספק' כי תשועה רק ברוב יועץ, יבקש 

 ביקורת מאחר שאינו נגוע.
  ומבורך! שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות
 

א, "שליט מלכא דכילתגובות: הרה"ג ר' מר

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

לשון הרע על רב שכתיבת ידו אינה 
 נאה

ים וגו' )יג, ב( וברש"י: למה ְשַלח ְלָך ֲאָנשִּ 
נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי 
שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, 

 ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. 
הסתפקתי, האומר על רב שכתב ידו מסורבל 
ואינו קריא, האם יש בזה משום לשון הרע, או 
שאין זה לשון הרע בכלל, שכן הרבה רבנים 

 , כתב ידם קשה לקרוא?חשובים מאוד
וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון 
שליט"א, מח"ס "גם ברוך יהיה", ושא"ס חשובים, 
כתב לי באורך, וז"ל: איתא בגמרא בחולין )ט.( 
"אמר רב יהודה, תלמיד חכם צריך שילמוד ג' 
דברים: כתב, שחיטה ומילה", וכתב בהגהות 

דיו הרש"ש שם: שצריך התלמיד חכם לאמן י
לכתוב כתיבה נאה ומיושרת, כאשר יצטרך 

לכתוב שאלות ותשובות וכדומה. וכבר מצאנו 
בצואת רבי יהודה אבן תיבון, שכתב לבנו רבי 
שמואל, והזהירו: ויפה כתבך וכתיבתך, והטיב 
מלאכת קולמסך, והדיו אשר כותב בו יהיה טוב 
במראהו, ואגרתך תהיה נאה וטובה כפי יכלתך, 

ות אותיותך קצרות ומובלעות זו ואל תרגיל להי
בזו, אלא ארוכות ומרווחות ועומדות, ועוד 

 הזהירו על כתיבה נאה ותמה. עכת"ד. 

מתוך כתב ידו של תלמיד חכם ניכרת 
 גדולתו וחכמתו

והדבר ידוע שעל פי כתב ידו של האדם 
ניתן לדעת על מידותיו ותכונותיו, בחכמה 

בי הנקראת "גרפולוגיה", וכבר אמר הרה"ג ר
מצליח מאזוז זצ"ל "מתוך כתב ידו של תלמיד 
חכם ניכרת גדולתו וחכמתו". ועל כן יש לו לכל 
אדם ובפרט תלמיד חכם, להרגיל עצמו לכתוב 
בכתב קריא ונקי, וכפי שראינו בכתב ידו של 
הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל, שהיה יפה 
להפליא, עד שאמרו עליו שכתב ידו מבייש את 

בעוד כתבי יד של תלמידי  הדפוס. וכן מצאנו
 חכמים וצדיקים רבים. 

אך גם מי שלא חננו ה' יתברך בכתב קריא, 
אסור לדבר עליו סרה, ואסור לומר על שום אדם 
שיש לו כתב יד שאינו קריא ומסורבל, שאלו 
דברי גנאי, ולשון הרע גמור יש בדבר, וכל שכן 
אם אומר כן על תלמיד חכם, שגדול עוונו 

כתב החפץ חיים )ח"א כלל ח' מנשוא, וכבר 
סעיף ד'( שלשון הרע וגנאי על תלמיד חכם 

 חמור יותר.

 ידון לכף זכות 
ומה עוד שיש לדון לכף זכות את אותו 
תלמיד חכם בעל כתב יד מסורבל, שמא מחמת 
טרדותיו ועסקיו כותב במהירות הבזק, וללא 
סדר, וכבר ראיתי כתבי יד רבים של תלמידי 

היו מסודרים להפליא, חכמים מפורסמים ש
בכתיבה נקיה ויפה, ופעמים כשהיו מטולטלים 
בדרכים עקלקלות, או בספינה, כתב ידם היה 
כולו רועד, ופעמים שהעתיקו מספרי כתב יד או 
ספרים נדרים הנמצאים בספריות, והוצרכו 
לכתוב בזריזות וחיפזון, וודאי שיש לדונם לכף 

שמאל זכות. וכבר העידו שיש שהיה כותב ביד 
 כאשר כאבה ידו הימנית מן הכתיבה.

 כאשר מכוון לתועלת אין איסור
ומכל מקום, אם מורה רואה תלמיד הכותב 
כתיבה שאינה תמה, ומעיר להורה על כתב ידו 
של בנו, על מנת לתקנו ולסדרו, ודאי שאין בזה 
משום איסור לשון הרע, כי יש בדבר תועלת, וכן 

ה כתבי יד מי שרוצה לרכוש ספר תורה, ומרא
של סופרים, מותר לומר על כתב סת"ם אחד 
שהוא יפה יותר מכתב יד שני, כי יש בדבר 
תועלת ומתכוון לרכוש את הספר תורה הנאה 

התנאה לפניו  –לי ואנוהו" -ויפה, בבחינת "זה א
 .במצוות". עכ"ל

 שבת שלום ומבורך! באהבה, כהנים בברכת
 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

 

רבינוביץ  הכהן גמליאל ג ר'ה"הרלתגובות: 

, כים(כ"ח כר) 'אודך אני גם' ס"מח שליט"א,

  ג"כ, ועוד 'החדש יוסף פרדס'

 



 מתהלך בג"ן

 מן האזרח ומן הגר
ן הָ  ן ְוַהֶמֶפש ֲאֶשר ַתֲעֶשה ְבָיד ָרָמה מִּ ֶאְזָרח ומִּ

ואהַ  ְכְרָתה ַהֶמֶפש ַההִּ  ֵגר ֶאת ה' הוא ְמַגֵדף ְונִּ
ֶקֶרב ַעָםה )טו, ל(  מִּ

תנו רבנן, והנפש אשר תעשה ביד רמה, זה 
מנשה בן חזקיה, שהיה יושב ודורש בהגדות של 
דופי. אמר, וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא 
ואחות לוטן תמנע, ותמנע היתה פילגש לאליפז, 

קציר חטים וימצא דודאים וילך ראובן בימי 
בשדה. יצאה בת קול ואמרה לו תשב באחיך 
תדבר בבן אמך תתן דופי וגו', ועליו מפורש 
בקבלה: הוי מושכי העון בחבלי השוא וכו'. דאתן 
עלה מיהת אחות לוטן תמנע מאי היא, תמנע 
בת מלכים הואי, דכתיב אלוף לוטן אלוף תמנע 

הם יצחק וכו', בעיא לאיגיורי, באתה אצל אבר
ויעקב ולא קבלוה, הלכה והיתה פילגש לאליפז 
בן עשו, אמרה, מוטב תהא שפחה לאומה זו, ולא 

 תהא גבירה לאומה אחרת )סנהדרין צט:(.
'והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן 

עולה בגימטריא מכוון אות באות דרשת  הגר'
'זה מנשה בן חזקיה שהיה הגמרא על פסוק זה 

)ב' אלפים  גדות של דופי'יושב ודורש בה
 תקצ"ג(. 

 לבני מנשה תולדותם למשפחותם
ובביאור המאמר יש לומר, בהקדם המבואר 
בכתבי האר"י )ע"ח שער הכללים פרק יג( שהיו 
שלש נשים מאומות העולם שרצו לידבק 

שרצתה לינשא ליעקב  תמנעבישראל, והן 
 והכושיתשרצתה לינשא ליוסף,  פוטיפרעאבינו, 

שא למשה רבינו. ואיתא בספר עמק שרצתה לינ
המלך שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל מפני 
שנשא את האשה הכושית, ויוסף נכנסו רק 
עצמותיו לארץ ישראל מפני שהיה לו איזה 
התחברות עם פוטיפרע ויפוזו זרועי ידיו, או על 
ידי שנשא את אסנת בת פוטיפרע, ואילו יעקב 

ה אותה אבינו שתמנע רצתה לינשא לו ודח
 לגמרי נקבר בארץ ישראל. 

כיוצא בזה איתא ברמ"ע מפאנו )מאמר חקור 
דין ח"ג פי"ח( ובדרש משה )הקדמון, פר' ויצא( 
שחצי שבט המנשה לא נכנסו לארץ ישראל, 
מפני שמנשה היה בת אסנת שהיתה בת 
פוטיפרע, ועל כן חצי השבט המתייחס אל יוסף 

בט היו יכולים ליכנס לארץ ישראל וחצי הש
המתייחסים אל פוטיפרע לא היו רשאים ליכנס 

 לארץ ישראל, עיי"ש.
עוד מבואר בכתבי האר"י )ספר הליקוטים 
פר' ויצא( שנשמות מנשה ואפרים היו צריכות 
לצאת מבלהה, וכאשר בלבל ראובן יצועי אביו 
נשארו הנשמות בעולם, וירדו לגוף על ידי יוסף 

רבה ואסנת. ומבואר במפרשי המדרש )בראשית 
צח, ד, ועיין פרשת מרדכי שבת אות לג( שעל 
ידי הדודאים בלבל ראובן יצועי אביו, היינו 
שלאה נתנה את הדודאים לרחל והיא מנעתו 
מבלהה. נמצא שעל ידי הדודאים של ראובן לא 

 יצא מנשה מיעקב ובלהה אלא מיוסף ואסנת.

 מושכי העון בחבלי השוא
והנה מנשה המלך היה ניצוץ נשמתו של 
מנשה בן יוסף, על פי שמבואר בספרים ראיה 
לדבר מהך דסנהדרין קד: דדריש הפסוק לי 
מנשה ואפרים על מנשה בן חזקיה, וע"ע במדרש 

תלפיות ערך גלגולי נשמות ששניהם היו 
משורש אחד. ומנשה המלך היה מצדיק את 
עצמו שמה שהיה חוטא היה משום שהיה פגם 

מנשה  בנשמתו כי היה בא מניצוץ נשמתו של
בן יוסף שהיה בו הזוהמא של פוטיפרע. על זה 

מפני מה נכתב בתורה שתמנע  א.היה דורש: 
שהיתה בת מלכים היתה פילגש לאליפז, אם לא 
להודיענו שיעקב אבינו דחה אותה ולא רצה 
לישא אותה ]ותמה על משה רבינו שכתב זה 
בתורה, שהרי משה רבינו גם כן לא נכנס לארץ 

פני שנשא את האשה ישראל מטעם זה מ
הכושית[, אם כן דבר הלמד מעניינו הוא שהיה 
פגם במה שיוסף נשא את אסנת בת פוטיפרע, 

במה  ב.והזוהמא שלה נכנסה בו. וכן דרש 
שהביא ראובן את הדודאים, שעל ידי זה יצאה 
נשמתו מאסנת וכנ"ל, ותלה מנשה בן חזקיה את 

 הקלקלה בדבר זה, ולא עְולתה בו על חטאיו.
תשב באחיך זה יצתה בת קול ואמרה לו ' על
' הוא ראובן שבו תלוי האשמה, וראובן תדבר

נחשב לאחיו של מנשה שהרי אפרים ומנשה 
' בבן אמך תתן דופיכראובן ושמעון יהיו לי, '

שאתה תולה דופיך במה שאתה בן אמך, בנה 
הוי של אסנת בת פוטיפרע. ועליו הכתוב אומר 

ולים את , שתמושכי העון בחבלי השוא
עוונותיהם בחבלי שוא, כאילו מחמת פגם זה 

 תלוי כל עוונם. 
ובזה ידרש גם המקרא שבפרשתנו 'והנפש 
אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את ה' 
הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה' 
שעולה על מנשה, שעשה מעשיו ביד רמה, כי 
היתה לו אמתלא שהוא מזרע פוטיפרע, וזהו 

, שהביא ראיה ממה ן האזרח ומן הגרמשאמר 
שאברהם אבינו הוא איתן האזרחי לא רצה 
לקבל את תמנע להתגייר, או יבואר על פי מה 
שנאמר במדרש )מדרש שמואל כח, ה( שזרע 
יוסף נקראים גרים מפני שהם בני אסנת, וזהו 
שאמר שהוא יצא מן האזרח ומן הגר. אבל את 

יוב שהיה ה' הוא מגדף, היינו כמו שמצינו בא
מגדף )ב"ב טו:( והיינו מפני שטען בראת 
צדיקים ובראת רשעים וכו' )שם טז.(, והרי זה 
גידוף כלפי מעלה שהאשמה תלויה בהקב"ה, 

 כאומר "בראתני שלא כהוגן".
 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

איך יתכן שאדם אחד יחלל שבת, 
 ואדם אחר יתחייב חטאת?

ים )יג, ב( ְשַלח ְלךָ   ֲאָנשִּ
אדם שהזמין גוי של שבת לצורך המותר, 
ובסופו של דבר התברר שהיה זה יהודי שאינו 
שומר תורה ומצוות שעשה עבורו את המלאכה. 

ר מה דין המשלח? מתי אומרים אין שליח לדב
עבירה, ומתי יש שליח לדבר עבירה? כאשר אין 
שליח לדבר עבירה, מתי המעשה שעשה בטל, 
ומתי המעשה אינו בטל? שליח לדבר מצווה, 
מתי מועיל השליחות ונחשב כאילו עשה בעצמו, 

 ומתי אינו מועיל?

 עיקרי דיני שליח לדבר עבירה
כרגיל, אם אדם שולח שליח לעשות עבורו 

ה נחשב כאילו המשלח מעשה כלשהו, הרי ז

. בין אם מדובר בקניין, 17עשה זאת בעצמו
שהשליח קונה עבור המשלח, או ששלח אותו 
לעשות מצווה וכגון הכנסת אורחים ושאר 
ענייני חסד. אמנם עדיף שהאדם יעשה את 
המצוות בעצמו, שהרי מצווה בו יותר מבשלוחו. 
ומצוות שבגופו, וכגון הנחת תפילין, סוכה ומצה 

, לא מועיל שליחות, וכל אדם חייב וכדו'
 .18בעצמו

ושליח לדבר עבירה, לעשות דבר שאסור 
לעשותו, אין המעשה מתייחס למשלח, בין אם 
מדובר בקניין באופן האסור, ובין אם היה זה 
שליחות לגנוב, לחלל שבת, וכל איסור אחר, אין 
המעשה מתייחס לשליח. כיון שהיה אסור 

את השליחות, לשליח לציית למשלח ולבצע 
שהרי דברי הרב ודברי התלמיד, אין שומעין 
לדברי התלמיד. ומכל מקום המשלח עובר על 

 . 19איסור לפני עור
והנודע ביהודה האריך בדין מי ששלח שליח 
לגרש אשתו, וגירש את האשה בעל כרחה, ועבר 
בזה על חרם דרבינו גרשום. הלכך כיון שאין 

אדם שלח . ואם 20שליח לדבר עבירה, הגט בטל
שליח למכור קרקע או מטלטלין, והמוכר הורה 
לשליח למכור ביותר ממחירו האמיתי. המקח 
בטל כיון שהשליח עבר על אונאה. אמנם אם 
המשלח לא אמר לשליח בכמה למכור, או 
שהמשלח לא ידע את המחיר האמיתי, המקח 

 .21קיים
אך אם השליח היה שוגג, יש אומרים 

ייחס למשלח. שהשליחות חלה, והמעשה מת
ולדוגמא, אם אמר אדם לחבירו שילך להביא 
מבית המשלח חפץ כלשהו, והתברר אח"כ 
שאותו חפץ לא היה של המשלח. המעשה 
מתייחס למשלח כאילו המשלח גנב אותו 

 .22בעצמו

 שליח שאינו שומר תורה ומצוות
אם השליח אינו שומר תורה ומצוות, ושלחו 

השליח אותו לחלל שבת. כיון שצפוי היה ש
יעשה את השליחות, יש אומרים שהמשלח 
נחשב כאילו חילל בעצמו את השבת, וחייב 
חטאת. וכן הדין אם שלחו אותו לעשות מעשה 

 .23מסירה וכדו'
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כאשר אינו יודע את המחיר, אינו עובר כלל איסור. ואם 
השליח ידע והמשלח לא ידע, אין האיסור מתייחס למשלח, 

 והמקח קיים. אמנם חייב להחזיר האונאה.
מא סי' ע"ה, עולה כי גם אם אמנם מדברי הנוב"י אהע"ז ק

המשלח לא רצה שיעשה השליחות בעבירה, ולא ידע 
מהעבירה. השליחות בטלה. ולפ"ז ה"ה באונאה. וצ"ע מ"ט 

לא אמרינן אין שליח לדבר עבירה בשליח שאונה את 
 .הלוקח

 ש"ך סי' קפ"ב סק"א. 22
ש"ך סי' שפ"ח סקח, ועיי' פרי מגדים סי' ש"ד א"א סק"ח,  23

 ל פוסקים שהאריכו בזה.הביא שם חב
וכללו של דבר, שיש להסתפק אם דברי הרב ודברי התלמיד 
הוא מפני שלא היה צפוי שהשליח יעשה את האיסור. אלא 
בגלל עצם זה שהיה אסור לשליח לעשות זאת, אין המעשה 

 מתייחס למשלח.



 שליח לדבר מצווה
מצוות ברית מילה המוטלת על האב, יש 
אומרים שהאב חייב למול בעצמו אם הוא יכול 

ן . כיו24לעשות זאת, ואסור לו למנות שליח
ששלוחו אינו כמותו, והוא מפסיד בכך את 
המצווה. ויש אומרים ששלוחו כמותו ורשאי 

. ויש אומרים ששליח רגיל אינו 25למנות שליח
כמותו, ורק הוא משלם כסף לשליח, השליח 

. וכן 26נהיה פועל שלו, ויד פועל כיד בעל הבית
הדין בשוחט המבקש למנות שליח למצוות כיסוי 

  הדם.
 דוידזון אליעזר הרב, וםשל שבת בברכת
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ממונות  בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  200-7021202 פקס:  2500107010 טל':

 פרחים לתורה
עקב היתה רוח אחרת  -ועבדי כלב 

 עמו
ים )יג, ב(  ְשַלח ְלָך ֲאָנשִּ

רבו התמיהות בפרשה קשה זו של שילוח 
רש"י כותב על הפסוק 'כולם  א.המרגלים. 

באותה שעה כשרים היו. ולקמן כותב  –אנשים' 
שמקיש הכתוב הליכתם לביאתם שלא היו 

למה רק על יהושע התפלל משה  ב.ם? כשרי
 ג.שלא יחטא, מדוע לא דאג לשאר המרגלים? 

מדוע רק אצל שבט מנשה נאמר "למטה יוסף 
למטה מנשה", ולא הוזכר יוסף אצל אפרים 

 שהוזכר קודם לכן?
מבאר בעל מאור ושמש, שיש בעולם 
צדיקים גדולים שיכולים להאיר לארץ ולדרים 

ד שלא יוכלו לעמוד עליה, אך יצרם גדול מהם ע
נגדו. הצדיק שהוא ראש הדור, הוא המתקן 

נשמה  –נשמתם על ידי שימשוך לאותה נשמה 
גדולה מאיזה צדיק, ויחברם יחד, כי טובים 
השנים מן האחד שיוכלו להתגבר על היצר הרע. 
דבר זה נקרא "עיבור נשמה". למרות זאת, תמיד 
נשארת הבחירה ביד האדם אם להרע או 

אם ימשוך עצמו אל הרע ויחטא, להיטיב. 
הנשמה שנתעברה בו, תברח ממנו כמטחוי 

 קשת...

 נשמות השבטים התעברו במרגלים!
ה' יתברך ידע שהמרגלים עתידים לטעות 
אחרי כוחות הרע משיקולים שונים, ולהוציא 
דיבה על ארץ ישראל. לכן ציוה את משה רבנו 
שימשיך לכל אחד מהמרגלים נשמה גבוהה, 

קדושה מאוד, כדי שהיא תסייע לכל יתירה ו
 אחד להתגבר על יצרו. 

על דברי יוסף לאחיו כשבאו לארץ מצרים, 
ים ַאֶתם" " )בראשית מב, ט(, אומר האר"י ְמַרְגלִּ

הקדוש, שכוונתו היתה על אותם מרגלים ששלח 
 –משה לתור את ארץ כנען. עם שמוע בן זכור 
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ד אחרים, הרי הוא מבטל מצוות שמי שיודע למול ומכב
 הקצה"ח סי' שפ"ב סק"ב. ן כתבעשה. וכ
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יוסף יו"ד סי' רסד סק"א ובשיורי ברכה שם. כרתי ופלתי 

סי' כח סק"ג. ובשו"ת מהר"ח אור זרוע סי' קכח כתב 
 שמהני שליח.

שלוחים סי' יא.  כן משמעות דעת המחנה אפרים הל' 26
 וכן נראה דעת הנתיה"מ קפ"ב סק"ב.

נשלחה נשמת ראובן שהוא ראש שבטו. עם שפט 
נשמת שמעון שהוא ראש שבטו. וכן  –בן חורי 

לכל מרגל ומרגל. זו כוונת ציווי ה' "שלח לך 
אנשים", שהשילוח יהיה מנשמות השבטים, כדי 
לסייעם, אולי יצליחו לעכבם מלחטוא. לכן 
נכתבה כאן תיבת "אנשים", וכדברי רש"י שהיו 
צדיקים, וכוונתו שהשבטים הם הצדיקים 

 את המרגלים מלחטוא.שנשלחו על מנת למנוע 
לגדי בן סוסי, צירף משה את נשמת יוסף. 
ליהושע בן נון, שגם הוא שייך לשבטי יוסף, לא 
היה צריך לעבר נשמה, כי היה צדיק גדול. מכל 
מקום הוסיף לו משה אות אחת על שמו, לאות 

 תפילה שלא יילכד במצודת החטא.
כאשר נכשלו המרגלים, פרחו מהם נשמות 

ים, ולכן נטו המרגלים אחר השבטים הקדוש
עצת יצרם להוציא דיבה על הארץ, אבל כלב בן 
יפונה נשאר נאמן לה' ולמצוותיו, ולכן לא פרחה 
ממנו נשמת יהודה. לכן נאמר עליו "ויעלו בנגב 
ויבא עד חברון", פתח בלשון רבים וסיים בלשון 
יחיד, כי הפסוק מדבר על כלב לבדו, ופתח בו 

ללמדך שגם נשמת יהודה  בלשון רבים "ויעלו",
 עלתה עמו.

 'רוח אחרת' עמו היתהעקב 
בזה יתבאר היטב מדוע נאמר עליו "ועבדי 

עמו". כאן רומז  רוח אחרתכלב עקב היתה 
הפסוק לרוחו של יהודה שליוותה אותו והגנה 

 עליו מן החטא.
נמצאנו למדים שגם אנשים צדיקים 

ה, בכל מצב בו -וקדושים שהתעברו בהם שבטי י
ם נמצאים, צריכים הם להשמר מן החטא! כל ה

יצרו גדול הימנו! )סוכה נב.(  –הגדול מחבירו 
לעולם אל יאמר האדם אני מוגן מכל עבירה 
ועוון! יתן ה' שנשכיל לשמור עצמנו ולא לבוא 
לידי נסיון ולא לידי בזיון, ובזכות ההליכה בדרך 

 התורה, נזכה להנצל מכל חטא!
 שבת שלום ומבורך!

 בות: הרב ישראל חיים בלומנטל לתגו

 קרסים
 החיבור לרוחניות

והחשבון הארבעה ועשרים, שתחשוב עם "
נפשך ותתבענה על כל עניין שנתיישב אצלה 
מענייני ידיעת האלקים ותורתו. ודברי 

תפילות הראשונים וחידות החכמים ועיני ה
אשר ידעת מעת נערותך וברוב ימי גידולך 
ולימודך תחילה. כי כל אשר יוסיף הכרה באדם 
יוסיף בירור בעניינים אלו..., וכן תעשה 
בתפילות ותשבחות להשתכל במילותן ומגמת 
ענייניהן כדי שתהיה בעת שתדבר בהן לפני 
אלקיך יודע מה שאתה מוציא בפיך.. ואל תנהג 

שתאמר מן המילות  ,נערותבכל זה מנהג ימי ה
 "בלשונך מה שיזדמן לך ואינך יודע העניין...

 )חובות הלבבות, שער חשבון הנפש פ' ג(
דברי החובות הלבבות הללו הם תמצית 
מדבריו, שם הוא מעורר על עניין כאוב בו 
אנשים גדולים וחשובים, הגדולים בתורה 
במצוות וביראת שמים, אך החיבור הפנימי 

אשר הם עושים נשאר  שלהם למעשים
 כבקטנותם, שטחי.

וניקח לדוגמא את מצוות התפילה אותו הוא 
מזכיר, כמה מבינינו נעצרנו בשלב הבגרות, אם 
בשנות הבחרות אם אחר הנישואין וכו', ולפחות 

בשלבים מאוחרים יותר בחיים, לבדוק ולבחון 
בעצמנו האם אנו מבינים מה אנו מוציאים 

 ו של עולם?מהפה בכל יום לפני רבונ
האם שמנו לב לראות, מה אנו משבחים? על 
מה אנו מבקשים,?לא להיות כ'תוכים' ששבים 

 על פיהם בלי שמץ של הבנה?

יש בני חמישים שמתפללים בשביל 
 סוכריה

המשגיח המפורסם ר' גד'ל אייזנר זצ"ל היה 
אומר בחריפות לשונו, כי הוא מביט לפעמים 

שים, והנה באנשים מבוגרים בני ארבעים וחמי
רואה הוא כי הם מתפללים, מחמת שהבטיחו 

 להם סוכריה!
 בשביל סוכריה? 

 כן! בשביל סוכריה!
וביאר את כוונתו; ילד בגיל שמונה אינו 
רוצה להתפלל, אומר לו המלמד "אם תתפלל טוב 
תקבל סוכריה". עוברת לה שנה ועוד שנה, ומדי 
פעם כאשר הוא מתרופף בתפילתו הוא מקבל 

בדמות הפתעות פרסים וסוכריות, על  חיזוקים
 מנת שיתפלל. 

ויגדל הנער, ונכנס לעול תורה ומצוות, ובד 
בבד גם עולה לישיבה. גם כאן הסוכריה אינה 
עוזבת אותו, כי אם מקבלת פנים חדשות. 
המשגיח בישיבה מבטיח כי מי שיקום מוקדם 
לתפילה והתפלל במקום ובכוונה, יכנס להגרלה 

ות הקדושים'... שוב זו על נסיעה ל'מקומ
 ה"סוכריה" שמצליחה להקים אותו לתפילה בזמן.

לא, אין בכך כל בעיה. אדרבה, העניין של 
פרסים בגיל צעיר מוזכרת ברמב"ם ובכל 
הראשונים ככלי חיובי להכניס את העלם הצעיר 

 לעול תורה ומצוות. 
ברוך השם, הבחור מטפס מספר שנים 

ד לסוכריות נוספות. כעת הוא אינו זקוק עו
למיניהם, ההרגל נעשה טבע והחינוך אכן 
השפיע לטוח ארוך. הבחור הנ"ל שכבר הגיע 
לשנות הבחרות המאוחרות, קם לתפילה בזמן, 
מתפלל ביישוב הדעת ובמתינות, והרי הוא בחור 

 לתפארת.
כך ממשיך הוא לגילאי השלושים 
והארבעים. הבה נשאל אותו ביום בהיר, מדוע 

מדוע הנני מתפלל? ישאל  ם?הינך מתפלל היו
בפליאה? הן כך חונכתי מגיל צעיר! זה לא היום 

 הראשון בו הוא מתפלל.
ומדוע אתמול הוא התפלל? מחמת שכך הוא 

 התרגל וחונך כבר שנים רבות!
ומדוע הוא התרגל כבר שנים להתפלל? 

המתוקה אותה הוא קיבל  סוכריהבזכות ה
 בתלמוד תורה ובישיבה!... 

 כלית העצמיתהתבוננות בת
: לחשובהוא מעולם, אבל מעולם, לא נעצר 

'אמנם התרגלתי להתפלל, אך מדוע הרגילו 
אותי לכך? מה טעם התפילה? מהי מהות 
התפילה, ולפחות, מה הם פירושי מילות 

 התפילה?
האם אני מחובר למצוה הגדולה הזו 

 שדורשת הרבה תשומת לב וריכוז???
רון המלמד חינך אותו להתפלל בגלל עיק

מסוים ]כך על כל פנים[, הסוכריה באה כדירבון 
בעלמא, והנה גדל הנער ו...מדת התחברותו 

 –לעיקרון שאותו היה סבור המלמד להנחיל לו 
כלל לא השתפרה! ]לעיתים מותר למלמד גם 



להסביר לילד מהי בעצם הסיבה שהוא מושיב 
 אותו להתפלל...[

וראה באריכות בפירוש המשניות לרמב"ם 
לפחיתות  משלדרין פ"י מ"א(, שהביא )סנה

שבעשייה הרדודה שלא לשם המכוון האמיתי 
שלה, משל לנער קטן שהביאוהו אצל המלמד 
שילמדהו חכמות שהוא אליו הטוב האמת 
המביאהו למעלת השלמות, אלא שהנער למיעוט 
שניו וחולשת שכלו אינו מבין זאת, ועל כן הוא 

מגונה, כי  מזרזו באגוזים וכדומה וכו', וכל זה
. ואין מעלים עיניו מזה תכלית עצמיתישנה 

)עיי"ש כלל דברי הרמב"ם(,  אלא אויל המשתגע
אלא עושה האמת וכן לשונו בסוף הלכות דעות: "

 מפני שהוא אמת!".
מתוך ספר שי"ל בע"ה,  לתגובות: הרב א.ל.

  ארות תתקבלנה באהדה רבה!הערות וה

 רז בפרשה

 זמן עטיפה בטלית
יֶתם אֹתוֹ )טו, לט(  וְראִּ

הנה רשב"י למד מכאן )במנחות מג(: 
וראיתם אותו "פרט לכסות לילה", וכן פסקו 
הפוסקים. וכן כתב השלחן ערוך )סימן יח(. אך 
הנה נחלקו הראשונים בפירוש הדבר, כי 

ר תלוי בבגד אם שייך הרמב"ם מפרש שאין הדב
ליום או ללילה אלא הכל תלוי בזמן, שכל מה 
שלובש 'ביום' חייב ומה שלובש 'בלילה' פטור. 
ואילו לדעת הרא"ש, תלוי הדבר ב'כסות', שאם 
הכסות מיוחדת ללילה פטור אפילו הוא לובשו 
ביום, ואם מיוחד ליום חייב אפילו לובשו 

ך )סימן בלילה. והובאו הדברים בטור ושלחן ערו
 יח(.

נמצא לפי זה כי הטליתות שאנחנו רגילים 
ללובשם, שהם כסות של יום )עיין בבית יוסף 
שם(, אם כן לפי הרמב"ם אי אפשר לברך 
עליהם בעוד לילה אלא עד שיגיע זמנו. וכך 
מנהג העולם. הגם שלפי הרא"ש כסות כזה חייב 
בלילה ולדעתו יהיה אפשר לברך בלילה )ועיין 

שם שדחה דברי מהרי"א(, אף על פי בבית יוסף 
כן המנהג כיום כהרמב"ם. ולכן בליל שבועות 
והושענא רבה נזהרים לבלתי להקדים לברך 

 אלא עד שיגיע הזמן.

 משיכיר בין תכלת ללבן
ואימתי הזמן, הנה בשלחן ערוך )סימן יח 
סעיף ג( כתב שזמנו בשחר 'משיכיר בין תכלת 

יין בכף שבה ללבן שבה'. וכתבו אחרונים )ע
החיים שם אות יח( שאין ברור הזמן. אלא 
שמנהג ירושלים לשער שהוא 'שעה אחת' קודם 

 צאת גוף השמש על הארץ.
והנה בליל שבועות והושענא רבה או ביום 
הכפורים למתפללים בנץ החמה, אנחנו רואים 
שנעשים אגודות אגודות, שיש מחכים עד 
ארבעים דקות קודם הנץ, ויש חמשים דקות, 

כאילו אין הדבר ברור להם. ואולי אין זה טוב ו
 להיות מחולקים.

אבל נראה שדי להמתין עד ששים דקות או 
עד חמשים דקות קודם הנץ. והטעם לכך יש 
לומר שהרי יש סברא שזמן ציצית הוא בעמוד 
השחר, וכמו שכתב המרדכי והביאו מרן הבית 
יוסף וכתב בשמו ש'כן עמא דבר'. והרי עמוד 

יותר משעה קודם הנץ ]ובפרט בקיץ  השחר הוא
לפי שעות זמניות[. ואם כן לשיטה זו אפשר 

בשופי להתעטף בברכה שעה אחת ]ששים 
 דקות[ לפני הנץ החמה.

 ספק ספיקא
הלא כתבנו שלפי שיטת הרא"ש הכל  ,ועוד

תלוי בכסות, ואם כן אפילו בלילה אפשר לברך 
לדעתו, ואף על פי שאין נוהגים אלא כהרמב"ם, 

ל מקום הרי כלל גדול למדנו מרן הבית יוסף מכ
)סימן תפט( שאפשר לעשות ספק ספיקא ולברך. 
 ,ע"ש. ואם כן גם בעניננו יש לנו 'ספק ספיקא'

שמא מעמוד השחר אפשר לברך על  :והוא
הטלית. ואם תמצי לומר שהזמן הוא משיכיר בין 
תכלת ללבן שהוא אולי חמשים דקות קודם, אך 

כסות יום מברך בלילה, שמא כסברת הרא"ש ד
ולכן אפשר לברך, ובכך להקדים למצוה ולהרויח 

 אותה. 
 .יזכנו לקיים מצות ציצית בשלימות וה'

 'ומבורך שלום שבת' בברכת
 רז אלעזר הרב

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"מח, יועץציון וראש כולל פלא 

  אורה ועוד

 שתו ושיכרו

 מצוות ישוב ארץ ישראל וחביבותה
י אָֹתה ְוָיַרְשנו ַנֲעֶלה ָעלֹה  ָלה נוַכל ָיכוֹל כִּ

 )יג, ל(
מונה מצוה נפרדת לרשת  27ידוע שהרמב"ן

את הארץ, וכולל בתוכה מצוות ישיבת ארץ 
חטא המרגלים ישראל. הוא מסביר את 

שהתרשלו במצוה זו וגרמו לכל ישראל לרפות 
ידיהם שלא לקיים המצווה היקרה הזו, ששווה 

 .28כנגד כל המצוות
הרמב"ם בספר המצוות אינו מונה זו כאחת 
מתרי"ג מצוות.  ב'מגילת אסתר' ]המתרץ את 
שיטת הרמב"ם מהשגות הרמב"ן[ כתב שאין 

לפי מצווה זו נוהגת בזמן הזה לרמב"ם ולכן 
השורש השלישי שאין ראוי למנות מצוות 

 שאינם לדורות, לא מנאה.
כתבו שאין הבעל כופה  29ואמנם התוספות

את אשתו לעלות לארץ ישראל בזמן הזה, ואין 
 א.מצוה למי שנמצא בחו"ל לעבור לארץ ישראל: 

בשם רבנו חיים שאי  ב.מפני סכנת הדרכים, 
אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ כנכון 

סובר שתלמיד טועה כתב זה כאילו   30מהרי"ט]ה
 היא שיטת רבי חיים כהן[.

מניית -אבל עדיין קשה להסביר את אי
כי מצוות בנין בית המקדש,  א.המצוה לרמב"ם: 

וכל הקרבנות, מנויות במנין המצוות לרמב"ם 
ונחשבות כנוהגות לדורות, אע"פ שאינן נוהגות 

ן, בזמן הזה כי אין לנו את האפשרות לקיימ
ולמה תיגרע מצוות יישוב ארץ ישראל אף אם 
אינה נוהגת בזמן הזה מצד שאין אפשרות 

הרי ברור בדברי הרמב"ם בכמה  ב.לקיימה?  
, ובפרט בדין הבעל כופה את אשתו 31מקומות
 ,  שנוהג גם בזמן הזה! 32לעלות
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ואולי אפשר להסביר, ונקדים את פסק 
'אסור לצאת מארץ ישראל לחו"ל  33הרמב"ם

אלא ללמוד תורה או לישא אשה או  לםלעו
, וכן יוצא הוא ויחזור לארץלהציל מיד הגוים 

בחו"ל אסור,  לשכוןלסחורה. אבל ]לצאת כדי[ 
אלא אם כן חזק שם הרעב ]עיי"ש השיעור[ וכו'. 
ואע"פ שמותר לצאת אינה מידת חסידות כו' 
עיי"ש. גדולי ישראל היו מנשקין על תחומי ארץ 

 ניה וכו''.ישראל ומנשקין אב

 ?חובה או מצוה
 ב.שיש איסור לצאת,  א.רואים ברמב"ם: 

 34למי שדר בחו"ל לגור בארץ ישראל חובהשאין 
מצוה וחביבות גדולה לגור  ג.]עכ"פ בזמן הזה[. 

בארץ ישראל ]והבעל יכול לכוף את אשתו על 
אע"פ שאינה  -דלא כשיטת התוספות  –המצוה 

. מאידך, ביםחיוחיוב[.  והנה התרי"ג מצוות הם 
לשון 'מצוה' בחז"ל הוא בדרך כלל 'מצוה 
קיומית': חביבות או עדיפות ולא חיוב.  ונראה 

לרשת את הארץ  חובהשהרמב"ם סובר שה
ולשבת בה היתה לשעה, לדורו של באי הארץ 

[ ולכן לא חיוב]ויתכן שגם לעתיד לבוא לא יהיה 
מנאה הרמב"ם. אמנם אחרי שגלינו מארצנו 

שהמקיימה שכרו גדול מאוד,  נשארה 'מצוה'
ועוונותיו מחולים, והוא כנגד כל המצוות. גם 
לדר בחו"ל מצוה וחביבות יתירה לשאוף ולרצות 

האיסור  –לעלות כשיתאפשר. ונשארו האיסורים 
לתת לעכו"ם לדור בארץ, והאיסור לצאת מהארץ 

 לדורות. -

 חביבות
נמצא שעיקר מצוות ישיבת ארץ ישראל 

לכולנו, יושבי ארץ ישראל  –לשיטת הרמב"ם 
 . חביבותהוא ה –ודרי חו"ל 

מתי המסר לבני חו"ל: לשאוף, לרצות, לכאוב, 
נזכה... ולאלו שזוכים להיות בגופם בארצנו 

לרמב"ם  ב.מצוות צריכות כוונה!  א.הקדושה:  
שבה.  הדר  חביבותעיקר קיום המצוה הוא ה

בארץ ישראל ושואף ]קצת[ לחו"ל הרי זה היפך 
 וה! המצ

ולאלו שזכו בחייהם לעלות ולדור בארץ 
ישראל: העבירו את ההערכה והאהבה לדור 

אלו מעלות בנועם המדות -הבא!  ]וגם את אי
ועוד, הניצוצי קדושה שרכשתם משל חו"ל, 
תעבירו לדור הבא...[ כמה אבותינו לדורותיהם 

 חלמו לזכות לארצנו הקדושה!
 גוטן שבת!א 

 הרב שמואל נוסבוים
  נוסבוים שמואל הרב ת:לתגובו

 תובנות

 ה יושיעך מעצת מרגלים-י
ים ֲאֶשר ָשַלח מֹשֶ ֵאֶלה ְשמוֹ ה ָלתור ת ָהֲאָנשִּ
ן נון ְיהוֶֹאת ָהָאֶרץ ַויִּ   ֺשַע.ְקָרא מֶֹשה ְלהוֵשַע בִּ

ה יושיעך מעצת מרגלים -וברש"י: התפלל עליו י
  .)יג, טז(

יַמן שֵ ַוַיֲעלו ַבֶמֶגב ַוָיבֹא ַעד ֶחְברוֹ  ַשין ְוָשם ֲאחִּ
יֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברוֹ ְבְנתָ ְוַתְלַמי ְילִּ ים נִּ ה ן ֶשַבע ָשנִּ

ְצָריִּם". ְפֵני צַֹען מִּ רש"י: כלב לבדו הלך שם וב לִּ
ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו 

 להיות בעצתם )יג, כ(
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היוצא מדברי הפסוקים המובאים ובדברי 
רש"י עליהם, שמשה רבינו התפלל על יהושע, 
וכלב הלך להשתטח על קברי אבות בחברון, 

שלא יהיו נגררים בעצת  –מאותה סיבה, והיא 
הארץ הקדושה היא מרגלים, ויעמדו בדעתם ש

 ארץ טובה.

 פי"וא"ילד עם 
התפרסם סיפור מאחד מגדולי ישראל בדור 
הקודם, ה"ברכת אברהם" זצ"ל, שבצעירותו ניהל 

סיפר, שפעמים היו באים לפניו  תלמוד תורה. 
מקרים של ילדים שגנבו, אמר כך: ילד 
שכשתפסו אותו, מיד אמר "אני מתחרט, ומבטיח 

ילד טוב וכדו'", ידעתי שיישאר שמהיום אהיה 
גנב, כי אין לו אופי, ומיד משתפך בהבטחות. אך 
ילד שאמר "לא גנבתי", אמנם דיבר שקר, אבל 
ראיתי שיש לו אופי חזק, יודע הוא טוב מאוד 

 מה הוא רוצה מעצמו.
הוא ראה את האוצרות החבויות בנפשו של 
הילדים, וקבע שילד עם אופי, יגדל ויתעלה 

מים יותר ויותר, משום שהוא טומן ברבות הי
 בנפשו אוצרות.

 לא להתבייש בפני המלעיגים
הרמ"א בפתח חיבורו על השולחן ערוך, 
כותב: "אל יתבייש מפני המלעיגים עליו". 
מדוע? כי אדם ללא אופי, אשר כל העת מסתכל 

 –אך ורק מה יגידו עליו, ומה חושבים עליו 
 חייו הרוחניים בסכנה. 

לתו של משה רבינו על זאת היתה תפי
יהושע. וזו היתה תפילת כלב על עצמו. לא 
להיות "ניסת לחבריו להיות בעצתם" כלשון 

 קדשו של רש"י. 
לא "מה יגידו" ולא "מה יאמרו", מה שאנו 
חושבים שזה רצון ה' יתברך זאת נעשה, ללא 

 מבט ימין ושמאל.
 ביראה נעבוד. לבדךאותך 

 שבתא טבא!
     לתגובות: הרב נחמן דרקסלר 

 חינוך

 תורת החינוך
 רביעימאמר  ,קשר של קיימא" [דף]סדרת "

 ההורים ודף הקשר
יחד עם המנהל,  הצלע השלישי ב'קשר',

 הם ההורים היקרים.  והמלמד,
להשפיע באופן משמעותי על  וריםהה ביד
המחנך. כשרואים שהורה מתעניין  הצלחת

 הוא מראה התעניינות בדפיםואכפתי, 
. הדבר , הוא משדר רצינות ועקביותהשבועיים

משפיע ישירות על הילד, מאתגר ומרצין אותו, 
 וחומר את המחנך.מעודד ומחזק אותו, וקל 

דף קשר עם כמה  כשהמחנך מקבל מההורה
מאין  ח מניע, זהו כתוהערכה לעבוד מילות
כשהורה  באופן טבעי חזקה. עם השפעה כמותו

כותב, שואל, משתף ומתעניין זה משפיע על 
 .ולהשקיע בו יותר ילד זהללשים לב המחנך 

 קטנים ועוצמתייםמשפטים 
על הכל או יפה, יפה,   vכשהמלמד מקבל

צינות וההשקעה. ' לא ניכר הרוטוב, יפה וכד
ש, לצפות מהמחנך ויכול לדר הורה כיצד

אם  יעניק יותר תשומת לבזמן, ש יותר שיקדיש

 של מחשבהלא מוצא כמה דקות  הוא עצמו
 ורצינות אחת לשבוע?!

לעומת זאת, שמענו ממלמדים רבים מכל 
עליהם לטובה עד כמה משפיע  ,גווני הקשת

, 'יישר כח' משפטים קטנים אך עוצמתיים, כמו
' 'אנו מלאי תודה על ההשקעה', 'בהערכה רבה'

 .'ווכ הערכה'

 בהווי הביתהמלמד שיתוף 
ישתף  – מחנך הכיתה – בכדי שהמלמד

עלינו כהורים לשתף אותו  ,אותנו בהווי הכיתה
מלמד יצירתי וחכם, אף ינצל -בהווי הבית. ]

 .משפט כזה לחיזוק ולקשר לכל השבוע הבא[
שמחתי '. 'תי ללמוד השבת עם יוסיינהנ' כמו,

-ו-י-ד-לראות את אברימי מסביר את הסוגיה ב
פחה היתה מרותקת משכל ה'. 'ק כמו הרבי שלו

יעקב תרם '. 'לשמוע את יצחק מספר פרה"ש
רבות לאווירת השבת עם ה'פנינים' שהביא 

אהרן הראה לי את טבלת הסיכום '. 'מהכיתה
 וועוד על ז ,'פשוט מקסים –שנערכה בכיתה 

  הדרך.
 גם המלמד את לעדכן, ורצוי מאוד כדאי
 ושלישי שני בימים, 'כמו, טכניים בעניינים

 השבת, לבך לתשומת'. 'מהבית אעדר ט"הבעל
 למבחן להתכונן הספקנו ולא בבית היינו לא

, בן לנו נולד מ"בשעטו?' 'לעשות מה, כדבעי
 בטוב חש לא יוסף'... 'מרוגשים מאד הילדים
 '.כח לאגור נוסף יום ונשאר בשבת
המנהל משקיע. המחנך מביע.  :וםכסיל

 ההורה מצדיע. ו... התלמיד מרוויח!
חינוכי  שלום קמינר, ייעוץלתגובות: הרב 

     קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 חידה

 חידת אספקלריא
 

 אך לא רק – לפרשת שלחחידה 

 ענף נרדף החידה:
 ֵשם אחד השבוע בסדרה
 ועוד רבים פזורים במקרא

 נפתח במשולש המורה על יום
 כשַרַהב במטרה חלם חלום

 
 כשָנסוג בריצוי התברך
 יין כַעִין בארצו יימשך
 על ישראל היא מוָרה

 ועל עושי התורה
 

ָדה עם  ִקֻבוֻץ בתי תירוש ֺקֻפְּ
 וארבעה מקוואות ֻכובָדהֻ  כעשרים

 הכול צפוי למגיד מראשית אחרית
 על שמו כבר נקרא בעל הברית

 
 בחידת בן אדם נאמרה

 על שעבוד צדקיהו לבבל מוָרה
תוֹ  ִמֻפְּ ֶשלְּ  ר מים פועלים כיחידיוֻכְּ
ֵארוֹ   ת לרבנו אברהם הספרדילא ִמֻבְּ

 
 ברש"י השבוע שם נוסף
 בה אטד הטורה שרף

 חידה עוד שניים בבן אדם בחודו
ָלַחת צדקיהו טרם בגידה  על ַהצְּ

 
 נקראה בשלושה שמות שונים

 משולשת להשבה להארה לישועהבקשה ב

שֶ   ענה לבן נעמה ללצֵ השבוע ל שַ מְּ נִ וֻכְּ
 שניים נראים כתינוקות וכתבואה בקטימה

 
 ובנבואת ישעיהו על קבוץ גלויות

 סמוך לראשון בשופרות
 כינוי אחד בלעדית בהופעה 

 חה נרָאהועוד אחד כזני

 
 פתרון חידה קודמת
 35יקנה"ז :'סדר רב' חידת חג השבועות

 פותחת בלעדיה אין מה לסדר
ברכת היין פותחת, כדעת ב"ה )ברכות נא:( שהיין  יין:

ר, ָאמֵּ ֵּ  גורם לקדושה שת 

 סח כתוב מלבד אשרובפ
ומשום הכלל, תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. כלל זה, 
כמבואר ברש"י )שם ד"ה תדיר קודם(, נלמד מהפסוק 

ַבד)במדבר כח, כג(  פסחהכתוב אצל מוסף של  ְּ עַלת  ִמל 
ֶקר  רַהב  ִמיד, שמשמעות 'מלבד'  ֲאש ֶׁ ָ לאחר  -ְלעַלת ַהת 

שהקרבתם התמיד תקריבו המוספין, אשר לעולת 
קדימת עולת הבוקר למוסף היא בגלל שהיא  -התמיד 

 תמיד, ומכאן אתה למד לכל התדירים.

 משבחת בורא פרי מעצו שונה
ברכת בורא פרי הגפן משבחת את הקב"ה על בריאת 

, ושמו שונה מעצו, דלא כשאר 36הענב שהוא פרי הגפן

 פירות האילן ששם הפרי ושם העץ שווים,

 על משביע ומשמח אשר השתנה
ומברכים אותה על יין, שהתייחד בברכתו משאר 
הפירות, כי הוא השתנה למעליותא בכך שהוא משביע 

 ומשמח, כמבואר בגמרא )ברכות לה:(

 
 אמש מן התורה

 באה כעת בתוָרהֻ 
לאחר ברכת היין באה בתוָרה  ברכת קידוש קידוש: 

 אשר אמש, בליל שבת, חיובה מדאורייתא.

 וכי משא עלינו הקדוֻשה
טעם  37קודם להבדלה, לדעת רב, משני טעמים: קידוש

אחד, כי אם יבדיל לפני קידוש נראה כאילו קדושת היום 
היא משא עליו ולכן הוא נבדל מקדושת שבת לפני 

 שמקבל על עצמו קדושת יום טוב,

 ובכלל עדיפה קידושא
ומשום דס"ל שברכת קדושת היום עדיפה מברכת 

 הבדלה.

 
ךְּ יְּש   ֶ  וֵֻפִניעתה התיירא ַאךְּ חש 

ֲעֵדִני  וברך כאשר ַליְָּלה אור ֻבַ
מברכים ברכת הנר עתה במוצ"ש, הואיל ותחילת נר: 

בר"ר וכמסופר במדרש ) 38בריית האש היתה במוצ"ש

כיון ששקעה החמה במוצאי שבת, התחיל  י"א, ב(
החושך ממשמש ובא, ונתיירא אדם הראשון, שנאמר 

ְך ְיׁשו פֵּ  ִני, אותו שכתוב )תהלים קלט, יא( ָואַמר ַאְך חׁשֶ
בו הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב בא להזדווג לי, 
מה עשה הקב"ה, זימן לו שני רעפים והקישן זה לזה 
ויצא מהן אור ובירך עליה, הה"ד )שם( ְוַלְיָלה אור 
ִני, מה בירך עליה, בורא מאורי האש, אתיא  ֲעדֵּ ב ַ
כשמואל, דאמר שמואל, מפני מה מברכין על האור 

 שבת, מפני שהיא תחילת ברייתה. במוצאי

 כרגיל קצרה מקדימים
ברכת הנר קודמת לברכת הבדלה כבשאר מוצאי 
שבתות, שמברכים הברכות הקצרות לפני הברכה 

 ,39הארוכה

 ומכחישים לא סומכים
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וגם כדי לא לסמוך קידוש והבדלה, שזה מכחיש כוחו של 

 .40זה

 
 בין ראשה לסופה שינוי ניכר

 –בליל יו"ט שונה פתיחתה בברכת הבדלה הבדלה: 
המבדיל בין  –מחתימתה  –המבדיל בין קודש לחול 

 קודש לקודש.

 ממחלוקת נמנעים מוסיפים במספר
הגמרא )פסחים קד.( מביאה מחלוקת, אמר רב יהודה 
אמר שמואל, המבדיל צריך שיאמר מעין חתימה סמוך 
לחתימתו, ופומבדיתאי אמרי, מעין פתיחתן סמוך 

ינייהו, איכא בינייהו, יום טוב שחל לחתימתן. מאי ב
להיות אחר השבת דחתמינן בין קודש לקודש, מאן 
דאמר מעין פתיחתן סמוך לחתימתן לא בעי למימר בין 
קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ומאן דאמר מעין 
חתימתן סמוך לחתימתן בעי למימר בין קדושת שבת 

הכי  לקדושת יום טוב הבדלת. וכתב שם הרשב"ם )ד"ה
. היינו, לאפוקי נפשין מפלוגתאגרסי'( והכי עבדינן 

מוסיפים עוד הבדלה על שלוש ההבדלות הנאמרות כל 
 מוצ"ש.

 ולחיבת היום לשבע מגיעים
בתוס' )ד"ה בעי למימר( נאמר שמה שאנחנו נוהגים 
להוסיף 'ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת, 

א משום הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך' הו

   41חיבת היום, כדי לומר שבע הבדלות.

 ַעם תליתאי קדושים אך שונים
בתוס' שם מבואר כי 'הבדלת וקידשת את עמך ישראל 
בקדושתך' אין הכוונה להבדלת 'בין ישראל לעמים' 
אלא להבדלות בין כהנים ללויים ובין לויים לישראלים, 

'המבדיל בין קודש ולכן הבדלה זו סמוכה לחתימת 
לקודש'. בסוגיית מתן תורה בפרק רבי עקיבא )שבת 
פח.( נקראים עם ישראל 'עם תליתאי' כי יש בהם כהנים 

 לויים וישראלים.

 
 אחרונה אחרונה חביבה

 ברכת שהחיינו בסוף,זמן: 

 לא יע"ל קג"ם הלכה כרבא
ז, ולא כי הלכה כרבא ]מלבד ביע"ל קג"ם[ שאמר יקנה"

 42כאביי שאמר יקזנ"ה.

 הלכה כרב נחמן
 גם בשוק יש זמן

הטעם שמברכים ברכת הזמן בסוף מבואר ברשב"ם 
)קג. ד"ה אביי ורבא( כי ברכת הזמן נאמרת אפילו 
בשוק, כדברי רב נחמן אשר נפסקה הלכה כמותו. 

 )עירובין מ:(

 
 אך היכן של נשמה

 מה אירע מדוע נעלמה
ואל אמר ינה"ק( תמה, הרשב"ם )קב: סוף ד"ה ושמ

מדוע ביו"ט שחל להיות במוצ"ש איננו מברכים על 

אמר רב זוטרא בר , הבשמים ]אשר עליו נאמר בגמרא
טוביה אמר רב, מנין שמברכין על הריח, שנאמר, כל 

נהנית ממנו  שהנשמההנשמה תהלל קה, איזהו דבר 
 )ברכות מג:([ הריחואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה 

 תרה לא הסתלקההנותרה י
הרשב"ם מתרץ, שטעם ברכת הבשמים בכל מוצ"ש הוא 

, וביו"ט יש לנו נשמה 43משום איבוד הנשמה היתרה

 יתרה כמו בשבת.

 או מועילות אכילה שתיה ושמחה
תוס' מקשים על תירוץ הרשב"ם, אם ביו"ט יש לנו 
נשמה יתירה כמו בשבת, מדוע לא מברכים על הבשמים 

יתרה מסתלקת. לדעת התוס' במוצאי יו"ט כשהנשמה ה
אין לנו ביו"ט נשמה יתרה, והטעם שלא מברכים על 
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ברוך הוא באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה 
הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש 

 )ביצה טז.(

הבשמים, כי שמחת יו"ט, אכילה ושתייה מועילים לנו 

 44באיבוד הנשמה היתרה כמו בשמים.

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפורים

 מאורי אור
הגאון רבי  –"העילוי מפראגה" 

 מנחם זמבא בעל התוצאות חיים

 
 זהרו בבני ענייםיה

הפציעה בפרבר פראגה של וורשא 

ביום י"ג של ימי  ,נוישמשו של רב

בבית אביו  ,הרחמים והסליחות תרמ"ג

חסיד של , האב .רבי אלעזר זמבא

היה כפי שנמסר  ,השפת אמת מגור

של יהודי חסידי  – איד" ררצייטישעא"פ

 .עולמנואשר היה ואינו עוד ב ,ימי קדם

שיא שאיפותיו ופסגת מאוויו היה לגדל 

 ותו לא מידי. ,את בניו לתורה

שעדיו ראו כל סובביו  נערכשגדל ה

במיזוג נדיר של  שכן הבחינו ,לגדולות

שרונות שכליים מגוונים יחד עם כ

 ,סגולות נפש ומידות חמודות ונאצלות

נמצא חן ילה "והתגשמות חיה של התפ

הזאטוט  .קים ואדם"ושכל טוב בעיני אל

מלא השמחת חיים והשופע מלא 

ים חמימות וטוב לבב שימח יחופנ

רוח " ,בנוכחותו אלוקים ואנשים

 ."נוחה הימנורוח הבריות המקום ו

נפש השקיע כוחות החכם ו מלמד

ומשאבים רבים לבל יחוש הילד 

 ,בייחודיותו על פני שאר בני גילו

ה לו אותות חיבה מעולם לא הרא

תדיר שיחקק על לוח ודאג  ,יוצאי דופן

סיבה -מתןבו שאין בכישרונותיו ל

ולא  ",בשבילי נברא העולם"לסבור 

 נברא בצלם. שוםלזלזל ב

בהיותו אך בן שמונה שנים לחייו חשך 

אביו שנפשו כש ,עליו עולמו באחת

על פניו מנסתלק היתה קשורה בנפשו 

מלבד הטרגדיה העצומה  .ףטבח

אף כל העתיד התורני של  ,כשלעצמה

נו כאחד ממאורי הדור הבא לטובה ירב

האלמנה . היה נתון בסימן שאלה גדול

להוציא את בנה נאלצה השבורה 

עקב הקושי הכרוך  ",חיידר"ממסגרת ה

 ,מכיסה הריקנישכר לימוד  תשלוםב

 דבר חודש בחודשו.

 נו אתיאחד מצא רבסגריר ביום כך 

עצמו כשהוא משוטט בחוצות פראגה 

אשר נתיירא בא  ,באפס מעש

הילד  סגרה בעד והמציאות הכלכלית

מלדרוך בין כתלי התלמוד  המחונן

שלא זו  מיירת היתה המחשבה .תורה

לא יזכה להגשים את בלבד ש
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 ב"ח או"ח ריש סימן רצ"ז.

אלא שאף לבחור  שאיפותיו הגדולות,

 לתפארת לא יצמח.

שסבו רבי אברהם  ,ל היה זה-קחסד 

איש נכבד ונשוא פנים משכמו  –זמבא 

שעוד זכה ליצוק מים על ידיו  ,ומעלה

היטה לב  – זי"ע של השרף מקוצק

והחליט  ,מצוקתו של נכדוקשוב ל

, לחנכו בן טיפוחיוכ ו לביתואוספל

גור חצר פרדס החסידי בה ולחכמו.

שימש כבית היוצר לכמה וכמה אנשים 

ועל כן סבר  ,גדולים בתורה ובחסידות

יהווה אקלים נוח שם משכר שהאוויר ה

להצמיח מהנכד אשלא רברבא בכרם 

שהכול יתברכו בבנם  ,בית ישראל

 קים כזה".לאמר "ישימם אל

ט את הסב יקנהעין שנהגו ל-צריהיו גם 

הדגול בדברים בפניו ושלא בפניו על 

מיישיר את פעמי העוול הכרוך בכך ש

בית  לאהנכד ברוך הכישרונות 

בהעדר  –כך טענו  –שם  ,החסידים

מסגרת ויד מכוונת ישקיע את מוחו 

עקב גילו הצעיר שמא  ,במנהגי חסידות

ינטוש ו איך למזג בין הדבריםלא ידע 

או אז יאבדו  ,את הגמרא כמעט כליל

 כישרונותיו הנדירים בתהום הנשייה.

לאחר שכבר התפשט שמו הטוב  ,ברם

כלמדן גדול כאחד הבעלי תריסין 

 התברר כי צדק הסב ,המובהקים

 דווקא אם תמצי לומר, .במעשהו

 חממה החסידית צמח הנערהודות ל

עד פיסגה זו שאליה  לגאון ולתפארת

כשהתורה והחסידות ירדו אצלו  ,הגיע

תרי רעין דלא  ,כרוכים מן השמים

 מתפרשין.   

ויהי הנער הולך וגדול עולה ומתעלה 

עד ששנים  ,במעלות התורה והיראה

דו ספורות לאחר הגיעו למצוות נאג

סביבותיו קבוצה מסולתת של אברכי 

 בהרכנת ראש אל ,משי ופרחי חסידים

ה גדול מרבן היאז כבר . הגאון הצעיר

ל בכינוי החיבה שמו ונישא היה בפי כ

 "העילוי מפראגה".

 

 בברית הנישואין
בן שמונה ' ו, במשנתפרקלו גיעבה

את דברו בו נכבדות  ,'לחופה העשר

תו הצדקנית והחסודה מרת מינדל ב

של הגביר רבי חיים ישעיה צדרבוים 

אשר נודע בשערים כרודף  ,מוורשא

טיב הלה ה .צדקה וחסד ומוקיר רבנן

להעריך את טיבה של המרגלית 

בדמותו המבהיקה ת לוטשהנוצצת המ

והבטיח בהן צדקו  ,של חתנו המיועד

שבני הזוג הצעיר יהיו סמוכים על 

א פחות זמן של ל-שולחנו במשך פרק

בהם יוכל הגאון הצעיר  ,מעשרים שנה

לישב על התורה ועל העבודה מתוך 

 מנוחת הדעת ושלוות הנפש.



אכן קיים את הבטחתו  "שווער"ה

ובמשך כמה עשרות שנים  ,במלואה

בית המסחר . נו לצד חותנויהתגורר רב

י תש ןניהל חותנו היה באשר ברזל ל

 בקומה האחת רחשו רעשי ,קומות

ובקומה השניה  ,רףללא ה המפעל

 התנגן יומם ולילה קול התורה של

, כשהוא מתנתק החתן הצעיר

חש סביבו, כאילו לא הגיע מתרמה

 יגיעת מוחיןבעמל בתורה כך  לאוזניו.

עלה על הכתב את ואף ה ,עצומה

  .פרי תנובת רוחו, חידושיו

עובדה זו מאלפת אותנו בינה באהבת 

אשר  ,נויהתורה המרקיעה של רב

מעין התיאור הציורי מעולף תה הי

י אברהם בן הרמב"ם הספירים של רב

קולות מתדפקים "שעל אוהב השבת 

וא תפוס בשרעפיו ולא על אוזניו וה

אהבתו לתורה יחד עם  ,ישמעם"

העילאית איפשרו לו להיות  וגאונות

מרוכז כולו בלימודו במקום הרועש. אף 

 ,על עצמו באחד השיחיםהעיד נו ירב

ן אותו במתנה מיוחדת כי האלוקים חנ

מחשבותיו לשקוע בהוא ל מסוגש –

בה בשעה שמאזין גם לדברי  שרעפיוו

 .הזולת

כבר באותם שנים מאושרות ופוריות 

היתה כסתו מוטלת בין גדולי הדור, 

 הללו הכירו בגדולתו "דגול מרבבה".

נם יחכמים שההעקב היותו מתלמידי 

נהג לנסוע לפרקים  ",קצירי ומריעי"

בנדודיו אלו ביקר  .לעיירות קייט

בישראל ושוחח  חשובותבהרבה ערים 

חשוב היה  .בלימוד עם בחירי הלמדנים

לו לשוחח בלימוד גם עם למדנים 

שאינם חסידיים, להודיעם שדרך 

החסידות הולכת בקנה אחד עם גדלות 

  תורנית.

אשר  ,בעל האבני נזרהגדול הארי גם 

שנים ארוכות של הרבצת  היו מאחוריו

, תורה לטובי המוחות בפולין של מעלה

בעליהם ראו אות כבוד לעצמם אשר 

מתאבקי להימנות על קהל שותי מימיו ו

ץ שלוחים דחופים , הריעפר רגליו

שהיה אז אברך רבינו ומבוהלים אל 

שלושים -צעיר בשנות העשרים

הראשונות לחייו שיואיל נא לבקר 

צוותא חדא אצלו ולהשתעשע עימו ב

היה זה כאשר  .בפלפולי דאורייתא

נאלץ בזקנותו בעל כרחו לשהות 

לצורכי בריאות שבועות רבים 

  .צק הסמוכה לוורשאובאוטב

 

 סוחר מזן בלתי מוכר
לאחר פטירתו של חותנו עברה החנות 

חרף העובדה  .בירושה לבת היחידה

כתבי רבנות מעיירות רבינו שהוצעו ל

זו וכל אחת  היו מריבות זו אתש ,רבות

 ,"עלי יניח צדיק את ראשו" אומרת

הנות מכתרה של ינו לא רצה לירב

 ,מיגיע כפיו התפרנסוביכר ל ,תורה

באופן שאחר פטירתו תהיה בידו 

ונתת  שאתשאלה "נתשובה חיובית ל

המשיך תחת חותנו כך  ,"?!באמונה

 בית המסחר. בניהול

בראשות רבינו באותם שנים עמד 

ל כמה תלמידים ישיבה בלתי רשמית ש

אחד מתלמידיו בשנים  .מובחרים

מאוחרות יותר הוא ניהו הגאון החכם 

והסופר רבי שמחה עלברג העלה על 

הכתב בכמה במות ספרותיות ובעיקר 

בספרו "וורשא של מעלה" זכרונות 

בהילו , עניין על שנים קסומות אלו-רבי

 .ינו עלי ראשונרו של רב

כי השיעורים  ,רבי שמחה מציין בדבריו

ם רבות באישון ליל התקיימו פעמי

כלתה בשעות לא שעות, אחר שכבר 

נסוכה בחלל היתה הרגל מן השוק ו

נמשכו . השיעורים שלווה פסטורלית

כשרבינו מפיק  ,תמימות כחמש שעות

 את יהלומי החןזר ושו ,מרגליות בפיו

בלהט היה מרצה את דבריו  .ביד אמן

אהבת של חוק שכשבת ובחן ההסברה, 

השכיל ב . היטנסוכה על פניותורה 

ולהטעים לחיך  ,לפשט סוגיות עמומות

 את סברותיו הלמדניות.

אותו העלה  ,גישתו הפדגוגיתבאשר ל

דעתו המקורית של ש ,תלמיד על נס

כי על המגיד שיעור  הרבינו הית

ללמד לתלמיד מוטלת החובה לא רק 

לא רק ו ,שיעורנלמד בהתוכן  את

עליו אלא  ,מישור להנחות אותו בדרך

זו הפעם  אילוכ מו בכל פעםללמוד ע

 –מגיד השיעור  – הראשונה שהוא

אין שיטתו היתה ש .לומד את הסוגיה

כין י ,אדרבה ,צורך להכין את השיעור

שתף את יאת השיעור מיניה וביה ו

כך , התלמיד בחבלי הלידה של השיעור

 .יך לומדיםהתלמיד אגם ידע 

נו יכיצד עלה בידו של רב פלא הואל

לגשר בין עולם האצילות לעולם 

ולהקדיש נתחים נכבדים  ,המעשה

עם מנו העמוס לעייפה ללימוד מז

אחד כאשר  .תלמידים מובחרים

נו על שהוא יבנוכחות רב תבטאה

ח וח ללקומוצא זמן פנוי בין לק"

השיבו רבינו: "ההפך  "ללימוד התורה

א בין דף גמרא לדף גמרהוא הנכון, 

תלמידי  – זמן למען הלקוחותאני מוצא 

 ."היקרים

 

 באתר דזיקוקין דנורא
באותה תקופה בה שימש כסוחר, 

 ,תה כסתו מוטלת בין גדולי הדורהי

. בכתבי וזכה שמו הטוב לפרסום עולמי

נו נשתמרו הרבה יוגרפיות על רבהבי

קילוסין ותשבחות אשר נאמרו מפי 

אשר  ,קדשם של גדולי אותו הדור

שהעניקו חמה  אנשי השם,מעולם 

 . בקומתם הרוחנית ששגבה וגבהה

היו ספורות של הללו כל מילותיהם 

ואינם חשודים  ,ומדודות במאזני הדעת

כל ו ,כלל וכלל על הפרזות וגוזמאות

אחד מהם על פי דרכו הביע בסגנונו 

  .נויני את התפעלותו מרביהאופי

רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל האור 

שביקר  ,טבעות לשונוהמתון במ ,שמח

בוורשא אצל חתנו רבי אברהם 

לופטביר ]שעוד ידובר בו נכבדות 

בהמשך המאמר[ ובא בדברים עם 

לאחר כמה שעות של התענגות  ,נוירב

א כהרגלו על מבועי החכמה של

קרא בקול התרגש הגאון עד למאוד ו

גדול "כלום יודעת את וורשא איזה 

ופקד על  ,"?!מאור גדול שרוי בקרבך

קשרי ידידות של נו יעם רבתנו לרקום ח

תלמידי חכמים המנעימים זה לזה 

 לטובת שני הצדדים. ,בהלכה

 ,שלא נשא פני איש ,ובערשגוטוהר גם

 .נוייצא מגדרו והפליג בשבחו של רב

קושיא רבינו היה זה לאחר ששאלו 

חדה כציני הר הברזל והפריך מעצמו 

בתחילה  ,הרבה תירוצים שעלו במוחו

התייחס הגאון החריף בביטול לקושיא 

לאחר כמה אך  ,של האברך הצעיר

 מצא את עצמו בלאדקות של מחשבה 

רבינו התבטא בשבחו של אז ו ,מענה

 :בלא לשון מדברת גדולות ,כדרכו

 ."הפולני יודע מה שהוא אומר"

לאחר מכן בקשו הגאון לבוא בצל 

לאו מילתא , וקורתו דבר יום ביומו

היא להתחבב על הגאון זוטרתא 

המאוים שהיה בגדר "גברא דמסתפינן 

שלא בפניו אמר עליו הגאון  .מיניה"

 !".הוא כלי מפואר ,אין דבררק "

בערוב ימיו  ,שלושים שנה לאחר מכן

אחר שבא סנחריב  ,הרוגוטשובערשל 

ובלבל את כל הארצות במלחמת 

העולם הראשונה והשתנו סדרי עולם 

נו אצל הגאון יביקר רב ,עשרות פעמים

מיד כשראהו  .בשכבו על ערש דווי

"יש בידי  :הגאון קרא לעברו בצהלה

רוץ על הקושיא שהקשתם לי לפני תי

 .45"!שים שנהשל
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שמואל רוטשטיין, כי אף הוא לא זכר את הקושיא, והגאון 
 . פלא בשכבו על ערש דווי זכר גם זכר ויהי לפלא על
לכסיל רבינו יש בנותן עניין וטעם להביא את מה שהשיב 

כאוולתו, כשצעיר אחד חם מזג שלא נתברך בבינה יתירה 
תהה בנוכחותו של רבינו בקול, אם הרוגוטשובער נתברך 
גם ביראת שמים יחד עם גאונותו, שכן אינו עוסק כל כך 
בספרי יראה ומוסר. רבינו נענה ואמר לו בסבר פנים 

ות, משל למה הדבר דומה, לסוחר זוטר שמרוויח כמה חמור
פרוטות על הסחורה, ולעומתו עומד הסיטונאי, שאולי אין 
לו מכירות בכל יום אולם הוא מרוויח פי כמה וכמה, כך 
גם כן התורה היא אוצר של יראת שמים, והרוגוטשובער 



נו יאף רבי חיים מבריסק שפגש את רב

 הנופש אוטבוצק בה שההבעיירת 

לא גמר את  ,רבות בפקודת הרופאים

ף פכר את הוא א .ההלל על גאונותו

נו יחבל שלרבמה " ,ואמר ,ידיו באכזבה

אין את המסגרת הנאותה לפיתוח 

 יעל ברכידל היה ג אילו ,כישרונותיו

עושה ממנו גברא רבה בעל  יתיהי

 ."םיבכפל כפליעוד יותר, שיעור קומה 

 

 חסיד בכל רמ"ח ושס"ה
נו קנו שביתה בכל יגלי ההערצה לרב

הענוותן אך רבינו  ,רחבי פולין וליטא

הנדרסת  הכהלל שם עצמו כאסקופ

, והתרועע עם החסידים לכל מאן דבעי

 אילויתה עבה ממותניהם כשקטנו ה

, ולכן דוקא בקרב ערך אליו וישו םה

ליה השתייך ולה היה אבני עדת גור ש

 .מעמדולא בלט  ,קשור בכל נימי נפשו

הגיעו הדברים עד כדי שהגאון 

שאף הוא היה מעריץ  –מאוסרובצא 

 "קודשחילול ה"ראה  – נוינלהב של רב

נו ישתלמיד חכם מופלג כרב גדול בכך

 דעומד בפאתי אולם הטישים כאח

באוזני  תינה זאתהלה  ,החסידים

והוא נענה , אמרי אמתה –אדמו"ר ה

נו בורח מן יכי מה יעשה ורב ואמר,

י מנוסות ואין הכבוד שרודף תהכבוד ש

אחריו מצליח להדביק את צעדיו 

"אף על פי כן" עמד  .הנמרצים

"בשום אופן  דעתו עלרובצער טהאוס

ן ה ,אין להניח לו ולמלאות את רצונו

כתוצאה מאותו  ".!כבוד התורה הוא זה

  שיח אכן הוחלף מקומו.

נו ילרבניגשו כמה מנכבדי העדה 

שיתיר להם לכנותו בלשון רבים 

 ,כבר יצא טבעו ברביםמאחר ש ,"אתם"

וטובים שלא  ובאים לצל הקודש גדולים

לא  .י ביזיון וקצףוכד ,הסכינו לכגון דא

שלא  ,נו להענות לבקשתםירב אבה

ואולם לא עמדו  ,נשא על עם ה'תלה

וכשגברו הלחצים  ,י ברירותתבפניו ש

מצד הציבור השיב בחיוב בלב כבד 

שבנוכחות אנשים  ,'פשרה'להצעת 

ובינם לבין  ,זרים יקראו לו בלשון כבוד

עצמם ימשיכו החסידים לשוחח עמו 

 ותשקוט הארץ. ,וכדבר איש אל רעה

והרבה  רבינו, מושבע היהגור חסיד 

בהביעו  ,ספר בשבחו של רבול

אין קץ לא רק מצדקותו  ותתפעלה

אין  :בפומיה אמרגל .גאונותואלא אף מ

העולם מבין מאומה מגדלותו של הרבי 

פעמים  ,עובדא הבדידי הו ,בתורה

רבות שהרבי ברוב גאונותו הבהיר לי 

                                                                           
שיגע בתורה כל היום מרוויח מהמעשרות של תורתו הרבה 

 שעוסקים בספרי יראה ומוסר. יותר מאחרים 

מקורית שאין ות סוגיות עמומות בפשט

 . עלה אח ור

 

ה של וורשא ומראשי רב

 אגודת ישראל
שב על ינו לנכון לילא מצא רבאף ש

כסא הרבנות ולעשות את תורתו עטרה 

 בשעה שהיהכל זאת  ,להתגדל בה

 ,סבור שאין רצון ה' שישמש ברבנות

ואולם לאחר שבאו פריצים וחללו את 

אחר שנים  ,קדושתה של וורשא

ואין  תארוכות בהם אין פרץ ואין יוצא

אות יבלית ברירה נ ,צווחה ברחובותיה

 ,בנות וורשאנו לחבוש את כתר רירב

 יחד עם עוד כמה רבנים.

בשנים אלו בהם כיהן כרבה של וורשא 

פרש את מצודתו על ענייני העיר 

השוטפים ופעל גדולות ונצורות למען 

ף הוא א .הרמת קרן התורה והיראה

ניהל מאחורי הקלעים את תלמוד 

תורה "יסודי התורה" ולאחר מכן את 

 ואשר יצא ,המתיבתא של חסידות גור

פורה עתיר השראה לה מוניטין כבוסתן 

 את השתילים הרכים ןמהמטפח ביד או

 יצמחו לגאון ולתפארת.למען 

הדרך  היתהה קצרכרבה של וורשא 

כשהן העסקנים  ,לנשיאות האגודה

גדולי התורה העריכו עד הדגולים והן 

ן יחבאשר נ ,למאוד את שיקול דעתו

חיש מהרה . בחוש מעשי מפותח ביותר

הפך לחבר במזכירות הכבוד של אגודת 

שעל פיה ישק כל דבר  ,ישראל

ומבלעדיה לא ירים איש את ידו ואת 

 רגלו.

של אותה בעלעול חטוף בעיתונות 

אנו מוצאים את טביעות  ,תקופה

 ,על כל צעד ושעל נויאצבעותיו של רב

יצג את דעת ינו לייש שנדרש רב

היהדות הנאמנה בעניין ההצעה לחלק 

חלק  ,את ארץ ישראל לשני חלקים

אחד יהא שייך ליהודים ומשנהו 

ם בעומדו על דוכן הנואמי, לערבים

מסר נאום חוצב להבות אש לשלילה, 

הגאון דרש להגן על עמדתו של שנויש 

תות ולהוכיח באו ,רבי מאיר שפירא

ובמופתים לגדולי ליטא האמונים על 

ברכי דברי המשנה "כך היא דרכה של 

תורה פת במלח תאכל מים במשורה 

שלא  ,"וכו' תשתה ועל הארץ תישן

הרי פולין כהרי ליטא ובפולין מקנן 

עלות את קרנם של לומדי ההצורך ל

 הקמת בניינים מפוארים.בהתורה 

כאלו שאי  ,דעותיו היו מקוריות ביותר

שר להם בשום אופן להשמע מאדם אפ

ה יחד עם ישרותו הנדירה הי .אחר

נו מלא על גדותיו ברוח חיים ירב

מצאו את ר שאובתסיסה יוקדת 

ם הן בחידושים משדדי מערכות יביטוי

והן באופי חזק ויצוק מחלמיש  ,בתורה

בדעותיו במילי דעלמא והליכות 

 העולם הזה.

נו היה רחוק כרחוק מזרח יעל אף שרב

רב מהילוך המחשבה של "קבלו ממע

עם זאת היה איתן ויציב מאוד  ,דעתי"

בהיותו איש בדעותיו, כצור החלמיש. 

כאשר עלתה ברעיונו דרך פעולה , מעש

במוחו מכל סיגים מסוימת ונצרפה 

תה , לא היהעילויי הלוהט ככבשן

 בעולם להזיזו מדעותיו. מציאות

היו פעמים רבות נו ישל רב יודעות

יו לו עיני בדולח ה ,ממש מהפכניות של

את  בהן ראהו ,מעמיקים חזותה

. באספקלריא המאירה ההווייה כולה

לסוף חבריו לא ירדו  פעמים רבות

ואולם לאחר  ,דעתו בהשקפה ראשונה

נו ראה את ינוכחו לראות כי רב מעשה

 ,קים אשר בקרבוהנולד בחכמת אל

 אמת ויציב. ,צדקו דבריו כולם

 

 הבן יקיר לי אפרים
יתה נו עלי אדמות לא הישל רבדרכו 

כפי שהוזכר שבימי ו ,סוגה בשושנים

כל היה  , וגםיתם מאביויתהתו ילדו

וברם  ,ימיו ידוע חולי ומלופף ביסורים

והו יאכל אלו לא הכריעוהו ולא הנ

נו ירב ,מלעסוק בתורה בכל כוחו ואונו

העיד על פעם על עצמו שעליו נאמר 

"לולי תורתך שעשועי אז  הפסוק:

 ניי".אבדתי בע

אף טעם  ,סורים של אהבה אלומלבד י

נו את טעמו המר כלענה של כאב ירב

החביב עליו  ,כשבנו רבי לייבל ,השכול

עידון כל רואיו יאשר  ,כאישון עינו

לא הוא,  יגידון כי ברא כרעא דאבוה

. מת בדמי ימיוו ,קצבו לו שנים רבותנ

ריו כפרח דומה היה ליודעיו ומכ

 אשר אלמלא נקטף ,שנקטף בטרם עת

כולו לבשם את העולם היה עתיד 

 בניחוחו.

ברי לשרבינו מאורע זה שבר את 

 ,ובמשך זמן ארוך שחה קומתו ,שברים

רבו האמרי אמת והרבי הקדוש 

 ,גרו לו אגרות תנחומיןירובצא שטמאוס

שאמנם שימשו במידה ידועה כצרי 

נו יברם עדיין לא קיבל רב ,למכתו

 ., ותעל שועתו אל האלקיםתנחומין

הוציאו  ,למעלה משנה לאחר פטירתו

 ,נויובראשם רבשל הבן, מוקירי זכרו 

קונטרס מחידושי תורתו מפרי ביכורי 

שמו  וקראו אשר נקטעו, נעוריו

  .בישראל "גור אריה יהודה"

את רבינו מכתיר זה, בפתיחה לספר 

ומכלל דבריו  ,בנו בכתרי המלאכים

כרוב צח כ יחס לו מעלהמימשמע ש

שירד ממרום לעולמנו לכמה שנות 



עלה ונתעלה בסערה  עד אשר ,חסד

 .השמימה ברכב אש וסוסי אש

בספר מתגלה הבן כגאון מן השורה 

אשר נהירין ליה שבילי  ,הראשונה

הסוגיות החמורות שבש"ס כשבילי 

 א דופןבכישרון פלפלני יוצ .דוורשא

עושה את כל הש"ס ככדור ומעניק 

 .נים חדשות לסוגיות רבות מספורפ

אין לה וישראל להאבידה גדולה 

 תמורה.

 

של משרות  'ותאמינ ההו'י תש

 תורתיות
הגאון רבי של רבי בא יום פטירתו 

קשר לו מספד רבינו  .מאיר שפירא

וקרא בקול גדול  ,בבכי תמרורים

"מי שבנה  :שהרעיד את אמות הסיפין

בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו"... 

לאחר תום ימי  וגעה כל העם בבכיה.

בדברים עם מנהלי הישיבה האבל באו 

לדון בכובד ראש  ,גדולי ישראל

מקום מתאים בראשות  ילוימ בשאלת

 ימלא את החלל החסרר שאהישיבה 

בין  ,אחר רבי מאיר שפירא זצ"ל

ההצעות כבדות המשקל שהועלו על 

ואולם הוא סירב  ,נויחן היה רבהשול

 בכל תוקף עד שההצעה ירדה מהפרק.

לכהן כראש ישיבת  זו, מלבד ההצעה

נו לאחר יאף הוצע לרב ,חכמי לובלין

פטירתו של רבי יוסף חיים זוננפלד 

לעלות ארצה ולכהן כרבה של 

 להיענות נויבתחילה שקל רב .ירושלים

ומשראו כך בני  ,הצעהל בחיוב

לוורשא לקראתו שלחו  ,ירושלים

משה בלוי מראשי  הרבכשגריר את 

בצל קורתו  ההלה שה ,אגודת ישראל

נו התרשם יורב ,נו כמה שבועותישל רב

 חיובית מן הרעיון.

ם של בני לבסוף חזקו עליו טענותיה

כצאן אשר אין  וורשא "על מי תטשנו

כניותיו לעת ו" ושמר את ת?!להם רועה

אמנם ההצעה אם . היה אומר: מצוא

 ,ח אל הפועליצאה לבסוף מן הכ לא

בישם אותי כבר ואולם רבי משה בלוי 

ונקשרתי  ,בניחוח של ארץ ישראל

 .אליה בעבותות אהבה בל ינתקו

שעה ולא עלה נו הילבסוף נטרפה לרב

 . בידו לחונן את עפרה של ארץ הצבי

 

 ר ובמצוקוצמב
עוד כמה שנים בטרם עלה הכורת על 

 ה,רופיהפזורה היהודית שבארצות א

חזו גדולי ישראל בעיני רוחם את 

כחכם רבינו  .הרעה המיועדת לבוא

העדיף מנביא מישש היטיב את הדופק 

י הרעה, של כלל ישראל וצפה את פנ

לא מילל ולא פילל עד היכן שאף 

מדים מפלצתיים ימ לוא יגיעו,הדברים 

 גזירה.יהיו ל

הוא התחבט קשות בשאלה, מה יפסוק 

, ר ה' זו הלכהלחפצים לשמוע ממנו דב

כיצד  ,הולנהנים ממנו עצה ותושי

אשר בעליהם לנהוג, האם לנוס 

? סוף שאר בפוליןישאם הרוח או להית

שב ועל נוטה לצד ' של רבינו וקפס

 .'תעשה עדיף

אב תרצ"ט פרצה המלחמה בבי"ז 

ת שלממ .במלא תוקפה ועוזה

האשמדאי הנאצית גמרה אומר למחות 

ה'  ,ישראל מעל פני האדמה זכראת 

הללו במהירות שיא כבשו  ישמרנו.

שזה קרוב  ,בסערה וחרי אף את פולין

לאלף שנה לא פסק קול התורה 

מלהדהד בבתי המדרשות שלה, והחלו 

לשלוח את בניה היהודים ברכבות 

 אש הכבשנים.מלתעות המוות אל 

כשהגיעו הפולשים לוורשא אסרו 

ים נו בברזל ונחושתייאת רבהצוררים 

יתירה לחקירה צולבת, בגסות  והוגררו

ללא רחמים שאלוהו בקול נוקשה: 

"כרב העיר ידועים לך בוודאי 

הסגירם  ,ם של בעלי המאהיהתוכתוב

 ".יבולע לך פןלידינו 

ניסה להתחמק מהם רבינו 

כי ידוע לו  השיבו ,בדיפלומטיות

כתובתם של הלמדנים ולא של 

הגבירים, בתגובה הנחיתו הצוררים 

דם  פרץ של, מהלומה אדירה על פניו

החל לזלוג על מורד לחייו, אותם רשעי 

 ,זעו ממעשה הנבלהעעולם לא הזד

וביקשו לצאת נשכרים במעין כופר 

אם לא עלה בידם  .נוינפש תמורת רב

להשיג את כתובתם של העשירים לכל 

הנות מהטרף יהפחות יוכלו ל

עתא דשמיא עצומה יבסי .ידיהםשב

עלה במוחם של כמה יהודים יקרין 

כסף לשעת ברכין לבוא מצוידים שבע

מיטת  לאנו יוכך שוחרר רב ,הצורך

עד  ,ם ימיםיעליה שכב כשבועי ,ליווח

 שחזר בס"ד לאיתנו.

ליבו לסכנת החיים  תנו אילא שת רב

המוחשית הנשקפת לו והקהיל קהילות 

הוא אף פיקח אישית על בחורי  .ברבים

 ,החמד שעסקו בתורה בחירוף נפש

מתיקא  מיניזקם ועודדם בכל יח

תו מהמצב ובסימא לבל יראו ובל יח

ים יהנואש וחסר הסיכוי שהם שרו

 בתוכו.

נו יפז עמדו לרב-י הזדמנויותתש

ינצל מגיא הצלמוות וגזירה לה

לא  מלמעלה היתה זו שאת שתיהן

ההזדמנות  .מטעמים שונים ,ניצל

 ,תה לו לבדוהראשונה שניתנה הי

כדמות ציבורית חשובה היה ביכולתו 

, רצות הבריתג אשראי כניסה לאלהשי

פרד ינו סירב בכל תוקף להים רבבר

היקרים, תורתו אשר למד  מכתביו

באף, פרי דם ויזע של עשרות שנים 

 די שינה.מנוד

 ,נו על ידי העסקנים המסוריםינשאל רב

שפעלו ללא לאות למען שחרורו ולא 

 ,נו גאון עולםיהבינו לרוחו: "הלא רב

את  לא יקשה בעדו לכתוב מחדש

הניף  ,", "נו"?ספריו ולשחזר את תוכנם

, נו את ידיו בתנועת ביטולירב

עמל של שנים צעירות "הכתבים הם 

 ולאו מילתא זוטרתא היא". ,ומוח רענן

אשר יתה כההזדמנות השניה ה

במחווה הציעה הכמורה הפולנית 

הלוא  ,יוצאת דופן לשלושת רבני הגיטו

ורבי שמעון  ,רבי דוד שפירא ,נוירבהם 

 .להחביאם עד יעבור זעם ,שטוקהמר

שה ישבו במועצת חירום והעלו והשל

והגיעו לבסוף  ,שיקולים לכאן ולכאן

למסקנא המרטיטה עד דמעות, כי 

בגיטו אין אמנם כל צורך ברבנים פוסקי 

ואולם היהודים השבורים  ,הלכות

שדרכם למיתה יוכלו להתחזק בנוכחות 

מוטב כי ובשל כך  ,של דמויות הוד

  .ושאריי

 

 מרד גיטו וורשא
מרד גיטו וורשא תופס ללא ספק מקום 

יש  ,של כבוד בדברי ימי השואה

דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי, 

מבצע הרואי זה היה של מודים והכ

בהם דם  ,יחיד במינו באותם ימים

השיבו היהודים  .ישראל נשפך כמים

מלחמה השערה והחזירו לרודפיהם 

 מנה אפים. 

נו אודות המרד ידעתו של רב ברבד

שתברו הרבה קולמוסים, שכן רובם ה

ככולם של גדולי ישראל ראו את המרד 

בעין שלילית, ואולם ישנם כמה וכמה 

לכאורה אשר  ,עדויות של עידי ראיה

טוענים  ואלו ,לפי תומםמסיחים הם 

פשר ינו איבלהט, שלא זו בלבד שרב

כך אלא שאף ראה ב ,לחולל את המרד

חוב קדוש וראשון במעלה. ביומן גיטו 

 ,מקור נאמןוורשא מצוטטת עדותו של 

נוכח בשעת מעשה, יקרא היה אדם ש

 ומעשה שהיה כך היה: .הקורא וישפוט

כמה שבועות לפני פסח תש"ב החלו 

לזרום שמועות אודות מבצע של 

 ,הגרמנים לטהר את וורשא מיהודים

כמתנה לאותו איש צר ואויב היטלר 

, העסקנים הפעילים הסתודדו זה ימ"ש

ם זה ולבסוף יצאו פה אחד בהחלטה ע

נחושה וחד משמעית: "פנינו מועדות 

 למרד".

לאחר קבלת ההכרעה מקפיאת הדם 

פנו למעונו של רבי מנחם זמבא, קרעו 

אותו באחת משרעפיו ומעיסוקו 



ל כספחת העיקרי בימים הקשים לישרא

 בנו יחד עמואלו בהלכות קידוש ה', ולי

יותיה וית המרד על שלל זויאת סוג

 בטיה.יוה

 ,לאחר כמה דקות של הרהורים נוגים

נו ואמר: "אינני מסוגל להבין ינענה רב

כלל כיצד העם חכם ונבון היה לצאן 

לטבח יובל באין פוצה פה ומצפצף, 

ם יצעד זה מתבקש היה מאליו שנתי

ואולם כעת טוב מאוחר  ,מקודם לכן

 ".!מלא כלום

י תעמידים בפנינו ש"אילו היו מ

, "או להמיר את נויברירות" המשיך רב

או אז כשבחרנו למות  ,נו או למותדת

היינו מקיימים מצוות קידוש ה', ואולם 

י דרכים תכעת שאין מעמידים בפנינו ש

אזי הדרך היחידה לקיים מצוות קידוש 

ה' היא על ידי הנקמה בצרים הקמים 

 עלינו לכלותינו".

 גיטוהלחיסול כשקרב היום המיועד 

כינס רבינו את יושבי הגיטו לאסיפה 

, אחיינו של ר' אברהם זמבאדחופה. 

הזמן ": רבינו שהיה בין הנוכחים, מספר

התאריך מתקרב כבר  ,עושה את שלו

סוף אדר, ר' מנחם קורא לאסיפה 

בביתו את הרבנים הגרים בסביבתו 

וכו', דנים על המצב מחליטים להכריז 

 ראש חודש בעל תענית ציבור בער

 . ..ניסן

במיוחד בביתו של הגאון זצ"ל התאסף 

קהל רב. הבכיות והיללות קורעות 

שחקים. הגאון זצ"ל אמר דברי 

התעוררות בהתלהבות עצומה. כותב 

השורות זכה לא פעם לשמוע את הרב 

בדרשו גם בדברי התעוררות, אבל 

הפעם התעלה על עצמו כאילו לא הוא 

רק קולו המדבר. התפשטות הגשמיות. 

נשמע. בדבריו קרא הרב זצ"ל 

להתחזקות ולביטחון, וחלילה לא 

אש אפילו חרב חדה מונחת על ילהתי

צווארו. "יודע ה' דרך צדיקים" קורא 

וכן  – דרך הצדיק הוא ,הרב מעומק לבו

"כי יודע ה'", הקב"ה  – צריך להיות

יודע מה שהוא עושה ואשר לפניו, ועל 

כן לכל אחד צריך שיהיה לו בטחון 

תאבד"  –בהקב"ה, "ודרך רשעים 

יתירה  !לעורר יאוש, אין תקוה, תאבד

מזו, אין הוא מכניס עצמו בכלל הזה, 

אלא רק לאחרים אומר "תאבד", אתה 

תאבד. "אין לנו ללכת בדרכיהם" קרא 

כשדמעות חמות זולגות  מנהמת לבו,

יאש גם ימעיניו. לבטוח בה' ולא להת

 "ברגע הזה.

ר החל מבול של יריות בערב פסח בבוק

כשהגיעו הנאצים  .טולשטוף את הג

לזירה ציפתה להם הפתעה בלתי 

 .מלבבת, הקרב החל לחיים או למוות

שלושה ימים נצבע הגיטו בדם ואש 

מות של חללים יערותמרות עשן, כש

 .ים היו למאכולת אשמשני הצדד

בי"ט בניסן פקעה סבלנותם של 

פתחו את צינורות הגז , הארורים

 .ם והפציצו בית אחר ביתיהעירוני

 ,נו חפץ היה לברוח למקום בטוחירב

ואולם לא היה ביכולתו לעשות זאת 

 .הבלתי פוסקים עקב חילופי האש

סבור  ,תו באצבעהלבסוף סימנה לו ב

י חלפה היה לתומו כי ברצונה לרמז כ

הסכנה ומיד יצא לרחוב החשוף 

 לסכנה.

כמה שניות לאחר מכן פילח כדור אויב 

 ,נויללוח ליבו הקדוש ומיד כרע רב

רבץ כארי על  ,האריה דבי עילאה

במשך שעות היום לא היה  .משכבו

נו לדעת יסיפק ביד אנשי שלומו של רב

לפנות ערב ואך נעשה עמו, את אשר 

ן ביתו פסעו לכיוו ,כשנרגעו הרוחות

ספר ינו וגילו לחרדתם את של רב

 תורה כשהוא מתגולל בעפר.ה

מיאנו  ,כמעט לקו בשבץ לבהללו 

להכיר במציאות הכואבת שלוקח 

אדונם מעל ראשם, ואחר כמה דקות 

התעשתו ואמרו זה לזה: "עלינו למהר 

נו בטרם יבואו הצוררים ית רבלקבור א

ויקחו את גופתו ויעשו בה כטוב 

 בעיניהם.

קצר של קבורה חפרו בור באחת  סקבט

מחצרות הבתים והניחו שם את גופו 

מניחים רגבי עודם נו, יהקדוש של רב

זלגו עיניהם ללא  ,עפר על גופו הקדוש

שופרא  על האי ,הפוגה דמעות רותחות

 ארעא במיתה כה משונה.דבלי 

כשהונח הרגב האחרון ונסתם הגולל, 

נסתם באחת אף הגולל על יהדות 

הלב הגדול של  ארת.המפו וורשא

הדמות הרוחנית שעמדה על גביהם 

ומכאן  ,הגיטו חדל מלפעום של יהודי

יתה הדרך לנאצים ימ"ש קצרה ה

 להשלים את המלאכה.

כשהודיעו  ,שנים לאחר מכן שש עשרה

פעלו  ,ריסת הגיטוהשלטונות פולין על 

עלות הנו ליכמה ממוקירי זכרו של רב

רבת  יהיבהלו .את עצמותיו ארצה

משתתפים בנוכחות כ"ק מרן בעל 

ועוד כמה מגדולי  ,מגור "בית ישראל"ה

נו בהר המנוחות, ינטמן רב ,החסידות

כששאיפתו הישנה לחונן את עפרה של 

ארץ ישראל שלא זכה להתגשמותה 

 .לאחר מותו נתמלאה ,בחיי חיותו

הקב"ה שעושה רצונם של צדיקים 

פצו ותשוקתו של אותו מילא אחר ח

, קידש שם שמים בחייו ובמותוש ,צדיק

 הי"ד.
* 

 קופה של רוכלין
 קצותלה מהראויבצאתנו מן הקודש, 

קווים לשיטת מעט ט ושרטלפרק מיוחד 

אינה משימה זו  מתלימודו. השל

 ,מקוצר המשיג ועומק המושג ,ינוביד

פטור  –מהשתרע, ברם  צעקצר המ

סקירה . להלן בלא כלום אי אפשר

של  חלקית ובלתי ממצה על תוכנם

חלקם אשר  ,חלק מזערי מחיבוריו

הגדול לא ראו אור עולם או אבדו 

 בשואה האיומה.

המוציא לאור  –רבי מנחם מנדל כשר 

של הבימה התורתית בעלת הרמה 

רבינו הגבוהה "דגלינו" שלשם הכניס 

נו, יהתבטא על רב –חלק מחידושיו 

שהוא כקופה של רוכלין שיש בה מכל 

מו: רב טוב שישנו להקב"ה בעול

ובער, עמקות של ש"בקיאות של הרגוט

האבני נזר, ישרות של האור שמח, 

חריפות של החידושי הרי"ם, פלפול 

ס בעל הבית 'של רבי יצחק שמעלקי

יצחק, ופוריות בחידושים של רבי יוסף 

 ל".יענג

כתוצאה מכך כולם ראו בו אחד 

משלהם, הפולנים ראו בו פלפלן שבונה 

על גג, מגדלים מחוטבים לתפארה גג 

ובן הישיבה הליטאי ראה בו משיטת 

הצווי דינים הבריסקאית, והצדק היה 

מיזג את כל רבינו אם כולם, שכן 

הדרכים לכדי הרמוניה נפלאה כשהם 

מסייעים אהדדי ואין מעלה אחת 

 כותה של רעותה.יפוגמת בא

 "תוצאות חיים"נו יספרו של רב

שהוקדש לזכרו של חמיו מגלם את כל 

, יש בו ידע חובק המכלול האמור

זרועות עולם, ועמקות המבהילה על 

הרעיון, חוט של גאונות שבפשטות 

נסוך על גביו, ויש בו קורט של חריפות 

שאיננה יוצאת מהשיטה, ואף מקומו 

 של הפלפול לא נפקד.

לא זו בלבד שיש בספר חידושים רבים, 

אלא שאף נדמה לכל המעיין בו 

בה ביסודיות ומנסה להבין את קו החשי

של המחבר כי החידושים קלחו מפיו 

בשטף כמעיין המתגבר ונהר שאינו 

שאחד מגדולי הגדולים  , עדפוסק

שבדור התפלא, כיצד תירוץ שהוא 

נו משיגו כלאחר ירב ,עמל עליו זמן רב

מהירות "חלק  היה בכח חידושו גם .יד

שטף  תקלות מרוצ ",המחשבה

 המחשבות ודימויי המילתא למילתא.

וגדוש מזן אל זן  ספר זה מלא

ים מכבשונם של יבחידושים אנליט

. נו השיגם מדעתויגדולי בריסק שרב

כאחד מספרי ספרו נחשב לא לחינם 

דה של ות הכבהיסוד בהבנת הלומד

הלכות שבת, הרבה מונחים וגדרים 

שרווחו בין כתלי בית המדרש בהלכות 

 נו.        ישבת והמסתעף מקורם בדברי רב

 ,תוצאות חייםע, ה הידוזמלבד ספרו 

כמו ספרו  ,יםנוספ ינו ספריםחיבר רב



ונפל  ה לדרעיהיעל המכילתא, שם גלי

בעיקר התעלה ו, נהורא בחללא דעלמא

לרום המדרגה חיבורו על עשר קדושות 

בו הוא מרכז חומר רב בסוגיות אלו 

על אופניו, ניתן לומר  ומסדרו דבר דבר

. טעמו לא בא כבושם הזה"בפה מלא: "

 . טוב ה' וראו כי

קובע ברכה לעצמו ספרו "זרע 

אברהם", שהוא קובץ מכתבים שלו עם 

ידידו רבי אברהם לופטביר חתנו של 

אותו  ]שכבר נזכר אודותיו[.האור שמח 

היה  ,חתן שנפטר בחייו של חמיו

מגדולי הגאונים בקרב התלמידי 

לאחר פטירתו  .חכמים הצעירים שבדור

שמו על נו את החיבור יהוציא רב

והוא מעוטר בהסכמותיהם  ,זכרוול

הנלהבות של האמרי אמת והאדמו"ר 

 רובצא.טמאוס

נו ישכהגדרתו של רב ,בספר נראה

 ררוגוטשובהלספר מכתבי תורה של 

שני אריות " :עם רבי מרדכי קלואינא

במידה ידועה  ".מתקוטטים זה עם זה

קלופדיה יצלראות בספר כעין אנאפשר 

 העיון.טא ל'לומדות' והבקיאות של זו

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 סיפור
 אכסוף נועם שבת

היה זה בשנת תשכ"ז, מלחמת ששת 
הימים באה על סיומה, כשאחריה שיכרון 
החושים המוחלט. ההרגשה הכללית 
שמילאה את חלל האוויר היתה: "כוחי 

 ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה". 
תשע עשרה שנים של שלטון חסר 
שלמות באו באחת לקיצם. אלו שאין 
דעתם דעת תורה, שמרו את הקרדיט 

 . לחיילי צה"ל
תחושת פורקן חסרת מעצורים משלה 

בכיפה, וכדרכה של אווירת הפקרות אז 
ושילוח רסן אינה מביאה בעקבותיה 
דברים טובים, יחד עם הפולחן לראשי 
השלטון והרמטכ"לים, אשר כביכול הם 
אלו שגרמו לנס, בו זמנית, היתה 
התגרות מכוונת בחובשי הכיפות, 
כשבהקפדה גדולה טרחו ועמלו לזלזל 

י ישראל, ולמרוט את עצביהם של בקדש
 שומרי הדת והמסורת.

התגרות זו דרשה מן המתגרים 
התעלמות מוחלטת מהעובדה המביכה 
שראשי השלטון עצמם הקצו שטחים 
נרחבים שישמשו כשדות קבורה להמוני 
החללים הצפויים ליפול בקרב ממלחמה 
חסרת סיכוי זו, מלחמתה של כבשה 

שיניים. בודדת מול שבעים זאבים בעלי 
כשבדרכים שמימיות ובלתי מובנות 
לשכל בשר הגיעה הישועה, התגלו הללו 
כבעלי זיכרון לטווח קצר ביותר, ושכחו 
כליל את אווירת הנכאים ותחושת חוסר 
האונים שאפפה את כולם אך ששה ימים 

 קודם לכן.
שלומי אמוני ישראל שבירושלים, 
הופתעו לגלות פתאום שחברת אגד, 

אז בימי השבת, החלה שלא פעלה עד 
לפרוץ גדרות בגיבויו של שר התחבורה, 
וכמו להכעיס הפסיקה לשמור שבת 
בתחומי מקדש מלך. כדרכם של גוברין 
יהודאין החלו להתארגן הפגנות מחאה, 
אך אלו הושמו ללעג ולקלס, ולא הביאו 

 לתועלת ממשית לביטול רוע הגזירה.
לאחר מתן שיקול דעת ומחשבה 

לנסות לפעול בדרכים  מעמיקה, הוחלט
דיפלומטיות, באצעות ניהול משא ומתן. 
עקב כובד משקלו של התפקיד, הועמדו 
בראש המשלחת אנשים של צורה, הלוא 
המה רבי ישראל שמעון קסטלניץ ורבי 
משה אדלר, מנשואי הפנים בחצרות 
החסידיות, הללו יעלו למעונו של שר 
התחבורה, לדבר על לבו לבטל את רוע 

התקווה היתה קלושה ששר  הגזירה.
ששכח זה מכבר  –התחבורה עז המצח 

את הגירסא דינקותא שלו וזה עידן 
ועידנים שלא הראה את פניו בבית 

ייעתר  –הכנסת ולו לביקור נימוסין 
לדבריהם היוצאים מן הלב, וישנה את 

 עמדתו.
כבר בתחילת השיחה חשו 
המשתתפים כי הם מדברים וזורים לרוח, 

ופתחו בדרשה חוצבת  אך לא נרתעו,
להבות אש בשבחה של השבת. הללו 
הטעימו בפאתוס את החובה הקדושה 
לשמור על כבודה ולמנוע מלחלל את 
קדושתה. דבריהם עלו בתוהו. אחר שעה 
ארוכה של ניסיונות נפל, החל הייאוש 
לחדור לליבם, וכבר כמעט חדלו להאמין 

 כי יש עוד תקווה במצב סבוך זה.
שהיה מיקיר חצר רבי משה אדלר, 

ויז'ניץ, גמר בדעתו, כי מאחר ולא נראית 
שום דרך בעולם לחדור ל'שכלו' של 

האיש ולשנות שם תפיסות יסוד, פרי 
שטיפת מוח בלתי פוסקת של שנים 
ארוכות כנגד כל הקדוש והיקר, יש למקד 
את המאמצים בניסיון לחדור ל'נשמתו' 
היהודית הקבורה תחת מחצלת של קנים, 

 חוס עם עני ואביון אולי ירחם"."אולי י
בצעד מפתיע ובפנייה חדה הסב רבי 
משה את השיחה לפסים אישים: "מהיכן 
שורשיך?" שאל את השר בנימה 
ידידותית. "מעיר פלונית שבפלך פינסק", 
ענה הלה בגאווה בלתי מוסתרת. ראה 
רבי משה שהשר גאה בעברו הדתי, וקרא 
 לעברו בהתרגשות: "כלום יודע אתה מי

התגורר בפינסק? הלא הוא הצדיק רבי 
ה -אהרן הגדול מקרלין, מחבר הפיוט "ק

 אכסוף נועם שבת!"
בטרם היה סיפק ביד השר לפצות פה, 
המשיך אותו חסיד למתוח קווים לדמותו 
של רבי אהרן הגדול, ולתאר את המהפך 
הגדול שחולל בביטוייו הקדושים בשיר 
מלא הערגה והכיסופים, להתענג 

של השבת וליהנות מזיו נועמה. מדובשה 
כך המשיך לטוות בקול את פתיל 
מחשבותיו, כשהוא מתרגם את המילים 
הקדושות לשפה המדוברת. תיאר 
כיסופים אינסופיים לטבול בנהר היוצא 
מעדן לטהר את ישראל ולקדשם 

 בקדושה העליונה.
תוך כדי שטף הדיבור, החל אשד של 
דמעות לשטוף את פני השר, נשמתו 

ומה לובתה במדורת בית המוקד הרד
שהצית רבי אהרן הגדול, מדורה של 
הרהורי תשובה ואהבה לוהטת לשבת 
המלכה. בקול חנוק מבכי כבוש הודיע 
חגיגית לחברי המשלחת כי בקשתם 
התקבלה. על אתר טילפן לבעלי חברת 
אגד, והודיע להם בהחלטיות לבטל את 

 החלטתם.
תכף בשבת הבאה לטובה דאג השר 

לכך ששני אוטובוסים יחסמו את  אישית
מבואות היציאה מהתחנה המרכזית, 

 וליהודים הייתה אורה.
כח פלאי היה לו לרבי אהרן הגדול 
מקרלין בחייו, דור של שמונים אלף בעלי 
תשובה העמיד. כוחו זה יש בו אפוא 

אורח צדיקים כאור  –מסוד הנצחיות 
 .נוגה, הולך ואור עד נכון היום

 

 הרב זאב קופלמן  לתגובות:

 

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
>>> 
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