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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 תשע"ז יתרו פרשתל אספקלריא

פנינים  –אשרי האיש 

והארות מכל הדורות / 

 קלארישראל אברהם 
המזמור אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 וח"ט(ש' מד)הזה משובח מכל המזמורים 

אשרי האיש ולא אשרי אשה? 

 ?'כאילו מלמדה תפלות'
מדבר על התמדת לימוד  "אישהאשרי "

האם גם נשים  , כי אם בתורת וגו'.התורה

 בכלל זאת? ואולי רק אנשים?

במסכת עבודה זרה מצאנו דרשה: "אשרי 

אשרי איש ולא  לא אשרי אשה?איש ו

אשרי אשה? אמר רב עמרם אמר רב: אשרי 

, רבי נער מי שעושה תשובה כשהוא איש

יהושע בן לוי אמר: אשרי מי שמתגבר על 

 . גיבור יצרו כאיש

א  שם נדרש כך על הפסוק בתהלים קיב,

' ועיין תוספות אשרי איש ירא את ה''

 שם.  

ק 'עת בינה לעתים )ר"ע פיגו, חלב

ספרים,  משפט', דרוש א, דף ב ט"ג( ועוד

מבארים שלא בכדי לא דרשה הגמרא כך 

על 'אשרי האיש', שהרי על 'אשרי האיש' 

אכן כי  ולא אשרי אשה?"אין שייך לשאול "

 .(כ)סוטה הן במסכת  !!אין זה שייך באשה

יהושע במחלוקת תנאים  ביהכריע ר

"המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה 

 !ת"ְפלוַת 

דברי שלום כתב גם כן שמטעם זה  ובספר

 ף על פי כןאכי  נזכר כאן האיש, ומסיים

, ועל כן אמר 'אשרי'בכלל ההינן נשים ה

א( "אשרי כל ירא ה'" לרבות  לקמן )קכח,

 אשה.

וראה ב'זה השער' )רז"צ אברהמוביץ( 

לבאר על פי זה איך ננעץ סוף התהלים 

 בתחילתו, עיי"ש. 

 

שיא על קושיית קו =תירוץ טוב 

  ...התוספות

ב'זהב שיבה' )רנ"ש אלגאזי, על ע"ז גם 

כתב כן, אלא שהביא זאת כקושיא על  שם(

תירצו תירוץ אחר , מדוע דברי התוספות

שלפי שאינן שייכות בפשיטות לא תירצו ו

 – .1ונשאר בצריך עיון ?בתלמוד תורה

 בזה כמה תירוצים: נאמרואמנם 

ב'שארית גזי רבי יום טוב אלתירץ  האחד:

שהתוספות  :3נכד 'זהב שיבה' הנ"ל ,2יעקב'

לשיטתם ממסכת ראש השנה שכל מצוות 

עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות, הרשות 

ולדעה  ,4בידן לקיים, ואם קיימו מצוה בידן

נשים הרשות בידן ללמוד תורה, זו 

 .ומקיימות בכך מצוה

עוד תירץ בשארית יעקב )הנ"ל(  השני:

בתורה שבכתב, ולימוד שייכות הנשים ש

ששייכת בהם. וראה עוד בשמע  הדינים

שכיון ששייכת בתפילה שייכת  5שמואל

 .באמירת הקרבנות

בשמע שמואל )הנ"ל( תירץ והשלישי: 

באופן אחר, שסברו התוספות שכיון 

הולכת שמתחלקות בשכר התורה של 

 ילדיהן לבית המדרש, וההמתנה לבעליהן

עדיין אין מובן (, לכן .; סוטה כא.)ברכות יז

מדוע לא שאלה הגמרא 'אשרי האיש ולא 

אשרי האשה?', שהן בגדר 'בתורת ה' 

חפצו', שעושות כך לפי שחפצות בתורה, 

אף שאינן בגדר 'ובתורתו יהגה' בפועל, 

  עיי"ש.

 הרב/  לגברא גברא בין

 ליפשיץ ש"בר אהרן
אלו דברות שמעו בני ישראל 

 מפי הקב"ה ואלו מפי משה 
 ָעם ֹרַאים ֶאת ַהֹקֹוֹלת ְוֶאת ַהַלַפיַדםְוָכל הָ 

ָעם ְוֵאת ֹקֹול ַהֹחָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵשן ַוַיְרא הָ 

ַדֵבר  ַוָיֻנעו ַוַיַעְמדו ֵמָרֹחק. ַוֹיאְמרו ֶאל ֹמֶשה

ֹלַקים ַאָתה ַעָםנו ְוַנְשָמָעה ְוַאל ְיַדֵבר ַעָםנו א  

י ֶאל ָהָעם ַאל ַתיָראו כַ  ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶפן ָנמות.

ֹלַקים וַבֲעב ור ְלַבֲעבור ַנֹןֹות ֶאְתֶכם ָבא ָהא 

ָטאו.  ַתְהֶיה ַיְרָאֹתֹו ַעל ְפֵניֶכם ְלַבְלַתי ֶתח 

                                                             
הקשה כך בדרך ממה נפשך, שאם נאמר  1

שאשרי האיש יתפרש כמו הדרשא שלא ילך 

לקרקס, לא קשה קושיית התוספות, כנ"ל, וגם 

אם כהדרשא שמדבר באברהם, הרי שוב הוצרך 

 .לומר 'האיש'
 .לפרשת חוקת, דף עו ט"ד דרוש 2
ר"א בלעיש, דף ) 'דאברהם עפריה'תירץ ב וכן 3

 (.כח ט"ד
כדעת ר' יוסי ור'  הא ה"ד. ראש השנה לג 4

 .שמעון 'נשים סומכות רשות'
 עב. עמוד, ז דרוש, מכנאס מרבני, עמאר ש"ר 5

ֲעָרֶפל ַוַיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק וֹמֶשה ַנַגש ֶאל הָ 

ֹלַקים.  ֲאֶשר ָשם ָהא 

י"ט( מביא את דברי חז"ל -ברש"י )י"ט

ישראל לא שמעו מפי הקב"ה אלא שני ש

דברות ראשונות. "שהרי לא שמעו מפי 

הגבורה אלא 'אנכי' ו'לא יהיה לך'" ולפי"ז 

מבאר רש"י את הפסוק משה ידבר 

והאלוקים יעננו בקול שמדובר על שמונה 

הדברות האחרונות שאותם דיבר משה 

 והאלוקים ענהו בקול.

מקור הדברים ממכילתא וכן בגמרא 

מכות )דף כ"ד( שדורשים על מסכתא 

הפסוק 'תורה צוה לנו משה מורשה', 

'תורה' בגימטריא תרי"א, שהם תרי"א 

מצוות שנצטוו ישראל מפי משה. ומקשה 

הגמרא דאיכא תרי"ג מצוות, ומיישבת 

 'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום. 

מקור לשיטת חז"ל שרק את שני הדברות 

 הראשונות שמעו מפי הקב"ה

שיטה זו אינה קבלה בעלמא דיש לזה 

מקור בתורה. אחר עשרת הדברות כתיב 

ט"ז( וכל העם רואים את הקולות -)ט"ו

וינועו ויעמדו מרחוק ; ויאמרו אל משה דבר 

אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוקים 

פן נמות.   כלומר כלל ישראל בקשו שלא 

לשמוע עוד את המצוות מפי השם אלא 

וה אימתי אמרו זה אם אחר מפי משה. ותמ

עשרת הדברות הלא לא היה תכנית 

להשמיע להם רק עשרת הדברות ומה להם 

לבקש על כך.    על כן ביארו חז"ל דבקשה 

זו איירי אחר שני דברות הראשונות.  

הוכחה נוספת ומוחצת לשיטה זו הינה 

מלשון הדברות עצמם )אבע"ז כ א(, שרק 

ראל בשני הדברות הראשונות נצטוו יש

בלשון נוכח 'אנכי ה אלוקיך', 'לא יהיה לך 

אלוקים אחרים על פני',  ואילו בשאר 

הדברות מוזכר הקב"ה רק בלשון נסתר; 'לא 

תשא את שם השם אלוקיך', 'כי ששת ימים 

עשה ה'' וכו'.   מוכח מתוך הלשון ששתי 

הדברות הראשונות הם מפי הגבורה 

 והשאר מפי משה.

היא עצומה  אמנם הקושיא על שיטה זו

דבתחילת עשרת הדברות כתיב "וידבר 

הדברים האלה לאמר" וכן  כלאלוהים את 

בפרשת ואתחנן כתוב; "את כל הדברים 

האלה דבר אלוקים אל כל קהלכם"   ואיך 

 שייך לומר שאיירי רק על חלק מן הדברות.   

 



 

 2עמ' 

השיטה בחז"ל שכל הדברות שמעו מפי 

 הקב"ה

חלקו ואכן מצינו אצל רבותינו במדרש ש

על זה )הובא אף ברמב"ן בהשגות על סה"מ 

עמוד טו במהדורת פרנקל(. וזת"ל: "ריב"ל 

אמר; שני דברות שמעו ישראל מפי הקב"ה, 

'אנכי' ו'לא יהיה לך', ורבנן אמרי; כל 

הדברות שמעו ישראל מפי הקב"ה. אמר ר' 

יהושע דסכנין  בשם ר' לוי; טעמא דרבנן, 

תה דהא אחר כל הדברות כתיב דבר א

עמנו ונשמעה. שמעינן מהכא שדעת רבנן 

שכל עשרת הדברות נאמרו מפי הקב"ה.    

אך קשה לדבריהם כנ"ל מדוע אם כן ביקשו 

בני ישראל ממשה אחר עשרת הדברות, 

'דבר אתה עמנו' בשעה שרק עשרת 

ט"ז( יישב -הדברות נדבר עמם? ברשב"ם )כ

זה וכתב; "ואלמלא אמרו כך, יש לומר 

הקב"ה כל המצוות  שהיה אומר להם

מפיו".  אך לפי זה יוצא שאין משמעות 

מיוחדת לעשרת הדברות על פני כל מצוות 

התורה, ומה שרק אלו נאמרו לישראל הוא 

משום שאז לא יכלו ישראל לשאת עוד את 

קול ה' ולכאורה בכל המקורות לא משמע 

כן ויל"ע. אכן ברמב"ן כותב )כ טו(; "כי 

עליהם כל חשבו שירצה האלוהים לדבר 

המצוות, והקדוש ברוך הוא הודה 

לדבריהם, כי כן היה החפץ לפניו שלא 

 ישמיעם רק עשרת הדברות".

 שיטת הרמב"ן ביישוב השיטות

ז( מיישב את שיטת חז"ל -הרמב"ן )כ

המובאת ברש"י, שרק שתי דברות נאמרו 

לישראל מפי הקב"ה, ממה שהקשינו לעיל 

', מהפסוק 'וידבר אלוהים את כל הדברים

ואלו דבריו: "והנה לשון הכתוב בזה, 'את 

ה' אלוקיך' כאילו משה ידבר וכן בכל 

הדברות אחרי כן. ובשנים הפסוקים 

הראשונים ה' ידבר, 'אנכי' 'אשר הוצאתיך' 

'על פני' ועוד. ומפני זה אמרו רבותינו ז"ל 

'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום 

תוב שהם עיקר הכל. וראב"ע הקשה כי הכ

אומר "וידבר אלוקים את כל הדברים". ואני 

אפרש לך קבלת רבותינו; בודאי שכל 

עשרת הדברות שמעו כל ישראל מפי 

אלוקים כפשוטו של כתוב, אבל בשתי 

הדברות הראשונות היו שומעין הדיבור 

ומבינים אותו ממנו כאשר יבין אותו משה, 

ומכאן ואילך בשאר הדברות ישמעו קול 

ינו אותו, ויצטרך משה הדיבור ולא יב

לתרגם להם כל דיבור ודיבור עד שיבינו 

אותו ממשה. והכונה בזה היתה שיהיו 

כולם נביאים באמונת ה' ובאיסור עבודה 

זרה לפי שהם העיקר לכל התורה 

 והמצוות".

יוצא לדברי הרמב"ן שלשתי השיטות 

בחז"ל, בקשת בני ישראל שלא לשמוע את 

ות )ובחלק קול ה' היתה אחרי עשרת הדבר

 מהמדרשים לא משמע כן ויל"ע(.

 

 הרב/  החיים האור במשנת

, שיינברגר שלמה יעקב

 'י"רש במשנת' ס"מח
בטעם שמחשבה טובה הקב"ה 

 מצרפה למעשה
 ( ַוְהַייֶתם ַלי ְסֻגָלה ַמָכל ָהַעַםים וגו' )יט, ה

דברים נפלאים, וז"ל:  האוה"ח הק'כתב 

היא הכוונה בזה היא, כי כשם שהסגולה 

דבר שאינו כפי הטבע כי הלא תמצא שיש 

עשב שטבעו קר וסגולתו לרפאות חולי 

הקרירות, וכן יש עשב חם וכו'. וזה אינו 

לפי הטבע אלא דבר סגולה, וכמו כן 

מבטיחם ה' שיהיו סגולה גם שלא כפי 

 המשוער.

ויש הרבה ענפים בהבטחה זו, ראשונה 

על דרך אמרם ז"ל )שבת סג.( חשב אדם 

מצוה ונאנס ולא עשאה נותנים לו לעשות 

שכר כאילו עשאה, ולא כן בעבירה, 

ובאומות אינו כן אלא להיפך, ואין זה 

מהנשאר כפי השכל, ממה נפשך אם 

המחשבה תעשה דבר אם כן תעשה בחושב 

רע ואם לא תעשה אלא בבחינת הטוב ולא 

בבחינת הרע א"כ באומות למה להיפך 

 עכ"ל.

כלל  –בחר כוונתו מבוארת, שאנו עם הנ

קיבל תואר של "עם סגולה"  –ישראל 

הכלול בה הרבה ענפים טובים, וחד מהם 

היא שבישראל מצרפים מחשבה טובה 

למעשה, ובגוי אין מצרף הקב"ה מחשבה 

 טובה למעשה רק מחשבה רעה.

נמצא שלדעת רבינו האוה"ח הק' אין בזה 

הסבר מדוע מצרף הקב"ה מחשבה טובה 

ו מצרף רק למעשה, ואצל הגויים אינ

 מחשבה רעה.

בספרו  המהר"ל מפראגאמנם יש לציין 

)פ"ב ד"ה וקאמר( כתב בזה נצח ישראל 

 ביאור נפלא:

הא דבישראל הקב"ה מצרף מחשבה 

טובה למעשה אבל לא מחשבה רעה, 

ובאומות העולם הוא להיפך, ולכאורה הלא 

ל אמונה ואין עול -כתיב )דברים לב, ד( "א

חילוק בין עצם  צדיק וישר הוא", אלא דיש

למקרה, כי העצם יתמיד, מה שאין כן 

המקרה הוא רק לפי שעה, והנה ישראל הם 

בעצם טוב כי במחצב קודש חצבו, והנה הם 

בעצם מוכנים בתמידות לתורה ולמצוות 

ואינם מוכנים בעצם אל הרע, והרע אצלם 

רק במקרה שאינו מתמיד, ובאומות העולם 

רש הוא להיפך, שהרע אצלם בעצם משו

הקליפות, ואם יארע להם מעשה הטוב הוא 

 במקרה. 

על כן בישראל כשמחשב לעשות מצוה 

כיון שהוא עצם לו, אנן סהדי שהיה רוצה 

לגמרה במעשה רק שהיה לו מקרה המונעת 

אותו, וכשמחשב דברי רע אין מצרפין לו 

למעשה כי הרע אצלו מקרה ולא יתמיד 

הדבר, ואנן סהדי כי לא יחפוץ לגמרה 

שה, ובאומות העולם הוא מן ההיפוך במע

   אל ההיפוך, ודו"ק.

 הרב/  שפירתא הלכתא

אב"ד ביד"צ , שפירא פינחס

שערי שלום )בית שמש(, 

שלום  בריתי ת"שו ס"מח

  ו"ח
 שימוש במוצרי חשמל בשבת

תשובה קצרה בדבר דינם של מוצרי 

'מגביר זרם', 'גרמא', ו'מניעת המונע', של 

פרטי דינים בענייני  , ועודהמכונים השונים

שימוש במוצרי חשמל בשבת, מתוך שו"ת 

  .בריתי שלום חלק ו' )סימן ז'(

ְכֶתָך: י ֵשֶשת ָיַמים ַתֲעֹבד ְוָעַשיָת ָכל ְמַלא

ֹלֶהיָך ֹלא ַתעֲ  ל ֶשה כָ ְויֹום ַהְחַביַעי ַשָבת לה' א 

 ְמָלאָכה ַאָתה וַבְנָך וַבֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאָמְתךָ 

י(-וְבֶהְמֶתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר ַבְשָעֶריָך )כ, ט

  

( הגברת זרם בימינו היא מלאכה לכל 1

דבר וענין, ואין שום יסוד ל'היתר' זה, אשר 

מבוסס כביכול על הגרש"ז אויערבך זצ"ל, 

אך לפי מה שסיפר לי הרב ישראל רוזן 

עצמו בעת ביקורי במכון צומת הרי 

ה בתכלית שהגברת זרם אלקטרונית שונ

השוני מהגברת הזרם המכנית שהתירו מרן 

הגרשז"א ועוד רבים. ומכאן שאין שום 

היתר אמיתי ל'קלנועית שבת' של מכון 

צומת, כיון שמסתמכים שם גם על 'הגברת 

זרם' המודרני. וכמו"כ אין היתר בגלאי 

המתכות של 'מכון צומת' אשר בכניסה אל 

 שריד בית מקדשנו.

ל מכון צומת אין ברור מוצרי 'גרמא' ש ( 2

שבאמת אכן זוהי  )בלשון המעטה( כלל

'גרמא' אמיתית עפ"י הגדרות ההלכה, וע"כ 

אין להשתמש בהם כלל, אלא רק בשעת 

הדחק גדולה ביותר של הפסד ממון או של 

צורך רפואי, אך לא בכל מקום הפסד ממון 

וגם זה דווקא בסוגי . או צורך רפואי

תם בימות המכשירים שאין כך דרך פעול

החול, ולמעט עגלות חימום האוכל של 

מכון צומת הנפוצות בבתי החולים 

שאיסורם מהתורה ללא שום  -החילוניים 

 היתר.

לגבי מוצרי 'מניעת המונע' של המכון  (3

 התשובה מתחלקת לשנים:  -הטכנולוגי 

א( כיבוי אור או כיבוי כל פעולת מכשיר 

דינה ממש כמו במוצרי 'גרמא'  -חשמלי 

של מכון צומת, ומותרים רק במקום דחק 

גדול ביותר של הפסד ממון או של צורך 

מיהו, במקרים שזהו מלאכה שא"צ  רפואי.

לגופה, כמו שמצוי הרבה פעמים, אזי יש 

להקל בשופי לצורך חולה אף שאין בו 

סכנה מחמת שהוי 'שבות בשינוי' דקי"ל 

בסימן שכ"ח )סעיף י"ז( שמותר לצורך 

ו סכנה. וזה נכון גם לגבי כיבוי חולה שאין ב

ע"י 'גרמא' של מכון צומת, היכא שהוי 

 מלאכה שאצל"ג. 

ב( הדלקת אור או הפעלת כל מכשיר 

הרי זהו גרמא ממש, ומותר  -חשמלי אחר 

לכל צורך רפואי חשוב או מקום הפסד 

ממשי )כלומר, הדלקה במוצרים אלו 
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( על אף שהוי  6חמורה פחות מכיבוי 

 כה הצריכה לגופה.כמובן מלא

                                                             
'תוספות ר"י הזקן  תבססתי בזה על דבריה 6

רן )וכן הכרעת מהמאירי והר"ן ו ותלמידו'

שנתינת מים על הטלית כמוה  מבאריםההשו"ע( 

כגרמא מחמת שרק מונע את האש מלהתפשט, 

כלומר שהוא רק מסלק את גורם ההבערה 

 דומה זה והרי אך לא מכבה בידים ממש,העתידי 

אור במכשירים אלו של המכון  הדלקתל

 הטכנולוגי שרק מסלק את הלדים המכבים

ולא  י()כלומר את גורם מניעת ההדלקה העתיד

ומכיון שזה גרמא לכן ניתן  .מדליק בידים ממש

, כדקי"ל בסימן של"ד להתיר במקום פסידא

  .)סעיף כ"ב(

מביא  הוא שם אלו, מכשיריםי כיבוב משא"כ

בידים )ע"י סילוק הבידקא דמיא( את מלאכת 

מחמת 'מניעת  הכיבוי, ואין לזה שום היתר

שלפום שיטת לקולא ורק יש לדון . 'המונע

מ"מ נחשב גרמא מכיון  א והרב פור"תהרשב"

שיש שם מנגנון המבטיח שהכיבוי ייעשה כמה 

שניות לאחר גילוי הלדים, ולפיכך לדעתם שכל 

 פעולה עתידית נחשבת גרמא ה"ה להכא. 

 אך כיון שכמעט כל הראשונים חולקים עליהם

ה"ה הרי"ף, והראב"ד, והתוספות, וכן בתוספות 

והריטב"א, והמאירי,  ר"י הזקן ותלמידו, והרמב"ן,

והרא"ש, והר"ן, הסוברים כולם או שבעינן 

חיסרון של שתי כוחות לגמר הפעולה ע"מ 

להיחשב כגרמא ואי לא"ה הוי כמניח כלי מים 

שסוברים שבשביל להיחשב  תחת הניצוצות, או

גרמא בעינן לפעולה שאין וודאי שתצא ממנה 

התוצאה ומחלקים כך מדינא דנצוצות דשם 

צא התוצאה, ומהם אף שסוברים וודאי שת

שבעינן לשני התנאים הנ"ל כדי להיחשב גרמא 

לכן כתבתי שאפשר להקל רק במקום הפסד 

זאת מחמת שעכ"פ הוי שינוי, שאיסורו מרובה 

מדרבנן, ובדרבנן מקילים במקום הפסד מרובה 

. וכן ב'גרמא' של 'מכון גם כדעת יחיד ממש

רובה צומת', שג"כ מותר רק במקום הפסד מ

ובמצבים הדומים לכך, בין בכיבוי ובין בהדלקה. 

וזאת מלבד במוצרי גרמא המשמשים כך גם 

 בימות החול, שבהם אין היתר כלל.

ולגבי שימוש במוצרי 'מגביר זרם' המודרניים, 

חזור ושנה האם הרב ישראל רוזן שאלתי את 

המגבירי זרם שלו לא יוצרים מעגלים חשמליים 

עולם כלל קודם חדשים אשר טרם היו ב

ושוב ושוב הסביר לי )בכנות . ההפעלה בשב"ק

מלאה, יש לציין( שכהיום בטכנולוגיה הנוכחית 

מעגלים  ו, ותמיד יהיהינצל מזהאי אפשר ל

חשמליים קטנים שבקטנים אשר יווצרו מחדש 

באלקטרודות זעירות )להגדרתו: 'בגודל ראש 

 סיכה'(. 

' ועל טענתי, שאם כן לא זהו ה'מגביר זרם

שהתיר הגרשז"א זצ"ל, ענה לי הרב רוזן שהוא 

מתחשבים במעגלים קטנים  )הרב רוזן( סבור שלא

אשר לא נראים במציאות למתבונן מבחוץ, אלא 

של פעולת  החיצונית רק בתוצאה הסופית

פעל עוד קודם עצמו המכשיר, ומכיון שהמכשיר 

וודאי שצדקו דברי המרא  -( לגבי מקרר 4

דאתרא אצלכם, שיש להתקין את ההתקן 

של 'משמרת השבת' וכיו"ב. ואם מוכרח 

יש  -להתארח במקום שעדיין לא התקינו

המכיר גם את הצד הטכני  יר"ש לשאול רב

של אותו סוג מקרר, ורק הוא יוכל לפסוק 

 . 7 ושואם בשעת הדחק אפשר להקל בשימ

( לגבי מזגן אשר אין בו עדיין התקן של 5

לכתחילה אסור  –'משמרת השבת' 

להשתמש בו בשבת וכן לא להתקרב אליו, 

ואם מוכרח להימצא במקום שמשתמשים 

בו, או כשמדובר ביום חם ביותר, באלו יש 

להקל, אך ישתדל להתרחק מן המזגן עצמו 

 ככל האפשר.

בה כמו התשו -לגבי מד מים אלקטרוני  (6

 לגבי מזגן, להתיר רק בשעת הדחק.

לגבי מעליות שבת: בין בסוג הרגיל  (7

והישן ובין בסוג החדיש ישנו איסור בעלייה 

מחמת תוספת צריכת אנרגיה ע"י הימצאות 

האדם בפנים, וכן הוא גם בירידה במעליות 

חדישות מסויימות שכובד האדם מסייע 

לעצירה. ועל אף שבזמן הכניסה למעלית 

א נעשתה עדיין שום מלאכה מ"מ תלוי ל

בספרי שו"ת במחלוקת ראשונים )עיין 

ח"ב סימן ח'( לגבי נזיר הנכנס בריתי שלום 

בשידה תיבה ומגדל לביה"ק ופרע אחר את 

המעזיבה, וכן כהן שמת א' בבית, אי חייב 

על השהייה מטעם דחשיבא השהיה 

שאח"כ מעשה מחמת שתחילת הכניסה 

ע"כ ניתן להקל רק ע"י מעשה, ואכמ"ל, 

ויה"ר שנזכה לשמור  בשעת הדחק גדול.

 את שבת קדשינו כדת וכדין.        

-shapirapinchas@gmail.com 22לתגובות: 

5823257 

 

 

                                                                           
האם יש לסברה  לכן גם זה בכלל 'מגביר זרם'.

בוודאי ! ?הי אחיזה בהלכהמשונה זו איזוש

שלשווא תולים בוקי סריקי ברבותינו מצוקי ארץ. 

 ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

הטעם הוא, כיון שבמקררים חדישים מסוגים  7

מסויימים ישנו גם רישום אלקטרוני של מספר 

פתיחות הדלת, המשוקלל גם הוא בעבור הפעלת 

רישום התרמוסטט, וכיון שיש לפותח תועלת מה

ממילא הוי פסיק רישא דניחא ליה ואין לכך שום 

 היתר כלל! 

ובמקררים מהסוג הישן יותר וכדומיו ישנה 'רק' 

הבעיה של קירוב פעולת המנוע ע"י התרמוסטט, 

שזה הוי פסיק רישא דלא ניחא ליה מכיון 

שלפותח אין תועלת מכך שיכנס אוויר חם וע"י 

ורו כך יופעל המנוע ע"י התרמוסטט שאיס

מדרבנן לדעת רוב הפוסקים, ובשעת הדחק 

סומכים על שיטת הערוך המקיל בזה לחלוטין, 

וע"כ בביתו בוודאי שצריך להתקין את ההתקן 

של 'משמרת השבת' וכיו"ב, וכעצת הציץ 

אליעזר )חלק י"ב סימן צ"ב(, וכן כהוראת מרן 

)ולא מטעם  מדינאהחזו"א זיע"א שכידוע אסר 

אף בזמן כיבויו, ורק בשעת  'גזירה'( פתיחת מקרר

 הדחק יש להקל בזה. 

וכן הדין לגבי מזגן וכן לגבי מד מים אלקטרוני, 

 שהוו ג"כ פסי"ר דלא ניח"ל.

 הרגשים / הרב יהודה נקי
'תרי"ג עיטין  -קבלת התורה 

 לאידבקא בקוב"ה'
סיבת בריאת העולם, הוא יסוד וראשית ל

כדברי המדרש ש'נתאוה הקב"ה להיות לו 

דירה בתחתונים'. והוא הצורך שרואה 

הקב"ה להמשיך, לחיות ולקיים את העולם 

על שלל פרטיו. 'דירה בתחתונים', היינו 

כפשוטו ממש שבתוככי העולם החומרי 

והמגושם המואס בבחירת הטוב הנצחי, 

שיהיה  יהיה לו ית"ש מקום קדוש ונעלה

ראוי שתשרה בו שכינתו, ובכך למלאות 

את תכלית הבריאה. ולצורך רצון עליון זה 

נקראו עם ישראל למלאותו, וכבר בבריאת 

העולם נחצבו ונבראו כחלק מאתו ית', 

וכנאמר 'כי חלק ה' עמו'. ובהם בחר להיות 

לו לעם שימלאו בשליחותם את התכלית 

 הנרצית.

עוה"ז אכן בהיות עם ישראל בתוככי ה

הרי כח המשיכה לעניינים הארציים רב 

הוא מכוחות הקדושה הצפונים פנימה 

בתוך היהודי, כשרק בקושי ובעמל רב זוכה 

מדי פעם להציץ ולחזות בהם מקרוב, אך 

מיד נעלמים הם כלעומת שבאו, בבחי' 'ולא 

נודע כי באו אל קרבנה'. ומאי תקנתיה? 

האיך יזכה לשבת בבית ה' כל ימי חייו 

הנות מזיו שכינתו שישכון בקרבו, ול

כתאוות הצדיקים יותר מכל ההצלחות שה' 

 ירצה ויחפוץ בהם.

לזה זיכה ה' את עמו ישראל כשנתן להם 

את התורה הקדושה, חמדה גנוזה אשר מי 

יפאר גדלה ותפארתה. כשהתורה הק' 

מכילה תרי"ג מצוות, כנגד רמ"ח איברי 

וכדאיתא בספה"ק  האדם ושס"ה גידיו

ם הזוהר שהם 'תרי"ג עיטין לאידבקא בש

בקוב"ה'. והיינו שהשי"ת ברוב רחמיו 

וחסדיו העניק לעמו ישראל באהבה את 

מצות התורה בכדי שיוכלו להתקרב אליו 

ולהדבק בו ית', ועל ידם יהיה מונח כולו 

בעולם רוחני, ולהעלות מעלה את כל 

תשוקותיו והנאותיו שהם העניינים שנפשו 

וכן איתא בזוה"ק )כי  של אדם מחמדתן.

תצא, רעח:( שמצוות התורה הם אלו 

שמביאים את יהודי לגלות את החלק ה' 

תרי''ג ַפּקוַדין, שבקרבו. וכלשונו: "

א ְדַאְתְייַהיבו ַלְבַנין ַקַדיַשין, ְלֶמֱהֵוי לֹון חו קק לק

תרי''ג מצוות שנתנו ", תרגום: ַבְשֵמיה

 .מולבנים קדושים להיות להם חלק בש

ים קַ ַוֲאַני ַקְרַבת ֱאלֹ ' –ובכך לבחור בטוב 

' )תהלים עג, כח( כי אכן זה הטוב ַלי טֹוב

הגדול ביותר, ו'מדרך הטוב להטיב', ורצה 

הקב"ה להטיב לברואיו. וע"י קיום התורה 

ומצוותיה ברעותא דליבא כשהמטרה היא 

לחיות את נשמת המצוה ולא רק את גופה 

ה' בארץ  ְבטובות החיצוני, אזי זוכה ל'לרא

 –החיים'. עובר את ימיו ושנותיו בנעימים 

עֹות" ַרים ְמַקֵפץ ַעל ַהְגבק ", כל ְמַדֵלג ַעל ֶההק

העיתים והמצבים שעוברים עליו אינם 

 מצליחים כלל וכלל לערער על קיומו.

וקודם קבלת התורה העביר משה רבינו 

ַאֶתם ְרַאיֶתם את דבר ה' לעם ישראל: "
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א ֶאְתֶכם עַ ֲאֶשר עק  ַים וקֶאשק ל ַכְנֵפי ַשיַתי ְלַמְצרק

י: ַבא ֶאְתֶכם ֵאלק ַרים וקאק מֹועַ  ְנשק ה ַאם שק  ְוַעתק

יֶתם ַתְשְמעו ְבֹקַלי וְשַמְרֶתם ֶאת ְבַריַתי ַוְהיַ 

ֶרץ: אק ל הק ַעַםים ַכי ַלי כק ל הק ה ַמכק ְוַאֶתם  ַלי ְסֻגלק

דֹושַתְהיו ַלי ַמְמֶלֶכת ֹכהֲ  ". דברים ַנים ְוגֹוי קק

אלו הם היוו לישראל כדברי הכנה רוחנית 

ע"מ לקבל את התורה כדת כראוי וכנכון. 

והמשמעות בכך, דכל ההנהגה לעם ישראל 

היתה למעלה מדרך הטבע, הן מצד 

השפטים הגדולים שעשה ה' במצרים, והן 

גאולת ישראל כמשל הנשר הנושא את בניו 

 באהבתו ובחמלתו.

ן אומר להם הקב"ה קודם שנותן את ולכ

התורה כי באם יקבלו הם על עצמם את 

דברותיה, ישמעו לקול ה' וישמרו את 

בריתו אשר כרת בינו לעם ישראל. אזי יזכו 

לדרגה העליונה שיהיו אצלו 'עם סגולה', 

כמשל האדם שיש באמתחתו חפץ חביב 

שמשתעשע עמו ביום ובליל ואינו מניחו 

 לבדו אף לרגע קט.

ולא זו בלבד, אלא אף יזכו להיות 

'ממלכת כהנים וגוי קדוש'. שכל מהותם 

נעלית ומרוממת משאר העמים, ואפילו 

הבשר והדם החומרי שבהם קדוש ונעלה 

 –הוא מעמי הארצות הנמשלים לבהמות 

'עם הדומה לחמור'. וכל זאת עם קיום 

התורה ומצוותיה, כי התורה נבלעת בדמיו, 

מדיה ומקיימיה. ומעדנת ומפנקת את לו

ויתכן דזה הטעם למאמר חז"ל )סנהדרין 

נח:( 'גוי ששבת חייב מיתה', משום 

שכמשתמש במצוות התורה נחשב הוא לו, 

 כהשפלת וביזוי כתרו של מלך.

* 

אשר על כן יהודי הזוכה להתנהג בכל 

הליכותיו ע"פ דרך התורה, הן במצות 

המעשיים ואף בעוסקו בענייני עוה"ז רואה 

ן העליון שנמצא בהם. אזי זוכה את הרצו

ג"כ לשמוע את קול ה' הקורא אליו בתוך 

מאורעות החיים, ומעמידו איתן ובצור 

 בעמדתו.

' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 מראשי, גנוט ברוך שמואל

, אלעד - התורה אור ישיבת

' שמואל ויאמר' ס"מח

  ס"ושא
כיבוד אב ואם לאחר מותו 

  וקיום צוואה
משלומי אמוני ישראל,  נהגו רבים וטובים

שכותבים צוואה לפני מותם ומצווים את 

זרעם אחריהם בהנהגות טובות וישרות. ויש 

לידע מהו תוקפה של צוואה שכזאת והאם 

מחייבת היא את זרע הנפטר לציית לדברי 

  הצוואה.

א דעת הרמב"ם בכמה דוכתין בש"ס 

שמצוה לקיים דברי המת, וכן פסק 

וז"ל: "מצוה לקיים הטושו"ע )חו"מ, רנ"ב( 

דברי המת, אפילו בריא שציווה ומת, והוא 

 שנתנו לשליש לשם כך".

והתשב"ץ )ח"ב נ"ג( כתב: "שלא בכל דבר 

אמרו מצוה לקיים דברי המת, שאין אדם 

בשעת מיתתו נביא ולא מלך ונשיא שיצווה 

החיים לקיים דבריו, שאין שלטון ביום 

 המוות, ולא אמרו זה אלא כשציווה שיעשו

מממונו כלום, שמצוה לקיים דברו, שהרי 

בממון שלו יכול לצוות, וחייבין הכל לקיים 

דברו, ונכלל בכלל מצות נחלות", עכ"ל. 

ובהמשך כתב: "אבל עדיין תוכל לומר 

דאביו שאני, שאסור לסתור את דבריו 

 כדאיתא בפ"ק דקידושין ל"א ב' ", עכ"ל.

ויסוד זה כבר הובא בתוס' בגיטין )יג,א 

והא( דאמר ר"ת "דבגר לא אמרי'  ד"ה

מצוה לקיים דברי המת, דכל דאיתיה 

בירושה מצוה לקיים דבריו, הואיל ולא 

פסק כוחו מאותו הממון, דמכוחו יורשין. 

אבל גר דליתיה בירושה ופסק כחו מממונו, 

אין מצוה לקיים דבריו", עכ"ל. ועי' 

בקצוה"ח )חו"מ רמ"ח סק"א וסק"ה( 

ם ורק מוטל עליהם דהיורשים זכו בהנכסי

חיוב לקיים דברי המת השייכים לנכסיו. 

ומ"מ היא גופא שיש לו כח לצוות על 

יורשיו שיתנו לאחר מיתה, לזה צריך זכות 

בעלות מסוימת להמת בנכסיו, עי"ש 

 במש"כ בשם המהרי"ט.

ונמצא לד' הראשונים הללו דהמצוה 

לקיים דה"מ שייכת רק בכספי ירושתו, אך 

ובשאר מילי. וכ"כ בשו"ת  לא ביתר נכסיהם

שבות יעקב )ח"א סי' קס"ח( דמצוה זו 

שייכת רק בנכסי המת וירושתו, אך לא 

בשאר מילי. והוכיח כן מציווי יעקב ליוסף 

לקוברו בא"י, דמשמע דיוסף לא הוכרח 

לקיים הצוואה ולכן הוצרך יעקב להשביעו. 

וכ' דמ"מ לפנים משורת הדין צריך לקיים 

 צוואת הוריו.

ד"ח )מערכת המ' כלל רי"ט( כ' שכ"כ ובש

בס' מעשה איש בשם הריב"ש, והיד מלאכי 

)כללי הדינים סי' תכ"ב( הביא לד' השבו"י 

וכ' להוכיח כדבריו מכתובות ק"ג ב' שלא 

קיבל ר' חנינא לישב בראש, אף שרבי ציוה 

כן לפני מותו. ובשד"ח שם הביא לד' הספר 

תו חסידים )סי' תקל"ח( שא' ציוה קודם מו

לבנו לבל יתן לעבדו ולשפחתו לצאת לחוץ, 

ואח"כ נעשו סרסורים לעבירה וכו' ואמר לו 

החכם שאע"פ שבמקום שבאים לעבירה 

א"א דמצוה לקיים דברי המת. והוכיח 

השד"ח דנראה מד' הס"ח דאמרי' מצוה 

לקיים דה"מ בכל מילי. ואולם לענ"ד י"ל 

דכיון דהתם העבד והשפחה הינם מירושת 

משמעות הלשון שם: "ובעל הבית האב )וכ

צוה לבנו", והיינו דהאב היה בעליהם של 

העבד והשפחה(, וע"כ ביכולתו להביע דעה 

ותנאי בצורת הורשתם לבנו, ואינו ענין 

 לשאר מילי.

ב ואולם קשה לי מכמה דוכתין, דמצינו 

דאמרי' דמצוה לקיים דה"מ גם בשאר מילי. 

ב"ן דבדרשות רש"י אבן שועיב כ' בשם הרמ

דמצוואת יעקב ע"ה לבניו לקברו בא"י 

למדנו שמצוה לקיים דברי המת, דכתיב 

"ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום". וכן הרא"ש 

באורחות חיים )הלכות אבל אות כ"ד( 

כתב: "ואם ציוה לקברו בביתו ולהעתיקו 

לבית הקברות, מצוה לקיים דברי המת". 

והש"ך )יו"ד שס"ג( כ' בענין העברת מת 

י "וכ"ש כשציווה בחייו, שמצוה גדולה לא"

היא לשמוע לדבריו, וגם מטעם דמצוה 

לקיים דברי המת וכו' והוא חיוב גמור 

 ומצוה לקיים דבריו".

והשד"ח עצמו ציין לד' השו"ע )חו"מ 

רנג,ל( ששכיב מרע שציוה שלא להספידו, 

אין סופדין לו. וכ' הסמ"ע דהטעם משום 

ח דגם דמצוה לקיים ד' המת, וא"כ מוכ

לשאר מילי אמרי' דמצוה לקיים דבריו. 

והביא דברי מהר"ם תאומים בס' אוריין 

תליתאי )סי' כ"ד( שדחה דהציווי שלא 

להספידו כולל שלא להוציא ממון מירושתו 

לצורך ההספד, וא"כ גם דין זה שייך 

לירושתו. ואמנם לענ"ד מפשטות ד' 

הפוסקים נראה דגם בלי קשר לירושתו 

בריו בענין קבורתו והספדו, מצוה לקיים ד

ועיין. וכן במשנ"ב כ' בהלכות יו"ט )תקצ"ו 

סקכ"ב( דאם יש ביה"ק בתוך העיר וציוה 

לפני מותו להוליכו לקברי אבותיו, מלינים 

אותו עד אחר יו"ט כיון שמצוה לקיים דברי 

המת. וכן מצינו עוד רבות בפוסקים דאיכא 

 מצוה לקיים דה"מ בעניני קבורתו, וצ"ע.

 ואמנם רבנו ר"ע איגר גלי נהורא בי ג

מדרשא. דכ' )בשו"ת ח"א סי' ס"ח(, שכבוד 

אביו לאחר מותו )שאמרו בקידושין לא,א 

דמכבדו בחייו ובמותו( הוא דוקא בענין 

שיש בו כבוד וגדולה בעצמותו, כגון 

לקרותו "אבא מארי". אך אין חובה, מדין 

כיבוד אב, לעשות לו נחת רוח ולמנוע 

ממילא י"ל שלשמוע בקול אביו צערו, ו

ואמו שציווהו בצוואתם הוא משום נח"ר 

להם שיקויים רצונם, וי"ל דל"ש לאחר 

מותם, אף דמשמעות ד' השו"ע )ר"ג ס"ט( 

דמחויב לקיים צוואתו לאחר מותו. אלא 

דמ"מ צריך לקיים הצוואה מדין מורא, 

שצריך לירא שלא לעבור על צוואתם, וזהו 

ומש"כ הפוסקים  שייך גם לאחר מיתה.

דצריך לקיים רצון אביהם בירושה רק 

שהושלש הממון, הוא דוקא מדין מצוה 

לקיים דה"מ וכו', אך מדין מורא אביו 

)וכבודו, במקום שחושש לכבודו שלא יפרעו 

חובותיו( מחוייבים הבנים לקיים רצון 

אביהם. והגרעק"א כ' דאע"פ דהט"ז )יו"ד 

י אביו ר"מ סק"ג( כתב דמורא בסתירת דבר

היינו דוקא בפניו, מ"מ "שלא לעבור על 

צוואתו הוא ענין אחר ושייך בכל ענין אף 

 שלא בפניו".

ולפי"ז אה"נ דכוונת הפוסקים שכ' דבעי' 

לקיים רצון האב אחר מותו מדין מצוה 

לקיים דה"מ, הוא לשון מושאל לדין זה 

הנוהג בירושתו, וחיוב קיום הצוואה הוא 

 גם אחר מיתה.מדין מורא אב, הנוהג 

ד ואמנם אכתי י"ל דעניני הקבורה 

וההספד מדין כבוד אב הוא, דהאב חישב 

להתכבד בכך וע"כ ציוה מה שציוה בהאי 

עניינא. וא"צ לדין מורא. וכל ד' הגרעק"א 

אמורים רק בענינים שאינם קשורים 

 לקבורתו והספדו.

ה ולעיל הזכרנו ד' הסמ"ע, וז"ל: "אין 

דאין סופדין משמע סופדין אותו. לשון 

דאסור לספוד אותו, והטעם כי ההספד אינו 

אלא משום כבוד המת וקרוביו, והרי מחל 
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על כבודו, ומצוה לקיים דברי המת". ויש 

להבין בדבריו. א( דכ' בחדא מחתא דהספד 

הוא משום כבוד המת ומשום כבוד קרוביו, 

והלא הטעם ששומעים לו הוא משום כבודו 

קרוביו. ב( אם טעמו שלו ולא משום כבוד 

משום דהוא כבודו והרי מחל על כבודו, 

א"כ לשם מה כתב דגם איכא ביה משום 

מצוה לקיים דה"מ, וצ"ע. ואולם אפשר 

וקושיה מתורצת בחברתה, דמכיון וסו"ס 

איכא ביה גם משום כבוד הקרובים, א"כ 

אמאי ניזיל בתר כבודו ולא בתר כבודם. 

"מ וע"ז השיב שסו"ס מצוה לקיים דה

ומשו"ה צייתינן ליה. ואולם י"ל בזה 

בפשטות, דכוונתו דאף אם המת מחל על 

כבודו, אכתי ס"ד דיוכלו הבנים להספידו, 

דאף שמחל על כבודו, רוצים הם לכבדו. 

וע"ז הוסיף דכה"ג אין להספיד, כיון דמצוה 

לקיים דה"מ. ואולם כ"ז הוא נכון דוקא 

באופן שהמת חשב שההספד יכבדנו, אך 

ע"ז. אך במקום שסבר שההספד יגרום  מחל

לו לבזיון, כגון באופן שסבר שהמספידים 

לא יידעו להספידו כנצרך, בזה ודאי דא"א 

להספידו. ואף אם יקרא דחיי הוא, אין 

לקרובים זכות להתכבד בהספד, שיגרום 

 בזיון לפום דעתיה דהמת.

ואולם ד' הסמ"ע קשים מעצם ד' הש"ס. 

סנהדרין מ"ו ב'. דהנה מקור דין זה הוא ב

איבעיא להו הספידא יקרא דחיי הוי או 

יקרא דשכבי הוי, למאי נפ"מ דאמר לא 

תספדוה לההוא גברא, ופרש"י: אי יקרא 

דשכבי כי אמר לא תספדוהו צייתינן ליה 

ואי לא אמר ואמרי יורשין לא ניחא לן 

כפינן להו, ואי יקרא דחיי הוא, לדידיה לא 

עכ"ל. וא"כ אי צייתינן ליורשין צייתינן, 

הספידא יקרא דחיי אזי לא צייתינן ליה, 

ואמאי כ' הסמ"ע דהספידא יקרא דקרוביו 

 הוא ולהכי צייתינן להמת, וצ"ע.

והגר"מ טורעצקי שליט"א השבני דבר 

נאה בזה. דהסמ"ע סבר דמת שנספד 

כהלכה, מתכבד משום כבודו שלו וגם הוא 

עצמו מתכבד מכך שקרוביו מתכבדים 

מש"כ דההספד משום כבוד בהספדו. וז

המת וקרוביו, והיינו דהמת עצמו מתכבד 

מכיבוד קרוביו, וכשמחל ע"ז ממילא א"צ 

 להספידו.

ו ניתנה ראש ונשובה לראשונה, לדברי 

השבו"י והגרעק"א. דהנה השבו"י נקיט 

דיוסף לא נתחייב מדינא לקיים צוואת אביו 

עד שהוצרך יעקב לבקשו כ"כ בלשון "אנא 

גם יוסף הוצרך להבטיחו ע"כ שא נא", ו

ויעקב הוצרך להשביעו, ומשמע דבצוואה 

לחוד לא מחויב לקיים מצוותו. והשבו"י 

כתב עוד וז"ל: "והנביא ירמיה סי' ל"ה צווח 

על בית הרכבים ונשמע בקול יהונדב בן 

רכב אבינו לכל אשר צונו לבלתי שתות יין 

כל ימינו וגו', כי שמעו את מצות אביהם 

ן אשר שמעתם על מצות יהונדב וגו', יע

אביכם וגו', משמע שהוא רק מצד החסד 

לפנים משורת הדין לשמוע מצות אביהם 

 ולא מצד הדין וחיוב".

וצ"ע דאם כהגרעק"א דמשום מורא איכא 

חיוב לקיים רצון אביהם גם אחר מותו, א"כ 

אי"ז לפנים משורת הדין כי אם מחיוב 

ר גמור. ובשלמא בהא דקבורת יעקב שפי

י"ל דסו"ס הדבר תלוי היה בדעת אחרים, 

וכמש"כ המדרשים שפרעה התנגד בתוקף 

להוצאת יעקב ממצרים, ובזה אא"ל 

דחייבים היו לקוברו בא"י, שהרי אנוסים 

היו ברצון המלך שלא לקוברו. ולזה הוצרך 

יעקב להשביעו, כדי שיתאמץ בדבר ביותר 

גם נגד רצון המלך. אך בהא דיהונדב בן 

 כנ"ל, וצ"ע.רכב קשה 

ועוד דהנה המהרי"ק )שורש קס"ו, והו"ד 

ברמ"א יו"ד ס"ס ר"מ( כ' דאב המוחה בבנו 

לישא איזה אשה שיחפוץ בה הבן, א"צ 

לשמוע אל האב. וכ' המהרי"ק דבמילתא 

דל"ש בגוויה כי הכא, פשיטא דאין כח לאב 

למחות בבנו, לא משום כבוד ולא משום 

ו משקהו מורא, דל"ש כגון אלא כגון מאכיל

מלבישו מנעילו וכו', מורא לא ישב במקומו 

ולא סותר את דבריו וכן כיוצ"ב דשייך לאב, 

אבל במילתא דל"ש האב בגווה פשיטא 

 דאין כח האב למחות ביד בנו.

ואולם לכאו' סיתרא"ה נינהו, 

דהתרומה"ד סי' מ' כתב דתלמיד שרוצה 

ללמוד תורה במק"א, שם ימצא סימן ברכה 

ו מוחה בו מפני שחושש בתלמודו, ואבי

שהבן יסתכן שם, דא"צ לשמוע בקולו. וכ' 

הגר"א בביאורו: "דאמרי' בספ"ק דמגילה 

גדול ת"ת יותר מכבוד או"א וכו' ואפי' 

משום כל מצוה שא"א להעשות ע"י אחרים 

נדחה כבוד או"א". וחזינן דאילולי ביטול 

תורת הבן והוא דגדול ת"ת שדוחה כיבוד 

מחויב לשמוע בקול  או"א, אזי היה הבן

אביו, למרות שהדבר אינו קשור כלל לאב. 

והפלא בזה הוא שהשו"ע )שם( פוסק את 

דברי התרומה"ד והרמ"א מוסיף עליו דכן 

הוא הדין בנידון המהרי"ק, ומשמע דס"ל 

דדין וטעם שווה הוא, ולכאו' הם ב' דעות 

החולקות זו על זו, וצ"ע. וכמו"כ צ"ת 

לציית לאביו  דלהגרעק"א לכאו' יתחייב

מדין מורא. וזאת ועוד שהשו"ע )שם סעיף 

טז( פסק ד"האב שצוה את בנו שלא ידבר 

עם פלוני ושלא ימחול לו עד זמן קצוב, 

והבן רוצה להתפייס מיד לולי צוואת אביו, 

אין לו לחוש לצוואתו". וביארו הש"ך והט"ז 

דהוא משום שאסור לשנוא לשום יהודי 

עבור על ונמצא שהאב מצווה אותו ל

איסור, ומשמע מיניה דלולי דינא דא"מ 

לשמוע בקול אביו שאומר לו לעבור עבירה, 

היה הבן מתחייב לציית לו ולא לשוחח עם 

אותו פלוני, וצ"ע להנ"ל, דהא הוי מילתא 

 דל"ש בגוויה דהאב ואמאי צריך לציית לו.

וע"כ דצ"ל דגם להגרעק"א חיוב אי 

 סתירת דברי אביו שייכים רק באופן

שהדברים קשורים לצער האב, אף בעקיפין, 

ובכה"ג שהאב אמור להצטער באיזה שהוא 

דרך מסירוב בנו, מפני שהדבר קשור לצרכי 

אביו ומהוויו, נאסר לבן לעבור על דבריו. 

אך בדבר השייך רק לבן, כמו בשתיית היין 

דבני יהונדב בן רכב, ובהא דלישא אשה 

אי ציות כרצונו, בזה אין חיוב מורא, מפני ש

לד' אביו בנושאים שאינם קשורים ואינם 

אמורים לצער מצד עצמם את אביו, אינם 

נכללים בהאיסור לסתור את דבריו. וממילא 

באופן שהאב אומר לו לא לדבר עם פלוני, 

אשר פלוני נחשב לשונאו של אביו וכיוצ"ב, 

שהאב מצטער מדיבורי בנו, וכן כשהבן 

האב רוצה לגלות מקום תורה מסוכן, ש

יצטער ויחשוש כל הימים לגורל בנו, אזי 

איכא חיוב מורא, ואילולי התירא דביטול 

תורה ודינא דא"צ לציית לאביו כשמצווהו 

לעבור על ד"ת, היה איסור לעבור על דברי 

אביו. ויש לפלפל בזה דאכתי איכא ביה 

מחלוקת התוס' והרשב"א ביבמות ו' א', 

 ואכ"מ.

וני שכ' ז וגדר מדויק יותר לזה הרא

המקנה )קידושין לא,ב ד"ה ת"ר איזהו( וז"ל: 

"נראה דכל דבר שמצווה לו אביו, אף בדבר 

שאין לאביו שום הנאה ממנו, שאינו בכלל 

כיבוד, אפ"ה אם אין לו לבן שום הפסד 

ממנו, זהו בכלל מורא, שאם לא ישמע לו 

הוי כסותר את דבריו. ועי' ביו"ד סי' ר"מ 

לישא איזה בהג"ה אם האב מוחה בבן 

אשה שיחפוץ בה הבן, אין צריך לשמוע לו, 

ע"ש. משמע דלדברים אחרים אעפ"י שאין 

לאב הנאה הימנו צריך לשמוע לו", עכ"ל. 

ולדבריו גדר מורא הוא דוקא באופן שאין 

לבן שום הפסד ע"י קיום רצון אביו, דאזי 

אף אם אין דעת האב נוחה מכך, סו"ס 

שה להנאת אא"ל דהבן סתר דבריו, כיון שע

עצמו ולא חלילה כדי לזלזל ברצון אביו. 

וגם ד' הגרעק"א )וגם ד' הנובי"ת חאבהע"ז 

סי' מ"ה, שהגרעק"א הזכירו, שדן בענין מת 

אביו וציוה לו לעשות כן ורצון אמו בהיפוך( 

תואמים לזה, דהגרעק"א והנובי"ת מיירי 

בצוואת אב המתנגדת לצוואת האם, ולא 

ם א' מהצוואות או באופן שהבן מפסיד מקיו

שאי"ז ע"פ רצונו, וכל הספק הוא רק לאיזה 

מב' הצוואות יציית, ובכה"ג איכא חיוב 

 מורא.

ח ותבנא לדינא דצריך לקיים צוואת 

המת הנוגעת לירושתו, משום "מצוה לקיים 

דברי המת", ויתר פרטי הדינים בזה 

מבוארים בטושו"ע הנ"ל. ויש לקיים צוואת 

ן הפסד מקיומה או אביו ואמו שאין להב

באופן שאינם נוגעים כלל להאב, משום 

חיוב מורא. ואמנם אפשר דבמקום שהבן 

מפסיד או מצטער ע"י קיום הצוואה, אין 

בכה"ג חיוב מורא ואינו מחויב לקיימה 

ואולי הוא גם באופן שאיירי בדברים 

שאינם נוגעים כלל להאב, כשתיית יין 

י דאין דיהונדב בן רכב הנ"ל, דכ' השבו"

מחויב לקיים כה"ג, כי אם לפנים משורת 

 הדין.

ט והנה כל זה הוא בצוואת אביו ואמו, 

ויל"ד מהו דין צוואת סביו. וברמ"א )יו"ד 

רמ, כד( הביא ב' דעות האם חייבים בכבוד 

אבי אביו או לא. ועי' בספרי שלהי דקייטא 

שהובא שם דו"ד בד' הפוסקים האם צריך 

וכו', עי"ש. ואכתי כ'  לכבד להורי אמו וכו'

הבית מאיר ועיקרי הד"ט )ביו"ד שם( 

דבאחיו הגדול, אף דחייב לכבדו, אינו חייב 

במוראו. וכעת לא מצאתי ד' הפוסקים 

האם מחויבים במורא סביו, וביחוד במוראו 

אחר מותו. וא"כ לכאו' הדבר תליא בזה, 

דאם אין מחויבים במורא סביו, אזי אם 

דשאר מילי עניינה כהנ"ל שקיום הצוואה 



 

 6עמ' 

משום מורא, אזי אין הנכדים חייבים לציית 

לצוואת הסב. וכמו"כ פשוט הוא דבמקום 

דצוואת הסב נוגדת לכבוד ומורא דבנו, 

ה"ה אביהם של הנכדים, דודאי א"צ לציית 

לרצון הסב, דלכו"ע חייב בכבוד אביו יותר 

  מכבוד סביו, וכמש"כ שם הרמ"א.

 י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 צ"ומו רב, א"שליט צברי

 ויען ס"ומח אלעד בעיר

 ועוד מלכים שלחן, יוסף
מדוע נקרא "יתרו" בשמו 

 המלא אף קודם שנתגייר? 
 )יח, א(ַוַיְשַמע ַיְתרֹו 

רש"י: שבע שמות נקראו לו, רעואל, יופ

יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. יתר, 

על שם שיתר פרשה אחת בתורה: ואתה 

ס' כ"א(, יתרו, לכשנתגייר וקיים תחזה", )פ

 המצוות, הוסיפו לו אות אחת על שמו.

ויש להקשות, שהרי כאן פירש רש"י 

שהשם "יתרו" ניתן לו רק לאחר שנתגייר 

וקיים המצוות, שאז הוסיפו לו אות אחת 

משמו, ואילו בפסוק )ג', א', ד', ל"ח( מפורש 

שנקרא בשמו המלא, "יתרו" אף קודם 

 שנתגייר.  

אה לבאר, דאכן מצינו כי בב' פעמים ונר

נקרא יתרו קודם פרשה זו בשם זה, והם 

בפ"ג פס' א': "ומשה היה רועה את צאן 

יתרו חותנו כהן מדין", וכן בפ"ד פס' י"ח: 

"ויאמר יתרו למשה לך לשלום". יש 

להבחין, כי אכן בכל שאר המקומות 

בפרשה מכונה יתרו בשם: "כהן מדין" )ב', 

שם, י"ח(, וכן בשם "יתר" )ד' ט"ז(, רעואל )

י"ח(. ואכן יש לתת טעם על שינוי לשון 

 המקרא בזה. 

 גם הר סיני נקרא בשמו ע"ש העתיד

ונראה, דפעמים דדרך המקרא לקרוא 

לדבר בשמו העתידי, על שם הדבר העתידי 

שיהיה בו. ודוגמא לדבר נמצא בפסוק 

המדובר )שמות ג' א'(: "ויבוא אל הר 

כי מדוע נקרא הר זה האלהים חרבה". ו

בשם "הר האלהים", והלא עדין לא נעשה 

עליו שום מעשה "אלוהי", ומפרש רש"י 

שם: "על שם העתיד", דהיינו שהר זה נקרא 

 על שם המעשה העתידי שיתקיים בו. 

ולאו כללא בעלמא הוא, אלא דנראה 

דטעמא רבה איכא הכא, שכאשר מתרחשת 

סיבה, המראה קשר בין המעשה שקורה 

ת, לבין הדבר העתידי שיהיה, קורא כע

הפסוק לדבר בשמו העתידי על שם העתיד, 

ללמדינו כי העתיד קובע כבר כעת את 

המעשה שקורא כאן. וכמו במעמד הסנה, 

משה רבינו רואה את המעמד  המופלא של 

הסנה בהר סיני, שהיה עד אותו זמן הר 

ככל ההרים. ואם תבוא ותשאל, מה זכה 

יו מעמד מופלא זה של הר סיני שיתגלה על

התגלות הסנה, הוי אומר, "הר האלוהים" 

על שם העתיד. המעמד האלוהי של מתן 

תורה שיקרה בהר סיני, מראה שבהר זה 

היתה קדושה מיוחדת בעצמותו, שלפיכך 

זכה שגם מעמד הסנה, שהיה שנים רבות 

לפני כן, יארע בו. לפיכך גם התורה, 

במעשה מעמד הר סיני בפרשת שמות, 

"הר האלהים" על -מתארת לנו את הר זה כ

 שם העתיד, כי העתיד משליך על ההווה.       

 שמה של שפרה ופועה נקרא ע"ש העתיד

בדרך זו ניתן לבאר את הקושיה שהובאה 

בפרשת שמות, שיש מ"ד בגמ' ששפרה 

ופועה היו כלה וחמותה. והקשה המקשה, 

הלא אהרן היה אז רק בין ג' שנים, וא"כ 

ורה משווה ביניהם רק על שם מדוע הת

העתיד שיהיו כלה וחמותה. אלא לפי יסוד 

זה ניתן לומר, שאה"נ, התורה הקד' מגלה 

לנו, שאותה אחווה וסכנת נפשות שנטלו 

יוכבד ומרים יחד, היתה מחמת הקשר 

הנפשי המיוחד שהיה ביניהם, שהוא גרם 

לבסוף שיהיו כלה וחמותה, שכידוע כל 

ל ענין חיבור קשרי נישואין מראים ע

 הנשמות כפלג גופא וחד גופא כנודע. 

בדרך זו, ניתן לבאר את הפסוקים בהם 

נקרא "יתרו" בשם זה אף קודם שנתגייר, 

שבא הפסוק ללמדינו על מעלת יתרו 

שהיתה בו בעצם אף קודם שנתגייר, שהיא 

זו שהביאה אותו לבסוף להתפעל ממעשי 

ה' ולהתחבר לעם ישראל. הוא אשר אמר 

ב: "ויאמר יתרו למשה לך לשלום". הכתו

לא פשוט לחותן להפרד מחתנו האהוב, 

שהיה גם רועה צאנו, ויחד עם זאת להיפרד 

מבתו ונכדיו. אך כאשר שמע יתרו שסיבת 

הפרידה היא "אלכה נא ואשובה אל אחי 

אשר במצרים" הרצון והכיסופין של משה 

להיות עם אחיו בצרתם, נכמרו רחמי יתרו 

ה: "לך לשלום", ודבר זה ומיד אמר למש

מראה על תכונתו הטובה שהיתה בו מקדם. 

ולא זו בלבד, אלא מלמדינו הפסוק שאף 

צאנו של יתרו היה מיוחד, שלא היה רועה 

בשדות זרים, שלכן משה רבינו נהג את 

הצאן "אחר המדבר", וכדפירש רש"י שם: 

להתרחק מן הגזל, שלא ירעו בשדות 

גוי כיתרו  אחרים". הנהגה נפלאה זו של

באותם הימים, מראה על תכונתו הפנימית 

הטובה, שלכן מחמתה גם בפסוק זה מכנה 

אותו הכתוב בשמו העתידי "יתרו" על שם 

 העתיד.

הרב ישראל / ימה של תורה 

  מאיר העריס
"כמים הפנים אל הפנים כן לב 

 האדם אל האדם"
ַחק ו ַויַ ַוֵיֵצא ֹמֶשה ַלְקַראת ֹחְתנֹו ַוַיְשַתח .א

לֹום ַויקֹבא ו לֹו ַוַיְשֲאלו ַאיש ְלֵרֵעהו ְלשק

ה ֹאֱהלק  (יח, ז) .הק

ובתנא דבי אליהו )פ"ה( איתא "ומפני  .ב

מה זכה יתרו לחיים שלא בצער ושלא ביצר 

הרע בעוה"ז וכו', 'ויאמר אל משה וגו', 

שיגר אצלו שליח, ואמר לו, משביע אני 

ך בקל עליך בשני בניך וכו' משביע אני עלי

אביך, שתצא לקראתי ותקבלני בסבר פנים 

יפות. מיד יצא לקראתו וקבלהו בסבר פנים 

 יפות, שנאמר ויצא משמה לקראת חתנו".

מבהיל על כל רעיון. משה רע"ה העניו  .ג

מכל האדם נזקק לכך שחתנו יתרו ישביע 

אותו בכדי שיצא לקראתו בסבר פנים יפות, 

או וכי יעלה על לב יתרו שבהודיעו על בו

  בלבד לא היה יוצא משה ובסבר פנים יפות?

  אפילו בלי לב -סבר פנים יפות 

 סבר פנים יפות, מהו? .ד

המאירי כותב שלשון סבר הוא "סובר",  .ה

שהאורח הבא לביתך ורואה את פני בעה"ב 

יהיה סבור שפניך יפות אע"פ שליבך אינו 

נכון עם פניך וקשה על ליבך בואו של 

 האורח.

דל התמיה, וכי משה ולדברי המאירי תג .ו

היה חשוד שפניו לא יהיו יפות כלפי יתרו 

 אלא רק "בסבר", שיתרו יסבור שהן יפות?

ואם היה בליבו של משה על יתרו, מה  .ז

בא יתרו בשבועתו להשפיע ע"י הסברת פני 

  משה אף על ליבו?

הדבר שמנע ממשה לשמוח בביאתו של 

  יתרו

ונראה לבאר פרשתנו, הנה במדרש  .ח

ואר שיתרו היה כהן מדיין, כומר, שמות מב

והכיר בשקר שיש בע"ז. ופנה לאנשי עירו 

לאמר שהוא כבר זקן ושיבקשו כומר אחר 

 תחתיו.

וב'יפה תואר' כתב שיתרו היה ירא  .ט

שמא יהרגוהו ולכך אמר להם שהוא זקן 

ולא פירסם הכפירה שבע"ז והיה בקדש שם 

 שמים במיתתו.

יתרו על כל דרגתו שהרהר בתשובה  .י

פר בע"ז, לא התנתק ממנה לגמרי ולא וכ

 הגיע לדרגת מקדש שם שמים.

דבר זה היה בליבו של משה על יתרו,  .יא

אף שמשה היה יוצא לקראת חתנו -שאל

ולכבדו על רוב חכמתו, אך היה בליבו על 

דבקותו של יתרו בע"ז שלא שירש אותה 

  לגמרי.

חיבור הלבבות בא מכח "כמים הפנים 

  לפנים"

ות תחת כנפי השכינה וכשבא יתרו לחס .יב

ולהתגייר בלב שלם, היה צריך להביא את 

לב משה לחיבור וקשר עם יתרו, שמשה 

 ישמח אף בליבו.

ומהו שהשביעו על סבר פנים יפות ולא  .יג

 על שמחת ליבו של משה?

אלא שיתרו הכיר בכך שלא יוכל  .יד

להשפיע על ליבו של משה בשבועה או 

 דיבורים.

אדם הוא ידע שא"א לחדור לליבו של ה .טו

אלא רק בדרך של 'כמים הפנים לפנים כן 

לב האדם לאדם", ולשם כך ציווה על משה 

אף שליבו אינו -שיסבור לו פנים יפות, אל

 נכון עם פניו.

וכאשר יראה יתרו את פני משה היפות  .טז

אליו, יהיו גם פניו יפות אל משה, ומן 

הפנים ימשכו הלבבות כדרך 'כן לב האדם 

ור אל ליבו של לאדם', כך יוכל יתרו לחד

משה ולהביא להכרתו שיתרו בא לחסות 

תחת כנפי השכינה בלבב שלם וישמח לב 

 משה.

הוא היסוד שלמדנו מיתרו, שכאשר בא  .יז
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אורח יש לקבלו בסבר פנים יפות, אע"פ 

שליבינו לא נכון עם פנינו, שמתוך ה'כמים 

 הפנים לפנים' ימשך גם 'לב האדם לאדם'.

ו של וכך היא גם הדרך לחדור לליב .יח

הנער, הבן המתחנך ע"י הוריו. צריך שיהיה 

ליבם מקושר ומחובר לליבו, ולשם כך 

צריכים ל'כמים הפנים לפנים', שיהיה 

  החינוך בסבר פנים יפות.

  שבת שלום ומבורך!שבת שלום ומבורך!

  YYSSHHTTOORRAA11@@GGMMAAIILL..CCOOMMלתגובות: לתגובות: 

יהודה  הרבלב המועדים / 

 לב, מח"ס לב המועדים
עמידה בשעת קריאת "עשרת 

 הדברות"
קורא , הגו לעמוד בשעה שהבעל קוראנ

)שער אפרים שער ז  את עשרת הדברות

דהוי זכר למתן תורה  והטעם:סימן לז(, 

שעליו נאמר )שמות כ, יד( "וינעו ויעמדו 

מרחוק" )הגרשז"א, הליכות שלמה פרק יב 

 ח(.

שיהא בעיניו כמקבל פני  טעם אחר:

שכינה וע"כ צריך לשמוע מעומד מפני כבוד 

 ולחן הקריאה(.השכינה )ש

הטעם שאין חוששים לדברי הרמב"ם 

)תשובה סימן מו( שכתב שאסור לעשות כן 

מטעם שבזה יפסיד ח"ו לאמונתו לחשוב 

ולהאמין שיש יתרון לעשרת הדברות על 

 שאר התורה.

לפי שבזמנינו הכל יודעים שאין זה אלא 

לפי  טעם אחר:לזכר המעמד הנבחר, 

הים,  שעומדים בעוד קריאות כגון: שירת

וקריאת פרשת זכור אין בזה חשש 

 )הגרשז"א, ה"ש פרק י ח דבר הלכה שם(.

: שיעמדו עצה לצאת ידי שיטת הרמב"ם

כמה פסוקים קודם, שלא יהא מוכח שעומד 

בשביל עשרת הדברות )תשובות והנהגות 

 ח"א ס' קמד(.

ויש שנהגו לשבת בשעת הקריאה וכך 

 כי המנהג ברוב קהילות הספרדים, והטעם:

יותר הוי ישוב הדעת כששומע מיושב כדי 

להבין הקריאה מאשר מעומד )כה"ח תצד 

 ס"ק ל(.

 עשרת" בקריאת הקול את להגביה נוהגים

  "הדברות

 בעת קולם את להגביה נוהגים יש

 ."הדברות עשרת" את שקוראים

, גדול בקול ניתנו שהדברות לפי :והטעם

 יהיו שהדברות השומעים לב את לעורר כדי

, סיני בהר ניתנו עתה כאילו הםבעיני

 קריאתם בשעת הקול את להגביה נוהגים

שמים הגהות  עמודי בסידורו ץ"יעב)

 (.מכת"י

מדכתיב "והאלוקים יעננו  רמז לדבר:

ובסדר טרויש כתב בקול" )יעב"ץ שם(, 

 לקרוא בקול רם באורך ובניגון.

 בבת" הדברות עשרת" כל את לקרוא יש

 אחת

 קריאת מצעבא להפסיק שלא נוהגים

 בבת אותם קוראים אלא", הדברות עשרת"

 קמג סימן ר"א; כה סימן ז שער א"שע) אחת

 (.ו ק"ס

( ז"ה ז"פ מגילה) שבירושלמי לפי :והטעם

 ולאחריו לפניו ברכה טעון לך אין" מובא

 וקללות הדברות ועשרת הים שירת אלא

", תורה שבמשנה וקללות כהנים שבתורת

 אחת בבת אלה עניינים לקרוא שיש ומכאן

 (.יב ק"ס תכח ובסימן שם ר"א)

יש שקוראים את הפרשה בטעם תחתון 

)לוח א"י, לוח ההלכות ומנהגים פרשת 

לקרוא בטעם עליון  ויש שנהגויתרו(, 

 )חזו"א, דינים והנהגות פרק יד אות ד(.

: ישנם ב' סדרים ביאור טעם עליון ותחתון

של טעמים שבהם אפשר לקרוא את עשרת 

א' מסודר באופן שכל דיבור הדברות, ה

מעשרת הדברות יקרא בתור פסוק אחד בין 

אם הוא דיבור ארוך כגון זכור את יום 

השבת ובין אם דיבור קצר לא תרצח 

הטעמים והסדר השני: ונקרא טעם עליון, 

מסודרים לפי סדר הפסוקים באורך רגיל 

כדרך קריאת התורה רגילה בין אם יש כמה 

ובין אם יש כמה דברות  בדיבור אחדפסוקים 

 בפסוק אחד ונקרא טעם תחתון.

: בקריאה לפי סדר הדברות טעם עליון

הפסוקים "אנכי ה'" "לא יהיה לך" "לא 

" ו"עושה חסד" התעשה" "לא תשתחוו

בטעמי הקריאה הגדולים בשביל לעשותם 

ואע"פ שהם שתי דברות כיון , פסוק אחד

שנאמרו בדיבור אחד אומרים אותם בפסוק 

, וכן הפסוקים "זכור" ו"ששת ימים" אחד

"ויום השביעי" "וכי ששת ימים" קוראים 

אותם בפסוק אחד, ופסוק "לא תרצח לא 

תנאף לא תגנב לא תענה" קוראים בנגינות 

קטנות לעשות ד' פסוקים אלו ארבעה 

דברות, ובקריאה של טעם תחתון "אנכי" 

"ולא יהיה" מחולק לחמשה פסוקים, "זכור 

מחולק לארבעה פסוקים,  את יום השבת"

"לא תרצח ולא תנאף" נקראים ביחד לפי 

שאין פסוק בתורה פחות מג' תיבות )על פי 

 ביאור הלכה ס"ק ג(.

מפטירים בישעיה  הפטרת שבת יתרו:

)פרק ו פסוק א( "בשנת מות המלך עוזיהו" 

שיש בה ענין מראה המרכבה שראה ישעיה 

דוגמה מה שראו ישראל במתן תורה 

לבוש תרפה ד( ומוסיפים )פרק ט שבפרשה )

ו( "כי ילד יולד לנו" עד "תעשה  -פסוקים ה

 זאת" )לוח א"י(.

יש נוהגים לכבד את הרב בעליית עשרת 

 לפי :והטעם)מג"א תכח ס"ק ח(,  הדברות

 אין: "מובא( ז"ה פרק ג' מגילה) שבירושלמי

 שירת אלא ולאחריו לפניו ברכה טעון לך

 בתורתש וקללות הדברות ועשרת הים

 ומכאן". תורה שבמשנה וקללות כהנים

 ולכן, במיוחד חשובים הם אלו שקטעים

 .(יחזקאל כנסת) הרב את בהם לכבד נוהגים

לפי שאף בזמן חז"ל שלא היו טעם אחר: 

מברכים כל העולים לפניה ולאחריה, היו 

מברכים על קריאת עשרת הדברות לפניה 

ולאחריה )ספר מלאכת שלמה פ"ד מגילה 

 (.משנה א

 עולה הרב" יתרו" יש נוהגים שבפרשת

 :והטעם (.246 עמוד מ"דו אוצר) למפטיר

 עוסקת" יתרו" פרשת של שההפטרה לפי

 פרק ב) חגיגה ובמשנה, מרכבה במעשה

 ולא... דורשין אין: "מובא( משנה א

 ומבין חכם היה אם אלא, ביחיד במרכבה

 .(קפג סימן יעקב בית מנהגי" )מדעתו

/ הרב  לב טהור ברא לי 

יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 
 –התנאי שעשה יתרו עם משה 

בן ראשון לעבודה זרה? 

 היתכן??
 ְרֹשם ַכיְוֵאת ְשֵני ָבֶניָה ֲאֶשר ֵשם ָהֶאָחד גֵ  

  )יח, ג( ָאַמר ֵגר ָהַייַתי ְבֶאֶרץ ָנְכַרָיה

בעל הטורים מביא בשם המכילתא 

 למשה את ציפורה בתו יתרו שכשנתן

 ז,"לע הראשון הבן עם משה שיהיה התנה

 המלאך שפגעו עד נימול גרשום לא ולכך

 צפורה מלה אותו אז, להמיתו וביקש בדרך

 על התנאי למשה ובעצם בזה מחלה

על השם גרשם  ולכן. אביה עם שהתנה

 לכל" "אמר כלומר" אמר כי"בלבד כתוב 

היה  גר כי, הזה תנאי על היה שאנוס

 .יתרו את מאמר לעשות הצטרךו

הייתכן הדבר??  והדבר קשה עד למאוד!!!

 –שלו  אחד בן לתת רבינו הסכים משה איך

וגם אם היה אנוס  ??זרה בן בכורו לעבודה

הרי בעבודה זרה לא מועיל בגלל התנאי, 

, שהרי על עבודה זרה חייבים טענת אונס

 למסור נפש??

 סבלו יתרו בנות שהרי, מובן לא וגם

של  זרה מעבודה פרש יתרו כי רועים,מה

 משה של אחד שבן מדין, וכיצד יתכן שדרש

  ?זרה? לעבודה יהיה

אלא נראה, שכאשר משה פגש את יתרו, 

עדיין היה יתרו בתחילת דרכו בחיפוש 

אחרי האמת ובאותה שעה לא רצה 

להאמין בבורא עולם, כי רצה אמונה 

בעבודה זרה שהיא מוחשית, ולא אמונה 

ליון בכוח שאינו מוחשי כלל. בכל בכוח ע

זאת יתרו היה איש אמת עוצמתי, שברגע 

שגילה שהדת המדיינית שקר היא, מיד עזב 

אותה, וברח מהשקר!! כמו שברח 

מהשקרים של פרעה כשרצה לגזור גזירות 

 רעות על עם ישראל בעלילות שקר.

יתרו לא נשאר בשקר אפילו לפני שמצא 

 את האמת

הוא הפסיד את וזה לא היה קל, כי 

הכבוד העצום ואת המשכורת המכובדת, 

ומעתה הוא ומשפחתו נרדפו והושפלו, וזה 

ממש מסירות נפש מיוחדת וקשה, כי עדיין 

הוא לא מצא את האמת, ועל האמת 

הברורה קל להילחם אבל על דרך לא 

ידועה עדיין קשה להילחם, והיצר אומר 

לאדם אל תעזוב את השקר ותפסיד הכל 

שמצאת את האמת, אלא חכה  עוד לפני

קצת וברגע שתגיע לאמת תפרוש, אבל 

יתרו ברגע שגילה את השקר עזב הכל 

והפסיד הכל, ולא נשאר שנייה אחת בשקר, 

 אפילו לפני מציאת האמת.
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ולכן יתרו שהתנה עם משה שבנו 

הראשון יהיה לעבודה זרה, ייתכן בדרך 

אפשר שהיה זה אחרי שמשה טען לו ליתרו 

אלוקים ואין עוד מלבדו, אז שה' הוא ה

יתרו אמר לו אם אתה בטוח תן לי לעבודה 

זרה את בנך הראשון, והרי אתה יודע שאני 

מחפש את האמת ולא אבחר בשקר, ואם 

כדבריך שה' הוא בורא עולם הרי בסופו של 

גם אני אגיע למסקנה דבר אם זו האמת 

ולאמת שלך שה' הוא לבדו ואין זולתו, ואם 

 להיות בלחץ מהתנאי. כן אין לך מה

ומשה רבינו בלית ברירה הסכים כי רק 

כך הוא יכל לקיים את מצוות פריה ורביה, 

, כי ברגע שראה את בנו מהרס חשש ולא

אומץ לבו ויושרו העצום של יתרו ושנאתו 

העצומה לשקר, משה בטח שיתרו יגיע 

לאמת שאין עוד מלבדו ולכן משה הסכים 

ילו קל לתנאי, כי לא היה לו ספק אפ

באפשרות שיתרו הצדיק ואיש האמת לא 

 יגיע לאמת. 

שיתרו אכן בדק את כל  ואכן כך היה!!!

סוגי העבודה הזרה, והגיע לאמת ואמר 

", האלהים מכל ה' גדול כי ידעתי עתה"

ולכן זכה יתרו ובצדק שפרשת מתן תורה 

 נקראת על שמו.

* 

ללמדנו, שיש חשיבות גדולה לברוח מיד 

ובכל מחיר, אפילו עוד  משקר ומכל רע!!

לפני שנגיע לאמת ולטוב ולשלימות,  כי 

עצם הבריחה מהשקר ומהרע תעזור לנו 

שנגיע לאמת ובמהירות, ולכן גם אם אנחנו 

עדיין לא הגענו לדבקות בבורא עולם 

ולשמחת התורה וחשקת התורה, חלילה 

לנו להיגרר אחרי הרע בטענה כי גם ככה 

שה שלא אנחנו רחוקים מהתורה ומהקדו

נדבקת בנו, כי מהרע בכל מחיר עלינו 

 לברוח ומיד.

 נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 לקוטי' ס"מח, היילפרין

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי
  !נוראות קדושת התורה

לֹ  ה'ָאֹנַכי   יָך ֲאֶשר הֹוֵצאַתיָך ֵמֶאֶרץקֶ א 

  )כ, ב( ַמְצַרַים ַמֵבית ֲעָבַדים

הנה הנושא אודות "תורה לשמה" 

והנה  - .רחוק מדרגת האדם יתעמים נראלפ

אין ברצוני ליכנס להפירושים שונים 

אבל רק ליכנס לעצמיות  ב"תורה לשמה",

של התורה אשר עי"ז בס"ד יקל על האדם 

  להתעלות עכ"פ מה"שלא לשמה".

 ראשית תיבות של "אנכי" 

 חז"ל )שבת קה.( גילו לנו ראשי תיבות

פשי 'נ'נא א  -והוא  - י""המילה "אנכב

וכפשוטו הכוונה הוא )ע'  'הבית.י'תיבת כ

שהקב"ה בעצמו נתנה רש"י ומהרש"א( 

כתובה וכדכתיב והלוחות מעשה אלקים 

. ועד כדי שמצינו בדברי החת"ס אשר וגו'

מכאן סמך להידוע מהרוקח שהמחבר ספר 

ירמוז שמו בתחלתו, וכמו כן הבורא כל 

עולמים רמז שמו בתחלת העשרת הדברות, 

  ו כתבם.שהוא עצמ

 כביכול נמכרתי עמה!!

בהקדם באופן אחר, אולם מצינו לפרשה 

)לג,  דברי המדרש הידוע ריש פרשת תרומה

 -א'(:

ויקחו לי תרומה הה"ד )משלי ג( כי לקח 

טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו.. ויש לך 

 מקח שמי שמכרו נמכר עמו?

אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי, 

שנאמר ויקחו לי  )!!!( כביכול נמכרתי עמה

תרומה. משל למלך שהיה לו בת יחידה בא 

אחד מן המלכים ונטלה ביקש לילך לו 

לארצו וליטול לאשתו, אמר לו בתי שנתתי 

לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, 

לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא 

אשתך, אלא זו טובה עשה לי שכל מקום 

לי שאדור  שאתה הולך קיטון אחד עשה

כך אמר  אצלכם שאיני יכול להניח את בתי.

הקדוש ברוך הוא לישראל נתתי לכם את 

התורה לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם 

אל תטלוה איני יכול, אלא בכל מקום 

שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור 

 בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש.

המתבונן בדברי המדרש יבין נוראות 

התורה, אשר כפשוטו ממש  עצמיות קדושת

הוא כביכול חלק מעצמותו יתברך! ועד כדי 

כך אשר חז"ל גילו לנו אודותה הלשון 

הבלתי מתורגם... "כביכול נמכרתי עמה! 

גודל מדריגת דביקות האדם בשעה שעוסק 

  בתורתו יתברך, הוא למעלה מכל המשוער!

 פירוש חדש בדברי הגמרא

ותו לאור זאת, אשר כביכול השי"ת בעצמ

חלק בלתי נפרד מהתורה"ק, הרי מתורגם 

אנא נפשי )אני  -דברי הגמרא באור חדש:

השי"ת!( כתבית יהבית )מסרתי  -בעצמי 

כתובה(.  -עצמי געשריבענערהייט! 

והדברים מפורשים במאור עינים פ' יתרו 

שנת  -)דברים, פרשת תבא  ובשפת אמת

  . תרמ"ב(

 דברי היושר דברי אמת!

ים אולי לשמוע והנה אע"פ שרגיל

דיבורים אלו בשם הזוה"ק אשר אורייתא 

וקוב"ה חד הוא, אבל כאשר חשובים על זה 

 הלכה למעשה, האיך מתורגם זאת בפועל.

* 

ואולי נוכל להעתיק חלק מהדברים 

הבוערים כאש של היושר דברי אמת )אות 

י'( אשר בלשונו הברור מבזה מי שנשאר כל 

שה בזה ימיו בדרגת שלא לשמה, וגודל הבו

ובס"ד יועיל להתעורר להתרחק לישאר  -

אם ח"ו אין אנו בדרגת שלא לשמה. "

עושים למענו רק למענינו, אז יש ח"ו חרפה 

אם אין .. ועלבון גדול להשי"ת ולתורתו

חשקו ואהבתו בהשי"ת, רק הוא דבוק עדיין 

בתאות הזמן, וחושק לכבוד אפילו בכל 

אזי פנימית מחשבתו היא הכבוד, שהוא, 

, ואוי לה והתורה היא חיצונית למחשבתו

לאותה בושה שמשים דברי תורה לבוש 

 ע"ש עוד. - לפנימיות שטות מחשבתו

* 

 

זאת אומרת, אשר מכיון שמבינים אשר 

, דהיינו אנכ"יעצמיות התורה"ק הוא ה

שכביכול כביכול מוסר עצמו בתורתו 

הרי  -"כביכול נמכרתי עמה!"  -הקדושה 

את התורה, א"כ אם האדם לוקח ז

ומשתמש בה להתגדל בה ולהתפאר, הרי 

פנימית אין לנו בושה גדול מזה, כי "

מחשבתו היא הכבוד, והתורה היא חיצונית 

 !"למחשבתו

השי"ת יעזור שנזכה לחיות עם ההכרה 

האמתית, וללמוד תורתו הקדושה כדבעי 

  בס"ד!

   

 הרב/  ספק הסר למען

 ס"מח, ווייל מאיר ישראל

 השולחןו השבת וביום

  כהלכתו
שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים 

 במטבח

מפת שולחן פרווה שנעשתה 

 בשרית
נשפך לנו בשר חם על מפת שולחן פרווה. 

 איך מחזירים אותה להיות פרווה?

 45מכבסים את המפה בחום של  תשובה:

 .8מעלות וזה נחשב כמו הגעלה

אבל גם לפני הכיבוס אפשר לאכול 

 24בתוך כלים אם עבר מאכלי חלב חמים 

 .9שעות מזמן נפילת הבשר החם

                                                             
עי' משנ"ב סי' תנ"ב סק"ח שמצריך להגעיל  8

באופן שהמים רותחים ומעלים בועות. אמנם 

כתבו תוס' בע"ז ע"ה: ד"ה דכיתנא שכיבוס 

ה בכלי ראשון מפני בכלי שני נחשב כמו הגעל

שחובטים אותו ומכבסים אותו כמה פעמים, וכ"כ 

הב"י יו"ד סי' קכ"א בבד"ה ד"ה כתב רבינו 

ירוחם והש"ך שם סי' קל"ח סק"י, והפר"ח 

שם סקי"ג כתב שמגעילים ע"י עירוי מכלי 

ראשון. ובמגילת ספר או"ח סי' כ"א הביא בשם 

עלות מ 45הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם יש חום 

שהוא חום שהיד סולדת בו, סגי בכך, שכביסה 

 מעלות נחשבת להגעלה. 45בחום של 

והנה, מבו' בשו"ע סי' תנ"ב, ג' שאין להכניס 

כמה כלים ביחד לתוך כלי מנוקב אחד וכך 

יגעילם משום שאינם נוגעים זה בזה ובמקום 

נגיעתם אין הרתיחה מגיעה, ונראה שבמכונת 

פעמים בכל כביסה,  כביסה המסתובבת הרבה

אין לחוש לזה וודאי כל בגד התכבס ברותחין 

לכל הפחות פעם אחת, אלא שיקפיד שלא 

 להכניס מדי הרבה בגדים יחד.
מבואר ברמ"א שם שלכתחילה יש להיזהר גם  9

בהעברת טעם מקדירה לקדירה בלא רוטב, וכ"כ 

הט"ז סי' צ"ז סק"ג והפמ"ג סי' ק"ה סקכ"ב 

סי' קע"ג, וכ"כ ביד אפרים ובאו"ח בהקדמתו ל

סי' צ"ז סק"א וביד אברהם סי' פ"ח, א' סוד"ה 

אבל וכ"כ המשנ"ב בסי' תנ"א סקקל"ו לגבי 

 פסח. )עי' אגרו"מ ח"ג סי' י'(.

והורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שיש לחכות כ"ד 

שעות ואז אפשר לבשל מהמין הנגדי.   והיינו, 

מ"א שאחרי כ"ד שעות אין לחוש את חומרת הר

לאחר כ"ד שעות שכבר נפגם הטעם שהרי כל 

גזירת חז"ל לאסור השימוש בכלי לאחר כ"ד 

שעות היא אטו בן יומו כמבו' בסי' קכ"ב, ב' וכאן 

הרי אפילו בתוך כ"ד שעות הוא רק לכתחילה. 

אמנם במג"א סי' תנ"א סקכ"ב ובט"ז שם 

סקל"ז ובמשנ"ב סקקל"ו משמע שגם לאחר 

ינן לחומרת הרמ"א לכתחילה כ"ד שעות חייש



 

 9עמ' 

לתשומת לב: מלשון השאלה לא ברור 

אם נשפך מרק בשרי או גוש בשר, ויש 

לדעת שאם נשפך מרק בשרי בלי חתיכות 

בשר מהצלחת על המפה, המפה נשארת 

 .10פרווה

* 

 שאלות בענייני שבת

 פתיחת אינקובטור בשבת
הוא  ולכן 11נולד לנו בן פג בשבוע 

נמצא באינקובטור שהוא עריסת חימום 

סגורה כאשר החום מווסת על ידי 

תרמוסטט. אנחנו מקפידים לא לפתוח מקרר 

בשבת כשהמנוע לא פועל מחשש 

שהפתיחה תגרום להפעלת המנוע, ולכן 

הסתפקנו אם מותר לפתוח את האינקובטור 

כדי ללטף את התינוק בלי שנוכל לדעת 

זה שפתיחת מתי המנוע פועל משום חשש 

האינקובטור יכולה לגרום להפעלת מנוע 

 החימום.

פג נחשב חולה שיש בו סכנה תשובה: 

שמותר לעשות כל מה שיכול לחזק את 

שהרי חיזוק גוף החולה חשוב מאוד  11גופו

לריפויו, ולכן מותר לעשות אפילו מלאכות 

דאורייתא לצורך זה, וכיון שליטוף הפג הוא 

ן מותר לפתוח צורך חשוב לחיזוק הפג, לכ

 את האינקובטור לצורך זה.

 הרב/  לימודים לשון

 ליפשיץ י"בר שמואל
 הקרבנות וקבלת תורה

 ַוֹיאֶמר ה' ֶאל מֶשה ֹכה ֹתאַמר ֶאל ְבֵני

ַבְרַתי ַיְשָרֵאל ַאֶתם ְרַאיֶתם ַכי ַמן ַהָחַמַים דַ 

ֹלֵהי ֶכֶסף ֵואלֹ  ֵהי ַעָםֶכם. ֹלא ַתֲעשון ַאַתי א 

ֶשה ַלי ָהב ֹלא ַתֲעשו ָלֶכם. ַמְזַבח ֲאָדָמה ַתעֲ זָ 

ת ְוָזַבְחָת ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיָך ְוֶאת ְשָלֶמיָך אֶ 

 כא(-ְבָקֶרָך. )כ, יטֹצאְנָך ְוֶאת 

אחרי מתן תורה ואמירת עשרת הדברות 

בהר סיני, נגלה הדיבור למשה לאמור לבני 

ישראל ב' עניינים נוספים. איסור עשיית 

                                                                           
שכלי מעביר טעם לכלי אחר בלא רוטב, שהרי 

הם החמירו כן לגבי הנחת כלי בפסח על חצובות 

חמץ והרי כמעט כל הפסח הוא לאחר כ"ד שעות 

מזמן בישול החמץ, ויש לומר שהחמירו משום 

חומרא דחמץ כמבואר שם סעיף ד' שיש ללבן 

ללא את החצובה ואף שאין כלי מעביר טעם 

רוטב החמירו משום חומרא דחמץ כמש"כ 

המשנ"ב שם סקל"ד, והרי בחמץ נטל"פ אסור 

כמש"כ הרמ"א בסי' תמ"ז, י' וא"כ גם אינו בן 

 יומו אוסר בפסח.
מפני שהצלחת כלי שני, ועירוי מכלי שני אינו  10

אוסר אלא א"כ היה דבר גוש, כמבואר ב פמ"ג 

, וכן או"ח סי' שי"ח בא"א סקל"ה ובמ"ז סקי"ז

מוכח במג"א סי' תמ"ז סק"ט וכן פסק במשנ"ב 

שם סקמ"ה וסקמ"ז ובשעה"צ סי' תנ"א סק"י וכן 

כ' הפת"ש יו"ד סי' צ"ד סק"ז. ועי' שבט הלוי ח"ח 

 סי' קפ"א וח"י סי' פ"ד.
סי' שכ"ח, ד' וסקי"ב וסקס"ב ושעה"צ סקי"א  11

וסי' רע"ח. ומשום כך מותר לכבות נר בשביל 

יץ משנתו מותר להדליק נר החולה שיישן וכשיק

לצרכו וליישב דעתו וכן מותר להדליק חימום 

עבורו וכן מותר לחמם מים לשתיה חמה עבורו. 

והיינו משום שחיזוק החולה הוא צורך חשוב 

 לריפוי.

אלהי כסף ואלהי זהב' לצלם ודמות, '

ומצוות עשיית המזבח כחוקתו: שיהיה 

עשוי אדמה או אבנים לא גזית וללא 

 מעלות.

ויש להבין מה ענין מצוות אלו להאמר 

 תיכף אחר נתינת התורה.

 עבודת ה' הראויה
בפסוק לפני כן נאמר 'אתם ראיתם כי מן 

השמים דברתי אליכם', ואז ציווה אותם 

'אלהי כסף ואלהי זהב',  שלא לעשות

לכאורה יש להבין כיצד מתחברים שני 

פסוקים אלו, כיצד יש בראית התגלות ה' 

מן השמים טעם למניעת הע"ז? ופירש 

בראב"ע כי אין המצווה כאן שלא לעבוד 

ע"ז, אלא כאן הוזהרו שלא לעשות צלם 

ודמות לשמש 'אמצעי' מכסף או זהב בינם 

בוד את ה' לבין ה', בו יחשבו בטעותם לע

 .12על ידו

על פי זה מתברר למה נאמרה מצווה זו 

אחר מתן תורה והתגלות השכינה אל כל 

העם, אולם עדיין צריך ביאור למה נאמר 

 כאן את דין המזבח?

 כריתת ברית והקרבת קרבנות
כתב הראב"ע כי על ידי קבלת התורה 

באו עם ישראל בברית יחד בינם לבין 

ולקבל  הקב"ה, להיות לו לעם סגולה

מצוותיו חוקותיו ותורותיו. מעשה זה של 

כריתת ברית מלווה בהקרבת קרבנות אל 

ה' לחיזוק הברית. וכך נאמר לקמן )כד, ה( 

כי כאשר קיבלו בני ישראל על עצמם את 

משפטי התורה, ובאו בברית ה', הקריב 

משה קרבנות במזבח לחיזוק הברית 

 .13וקיומה

ראל מעתה יתברר כי אחר שקיבלו בני יש

היה להם לדעת את דיני  -את התורה 

המזבח הראוי, בו יוכלו להקריב את 

 קרבנותיהם.

על ידי יסוד זה, שבהקרבת קרבנות 

מתחזקת הברית של קבלת עול מלכות 

שמים, מתפרש יפה פסוק נוסף בתחילת 

הפרשה )יח, יב(. הכתוב אומר כי כאשר בא 

יתרו אל משה ובני ישראל שהיו במדבר, 

וזבחים והעלה אותם לאלקים, לקח עולה 

ויש לתמוה מה עניין הקרבנות שהקריב 

יתרו, וכתב שם הראב"ע כי יתרו קיבל עליו 

ה  את אלוקותו ית', כמו שאמר )יח, יא(: 'ַעתק

ֱאֹלַקים', ולכן בא ל הק דֹול ה' ַמכק  יקַדְעַתי ַכי גק

להקריב קרבנות לקבל עליו את מלכותו של 

 הי"ת.

לארץ ישראל בזמן  גם כאשר באו ישראל

יהושע וקבלו עליהם מצוות רבות התלויות 

בארץ, הקימו מזבח אבנים בעבר הירדן, 

                                                             
כפי שטעו לבסוף בחטא העגל, לפי פי' הראב"ע  12

 ושא"ר שם.
הראב"ע מפ' כי קרבנות שהקריב משה  13

חר מת"ת והסכים עמו האמורים שם היו לא

הרמב"ן, דעת רש"י שקרבנות אלו וכריתת 

הברית שהוזכרה שם היו לפני מת"ת. אך עדיין 

ניתן לומר כי את דיני הקרבנות למדו כעת, אחר 

 שכבר עשו מזבח ועסקו במצווה זו.

בגלגל. לקיים עליהם את דברי התורה 

 .14בברית. וכמו שנתבאר

דבר הקרבנות גבוה מעל גבוה ולא באנו 

לפרש אלא לעורר לבנו שנכיר חסרוננו, 

ומהרה יופיע עלינו כבודו ית' ותתגלה 

בריתו עם ישראל תתחדש, ונזכה מלכותו ו

 להעלות על מזבח אבנים את זבחינו

 

 

מעדני מלך / הרה"ג ר' 

מרדכי מלכא שליט"א, הרב 

הראשי לעיר אלעד, נשיא 

וראש מוסדות "אור המלך", 

מחבר ספרי שו"ת דרך 

 המלך, אמרי מרדכי ועוד

 ויאמרו זקנך ויגדך אביך שאל

 לך
 ֶיֶהְרסו ֶפן ָעםבָ  ָהֵעד ֵרד ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר

 ַהֹכֲהַנים ְוַגם ָרב. ַמֶםמו ְוָנַפל ַלְראֹות' ה ֶאל

. 'ה ָבֶהם ַיְפֹרץ ֶפן ַיְתַקָדשו' ה ֶאל ַהַמָגַשים

 ֶאל ַלֲעֹלת ָהָעם יוַכל ֹלא' ה ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר

 ַהְגֵבל ֵלאֹמר ָבנו ַהֵעֹדָתה ַאָתה ַכי ַסיָני ַהר

 ֵרד ֶלךְ ' ה ֵאָליו ַוֹיאֶמר ְוַקַדְשתֹו. ָהָהר ֶאת

 ַאל ְוָהָעם ְוַהֹכֲהַנים ַעָםךְ  ְוַאֲהֹרן ַאָתה ְוָעַליתָ 

-ָבם. )יט, כא ַיְפָרץ ֶפן' ה ֶאל ַלֲעֹלת ֶיֶהְרסו

 כד(

 לשאול יש ת:"עה התוספות בעלי והקשו

 ד("י )בפסוק י"בנ את הזהיר משה הרי

 מדוע כ"וא ת"השי אותו ציוה כאשר

 ממנו לבקש א("כ )בפסוק חוזר ה"הקב

 כיצד הקשו עוד? י"בנ את שוב להזהיר

 צורך שאין ג("כ )בפסוק ה"לקב משיב משה

אמר אחרת! ומה היתה  ת"השי הרי להזהיר

 ?שי"תתשובת ה

 ללמוד האדם חובת כי מלמדת התורה
 הדור גדולי מהנהגת
 יתרו בפרשת הנאמר את לבאר ונקדים

 ֹחְתנוֹ  ַלְקַראת ֹמֶשה ֵצאַויֵ ( ז יח) שכתוב

לֹום ְלֵרֵעהו ַאיש ַוַיְשֲאלו לוֹ  ַוַיַחק ַוַיְשַתחו  ְלשק

ה, ַויקֹבאו ֹאֱהלק  גדול כבוד שם, י"ופרש  הק

 משה שיצא כיון, שעה באותה יתרו נתכבד

 שראה הוא ומי, ואביהוא נדב אהרן יצא

 יצא. ולא יוצאין אלו את

 גם שיצא י"לרש מניין שואלים וראיתי

 נכתב ולא מאחר משה ורק יתכן אהרון

 ויצא בפרשת מבואר הרי ותירצו? בפסוק

 ולא ויצא שכתוב ממה דרשו ל"שחז יעקב

 עושה צדיק שיציאת משמע וילך כתוב

 כאן גם כ"וא, הדרה פנה זיוה פנה כי רושם

 זיוה שפנה משמע משה ויצא שכתוב

 כמשה ששקול שאהרון נאמר ואם, והדרה

 זיוה שפנה לומר אפשר איך יצא לא

 אחרי יצא אהרון שגם בהכרח אלא, והדרה
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במלכות הי"ת ורצה להקים מזבח אדמה בארצו 

 יז(. לה' )מ"ב ה,
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 נמצינו. ישראל כלל גם וממילא משה

 פי על ישראל הנהגת היית כמה עד למדים

 כלל עשו הדור גדולי שעשו ומה הדור גדולי

בַ  לְ֤שאַ  ש"כמ, ישראל  יךק ְ֖זֵקנֶ  ְדךק ְ֔וַיגֵ  ֙יךק ֙אק

ְֽך. אְמרוְ֥ויֹ   לק

 דברים שני רק הזהיר משה בתחילה מדוע
 שלושה. ולא

 טען רבנו שמשה בפרשתנו גם יובן ובזה

 רשות אין ואהרון למשה שגם להבנתו

 י"בנ את להזהיר צורך אין כ"א, להר לעלות

 משה שאפילו יראה מי כי יעלו שלא

 י"שבנ כיון, ויעלה וילך עולין אינם ואהרון

 וצייתו לדרכי המנהיג. כיבדו

 ת"שהשי למרות נורב שמשה הטעם וזהו

 בשלושה י"בנ את להזהיר אותו ציוה

 את והגבלת נכונים והיו והתקדשתם דברים

 רק הזהיר בתחילה בפועל רבנו ומשה, העם

 על אבל והכנה קדושה על דברים שני על

 ציווי את קיים לא וכיצד, הזהיר לא הגבלה

 לא הוא שגם והבין בהיות אולם? ת"השי

 יקיים הגבילל השלישית שאזהרה ידע יעלה

 איתם יהיו ואהרון שהוא במה אותה

 כשרואה לעלות יעיז ומי ההר בתחתית

 בפירוש אמרו כאילו ונמצא עולים לא שהם

 אמר ת"השי אולם, ההגבלה את לישראל

 אין וממילא להר תעלו ואהרון אתה לו

 לכן ממנהיגם האישית הדוגמה את להם

 .להזהירם וירד להזהירם צריך

 הדור גדולי הם לחיקוי המודל
 בשבוע לדברנו בהמשך למדים נמצינו

 ולחכות לראות היא הנכונה שהדרך שעבר

 להמציא ולא ישראל גדולי הנהגת את

 שבזה כיון הדור ממנהיגי יותר הנהגות

 להפר לו וגורם חכמים אמונת את מקלקל

 התחושה מתוך הדור לגדולי המשמעת את

 מהן יותר נעלה שהוא בליבו המתחוללת

 , בדבריהם מזלזל וממילא ובהנהגותי

 רבים שיש התשובה דור בימינו ובפרט

 רוצים התלהבות ומרוב בתשובה שחוזרים

 שונות הנהגות וממציאים מלאכים להיות

 והתעלו עלו שהן מחשבה מתוך ומשונות

 ויצא יוהרא אלא זה ואין, מכולם יותר

 את מקבל אינו ז"ועי בהיות, בהפסדו שכרו

 לא עדיין שהם שבוחו מאחר תורה דעת

 , לדרגתו הגיעו

 ומבורך שלום שבת בברכת החותם

 ואהבה בידידות

 מלכא מרדכי

' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 רבינוביץ הכהן גמליאל

 אני גם' ס"מח, א"שליט

 פרדס, 'כרכים ח"כ' אודך

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף
האיך החזיר משה רבינו את 

צפורה אחר שגרשה והרי היה 

  כהן
ת ח ַיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶשה ֶאת ַצֹפָרה ֵאשֶ ַוַיקַ  

  ב( , יח) ֹמֶשה ַאַחר ַשלוֶחיהָ 

ויקח יתרו חתן  שב"י:מכילתא דרואיתא ב

ר'  ,משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה

יהושע אומר אחר שפטרה בדבר. ר' אלעזר 

נאמר  ,המודעי אומר אחר שפטרה באגרת

 ונאמר להלן וכתב לה ,כאן אחר שלוחיה

 ,ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו

 ,מה שילוח האמור להלן גט ,א( ,כד רים)דב

   אף שילוח האמור כאן גט.

א "ק)זבחים ויש לתמוה דהרי במסכת 

 ,משה רבינו כהן גדול ,אמר רב( איתא ב"ע

ויקרא ) וחולק בקדשי שמים היה, שנאמר

וכיון  מאיל המלואים למשה היה למנה. '(ח

ה כהן, האיך החזיר שמשה רבינו הי

גרושתו, והרי כהן אסור בגרושה, וכבר 

עמדו בזה הראשונים. ובספר הנפלא "כרם 

אליעזר" על התורה, )כת"י(, לאחי הג"ר 

אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א הביא בזה 

ששה תירוצים. ועע"ש מה שפלפל 

  בתירוצים אלו. ואכמ"ל.

 משה רבינו נתכהן רק לאחר מתן תורה .א

: בזה"ל כתבו )עה"ת(התוספות בפירוש 

והגט  ,ותימה היאך החזירה והלא כהן היה

 ,ולי נראה דעדיין לא נתכהן ,פוסל בכהונה

  דלא ניתנה לו תורה עדיין. 

 הגירושין היו על תנאי אם לא יחזור ב.

כתב ( 'ד ינו )אותפרשתב פני דודבספר 

 רבינו ישעיה הראשון מטראני ז"ל: בשם

והלא  ,אך החזירהותימא הי .אחר שלוחיה

וי"ל שעל  ,והגט פוסל בכהונה ,כהן היה

  .תנאי גרשה

משה רבינו החזירה לאחר שנטלה ממנו  ג.

 הכהונה

ז( "ע ינו )אותפרשתבחנוכת התורה בספר 

בפסוק וישמע יתרו וגו' כתב ליישב בזה"ל: 

את כל אשר עשה אלהים למשה וגו' כי 

הוציא ה' את ישראל וגו'. יש לדקדק למה 

וגבי יציאה  ,משה כתיב אלהיםגבי 

ממצרים כתיב ה'. ויש לומר על פי מה 

דאיתא במדרש ובגמרא דבסנה מדת הדין 

 ,עשה רושם שניטלה הכהונה ממשה

דכתיב וירא ה' כי סר  ,וניתנה לאהרן

לראות ויקרא אליו אלהים וגו'. והנה איתא 

כאן בילקוט על הפסוק אחר שלוחיה לאחר 

 ,אן שילוחנאמר כ ,שפטרה הימנו בגט

עיין שם. לפי זה  ,ונאמר להלן שילוח וכו'

וישמע  ,יש לומר דשיעור הפסוק כך הוא

יתרו וגו' את כל אשר עשה אלהים דהיינו 

 ,מדת הדין למשה שלקח ממנו הכהונה

כנזכר לעיל. אם כן מותר לו להחזיר 

לפיכך ויקח את צפורה אשת משה  ,גרושתו

אחר שלוחיה. ועד השתא היה כהן והיה 

  ה.אסור ב

משה רבינו הפריש בנו מעבודה זרה  ד.  

 ונתבטלו הקידושין למפרע

נו, וז"ל: בפרשת עוד תירץ החתם סופר

 ,איך חזר ונשאה םאחר שלוחיה, מקשי

ואסור  ה,הלא משה רבנו ע"ה כהן הי

גם צריך טעם מ"ט שלחה  ,בגרושה

מעיקרא, ע"כ נ"ל כי לא גרשה, אך כי יתרו 

בנו  השיהי על מנת ההתנה בקידושי

שלו, ואם לאו  בודה זרההראשון משמש לע

בינו רשה למפרע, והנה מ םבטלי ןקידושי

ירא שיתרו  הכי הי ,בדבר הע"ה אנוס הי

כמ"ש  ,המבקש נפשו ,ימסרנו ביד פרעה

ועמ"ש בבעה"ט על כי גר הייתי  ,במדרש

, ומשום כן ע"כ קיים משה הבארץ נכרי

תנאו, אמנם אחר ששלחו הקב"ה 

ולא ירא עוד מפרעה  ,ו למצריםבשליחות

ממילא הפריש משה בנו מהשמש  ,ומצרים

 ן,וממילא נעקרו הקידושי בודה זרה,עוד לע

 תהולא הי ,של ציפורה הוהיינו שילוחי

  גרושה מעולם.

 איסור גרושה שייך רק בזרע אהרן ה.

ספר שבות יהודה על המכילתא למהר"י ב

( ס"א ע"ב ד"ה אחרף )ד ינופרשתבנג'אר 

ליישב, דאיסור גרושה אינו לכל  כתב

אמור אל  הכהנים, רק לזרע אהרן, וכדכתיב

ואשה גרושה  ,הכהנים בני אהרן וכו'

אין שייך ציווי זה והרי כי מאישה לא יקחו, 

דבני אהרן  ,אלא בכהנים מזרע אהרן דוקא

הביא ראיה ליסוד זה ו ,כתיב בפרשה

שהקשו ( ע"ב א"בזבחים )ק מהסוגיא הנ"ל

מיתיבי  ,משה רבנו כהןש ,ברעל דברי 

מרים מי הסגירה, אם תאמר משה הסגירה, 

ואין זר רואה את הנגעים  ,משה זר הוא

וכו', אמר רב נחמן בר יצחק שאני מראות 

וה"נ  ,נגעים, דאהרן ובניו כתובין בפרשה

  דכוותה. 

  נתכהן רק משבעת ימי המילואים ו.

אפשר בספר "כרם אליעזר" כתב לתרץ ש

נתכהן בשבעת ימי ה רבינו משלומר כי 

 המילואים.

 יהודה הרב/  צדקך משפטי

 משפטי ח"בעהמ, טננהויז

 מ"חו על צדקך
מועד ביאת יתרו למחנה 

 –ישראל עפ"י פירוש רש"י 

 לפני מתן תורה או לאחריו? 
 )יח, א( ֹמֶשה ֹחֵתן ַמְדָין ֹכֵהן ַיְתרוֹ  ַוַיְשַמע

 שמועה מה מביא את דברי חז"ל י"רש

 עמלק ומלחמת סוף ים קריעת, באו שמע

ולא הזכיר מתן תורה וא"כ יתכן שמפרש 

כמאן דאמר יתרו קודם מתן תורה בא, ואם 

כן המקראות בינתיים כסדרן, אולם בהמשך 

 המן טובת - הטובה כל על י"רש )ט( כתב

ואם כן מבואר שהגיע  .התורהו והבאר

לאחר מתן תורה ומה שלא הזכיר לעיל 

ום שסובר כהך תנא מתן תורה אינו מש

)זבחים קטז.( שהגיע לפני מתן תורה אלא 

מפני שאין זה הגורם והסיבה שלכן בא 

 להתגייר.

ולהלן בפסוק יג מביא רש"י הכרח 

שהפרשה כאן לא נכתבה כסדר ואפילו 

למ"ד שבא קודם מתן תורה ואם כן יתכן 

שוישמע יתרו היה לפני מתן תורה אך 

 ְיַשַלחוַ   המשך הפרשה שנאמר להלן )כז(

 לא, וזה ַאְרצוֹ  ֶאל לוֹ  ַוֵיֶלךְ  ֹחְתנוֹ  ֶאת ֹמֶשה

 כאן נאמר שהרי, שניה שנה עד אלא היה

 ומצינו חותנו את משה וישלח( כז פסוק)

 ,י במדבר) משה לו שאמר הדגלים במסע

( לא שם', )וגו המקום אל אנחנו נוסעים( כט

 מתן קודם זו ואם, אותנו תעזוב נא אל
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. שחזר מצינו היכן והלך מששלחו, תורה

ואם כן שבודאי אינו לפי הסדר הרי 

שאפשר לומר שכל השמועה ששמע ובא 

 היתה לאחר מתן תורה.

ראיה נוספת מפירושו של רש"י שיתרו 

בא לאחר מתן תורה, ממש"כ )יב( שיתרו 

, ובגמ' זבחים שלמים – וזבחיםלקח עולות 

)קטז.( הקשה למ"ד שבני נח לא הקריבו 

ך יתרו הקריב שלמים ותירץ שלמים האי

שיתרו בא לאחר מתן תורה ונתגייר ודינו 

כישראל ואם כן ממש"כ רש"י שהביא 

עולות נראה שסתם כמאן דאמר לאחר מתן 

 תורה בא.

 מתי הגיע יתרו

ואלא שלפי זה מתעוררת לנו שאלה 

 ַוֵיֶשב ַמָםֳחָרת ַוְיַהי'מעניינת. על פסוק )יג( 

 ֹמֶשה ַעל ָהָעם ַוַיֲעֹמד ָעםהָ  ֶאת ַלְשֹפט ֹמֶשה

 את דברירש"י מביא  'ָהָעֶרב ַעד ַהֹבֶקר ַמן

ספרי שהיה במוצאי יוה"כ, וממחרת ה

 הכוונה למחרת רדתו מההר.

לפרש  רש"י כאן בא לשלול שלא יתכןו

של קבלת מסיבה ה למחרתויהי ממחרת 

( כי לפני מ"ת אי 1הפנים שעשו ליתרו. 

הודיע את אפשר לומר ששפט את העם ו

( שא"כ שהיה 2רש"י:  –חוקיו ואת תורותיו. 

ממחרת שיתרו הגיע והיה כבר זמן מה 

ל לאחר מ"ת, א"כ לא מתאים לומר נבו

וכו' אחרי שכבר עושה כן חודש או  בולת

)ואולי גם אחרי כמה ימים  גור אריה –יותר 

( 3: לאחר יום הכיפורים גם שייך טענה זו(

בלי  מציינת תאריך ינהכי התורה א

משמעות מיוחדת, ולכן בשלמא למחרת 

רדתו מההר יש לו משמעות עם המשפט, 

אך למחרת הסעודה מה הקשר אם לשפוט 

 :רא"ם –את העם. 

מתי באמת הגיע הרי בין ו' סיון  ם כןוא

לי"א תשרי משה רבינו היה במרום מלבד 

י"ז תמוז וכ"ט אב וי' תשרי, וא"כ מתי יצא 

ה שהגיע כי לא לקראתו. ובי"ז תמוז לא נרא

היה יום חג לישראל, וא"כ נשאר כ"ט אב 

 או י' תשרי,

ומקשה הרמב"ן שאם כפי הנראה 

כיצד  ם כןמפשוטו של רש"י שבא ביוה"כ א

 כמהעשו סעודה ביום הצום. וראיתי 

בשנה זו ש ריהאר בגו יישובים א המהר"ל

עדיין לא נקבע ליום צום עד שאמר הקב"ה 

ה יום סליחה סלחתי כדבריך ונתבשר שיהי

כתב  ב הנחלת יעקב לכל הדורות.

שהסעודה היתה במוצאי יום הכיפורים 

 הבאר בשדה בערב, לאחר הצום. ג

ובסעודה כבר  באבשבאמת הגיע בכ"ט 

משה לא היה לפי שעלה למרום להביא 

לוחות שניות ולכן לא הוזכר משה בסעודת 

רש"י אמנם אנחנו כותבים בשיטת יתרו, 

שהיה משה  היה ותירץ ששואל ומשה היכן

 חיים פלטיאל ר'ד  עומד ומשמש עליהם.

שלא יתכן לפרש כתב בפירושו על התורה 

ממחרת יום הכיפורים ממש מחמת 

הקושיא שהקשינו מתי הגיע יתרו ועל כן 

ספרי ממחרת יום רי הדב נטה לפרש את

שנתגייר  כפרתוהכיפורים היינו ממחרת 

. וזה מתאים עם פירוש והביא כפרתו

רמב"ן שהיה לאחר מילתו והיה חתן ה

דמים, אמנם מדברי רש"י נראה שפירש יום 

 הכיפורים ממש כפשוטו.

גם לפי המ"ד שיתרו בא קודם מתן תורה 

 נפש דודבספר יש לעורר מתי באמת הגיע ו

כתב דצ"ל שבא בשלשת ימי הגבלה, שהרי 

הכתוב קורא למקום הר אלקים, והקשה 

מת זצ"ל כ"ק אדמו"ר מגור בעל האמרי א

ומשה היה ' ם כןב גולכאורה הלא כתש

רועה צאן יתרו וגו' ויבא אל הר האלקים 

 ל שםנקרא כן עשלומר  ל כרחנו, וע'חרבה

וכך יש לומר אף העתיד כמו שפירש"י שם, 

 ואין כאן ראיה. במקום זה,

פלאות  – ן"בג מתהלך

 צבי ישראל הרב/  עדותיך

 (מאנסי) בוים
 גו'פסוק לא תחמוד בית רעך ו

ֶעָך ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרֶעָך ֹלא ַתְחֹמד ֵאֶשת רֵ 

ְלֵרֶעָך  ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶשר

כמה ענינים נפלאים בפסוק זה,   )כ, יד(

 מלוקטים זעיר פה זעיר שם

: עיין אבן עזרא א( חשבון עשרת הדברות

)כ, א( שהביא שיטה שדיבור אנכי אינו 

הדברים, ויש שמחשבים לא יהיה מעשרת 

לך ולא תעשה לך פסל לשני דברות. 

'ואחרים אמרו, כי לא תחמוד בית רעך 

דיבור תשיעי, והדיבור עשירי לא תחמוד 

אשת רעך. וראייתם כי ה' אמר פעמים לא 

תחמוד' וכו'. וכתב על זה האבן עזרא 'גם 

זה דברי הבל', והאריך לסתור דבריהם 

לפלא הוא שהאבן וראיותיהם, עיי"ש. ו

עזרא בעצמו פירש כן בפרשת ואתחנן 

)דברים ה, טז( וזה לשונו: 'רק הישר בעיני 

שמלת אנכי איננו מהעשרה, כי דבור אנכי 

תחמוד בית רעך הוא המצוה וכו', והנה לא 

 -הדבור התשיעי, ולא תחמוד אשת רעך  -

 '. עיי"ש. הדבור העשירי

ובתפארת ישראל למהר"ל מפראג )פרק 

הזכיר שיטה זו וכתב עליה בלשון  לז(

מליצה: 'בוודאי אין חמדה לפירוש זה ואין 

להזכיר דברים כאלו', עיי"ש. ויש לציין עוד 

לדברי מדרש אגדה המובא בחומש תורה 

שלימה אות ת"ב: 'לא תחמוד הרי כאן 

דיבור אחד, לא תחמוד אשת רעך הרי כאן 

דיבור אחד, ובספרים המדוייקים הם 

 מופלגים'. 

. חורבן הבית על איסור לא תחמודב( 

בספר חרדים )מצוות לא תעשה פרק א( 

שחורבן בית שני היה על עוון לא תחמוד 

עיי"ש, וכוונתו לדברי הגמרא בגיטין נ"ז 

ע"א עיי"ש. וראה לשון התרגום יונתן כאן: 

'לא תחמוד, עמי בני ישראל לא תהוון 

חמידין, לא חברין ולא שותפין עם חמידין, 

יתחמון בכנשתהון דישראל עם חמודין, ולא 

דלא יקומון בניכון מן בתריכון וילפון לחוד 

הינון למהוי עם חמודין וכו', ארום בחובי 

חמודיא מלכותא מתגריא בנכסיהון דבני 

נשא ולמיסב יתהון ועתירי נכסין מתמסכנין 

'. ובתנא דבי אליהו וגלותא אתיא על עלמא

ו, לא פרק כ"ד, 'לא תחמוד, קיימתם אות

יחמוד איש את ארצך )שמות לד, כד(, 

עברתם עליו, וחמדו שדות וגזלו ובתים 

ונשאו וגו' )מיכה ב, ב(. ועיין פסיקתא רבתי 

 פרשה כ"ד. 

. ריחו של לא תחמוד נשאר בעולםג( 

בספה"ק אמרי פנחס פרשת יתרו אות קיד 

בשם הרה"ק רבי פנחס מקאריץ, 'אמר בשם 

חמוד אין על דיבור לא תהרב ז"ל שלכך 

)בספר באר יהודה על רוב העולם עוברין 

חרדים מצוות לא תעשה פרק א ביאר 

כוונתו שהיינו בלא תחמוד בלא דמי, 

כמבואר בתוספות סנהדרין כה: ד"ה 

דמעיקרא. ועדיין צריך ביאור(, כי איתא 

בגמרא )שבת פח:( בכל דיבור נתמלא 

העולם בשמים, אך נכנס לגן עדן להיות 

יבור השני, וכן כולם, רק מקום פנוי לד

האחרון נשאר בעולם הזה, לכך אין עוברים 

 עליו כל כך'. 

ובספר אמרי שמאי פרשת ואתחנן אות 

ר"ט, הביא שהאדמו"ר מגור זצ"ל בעל 

אמרי אמת ביאר בזה דברי המדרש )דברים 

רבה ה, כ( מעשה כנמלה אחת שהפילה 

חיטה אחת והיו כולן באות ומריחות בה 

נוטלת אותה, באה אותה ולא אחת מהן 

שהיתה שלה ונטלה אותה וכו'. ומה 

שהנמלות הריחו ולא נטלו החיטה שאינה 

שלהן הוא כי הריח שנשאר מדיבור לא 

תחמוד השפיע על כל הברואים לקיים 

המצוה. וכן ביאר שם שעל כן נטבע בטבע 

שאדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של 

 חבירו )בבא מציעא לח.(.

: 'סיפר א תחמוד בממוןהאם שייך לד( 

הרב דוד הלר שליט"א ששמע מרבינו 

)הגאון רבי משה סאלאווייטשיק זצ"ל( 

שהיה סבור שלא שייך האיסור לא תחמוד 

לגבי ממון, כי האיסור לא תחמוד הוא 

שהאדם חומד את החפץ של השני, אולם 

גבי כסף הרי אין האדם חומד את החפץ, 

ל פירוש את השטר עצמו אלא את השווי ש

הכסף, ואם כן מה שייך בזה לא תחמוד, 

אמנם כשחזר על הדברים באזני הגרי"ז 

זצוק"ל לא הסכים עמו וסבר דגם בכסף 

 שייך לא תחמוד'. )והאיש משה עמ' ח(

האם לא תחמוד ולא תתאוה בדיבור ה( 

: ידועים דברי חז"ל שזכור אחד נאמרו

שבדברות הראשונות ושמור שבדברות 

נאמרו, מה שאין  האחרונות בדיבור אחד

הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע. 

ובאבן עזרא )שמות כ, א( שלענין לא 

תחמוד שבדברות הראשונות ולא תתאוה 

שבדברות האחרונות בוודאי לא נאמרו 

בדיבור אחד. וכן ביאר בתפארת ישראל 

למהר"ל מפראג פרק מ"ט שרק זכור ושמור 

קר נאמרו בדיבור אחד, וכן עד שוא ועד ש

כמבואר בשבועות כ: אבל לא לענין לא 

תחמוד ולא תתאוה, עיי"ש מילתא בטעמא. 

אמנם באלשיך פרשת ואתחנן כתב: 

'למעלה אמר תחמוד, ופה נאמר תתאוה 

וכו'. אך אמנם קיימו וקבלו רבותינו ז"ל 

)ראש השנה כז א( כי זה וזה אמת, וזכור 

ושמור בדבור אחד נאמרו, וההיקש ביתר 

שאין הפה יכול לדבר ואין הדברים. מה 

 האוזן יכולה לשמוע'. עיי"ש. 
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בכלל לא תחמוד נכלל איסור היזק ו( 

זה לשון תורת המנחה לתלמיד  ראיה:

ובלא הרשב"א פרשת משפטים דרשה כ"ה: '

תחמוד תלוי כל היזק שיבא לאדם מחברו 

, וכמו שאמרו רז"ל )בבא על ידי ראיית העין

דה בתרא ב:( אסור לאדם לעמוד על ש

חבירו בשעה שהיא עומדת בקומתיה. והוא 

הדין לכל דבר נחמד למראה, שאסור 

להסתכל בו ולעיין בעין רעה, מפני שהוא 

מכלה ומשחית אותו בהבטת העין. ואמרו 

חכמי הטבע כי כשאדם מעיין בדבר נחמד 

למראה ומדביק מחשבתו באותו דבר ונפשו 

קשורה בו, אם אינו יכול להנות מאותו דבר 

שהבל המחשבה עולה ו יכול להשיגו, שאינ

ושורף ומכלה ומשחית לדבר הנחמד וגם 

. ועל זה רמז שלמה במליצת השיר, לחומד

)שיר השירים ח, ו( קשה כשאול קנאה 

ה. וזהו שיש -רשפיה רשפי אש שלהבתי

הרבה מן החושקים שמגיעים לשערי מות 

כשאינן משיגים לחשק לבם ולמה שחמדו, 

ין עה.( ימות ואל וכענין שאמרו )סנהדר

 יספר עמה מאחורי הגדר'. 

'ואזהרת לא תחמוד אינה מצויה כל כך 

אלא במי שהוא מצוי אצל חבירו וצופה 

ומביט ומעיין בכל אשר לו בבית ובשדה, 

באשתו, בשורו ובחמורו. ומי הוא זה שהוא 

מצוי אצל חבירו ונכנס בחדרי משכיתו 

ורואה כל אשר לו בבית ובשדה, הוי אומר 

הנשכר אצל חבירו או הנמכר לו וכו',  זה

וכנגד אזהרת לא תחמוד נאמר ב'ואלה 

המשפטים' כי תקנה עבד עברי. ובמה 

שחתם בעשר הדברות פתח ב"משפטים", 

וזהו שאמרו סופן נעוץ בתחילתן כשלהבת 

 קשורה בגחלת, עכ"ל התורת המנחה.

עומקה של הלכה / הרה"ג 

ר' עקיבא לוי, בעהמ"ח 

 עומק הפשט
 ֶהָחָכם – בזמננו הבת תירוש

 ...ְבֹראשוֹ  ֵעיָניו
עושה , בראשו עיניו החכם צוואה:

צוואה מפורשת ומפורטת מחיים, ובכך 

מונע מריבות ועגמת נפש מיותרת לילדים. 

 עליו לבקש הדרכה, כן לעשות הרוצה

 כיצדבדיני שטרות  מומחה חכם תלמידמ

 ולהקנות תקף על פי ההלכה, שטר לערוך

בירושה באופן  חלק לבנותיוו ומחיים לבני

וכן מומלץ לבדוק עם עו''ד  .המועיל

מוסמך, איך לעשות שיהא תוקף חוקי 

 לצוואה. 

אם מחלקים את כל  מלאך המות:

הירושה של אדם עשיר רק לאחר המוות, 

לפעמים הבנים מחכים בסתר לבם שמלאך 

המות כבר יקח את נשמת אביהם, ויוכלו 

הטוב והמטיב' לברך ברכת 'שהחיינו' או '

על הכסף הרב שירשו. כפי שהתבטא בנו 

של אדם אמיד, כאשר שאלו אותו מה 

שלום אביך? השיב; אבא משחק עם 

 הירושה שלי!

אבל אם האבא רואה את הנולד, ומחלק 

את עיקר הירושה בחיי חיותו, ומשאיר 

לעצמו רק כדי מחייתו, 'מתהפך הגלגל' 

שהבנים מגיעים לבקר כל יום ערב בוקר 

וצהרים, דואגים לשלומו ומעריכים את 

נדיבות לבו, והרווח העיקרי הוא שאין 

מריבות במשפחה, כאשר אבא החליט 

 כמה לתת לכל אחד )ג.ק.(.

 דינים העולים

  תורהתורה  דיןדין  פיפי  עלעלסוף דבר; אין חולק שסוף דבר; אין חולק ש

את אביה ואת אמה את אביה ואת אמה   יורשתיורשתאינה אינה   הבתהבת

  בנכסיבנכסי  וביןובין  האבהאב  בנכסיבנכסי  ביןבין, , הבןהבן  במקוםבמקום

זאת התורה לא תהא מוחלפת, זאת התורה לא תהא מוחלפת,   ..האםהאם

  הזמניםהזמנים  בכלבכלאלו, נוהגים אלו, נוהגים   ירושהירושה  סדריסדריוו

כך נוקטים בפשיטות כך נוקטים בפשיטות   ..המקומותהמקומות  ובכלובכל

  (,(,אא  חח  בב""בב))  שש""ראראוהוה, , ((אא""עע  נבנב  בב""בב))  ףף""ריריהה

הלכה הלכה   ''אאפרק פרק   נחלותנחלות))  םם""רמברמבבב  נפסקנפסק  וכךוכך

    . . ((רעורעו' ' סיסי  ממ""חוחו))  עע""בשובשווו  '(,'(,בב--''אא

לפי חוקי הגויים ברוב המדינות בזמננו; לפי חוקי הגויים ברוב המדינות בזמננו; 

ם הבנים, ולדעת ם הבנים, ולדעת הבת יורשת בשווה במקוהבת יורשת בשווה במקו

רוב הפוסקים הבת אינה זוכה משום 'דינא רוב הפוסקים הבת אינה זוכה משום 'דינא 

דמלכותא דינא' כיון שהוא לעקור דין דמלכותא דינא' כיון שהוא לעקור דין 

התורה. וגם באופן שהתנה להדיא על מה התורה. וגם באופן שהתנה להדיא על מה 

שכתוב בתורה תנאו בטל. ויש אומרים שכתוב בתורה תנאו בטל. ויש אומרים 

ששייך בזה 'דינא דמלכותא דינא', שאינו ששייך בזה 'דינא דמלכותא דינא', שאינו 

עוקר להדיא אלא הוי כמו 'מתנה' מהבנים עוקר להדיא אלא הוי כמו 'מתנה' מהבנים 

  לבנות.לבנות.

ף תמורת ף תמורת יש אוסרים לבת לבקש כסיש אוסרים לבת לבקש כס

החתימה על כתב ויתור מדין כופין על החתימה על כתב ויתור מדין כופין על 

מידת סדום, וחיוב השבת אבידה. ויש מידת סדום, וחיוב השבת אבידה. ויש 

מתירין מדינא, או משום שכר שכיר, או מתירין מדינא, או משום שכר שכיר, או 

מדין 'קים לי'. לדעות אלו יש משערים מדין 'קים לי'. לדעות אלו יש משערים 

שמקבלת עשירית, וסתימת הפוסקים שמקבלת עשירית, וסתימת הפוסקים 

  שיעשו פשרה כפי ראות עיני הדיינים.שיעשו פשרה כפי ראות עיני הדיינים.

החכם עיניו בראשו, כותב צוואה החכם עיניו בראשו, כותב צוואה 

ים למנוע מחלוקת ים למנוע מחלוקת מפורטת ומפורשת מחימפורטת ומפורשת מחי

ומריבות במשפחה. אם אפשר, מומלץ ומריבות במשפחה. אם אפשר, מומלץ 

  לחלק בפועל את עיקר הירושה מחיים.לחלק בפועל את עיקר הירושה מחיים.

 gmail.com@5047867לתגובות: 

עיון המשפט / הרב אליעזר 

דוידזון, ראש כולל ובית 

הוראה לממונות עיון 

  המשפט
בהחתמה על אישורי בניה 

 עוברים על לא תחמוד?
 ֹמד ֵאֶשת ֵרֶעךָ ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרֶעָך ֹלא ַתְח 

 ְלֵרֶעךָ  ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶשר

 יד( ,)כ

אנו מבקשים להרחיב את הדירה הקטנה 

והצפופה, לקיים מצוות ישוב הארץ. לצורך 

כך הוכנו תכניות, ואנו עוברים בין השכנים 

להחתים אותם על תכניות הבניה. מטבע 

ים בשמחה. יש הדברים, יש שכנים שחותמ

שלא חותמים בכלל, ויש שחותמים תחת 

לחץ זה או אחר. לעיתים אפשר לשלוח 

שליחים שונים לשכנים, כדי שידברו על 

ליבם. לעיתים עצם הבקשה שלנו גורמת 

 להם אי נעימות כזו שגורמת להם לחתום.

? מהו איסור לגשת כך לשכניםהאם מותר 

)עשרת  לא תחמוד? ומהו איסור לא תתאווה

 ?הדברות בפרשת ואתחנן(

הדעה הרווחת אומרת, כי כל אדם 

החומד דבר מה, עובר באיסור לא תחמוד. 

וכך משמע בפירוש האבן עזרא על הפרשה. 

האבן עזרא אומר לנו, כי כדי שלא נחמוד, 

עלינו להבין כי רכושו של האחר אינו קשור 

אלינו בשום צורה ודרך, כמו שבת המלך 

וכך לא נחמוד  לא קשורה לכפרי הנבער.

את רכושו. אמנם, הפוסקים הביאו איסור 

לא תחמוד ואיסור לא תתאווה רק על 

מקרה בו אדם מבקש להשיג את רכושו של 

 חבירו בפועל.

סי' שנט( הביאו חו"מ הרמב"ם והשו"ע )

הלכה זו בהלכות גזילה, שם אנו רואים כי 

באדם אחר  בפועל כל אדם המפציר

דבר מה ה או יתן לו במתנשימכור לו 

מרכושו, עובר על איסור לא תחמוד. ואם 

אדם רק חושב בלבו תחבולות איך להשיג 

, ומתכנן איך להפציר את רכושו של האחר

, ולשלוח שלוחים כדי להשיג את מבוקשו

, גם הרי הוא עובר על איסור לא תתאווה

אם בפועל לא עשה דבר. אך אם רק חשב 

ד בליבו מחשבות קנאה נוראות, ומאוד מאו

רצה לקבל את רכושו של חבירו. לא עבר 

על איסורים אלו כל עוד לא הפציר ולא 

 חשב ותכנן איך להשיג את הרכוש הנכסף. 

ומה לגבי מי שמפציר לקבל דבר מה 

מערכת ) בהשכרה או השאלה? השדי חמד

מביא דעות בזה, ועיקר הדעה  (ל' כלל ק"ל

היא שעובר על לא תחמוד גם בשכירות 

א אם כך, מי שמפציר ובהשאלה. נמצ

רכב, או כל דירה, באדם אחר שישאיל לו 

 דבר אחר, עובר על לא תחמוד.

 באיזה צורה מותר לבקש הנחה?

ומי שמפציר מהמוכר בחנות לתת לו 

 והנצי"ב סי' שנט הנחה? המנחת פיתים

כתבו שאין  בספר העמק שאלה והעמק דבר

איסור לא תחמוד בחפץ שעומד למכירה. 

ו בפוסקים דין מי שמפציר אמנם, לא מצאנ

כיון לקבל הנחה, ויש מקום לאסור 

למעשה המוכר אינו רוצה למכור במחיר ש

שהקונה מבקש. וכאשר הקונה מפציר 

במוכר למכור בתנאים שאינו רוצה, הרי 

ומכל מקום  הוא דומה לכל לא תחמוד.

מותר לכתחילה לומר למוכר שמסכים 

 לקנות במחיר זול בלבד. אך אסור להפציר

 במוכר לתת הנחה.

עוד הזהיר החפץ חיים )סוף שמירת 

הלשון(, אחרי האירוסין לא להפציר 

מעבר  במחותן לתת מה שאינו חייב לתת

. כך להתחייבות בתנאים ומעבר למקובל

לגבי מתנות, או חתונה יקרה יותר וכדו'. 

ומכאן אנו למדים עוד, שיש איסור לא 

תחמוד גם על כסף, ולא רק על חפץ 

ם. אמנם אם מפציר לצורך צדקה, מסויי

אך יש ליזהר  .אינו עובר על לא תחמוד

שלא להפציר יותר מדאי, כמש"כ הרמב"ם 

בהל' מתנות עניים פ"ז הל' י"א, ובשו"ע 

יו"ד סי' רמ"ח סעיף ז'. וראו בדרך אמונה 

 מש"כ בזה.

האם מותר לבקש דירה לשבת עבור 

 האורחים שלנו?

 אנו רוצים לזכות במצוות הכנסת

אורחים, וביתנו צר מלהכיל את כולם. מצוי 
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שמבקשים דירה לשבת, ולפעמים מאוד לא 

נעים לשכנים, ונותנים מחמת אי נעימות. 

האם עוברים בזה על איסור לא תחמוד? 

כבר ביארנו שאין איסור עבור  למעשה

, אם כך גם עבור האורחים שלנו לא צדקה

עבור  אדם מפציר. אך אם יהיה איסור זה

, הרי זה כמבקש עבור עצמו, ועובר על ילדיו

נמצא אם כך, שאם האורחים  לא תחמוד.

הם הילדים שלנו, יש להזהר יותר מאשר 

עבור ההורים או שאר אורחים שאנו 

בשו"ת בצל החכמה חלק מבקשים להביא, ו

 ג סימן מה האריך בפרטי דין זה.

ואם אנחנו מבקשים חפץ כלשהו מאדם 

בא שמבקש , וכגון אשיתקשה לסרב לנו

מבנו, או רב מתלמידו, או בעל שררה 

כתב השערי  שמבקש מאדם הכפוף אליו.

תשובה )שער ג' מ"ג( שעובר על לא 

תחמוד. עוד כתב השערי תשובה, כי מי 

 שמפציר באדם שיעשה לו עבודה מסויימת

, הרי הוא עובר על לא תרדה ויטרח עבורו

 בו בפרך.

 זהירות בין שכנים וקרובי משפחה

מצוי איסור זה, בין שכנים בבנין.  מאוד

פעמים שהאחד מפציר באחר לשלם על 

צביעת הבנין במקרה שאינו חייב ע"פ 

ההלכה. ובכך חומד הוא את כספו לצורך 

הצביעה. ופעמים שמפציר בו שיחתום על 

אישורי בניה, ובכך חומד הוא חלק מרכושו 

למעשה כל בניה ברכוש ש , מכיוןשל השכן

טילת חלק מהרכוש משותף, הרי היא נ

המשותף. והמפציר בשכנו לחתום לו, הרי 

הוא כמפציר לקבל במתנה חלק מרכושו. 

מכיון וגם אם מציע תשלום אסור להפציר, 

שהמוכר אינו המפציר לקנות מוצר  שאדם

 עובר בלא תחמוד.רוצה למכור לו, 

עוד מצוי איסור חמור זה, בין בני 

המשפחה. כאשר מבקשים אחד מהשני 

ה, ופעמים שמפצירים אחד בשני. דבר מ

וגם אם לא מפצירים, לפעמים קשה לסרב 

מחמת אי נעימות משפחתית, והרי עוברים 

 בזה על לא תחמוד.

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, 

 בוררות ויעוץ בדיני ממונות.

-277פקס   2527624694לתגובות: טל' 

  gmail.com@7470107א"ל: דו  4727272

לתורה / הרב ישראל  פרחים

 חיים בלומנטל

 בקולות וברקים עליהם נגלית
 ַוְיַהי ֹקֹלת וְבָרַקים )יט, טז(

לוחות ראשונות נתנו בקולות וברקים, 

לעומת זאת לוחות שניות נתנו בצינעא, עד 

ממשה רבנו שמבקש הקדוש ברוך הוא 

ְך ְוַגם ַאיש ַאל ֵירק " ל ְוַאיש ֹלא ַיֲעֶלה ַעםק א ְבכק

ר ַאל ַיְרעו ֶאל מול הק  קק ר ַגם ַהֹצאן ְוַהבק הק ר הק הק

" )שמות לד ג(. דרושה כאן צינעא ַההוא

 גמורה. 

ואיש לא על מה ולמה? אומרים חכמינו: 

הראשונות על ידי שהיו  –יעלה עמך 

ות, שלטה בהן עין בתשואות וקולות וקהל

)מדרש  רעה, אין לך יפה מן הצניעות

תנחומא, כי תשא לא. מובא ברש"י שמות 

 לד ג(.

מקשה האדמו"ר מגור, בעל השפת אמת, 

מדוע אם כן נתן ה' את הלוחות הראשונות 

בפרסום כה רב? וכי הוא לא ידע שפרסום 

 זה עלול להזיק?!

 הפרהסיה במתן תורה

לשעתו.  ומתרץ שפרסום זה היה נחוץ

מוכרחים להראות לעם ישראל שנתינת 

התורה נעשית בהתלהבות גדולה, כי 

התורה היא עיקר חיינו! היא אבן היסוד של 

כלל ישראל ובלעדיה איננו עם וחיינו אינם 

חיים! מוכרחים לעשות פרסום גדול ורב 

כדי שאף פעם לא נעזוב את התורה 

 ומצוותיה!

א, לאחר מכן, לוחות שניות נתנו בצינע

להורות שעלינו תמיד לנהוג בצניעות, אך 

אם לא היתה ההתלהבות הראשונה, 

כשהיו הולכים בצניעות לא היו מחזיקים 

מעמד חלילה! לולי התלהבות הראשונה, 

 לא היתה התורה אצלינו דבר של קיימא!

 ואכלתם אותו בחפזון

כיוצא בדבר מצינו ביציאת מצרים. 

ת הקדוש ברוך הוא מצוה על אופן אכיל

זֹוןקרבן פסח: " " )שמות ַוֲֽאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבַחפק

יב, יא(. הכל נעשה בחופזה. והדבר מעורר 

תמיהה: הרי הבהלה והחפזון מהווים חסרון 

אצל עובדי ה'! בעל אורחות צדיקים כותב 

בשער הזריזות: אף על פי שהזריזות טובה 

מאד, יזהר שלא ימהר בעבודתו יותר מדאי, 

ת עלול להכשל! אבל כי הרוכב במהירו

במיתון יתוקנו העניינים, וכן אמרו הוו 

מתונים בדין )אבות א א( וכו' אך לא ימהר 

 בשום ענין.

חפזון זה היה מיותר, שהרי  -ומלבד זאת 

יצאו ממצרים רק ביום, ואילו כל אותו 

הלילה נאסר עליהם לצאת איש מפתח 

 ביתו!

אלא, מאיר את עינינו האדמו"ר מטולנא 

)שיחה לפרשת בא תשס"ח( על פי שליט"א 

מה שכתב ספר החינוך )מצוה יג(: מצות 

אכילת פסח לאות ולזכרון שבאנו באותו 

הזמן לחסות תחת כנפי השכינה ונכנסנו 

 בברית התורה והאמונה.

כשנגשים כלל ישראל בפעם הראשונה 

בהיסטוריה לקיים מצות ה', צריך לעשות 

זאת באופן המראה גם להם עצמם שהם 

וקקים ונכספים לקיים מצוותו יתברך. משת

צריכים להראות התלהבותם לקיום המצוה 

שהיא הבחינה של "אהבת כלולותיך" 

באמצעותה נכנסים כלל ישראל לחסות 

 תחת כנפי השכינה!

מצוה המסמלת דבר זה, צריכה להעשות 

בחפזון המורה את השתוקקותנו לקיומה 

אם לא ולכניסתנו תחת כנפי השכינה! 

וה זו נעשית כך, לא בטוח היתה מצ

שיכולנו להגיע אחר כך לבחינת "לכתך 

אחרי במדבר בארץ לא זרועה" תוך השלכה 

הצידה של כל השיקולים החומריים, כשאנו 

 בוטחים בה' בכל לב...

 ותקרבון אלי כולכם

זה פשר התוכחה של משה רבנו את כלל 

ישראל על כך שבשילוח המרגלים 

ם א כב( "ותקרבון אלי כולכם" )דברי

בערבוביא כשהקטנים דוחפים את 

הגדולים, ואילו במתן תורה "ותקרבון אלי 

כל ראשי שבטיכם וזקניכם" )דברים ה כ(. 

לקבלת התורה לא נדחפתם... אפשרתם 

לזקנים לעמוד לפניכם... מדוע בחטא 

המרגלים זה לא היה כך? ללמדך שכאשר 

אינו  –אדם משתוקק ונכסף לדבר מסוים 

ל הכללים המקובלים. אם כן בוש מלדלג ע

 למתן תורה היה עליכם לגשת באופן כזה! 

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

פתגמי אורייתא / הרב יוסף 

חיים אלבוים, בעמ"ח 

 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 מה שמע ובא
 ַמְדָין ֹחֵתן מֶשה ֵאת ָכלַוַיְשַמע ַיְתרֹו ֹכֵהן 

לֹ   ַכי ים ְלמֶשה וְלַיְשָרֵאל ַעםוֹ קַ ֲאֶשר ָעָשה א 

 )יח, א(. הֹוַציא ה' ֶאת ַיְשָרֵאל ַמַםְצָרַים

במכילתא )יתרו א( נחלקו: "מה שמועה 

שמע ובא, מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא 

כתובה בצדו, דברי רבי יהושע. ר' אלעזר 

מע ובא, וכו'. רבי אומר, מתן תורה ש

אליעזר אומר, קריעת ים סוף שמע ובא, 

שבשעה שנקרע ים סוף נשמע מסוף העולם 

ועד סופו שנאמר )יהושע ה'( ויהי כשמוע 

כל מלכי האמורי וכן אמרה רחב הזונה 

לשלוחי יהושע )שם ב'( כי שמענו את אשר 

הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם 

בבנו ולא קמה ממצרים וגו' ונשמע וימס ל

 עוד רוח באיש מפניכם". 

ולכאורה צ"ב במה נחלקו, הלא המקרא 

כי הוציא ה' את ישראל מפורש מה שמע, 

. גם אמרו במכילתא שם "כי הוציא ממצרים

ה' את ישראל ממצרים. מגיד ששקולה 

יציאת מצרים כנגד כל הנסים וגבורות 

שעשה הקדוש ב"ה לישראל". אם כן מה 

  נחלקו. 

 עשהכל אשר 
אמנם בזה י"ל פשוט, שודאי שמע את 

יציאת מצרים עצמה, ולא נחלקו אלא על 

מה שמועה שמע 'ובא', ומה הם "כל" 

אשר עשה  כלהדברים האמורים כאן '

אלקים למשה ולישראל עמו', שהם שגרמו 

 לביאתו, בזה נחלקו. 

והנה כבר אמרו )זבחים קטז.( שנחלקו 

 האם קודם מתן תורה בא, או לאחר מתן

תורה. עפי"ז למ"ד ששמע מתן תורה, 

פירושו, ששמע את כל הדברים שהיו עד 

עתה, שהם קרי"ס מלחמת עמלק ומתן 

תורה. אולם באם בא קודם מתן תורה, 

שמע רק את הקודם לה, דהיינו קרי"ס 

ומלחמת עמלק. עפי"ז למ"ד ששמע קרי"ס, 

פירושו שמיד אחר קרי"ס ששמעו עמים 

ל העולם, יצא ירגזון, ויצאה השמועה לכ

לדרכו, אלא שעד שהגיע למחנה ישראל, 

שמא כבר היתה מלחמת עמלק, אולם מה 

 שגרם לו לשמוע ולבוא, זה קרי"ס. 

mailto:7470107@gmail.com
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והנה למ"ד ששמע מתן תורה, ונתבאר 

ששמע בכל הדברים, וזהו 'כל אשר עשה 

אלקים', נוכל לומר שזה משמעות הפסוק. 

באופן, שהפסוק נדרש על ג' הדברים, 

רו', זה מתן תורה, 'כל אשר 'וישמע ית

עשה' כולל מלחמת עמלק, 'כי הוציא' היא 

קרי"ס, היינו הצורה שבה הוציאם לחירות 

עולם, וכמאמרו להלן בדבר אשר זדו 

עליהם. בפרט שנפלה אז ממלכת מצרים, 

שהרי חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן 

 במצולה.

יא( -והנה בהמשך הפסוקים )שמות יח ח

ה הַוְיַסֵפר משֶ  שק ל ֲאֶשר עק ' ה ְלֹחְתנֹו ֵאת כק

ֵאל, ֵאת ל  ְלַפְרֹעה וְלַמְצַרַים ַעל אֹוֹדת ַיְשרק כק

ַתם ַבֶדֶרְך ַוַיַצֵלם אק ה ֲאֶשר ְמצק אק  ה': ַוַיַחדְ  ַהְתלק

ה ה' ְליַ  שק ה ֲאֶשר עק ל ַהטֹובק ֵאלַיְתרֹו ַעל כק  ְשרק

ַים: ַויֹ  רוְך ֲאֶשר ַהַצילֹו ַמַיד ַמְצרק אֶמר ַיְתרֹו בק

 ה' ֲאֶשר ַהַציל ֶאְתֶכם ַמַיד ַמְצַרַים וַמַיד

ם ַמַתַחת ַיד  עק ַפְרֹעה ֲאֶשר ַהַציל ֶאת הק

ל  ה יקַדְעַתי ַכי גקדֹול ה' ַמכק ַים: ַעתק ַמְצרק

ר ֲאֶשר זקדו ֲעֵליֶהם:  בק ֱאֹלַהים ַכי ַבדק הק

ובמכילתא שם "ויספר משה לחותנו. 

כו ולקרבו לתורה: את כל אשר עשה למוש

ה'. שנתן תורה לעמו ישראל: את כל 

התלאה אשר מצאתם בדרך. אשר מצאתם 

על הים: בדרך. זו מלחמת עמלק: ויצילם 

ה'. הצילם המקום מן הכל". גם כאן מבואר 

שסיפר לו את כל המעשים, גם מתן תורה 

וגם קרי"ס וגם מלחמת עמלק, כי אכן למ"ד 

רה, הודיעו אותו את כל שבא אחר מתן תו

 הענינים הגדולים האלה, וגרם לו להתגייר. 

דהיינו שיתרו שמע שהוציאם, ושמע 

בקרי"ס, ושמע במתן תורה, ושמע במלחמת 

עמלק, אולם משה סיפר לו את כל הפרטים 

ופרטי הפרטים, ושמח על כל הטובה, 

  ונתגייר, והוא ראש לגרים.

 ג' שמותיו
ת כבר רמוזה והיה מקום לומר, שהמחלוק

בתאריו, שהתורה מתארת אותו בג' שמות. 

 א' יתרו, ב' כהן מדין, ג' חותן משה.

והנה כאן נבחר שמו 'יתרו', וזה ידוע 

שהיו לו ז' שמות, וכאן נבחר שם זה דייקא. 

חז"ל )שמו"ר כז, ח( מבארים, "יתרו שיתר 

פרשה אחת בתורה, שנאמר ואתה תחזה 

קבלת מכל העם". הרי שעל הנקודה של 

התורה, והגדלת התורה, מטעם זה נקרא 

יתרו. אכן חז"ל )שם( נותנים טעם נוסף, 

"שבעה שמות נקראו לו, יתר כשהיה עובד 

כוכבים, שנאמר )שם ד( וישב אל יתר 

חותנו, ומשנתגייר הוסיף לו אות אחת, 

כשם שעשה לאברהם ונקרא יתרו". אלא 

שלא נתבאר מדוע דייקא האות י' נוספה 

מקום לומר על עשרת הדברים לו. היה 

ששמעו במעמד הר סיני. גם יש רומזים 

שיתרו בגי' תרי"ג מצוות, ועוד ג' מצוות 

שנהגו במדבר, שהם מצוות הנוהגות במן, 

לא תותירו וכדומה. עכ"פ מחמת ששמע על 

קבלת התורה ורצה לקבל עליו עול מצוות, 

לכן בא, וזכה שהותיר פרשה אחת, וכמו 

על כלל ישראל, כך גם שהגר הוא תוספת 

זכה להוסיף על התורה ולהגדילה. כאילו 

שניתנה תורה חדשה בזכות גירותו. )שמא 

לכן לעתיד לבוא תורה חדשה מאתי תצא, 

כי הגלות בשביל ללקט הגרים מהאומות, 

ובהתוסף גרים נוסף חידושי תורה. צא 

ולמד מרבי מאיר ורבי עקיבא, שנתרבתה 

אמרו על רבי  תורה שבעל פה בזכותם, ולכן

עקיבא שגירותו מענין משיח(. עפי"ז נוכל 

לומר, ששמע יתרו, ששמע שה' נותן תורה, 

ויש לכל אחד שייכות עמה, ולכן בא 

להוסיף עצמו. ובדרך רמז שהוא בא על 

דעת שיהיה כשיריים ונותר, אולם הוסיפו 

 לו י' ליתרון, שיתרו מלשון יתרון ומעלה. 

שהיה השר של 'כהן מדין', פירשו חז"ל 

מדין. והנה מדין ועמלק היו שותפים ודרים 

ז(, -בצוותא. עיין ספר שופטים )פרקים ו

שהיו מצירים לישראל בצוותא. גם בני יתרו 

הקיני היו דרים בסמיכות לעמלק, ובמדרש 

דנו על חמש דברים שבהם נבדלו, שיתרו 

פנה לקדושה ועמלק לאבדון. הנה מצד 

רה גדולה, שהיה כהן מדין והיה לו שר

והכיר בעמלק ובמהותם, זה גרם ששמע 

ובא, להבדל מעמלק וטומאתם להתקדש 

 בקדושה של מעלה. 

'חותן משה', זה קריעת ים סוף. שהרי 

בזכות חיתון זה השיג את המטה שהיה 

נטוע בחצרו של יתרו, ובזכות שנתן לו 

רשות ללכת מצרים, זכו ישראל לצאתם 

ליך ה' ממצרים. בפרט קריעת ים סוף שהו

ימינו לימין משה, ובהרמת ידו אירעו כל 

 המעשים האלה. 

הנה מכח ג' חלקיו האמורים, שמע ג' 

  דברים. לכן בא ונתגייר.

 ב' תארים
אולם למ"ד ששמע מלחמת עמלק, דהיינו 

שבא קודם מתן תורה. הנה שמו יתרו 

משום שנתגייר, אולם תאריו כהן מדין 

 וחותן משה. הם משום ששמע על קרי"ס

ומלחמת עמלק, שהם מתנגדים לשני אלה. 

כי מיתת משה במדבר הוא משום שלא היה 

התיקון השלם בימיו, ולכן רק ויחלוש לפי 

חרב, וכאן ניתן לו רמז שיהושע מכניס, 

כמ"ש ושים באזני יהושע, כמו שאמרו 

 חז"ל.

לכן סבר ששמע רק שני אלה, ואילו שמו 

יתרו הוא שם עצם. או שהוא מחמת גירות, 

  ואין כאן טעם נוסף לביאתו. 

 תואר אחד
אולם מ"ד שסבר ששמע קרי"ס, לדרכינו 

ברמזים דלעיל, נוכל לומר, שפליג, וסבר 

ש'יתרו' הוא שמו, ואילו 'חותן משה' היא 

הסיבה שבא, בחשבו שלא ידחו אותו בשני 

ידים. אולם הנקודה ששמע ובא, היא כנגד 

 'כהן מדין'. 

להשליכם שמצד זה ידע את עצת פרעה 

ליאור, ומצד זה נתעורר 'כי בדבר אשר זדו 

עליהם'. עד שנוכל לומר, שכהן מדין כולל 

את הנקודה שעע"ז, ועתה בקרי"ס נתברר 

  שה' הוא האלקים אין עוד מלבדו, ולכן בא.

 דרקסלר נחמן הרב/  תובנות
 לכלטוב ה' 

ֹלֶקיָך ֲאֶשר הֹוֵצאַתיָך ֵמֶארֶ  ץ ָאֹנַכי ה' א 

ַמֵבית ֲעָבַדים. וברש"י: לפי שנגלה ַמְצַרַים 

בים כגבור מלחמה, ונגלה כאן כזקן מלא 

רחמים, שנאמר )כד, י( 'ויראו את אלקי 

ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר', 

זו היתה לפניו בשעת השעבוד, 'וכעצם 

השמים', משנגאלו, הואיל ואני משתנה 

במראות אל תאמרו שתי רשויות הן, אנכי 

 הוצאתיך ממצרים ועל הים. הוא אשר 

וקשה מאוד, משום מה היה ליהודים   

לחשוב ולומר שאולי יש ח"ו ב' רשויות. 

הרי כבר בראשית הבריאה נאמר ששיתף 

הקב"ה מידת הדין למידת הרחמים, 

כשראה שא"א לעולם במידת הדין בלבד. 

והרי זו דרכו של הקב"ה שפעמים מידת 

 -הדין גוברת פעמים מידת הרחמים.  

במצרים גברה מידת הדין על המצרים 

וקיבלו עונשים קשים ועשר מכות. ובקבלת 

התורה שכל כולה הייתה מידת הרחמים, 

 הייתה ההנהגה 'כזקן מלא רחמים'. 

 דרך הטוב להיטיב

* 

 "ווייטער דו"

ולעניין הקושיה האמורה לעיל אולי 

אפשר לומר ולהבהיר בדרך אפשר, ע"י 

"אז סאיז גוט איז ציטוט מילות השיר הידוע 

דאך דו, טאמער סאיז חלילה פארקערט איז 

כשטוב לאדם והוא  –ויטער דו" ודאך 

מרגיש שמתנהגים עמו בחסד וברחמים, 

הוא יודע 'איז דאך דו'. אבל החכמה 

והגדלות האמיתית לדעת שגם כשהכל 

הוא הקב"ה  –הולך הפוך, זה גם 'אתה' 

הטוב ומיטיב. לא שהוא יודע שזה מגיע 

', אלא הוא יודע שזה לטובתו והכל זה מה

 חסד ורחמים.

*  

 

אולי יש ב'  –היהודים חשו באותו זמן 

רשויות לפניו ית', אולי פעמים רוצים ח"ו 

רעת האדם. אך בדיברה הראשונה מיד 

כששמעו אותה מפיו של הקב"ה בכבודו 

ובעצמו נכחו לדעת שבכל עת ובכל זמן, 

טוב בכל הנהגה ובכל מקרה, הקב"ה הוא 

ומיטיב, שהרי מדרך הטוב להיטיב. ורחמיו 

על כל מעשיו, ולא משנה באיזה הנהגה 

 מנהיג עתה את עולמו, בכלל ובפרט. 

 "טוב ה' לכל ורחמיו על מעשיו"

 
פינת ההלכה מאת מרן 

 הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הראשון  מרןפינת ההלכה / 

הגאון רבי יצחק יוסף  לציון

 הדין נשיא בית, שליט"א

ילקוט ובעל  הגדול בניהר

 יוסף
תולעים הנראים רק ע"י 

 מיקרוסקופ
שאלה: פירות יבשים וכיו"ב שאין 

התולעים נראים בהם לעין כלל אלא על ידי 
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מיקרוסקופ וכיו"ב, האם מותרים הם באכילה 

 או לא? 

חובה לבדוק היטב את הפירות  תשובה:

היבשים כדי לראות שאין בהם תולעים, 

ל מה שאסרה התורה אולם הדבר ברור שכ

בדברים התלויים בבדיקה על ידי ראיה, זה 

רק על ידי ראיה טבעית, "כי האדם יראה 

א טז ז(, ולמראה עיניו -לעינים" )שמואל

ישפוט )עפ"י ישעיה יא ג(, אבל לא ע"י ראיה 

במיקרוסקופ וכדו', ולכן תולעים שאינם 

נראים לעין כלל, אין בהם שום איסור, אע"פ 

זכוכית מגדלת ומיקרוסקופ. כך שנראים ע"י 

מבואר בספר חכמת אדם )לבעל ה'חיי אדם', 

 בינת אדם כלל לח סימן מט(. 

ואמנם הביא מה שכתב בספר 'הברית' 

שנתברר ע"י חכמי המחקר שאי אפשר ליין 

תולעים, והמסתכל  שירוםלהיות חומץ עד 

במיקרוסקופ יראה שהחומץ מלא תולעים 

כול מחומץ רוחשים, ולכן כתב שאסור לא

אפילו ע"י סינון, אלא צריך להרתיחו תחילה, 

ואחר כך יסננהו ע"י בד דק מאוד. אולם 

החכמת אדם חלק עליו וכתב שאין מקום 

לאסור כל חומץ מטעם תולעים, שהרי נאמר 

בנזיר )במדבר ו ג( "חומץ יין וחומץ שכר לא 

ישתה", ומשמע שדוקא נזיר לא ישתה, אבל 

נו במגילת רות )רות לאחרים מותר. וכן מצי

ב יד( "וטבלת פתך בחומץ", וכי הכתוב 

יסתום כל כך באיסור לאו ולא יפרש שזהו 

 דוקא דרך הרתחה וסינון?! 

ואם לחוש שיש תולעים בחומץ, א"כ גם 

ביצים יהיו אסורים באכילה, שהרי בספר 

הברית כתב שבקשר הביצה נראה אפרוח 

ע"י מיקרוסקופ. ומכך שלא אסרו לאכול 

צים, חזינן שלא אסרה התורה אלא מה בי

 שיצא בפועל ונראה לעין. 

ובאמת גם מה שכתב בספר הברית כנראה 

כוונתו לאסור חומץ שכאשר מסתכלים בו 

כנגד השמש נראים בו תולעים, אבל לא 

כשנראים תולעים רק דרך מיקרוסקופ. 

ובאמת כך מבואר בבית יוסף )יו"ד סימן פד 

חם לענין חומץ בבדק הבית( בשם רבינו ירו

שיש בו תולעים, שרק תולעים שפירשו 

לאויר אסורים באכילה, אבל מן החומץ 

לתבשיל אין זה נקרא שפירשו ומותרים. וזה 

בחומץ שאין התולעים נראים בו בעין טבעית 

 אלא ע"י מיקרוסקופ.

וכן כתב בספר מאורי אור )חלק קן טהור, 

חולין נח: דף פח ע"א( שאותם רמשים קטנים 

וד שאינן נראים אלא ע"י מיקרוסקופ מא

בחומץ ובקמח, לא חששו חכמים כלל, ורק 

באותם הנראים לעין בהתבוננות, יש לחוש 

בהם משום איסור תולעים אף על פי שהם 

קטנים מאד. וכן פסק הגאון רבי יחיאל מיכל 

אפשטיין בספר ערוך השולחן )סימן פד סעיף 

ו"ת לו(. וכן כתב הגאון רבי שלמה קולגר בש

טוב טעם ודעת )תנינא, בקונטרס אחרון סימן 

נג( שבדיקה במיקרוסקופ לא מעלה ולא 

מורידה מצד ההלכה, ומביא בשם החוקרים 

שאם נסתכל במים במיקרוסקופ נראה שבכל 

מים, אפילו מסוננים, ישנם תולעים קטנים 

מאד רוחשים, ואפילו הכי לא עלה על הדעת 

ה לעין לאסור שתיית מים, כי מה שלא נרא

טבעית ע"י התבוננות היטב לא אסרו חכמים. 

וכתב עוד שהרי תולעים אלה נחשבים כלא 

פירשו, ואינם נאסרים אלא כשפירשו, 

ובטלים בשישים, ומה שכתוב בשו"ע )יורה 

דעה סימן ק' סעיף א'( שבריה אפילו באלף 

לא בטיל, זה דוקא בדבר שנאסר מתחילת 

סרו ברייתו, משא"כ תולעים אלו שלא נא

מתחילת ברייתם וכל עוד שלא פירשו לא 

מקרי "שרץ השורץ על הארץ", ולכן בטלים 

בשישים. ואפשר לפלפל בדבריו, מ"מ חזי 

 לאצטרופי.

בתפארת ישראל )מסכת ע"ז פרק ב משנה 

ו'( הביא שגדול אחד חשב להתיר דגים 

שהקשקשים שלהם נראים רק ע"י 

 מיקרוסקופ, ואוושו עליה כולי עלמא, ונפיק

שיפורי מבי מדרשא לאיסורא וישתקע הדבר 

ולא יאמר. והטעם לכך, שכל שאינו  נראה 

לעין שלא באמצעות מיקרוסקופ וכיו"ב, אינו 

נחשב קשקשת, אלא בהתבוננות בעין 

 טבעית. 

וכן הדין לענין נקבים קטנים הנראים 

בריאת בהמה ושאר איברים רק ע"י 

מיקרוסקופ, שאין להטריף בהמה משום כך, 

י התורה ניתנה לבני אדם ומה שלא נראה כ

לעין טבעית בהתבוננות אין מזדקקים 

  למכשירים אלו.

גם הראשון לציון הגאון רבי יעקב שאול 

אלישר, בשו"ת ישא איש )חלק יורה דעה 

סימן א( נשאל אם יש להכשיר דגים שאין 

נראים בהם קשקשים אלא ע"י מיקרוסקופ, 

שאם נראים והביא מה שאמרו בגמ' )ע"ז לט( 

קשקשים בדג כנגד השמש, הדג טהור, ואם 

אין נראים, אינו טהור. והביא מה שכתבו 

הפוסקים שצריך שהקשקשים יהיו נקלפים 

מעור הדג, ולא יהיו דבוקים בעורו, ולכן 

בדגים אלו אם הקשקשים שלהם נקלפים 

ביד או בסכין או ע"י שריה במים, הרי הם 

ועל כן גם טהורים, ואם לאו אינם טהורים. 

אם נראים ע"י מיקרוסקופ, ודאי שאין הדג 

טהור בשל כך, כי התורה דיברה תמיד רק 

 על ראייה בעין רגילה.

וכיוצא בזה מובא בירחון 'המאסף' )חוברת 

ב' סימן מב( לענין בדיקת סכין שחיטה, שאם 

בדקוהו היטב ע"י העברה בציפורן ונמצא 

ות שאין בו פגימות, אף שע"י מיקרוסקופ נרא

פגימות רבות בסכין, אין לחוש לזה כלל, 

והסכין כשר לשחיטה, כיון שאין הפגימות 

 נראות לעיני האדם.

וכן כתב הגאון רבי יוסף משאש בשו"ת 

מים חיים )ח"א סימן רנט( לענין אתרוג 

שנבדק ולא נמצא בו שום דופי, ורק ע"י 

מיקרוסקופ נראו בו נקבים או חזזיות, 

אלא מה שעיניו  האתרוג כשר, שאין לנו

רואות, ואין מתחשבים במיקרוסקופ. ומקיל 

יותר שאין צריך אף זכוכית מגדלת, אלא סגי 

ע"י הבטה בעין בריאה. אמנם יש מחמירים 

להביט דרך זכוכית מגדלת שמא אינם רואים 

 היטב. 

וכן לענין פירודי אותיות בספר תורה, 

תפילין ומזוזות, אם בהתבוננות בעין רגילה 

נראים, אלא ע"י מיקרוסקופ נראה  אינם

הפרדה דקה, כשר. וכן כתב הגאון מטשבין 

בשו"ת דובב מישרים )חלק א' סימן א'( שאין 

להשגיח במה שנראה אף בזכוכית מגדלת 

בספרי תורה ותפילין ומזוזות לענין מוקף 

 גויל.

ולמסקנא: תולעים הנמצאים במים 

ובפירות שאינם נראים לעין כלל, אלא רק 

מיקרוסקופ, אין בהם שום איסור כלל, ע"י 

 לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים.

 עלי ירק 'למהדרין'

ויש לציין שירקות הגדלים כיום בחממות, 

במקום סגור, ומרססים אותם טוב, ויש בהם 

הכשר, זה דבר מבורך ויש להדר ולהשתמש 

דוקא בירקות אלו. וברכתם 'בורא פרי 

 ביע אומר.האדמה',  כפי שהעלה בשו"ת י

יש שעוררו שבגידולים אלו, עלי ירק 

'למהדרין', קיימים חומרי הדברה מסוכנים 

העלולים לגרום ח"ו למחלות, ואשר על כן 

עדיף לאכול עלי חסה ממטעים הרגילים 

ולבדקם לפני האכילה. אולם אין זה פתרון, 

ואם באמת רצו להזהיר את הציבור מפני 

כלל עלי  הסכנה, מוטב שיזהירו שלא יאכלו

חסה, מפני הסכנה להיכנס באיסור החמור 

של אכילת תולעים, ואיך ניתן להניח למליוני 

אנשים מעם ישראל שיכשלו ח"ו באכילת 

עלים מלאים תולעים, ובפרט בבתי מלון, 

אולמות ומסעדות שאי אפשר לבדוק כמות 

גדולה מאוד של עלי ירק מתולעים. והשי"ת 

של החברות עשה עמנו חסד על ידי הירקות 

 הללו, שמונעים רבים מעוון אכילת תולעים.

ובאמת זה אינו מוכרח שהדבר גורם 

למחלות. כשביקרתי באחד מהמפעלים הללו 

ראיתי העלים נשטפים היטב מספר פעמים. 

ואם לחוש שעדיין נשאר בהם מהחומר 

המסוכן, אולי יש לחוש רק אם מרבה לאכול 

 מהם כמות גדולה בכל יום, אבל באכילת

כמות מועטת מסתבר שאין בזה סכנה. אבל 

 יאכל רק מעלים אלו ולא ח"ו עלים אחרים. 

וחומר האיסור של אכילת תולעים גדול 

מאד, שעל כל תולעת ותולעת מתחייב 

בחמשה מלקויות. וכבר כתב הבן איש חי 

)פרשת צו הלכה כז( לענין אכילת המרור 

בליל הסדר: יזהרו הנשים לבדוק היטב 

לעים, כי על כל תולעת ותולעת החזרת מתו

חייבים חמש מלקויות והכל תלוי בצואר 

האשה שהיא עקרת הבית, וכל בני הבית 

סומכין על בדיקתה. ואם תקיל ראש 

בבדיקתה אפשר שתתחייב מלקויות יותר 

 משערות ראשה". 

וכן ב'פלא יועץ' )ערך 'בדיקה'( כתב דברים 

בענין התולעים רבה המכשלה, שיש חריפים: 

רבה מיני פרות וירקות שנמצאים בהם ה

תולעים, ורבים מעמי הארץ אין נזהרים 

ואוכלים אותם בלי בדיקה. וצריך להזהיר 

לעם על זה וכיוצא בזה, כי ישראל קדושים 

רוצים להיות גדורים ופרושים, אבל הם 

וחו על זה בספרים ווכבר צ וכו', שוגגים,

צעקה גדולה ומרה, שהרי כל אשר בשם 

נה לא יאכל נבלה וטרפה או בשר וכישראל י

אם יתנו לו כל כסף וזהב  'חזיר וכדו

נשים ול עושבעולם, ואם ירצו לאנסו יסב

באכילת נבלה ור, ומרים עד מות ולא יעב

וטרפה וחזיר ליכא אלא לאו אחד ובאכילת 

תולעת אחת איכא ארבעה לאוין, ובאכילת 

 .נמלה וכל שרץ העוף חמשה לאוין



 

 16עמ' 

, בתוך זמן קצר הירותנמצא האוכל בלי ז

יכול להכשל בעשרות איסורים, ולכן צריך 

להזהיר את הציבור שאם אוכלים תאנים 

וכיו"ב יש לבודקם במתינות, וכן פירות 

 .טריים, ואחר שבדק טוב  מותר לאכלם

* 

י הרב "נכתב ע שיעורו של הרב שליט"א

 מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי

תו על היותו אשר הרב חיווה דעת תור

לתגובות: סומך על עריכתו. 
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בפאתי הבית )מוישה 

 גוטמן(

במשנת  –הבית  פאתיב

רבינו הבית ישראל / משה 

 גוטמן
 דברי רבינו:

בתחתית ההר כו' דרשו שכפה  ויתיצבו

 עליהם הר כגיגית.

הם היו דור דעה והקדימו נעשה לנשמע, 

בלת התורה ומהו הכפי', רק נראה שענין ק

לכל הדורות ואף שיתמעטו הלבבות ג"כ 

יהי' להם הכח מהכפי' הזאת שיוכלו לקבל. 

ואולי זה הפי' הפשוט בגמ' מכאן מודעא 

רבה לאורייתא, זהו המודעה לדורות ע"י 

 הכפי' מאז יוכלו להתקיים בכל הדורות.

ונקרא קבלת התורה שהעיקר על האדם 

לקבל עליו עול תורה ואף שקשה מתחלה 

אח"כ יכול להתגבר על כל המכשולים וכן 

לשון המשנה כל המקבל עליו עול תורה 

מעבירין ממנו כו' וזהו כדאי' ברש"י 

ממכילתא על ועתה אם שמוע כו' אם עתה 

תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל 

התחלות קשות, מכאן ואילך רמז על 

הדורות הבאים ואף שמתחלה יש לו מניעות 

תורה ואח"כ יערב לכם.  נצרך קבלת עול

וזה אולי לשון הברכה שמבקשים והערב נא 

כו' שמבקשין סיוע מהשי"ת על עריבת 

 התורה.

וזה עידוד גדול לעוסקים בתורה שלא 

ישגיחו על ההסתרות כי בוודאי הם יש 

כדאי' אני חכמה שכנתי ערמה ערמומיות 

מהיצר והפרעות אבל יש הבטחה שיערב 

קבורתכם אולי  לכם מכאן ואילך, והלשון

הרמז על מה דאי' ענין לימוד תורה בחיות 

ונותן חיות לאדם וחי בהם וזה הרמז ואם 

לאו שם תהי' קבורתכם שלא יהי' לכם 

החיות ואף שילמדו, ואם לא יהי' עם כל 

החיות אז לא יועיל ועל זה הי' הכפי' כמו 

אז שהי' במסירת נפש וכל החיות כדאי' 

 כו'.בגמ' על נפשי יצאה בדברו 

ואולי מזה למד הרמב"ם ז"ל ענין הגט 

מעושה, כי רצון האדם טוב וכל הענין הרמז 

מכאן כי כאן לא הי' צריך כפי' כי אמרו 

והקדימו נעשה לנשמע רק סיבב השי"ת 

ענין הכפי' לדורות להראות שהרצון יהודי 

טוב מאז קבלת התורה ולכן מועיל כפי' 

לרכך את השאור שבעיסה ע"י הרצון 

תי שהי' אז שהקדימו נעשה לנשמע האמי

ונשאר הכח שיכול האדם לכוף את יצרו, 

  אף ע"י שבית הדין מייסר אותו. 

)בית־ישראל, יתרו, תשכ"ב, קטע ב(

  קֹול ַהַהְתָחלֹות
 

* אנשים רוצים לעשות דבר מה מרצונם 

האם יש עניין לכפותם לעשותו?  -החופשי 

ם * אנשים לא רוצים לעשות דבר מה מרצונ

האם יש עניין לכפותם לעשותו?  -החופשי 

* האם ניתן להיקבר בלי למות? * האם 

ישנה אפשרות עוקפת קשיים ללומד 

המתחיל? * איך הפכה הערמומיות היצרית 

 לסימן ההיכר של לומד התורה? *

> > > וגם: איך עוגנו עוד לפני קבלת 

  הדין? > > >-התורה המכות הניתנות בבתי

  

  

  

ח * כפיות טובה * תורת הקבלה * אנא בכו

כך * לימוד קבור * מכות מאז -* יש גם אחר

  ולתמיד * 

  

  

 אנא בכוח 

לעתים מתעורר צורך בכפיית אדם 

 לעשות דבר מה שאינו רוצה לעשותו.

האם אי פעם התעורר צורך להכריח אדם 

לעשות משהו שהוא רצה ושמח והתכוון 

 לעשותו? למה בכוח אם אפשר בנוח?

שראל כולו מתייצב בתחתית ההר עם י

בתום ארבעים ותשעה ימי ספירה תמימה 

מתכוננת ונרגשת, אחרי שלושה ימי 

התקדשות והכנה והתכוננות, אחרי ששלח 

לומר: נעשה ונשמע. מתוך קבלת עול 

מוחלטת. הכול נעשה. כל מה שנשמע 

נעשה. והנה, תוך כדי התייצבותם מרצונם 

ווי ובבחירתם לקבל את התורה, את צ

העשייה ואת צווי אי העשייה שעליהם 

התחייבו לשמוע ואליהם לציית, מתרומם 

ההר ממקום רבצו ומתהפך מעליהם כגיגית 

הפוכה, מצבה קהילתית מוכנה ומזומנה 

לאנשים חיים המוְתרים ומוזהרים מתחת 

לגיגית החולית ההפוכה מעל ראשם: אם 

מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו 

 תכם.שם תהא קבור

מה? מה אם אתם מקבלים? למה אם? 

הרי אמרנו והצהרנו שאנחנו מקבלים. הרי 

לכך נועדנו ונעמדנו כאן בתחתית ההר. לא 

באנו כדי לסרב או כדי לשאול מה יש בה 

ולומר שאינה שלנו כפי שעשו בני דודנו 

לבית ישמעאל ועשו. והנה, עליהם, על 

סרבני התורה, על המבקשים לדעת מראש 

ב בה כדי לדעת אם כדאי להם מה כתו

לקבלה, ומסיקים כי אינה בשבילם, אין 

ההר מתהפך כגיגית, בעוד עלינו, הצייתנים 

הנאמנים, המוכנים להתחייב מראש על 

מלא ללא התחכמות או -ציות מלא

התחמקות או אפילו בדיקה מקדימה, עלינו 

ומעלינו מתהפך ההר כקבר אחים ענק מוכן 

 מדוע? לפעולה ברגע זה? למה ו

שואל השואל: איזה צורך יש בה באותה 

כפייה ומה הרוויחה הכפייה למהלך קבלת 

התורה רווח כלשהו חשוב וחיוני, רווח 

כפייתי עילאי שלא הייתה מרוויחה קבלת 

ֵסר  התורה ללא הכפייה? איזה ֶחֶסר היה חק

אילו הייתה קבלת תורה מכוח רצון טוב 

 וחופשי נטול כפיֹות ואיומים?

זאת: בגלל הכפייה קיבלו בני יתרה מ

. קיבלנו את 15ישראל תירוץ: הכריחו אותנו

התורה באונס ושלא מרצוננו. האם לא היה 

עדיף שיקבלו התורה מרצונם הטוב ללא 

 שום תירוץ נלווה? 

 : ַויֹוֵצא ֹמֶשה ֶאת16זאת ועוד: על הכתוב

ֱאֹלַהים ַמן ַהַםֲחֶנה ם ַלְקַראת הק עק ַוַיְתַיְצבו  הק

: אמר רבי 17בגמרא ַתְחַתית ָהָהר כו', דרשובְ 

שכפה אבדימי בר חמא בר חסא מלמד 

הר כגיגית את העליהם הקדוש ברוך הוא 

ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב 

. אמר רבי 18ואם לאו שם תהא קבורתכם

אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה 

 . 19לאורייתא

איום זה של כפיית ההר כגיגית נאמר 

ישראל כשהם כתורים בשני כלפי בני 

: 20כתרים של נעשה ונשמע. כמאמר הגמרא

דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל 

נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי 

השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו 

שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד 

 נשמע.

מעל שישים ריבוא ראשים מוכתרים 

הן והלא בצמד כתרי הוד מושלך האיום. 

איום קבורת הגיגית הופנה כלפי הדור 

המובחר שבכל הדורות, כלפי בני דור 

ַנינו: רבי שמעון בר יוחאי פתח: 21דעה . שק

                                                             
 ראה בסמוך. 15
 שמות יט יז. 16
 שבת פח א. 17
תחת ההר ממש:  -רש"י שם: תחתית ההר  18

 קובא שמטילים בה שכר. -גיגית 
שאם יזמינם לדין למה לא  -רש"י: מודעא רבה  19

קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה 

 שקבלוה באונס.
 שם. 20
מכתב מאליהו: ...והנה הם היו בני דור דעה,  21

תא בחז"ל. דעה היא מדרגה מסוימת כדאי

בהשגה הרוחנית. הרי ההשגה מתחלקת לשלש 

בחינות, חכמה, בינה ודעת. חכמה היא בירור 

התוכן הכללי הנקבע לפי התכלית. בינה היא 

ההתבוננות בפרטים הנצרכים לשם ההוצאה 

לפועל. ודעת היא בחינת החיבור והדביקות, 

 כלומר שההשגה קבועה אצל האדם בבירור

ואימות גמור ומחשבתו דבוקה בה תמיד בלי 

הפסק. בבחינה זו נקרא דור המדבר דור  ד ע ה  

שהיו במדרגה שהשגותיהם הרוחניות הגדולות 

נתיישבו ונתאמתו בלבם והיו דבקים בה' בלי 

הפסק. ובאמת לא מצינו עליהם תביעה על 

ביטול תורה בכל התורה כולה אלא מוזכרת רק 

המלאך אל יהושע  אחר כבוש יריחו שאמר

"עתה באתי", ואמרו חז"ל שתבעו על ביטול 

תורה. )עמוד רנד(. ...ואמנם זכו דור המדבר 

להגיע לתכלית שלמות הקדושה יותר מכל 

דורות העולם הזה, ולא יהיה דור כמוהו עד 

ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. וכן אמר קרח 

כל העדה כולם קדושים ובתוכם )בפנימיותם( ה', 

יינו בחינת בית המקדש שבלב, בחינת ושכנתי דה

בתוכם, ופירשו רז"ל: בתוכו לא נאמר אלא 

 בתוכם בתוך לבו של כל אחד. )עמוד רסז(.



 

 17עמ' 

מדד הקדוש ברוך הוא  22עמד וימודד ארץ

כל האומות ולא מצא אומה שהייתה ראויה 

. ועוד 23לקבל את התורה אלא דור המדבר

אה שנינו: מדד כל הדורות ולא מצא דור נ

. ועוד 24שיתן להם תורה אלא דור המדבר

זה דור המדבר שכולו  -זאת שנינו: ודרדע 

 . 25דעה

אם כן אפוא מתחדדת הפליאה ומחריפה 

והקדימו  ב.הם היו דור דעה הקושיה: א. 

לשם מה ומהו הכפיה?  -נעשה לנשמע 

נזקקה כלל הכפייה כאשר הדור כולו 

משתוקק לדעת את ה' וכאשר הם הצהירו 

ות וברורות על כוונותיהם הנעלות מפורש

והמרוממות לעשות כל שישמעו? איזה 

רווח הופק מהכפייה? והאם הייתה כדאית 

אותה כפייה גם במחיר המודעא רבה 

 לאורייתא שיצרה כפייה זאת?

~~~  

 כפיות טובה!

נעשה רק נראה שענין קבלת התורה 

לכל  בשעתו כך שיהיה תקף ונכון וקיים

ה קבלת התורה פעולות על כן כללהדורות, 

שאמנם לא נזקקו כלל לדור ההוא, דור 

דעה, דור מקדים נעשה לנשמע, ובכל זאת 

נפעלו הפעולות הללו כדי להנציח את 

 קבלת התורה גם לדורות האחרים.

התשובה הברורה היא: לא להם ולא 

למענם, לא בשבילם ולא בעבורם, לא 

 בגללם ולא בשלהם.

ההפוך מעל הכפייה, איום הקבורה, ההר 

 -לראשיהם כגיגית מוכנה לקברם חיים 

הופנו אליהם אבל נועדו עבורנו אנו, 

בשבילנו ובגללנו, למעננו ולטובתנו. היתה 

 זאת כפייה לטובה ולרווחה. 

כי זאת הבן נבין: הכפייה לא באה 

להחליש או להרתיע, אלא לחזק ולסמוך 

ברכיים כושלות ורגליים נחשלות. האיום 

באוויר מעל לראשיהם הקובר שריחף 

המוכתרים בכתרי פז לא בא ולא נועד 

להניס מלבם את הרצון הבוער אלא לַעגנֹו 

לדורי דורות. רצון יקר זה שיקד בהם היה 

צריך להישאר בלב היהודי גם לדורות 

יבואו, דורות שבהם יידרשו איומים כדי 

להנחיל תורה. הכפייה המאיימת נועדה 

ייע, האיום ובאה כדי לעזור ועל מנת לס

הכופה בא לחזק את הכוחות הנחלשים, 

ולתמוך בנחשלים הנכשלים. לא בדור 

ההוא ולא של הדור ההוא, אלא בדורותינו 

 אנו.

ולא תבער בהם ואף שיתמעטו הלבבות, 

שאיפת נעשה ונשמע, ולא תיקוד בתוכם 

מאיפה יהיה גם כן יהיה להם הכח,  דעה,

לקבל עליהם מהכפיה הזאת!  להם הכוח?

גם אם מצבם שיוכלו לקבל,  ת התורה,א

 הרוחני נמוך. 

הן ואכן נמסרה התורה האלוקית 

לישראל במסירה מקיפה ורבת שכבות 

הכוללת בתוכה את כל שכבות הדורות 

                                                             
 חבקוק ג. 22
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וכוללת בתוכה גם מציאות שבה יש צורך 

להכריח ולאיים על מקבלי התורה, גם 

בדרגה כזאת עדיין ניתנת התורה ומצליחה 

ע אל הלבבות, למרות לעבור מן הרקי

חולשתם הרוחנית הנדרשת לאיומי קבורה 

כדי להנחיל לתוכם את התורה. סדר זה של 

תורה לכל דור, תורה לכל מצב ובכל מצב 

רוחני, הושתת כבר במהלך קבלת התורה. 

איך? על ידי ביצוע הכפייה. לאמור: מתנת 

 פז זה יכולה להינתן גם לדרושי כפייה. 

על וט בגמרא ואולי זה הפירוש הפש

אודות כפיית ההר כגיגית שאמר רבי אחא 

מכאן מודעא רבה לאורייתא. בר יעקב 

מכאן, מן הכפייה הזאת, תתוודע התורה 

זהו לדורות, לכל הדורות, כי האיום הכופה, 

בזכותו תתוודע התורה המודעה לדורות, 

שחזתה על ידי הכפיה מאז,  לכל הדורות,

את  את מצב כל הדורות הבאים והכינה

התשתית המתאימה להם, ברמתם 

יוכלו להתקיים  הרוחנית ובדרגתם הנמוכה,

 בכל הדורות.

אמור מעתה: בשורה טובה היא בשורת 

 הכפייה. 

~~~  

 תורת הקבלה

ברם, לא רק בשורה טובה טמונה בכפייה 

ההיא אלא גם דרך חיים תוכחת מוסר לו 

לאדם כיצד יש לו לקבל את התורה אם 

כל הד לתחושת הקדמת אינו מוצא בקרבו 

נעשה לנשמע ואינו מוצא בקרבו אור דעה 

 או לב משתוקק. 

תנוח דעתו הנבוכה ואל ידיר עצמו מן 

התורה בשל תחושותיו שאינן צמאות 

לתורה ובשל רגשותיו שאינם מקדימים 

נעשה לנשמע. תנוח דעתו משום שמאותו 

רגע היסטורי של הר מתהפך כגיגית, מוכנה 

למי שנזקקים לכפייה  התורה ומזומנה גם

 כדי ללמדה. 

העברת התורה מן הרקיע אל בני האדם 

בקולות וברקים כשאר כל העם רואה את 

הקולות נתכנתה בכינוי הרומז על פעולות 

האדם הנדרשות ממנו ומצדו כדי להתחבר 

ונקרא קבלת התורה, אליה, אל התורה. 

שהעיקר על האדם לקבל עליו עול תורה, 

למשא, כי לא תמיד חש  כשור לעול וכחמור

האדם את התורה כמתנה נתונה ונחשקת 

נכספת ומיוחלת, לעתים חש הוא כי עליו 

לקבלה וכאילו אינה ניתנת לו על מגש של 

נוחות ושאיפה סלולה. אל ירך לבו בגין כך 

ואל ימתין לשעת הכושר שבה תנעם לו 

התורה מצוף ותתייקר בעיניו מפנינים כדי 

עליו, אלא יקבלה  להתחיל ללמדה ולקבלה

תחילה בכפייתה עליו ובקבלת עול, כי זאת 

הכניסה וזהו המבוא. אי אפשר לעקפם ויש 

 לאכפם על עצמו. 

אל ישווה בנפשו להסיק כי כל עוד לא 

מצוי הוא בדרגת בני ישראל מקבלי התורה, 

זר הוא לה חלילה וחס. אינו זר אלא בן בית 

הוא. הקושי, סימן היכר הוא כי רגליו 

ועדות נכונה. ההפרעה, אות חיים היא. צ

אל ישהה ואל יתמהמה בהמתנת שווא 

לגילויי ההארה האלוקית והארת הדעת 

שליוו את בני ישראל בעת קבלת התורה 

ואל יאמר אמתין עד ששני מלאכי השרת 

ירדו ממרום לכתור לראשי שני כתרי נעשה 

 ונשמע כי רק כך נותנים תורה לעם ישראל. 

 לא ולא!

מקבלים בכפייה. בהכרחה עצמית. תורה 

בקבלת עול. ביגיעה נוכח סערת הפרעות. 

ללא כתרים בוהקים. לא מתן תורה אלא 

 קבלת תורה.

אל ייפול לבו בקרבו ואף שקשה מתחלה, 

מחמת הייאוש, ואל יתפתה לחשוב כי אינו 

כלי מוכן לקבל את התורה וכי לא לו היא, 

. אחר כך יכול להתגבר על כל המכשולים כי

תחילה יקבל עליו את התורה בעול, אחר 

כך יסתלקו המכשולים. זהו הסדר הנכון. 

ולא יהפוך הוא את הסדר לומר בטעות: 

תחילה אמתין לסילוק המכשולים, או אז, 

אחרי סילוק המכשולים אתפנה בכל כולי 

ללמוד תורה. כי לא זו הדרך הנכונה. אלא 

מאי? גם בשעת המכשולים המאיימים 

סירו מדרך התורה, יזכור ויידע לנשלו ולה

כי זמניים המה. מוגבלים הם בקיומם 

לתקופת ההתחלה ועומדים הם להסתלק 

מדרכו אם רק יתמיד ויתעקש )ולא יהפוך 

את כל חייו לרצף מתמשך של 'תקופות 

התחלה', כאשר הוא נסוג ושוב מתחיל 

ושוב נסוג ואינו מבין מדוע 'כל הזמן' הוא 

 נתקל בקשיים(.

ֶנה 26ון המשנהוכן לש  ַרַבי ְנחוְניקא ֶבן ַהּקק

ן ָכל ַהְםַקֵבל ָעָליו ֹעל תֹוָרה ַמֲעַביַרי אֹוֵמר

ל ַמֶםמו כו'  ֹעל ַמְלכות ְוֹעל ֶדֶרְך ֶאֶרץ. ְוכק

יו ֹעל  לק ה נֹוְתַנין עק ַהפֹוֵרק ַמֶםמו ֹעל תֹורק

. משמע, קודם קבלת 27ַמְלכות ְוֹעל ֶדֶרְך ֶאֶרץ

ורה ורק אחר כך מועברים ונעלמים עול ת

 כל העולים האחרים.

וזה גם מה שנאמר להם, לבני ישראל 

: 28לפני קבלת התורה, ככתוב בפרשתנו

ֵאל ֵמֶאֶרץ  ַבֹחֶדש ַהְחַליַשי ְלֵצאת ְבֵני ַיְשרק

או ַמְדַבר ַסינקי. ַוַיְסעו ַים ַביֹום ַהֶזה בק  ַמְצרק

ר ֵמְרַפיַדים ַויקֹבאו ַמ  ְדַבר ַסיַני ַוַיֲחנו ַבַםְדבק

ר. וֹמֶשה עק  הק ֵאל ֶנֶגד הק ם ַיְשרק ה ֶאל ַוַיַחן שק לק

ר ֵלאֹמר כֹ  הק יו ד' ַמן הק א ֵאלק ֱאֹלַהים ַוַיְקרק ה הק

ֵאל . ַאֶתם ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵגיד ַלְבֵני ַיְשרק

א ַים וקֶאשק ַשיַתי ְלַמְצרק ֶאְתֶכם  ְרַאיֶתם ֲאֶשר עק

י. ְוַעתק  ַבא ֶאְתֶכם ֵאלק ַרים וקאק ה ַאם ַעל ַכְנֵפי ְנשק

מֹוַע ַתְשְמעו ְבֹקַלי וְשַמְרֶתם ֶאת בְ  ַריַתי שק

ל  ַעַםים ַכי ַלי כק ל הק ה ַמכק ַוְהַייֶתם ַלי ְסֻגלק

ֶרץ. ְוַאֶתם ַתְהיו ַלי ַמְמֶלֶכת ֹכֲהַנים וְ  אק גֹוי הק

דֹוש ֵאֶלה הַ  ַרים ֲאֶשר ְתַדֵבר ֶאל ְבנֵ קק י ְדבק

עק  א ְלַזְקֵני הק ֵאל. ז ַויקֹבא ֹמֶשה ַוַיְקרק ם ַיְשרק

ֵאֶלה ַרים הק ל ַהְדבק  ֲאֶשר ַויקֶשם ַלְפֵניֶהם ֵאת כק

ו ַוֹיאְמרו כֹ  ם ַיְחדק עק ל הק ל ַצוקהו ד'. ח ַוַיֲענו כק

ה ֶאת ַדְבֵרי ֲאֶשר ַדֶבר ד' ַנֲעֶשה ַויקֶשב ֹמֶש 

ם ֶאל ד'. עק  הק

 וזהו כדאיתא ברש"י ממכילתא על

ַתְשְמעו ְבֹקַלי  ְוַעָתה ַאם ָשמֹוַע כו'הכתוב 

ה ַמ  ל וְשַמְרֶתם ֶאת ְבַריַתי ַוְהַייֶתם ַלי ְסֻגלק כק
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עמל וטורח הפרנסה לפי  -דרך ארץ  מלך ושרים.
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ֶרץ מבאר במכילתא:  אק ל הק ַעַםים ַכי ַלי כק הק

עתה אם שמוע תשמע בקולי, ועתה קבלו 

שכל התחלות קשות. אם שמוע  עליכם

תשמעו, מכאן אמרו שמע אדם מצוה אחת 

משמיעין לו מצות הרבה שנאמר אם שמוע 

תשמעו; שכח אדם מצוה אחת, משכחין לו 

מצות הרבה, שנאמר אם שכח תשכח. 

אם עתה תקבלו : ועתה, 29ורש"י מבאר

עליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל 

 התחלות קשות. 

דורות הבאים, מכאן ואילך, רמז על ה

שרמז משה רבינו לדור המדבר כי אם 

יקבלו עליהם עתה את התורה, יקלו על 

הדורות הבאים לקבל את התורה, ובזכות 

שיקבלו הם על עצמם התחלות קשות, יזכו 

 שתערב התורה לדורות הבאים. 

הן לימדם משה בצו הקדוש ברוך הוא 

עוד בטרם קיבלו את התורה ועוד בטרם 

שמע, למען יידעו שזהו ענוהו נעשה ונ

הסדר בקבלת התורה: כל ההתחלות קשות, 

והעריבות תערב רק מכאן ואילך. ועל זה, 

על סדר זה שפרש בפניהם משה רבינו, סדר 

של התחלות קשות, ענו כל העם יחדיו 

ואמרו: נעשה ונשמע. נעשה את ההתחלות 

הקשות. נעשה אותם. בשבילנו ובשביל 

 הדורות הבאים מכאן ואילך. 

~~~  

 כך!-יש גם אחר

וזה היה המסר החיוני שהועבר לבני 

למקבל ואף שמתחלה יש לו  ישראל:

מניעות, נצרך קבלת עול תורה,  התורה

דווקא בתוך המניעות, דווקא מתוך הקושי, 

דווקא מתוך הריחוק, דווקא במצב שבו 

רק אז, רק כשהתקבלה והתורה היא עול, 

 אחר כך יערב לכם. התורה בעול, 

בברכות אולי לשון הברכה שמבקשים  וזה

הרי לא מצאנו בשום והערב נא כו'  התורה

ברכה מברכת המצוות שתכלול גם בקשה 

על עריבות המצווה אצל עושיה ואצל 

צאצאיו וצאצאי צאצאיו ומדוע דווקא 

בלימוד התורה ובברכת לעסוק בדברי תורה 

מבקשים על עריבות התורה? אין זאת אלא 

בתורה כי תחילה  משום שיודע העוסק

קשה ויש בה עול ואין בה עריבות, על כן 

מבקש הוא כי יזכה להגיע אל שלב 

העריבות הממתין ומחכה לכל לומד ולא 

ירפו ידיו, אלא תהא לתורתו קיום 

והמשכיות עד לשלב העריבות ועד בכלל, 

הן הוא עצמו, והן צאצאיו וצאצאי 

צאצאיו, שתהא התורה מתמשכת ונמשכת 

שמבקשין ל אחרי קבלת העול, גם לשלב ש

סיוע מהשם יתברך על עריבת התורה, 

שהלא היא ממתינה ומחכה מעבר לקשיי 

ההתחלה ההכרחיים, קשיי הכפייה 

העצמית, קשיי העול, ומבקשים לזכות 

 להגיע אליה.

הכרת הסדר הנכון הפותח בקשיים 

הדורשים קבלת עול עצמית ואיומי קבורה, 

וליצוק  אינה אמורה לנסוך מורך פחד

רתיעה והרחקה, אלא אדרבה, יש בה 

משום חיזוק גדול לו ללומד אשר יידע כי 
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גם אם טרם הבשילה בו עריבות התורה 

מצוי הוא באוהלה של התורה כבן בית ובר 

תורה הוא ובן תורה הוא ואין העריבות 

 ערובה הכרחית להיות שייך אצל התורה. 

וזה עידוד גדול לעוסקים בתורה, שלא 

ו על ההסתרות, כי בוודאי הם יש, ישגיח

ההסתרות אינן מבשרות את תלישות 

האדם מן התורה אלא ההפך, הן העדויות 

הנאמנות ביותר כי מחובר וקשור הוא 

לתורה, ובוודאות תהיינה הסתרות לכל 

אמר רבי  30בגמראכדאיתא  לומד תורה,

אבהו מאי טעמיה דרבי אלעזר האוסר על 

אני  31תיבאדם ללמד את בנו תורה דכ

כיון שנכנסה חכמה  חכמה שכנתי ערמה

ערמומיות , 32באדם נכנסה עמו ערמומית

נכנסות לאדם יחד עם והפרעות,  33מהיצר

אבל יש הבטחה שיערב לכם  חכמת התורה,

 מכאן ואילך. 

כמו שמתקיים בו בלומד התורה החלק 

הראשון של 'כל התחלות קשות', ורואה 

וכמו הוא את הקשיים מתממשים על דרכו, 

שמתקיים בו בלומד התורה 'נכנסה בו 

ערמומיות', ורואה הוא את ערמומיות היצר 

המתגברת בו, הלא כך בדיוק תתקיים בו 

המשך ההבטחה: מאכן ואילך יערב לו. 

העריבות ממתינה אחרי הקשיים. המתיקות 

 ְצפונה לו אחרי ההפרעות. 

~~~ 

 לימוד קבור

מעלה נוספת ותועלת עצומה הוטמנו 

 ה הזאת.בכפיי

הכפייה הפכה את קבלת התורה לקבלה 

מתוך מסירות נפש. בשעת הכפייה ובגללה 

נשתלה בבני ישראל תחושה קיומית של: 

או תורה או למות. התחושה הברורה הזאת 

של או תורה או מוות נשתלה לשעה 

ולדורות. הייתה זאת גם הכוונה כיצד יש 

ללמוד את התורה. יש ללמדה בהרגשה 

חיים. רק היא החיים. כל  שבלעדיה אין

הפורש ממנה כפורש אל קברו. את כל 

חיותו יכניס האדם לתורה, כי חוץ ממנה, 

 קבורתו ומותו.  

שנאמר לבני ישראל, והלשון קבורתכם 

ללמד  -ולא נאמר להם כאן תהא מיתתכם 

שגם מחיים אפשר להיות קבור. יכול האדם 

לחיות ואף ללמוד תורה ועדיין להיחשב 

אולי הרמז על מה דאיתא ענין  כקבור,
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המשך דברי הגמרא: ורבנן האי אני חכמה מאי  32

עבדי ליה? מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא. 

רבי יוסי ברבי חנינא: אין דברי תורה  דאמר

מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן 

שנאמר אני חכמה שכנתי ערמה. אמר רבי יוחנן 

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו 

כמי שאינו שנאמר )איוב כח יב( והחכמה מאין 

 תמצא.
אצל ערמה, שכיון שלמד אדם  -שכנתי ערמה  33

בו ערמימות של כל דבר )רש"י, משלי תורה נכנס 

 יח ב(.

, וחי 34לימוד תורה בחיות, ונותן חיות לאדם

, וזה הרמז ואם לאו שם תהיה 35בהם

קבורתכם, שלא יהיה לכם החיות, ואף 

ואם לא יהיה עם כל החיות, אז  36שילמדו

 לא יועיל.

זהו הרווח הנוסף של ועל זה היה הכפיה, 

הכפייה. אכן אמרו בני ישראל נעשה 

הסכימו לקבל את התורה.  ונשמע. אכן

אולם הכפייה לא הייתה על עצם קבלת 

התורה אלא לחייבם ללמדה בחיות. 

להשקיע את כל חיותם בלימוד התורה. על 

הדרישה הזאת באה הכפייה. ללמדם 

ולהשכילם שיבינו כי אם לא ילמדו בחיות, 

ייקברו בעודם חיים ולא יועיל להם לימוד 

ורה התורה להחיותם, אף אם ילמדו ת

בגבורה ואף אם יקדימו נעשה לנשמע, לא 

תחייה אותם התורה כל עוד לא ייעשה 

לימוד התורה אצלם בבחינת: או תורה או 

 למות.
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מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר: 

 זאת התורה אדם כי ימות באהל.
ויקרא יח ה. ראה רמב"ן שם: "ודע כי חיי  35

האדם במצות כפי הכנתו להם. כי העושה 

יחיה בהן  המצות שלא לשמן על מנת לקבל פרס

בעולם הזה ימים רבים בעושר ובנכסים וכבוד, 

ועל זה נאמר )משלי ג טז( בשמאלה עושר וכבוד, 

ופירשו )שבת סג א( למשמאילים בה עושר 

וכבוד. וכן אותם אשר הם מתעסקין במצות על 

מנת לזכות בהן לעולם הבא שהם העובדים 

מיראה, זוכים בכוונתם להינצל ממשפטי 

טוב תלין. והעוסקין במצות הרשעים, ונפשם ב

מאהבה כדין וכראוי, עם עסקי העולם הזה, 

כעניין הנזכר בתורה בפרשת אם בחקותי )להלן 

כו ה( והשיג לכם דיש את בציר וגו', יזכו בעולם 

הזה לחיים טובים כמנהג העולם, ולחיי העולם 

הבא זכותם שלמה שם. והעוזבים כל עניני 

כאילו אינם העולם הזה ואינם משגיחים עליו 

בעלי גוף, וכל מחשבתם וכוונתם בבוראם בלבד 

כעניין באליהו, בהדבק נפשם בשם הנכבד, יחיו 

לעד בגופם ובנפשם כנראה בכתוב באליהו, 

וכידוע ממנו בקבלה, וכמו שבא במדרשים בחנוך 

ובבני העולם הבא העומדים בתחיית המתים: 

ולכך יאמרו הכתובים בשכר המצות למען 

יך )שמות כ יב( , למען תחיה )דברים יאריכון ימ

טז כ( , והארכת ימים )שם כב ז( , כי הלשון 

 יכלול מיני החיים כולם כפי הראוי לכל אחד".
כלי יקר על הפסוק ויתיצבו בתחתית ההר:  36

מכאן למדו רז"ל שכפה עליהם ההר כגיגית לומר 

שאם לא תקבלו התורה שם תהא קבורתכם ורב 

מודעא רבא לאורייתא  אחא בר יעקב אמר מכאן

שיכולין ישראל לומר אנוסים היינו. אין הפירוש 

שרצה ה' לאנסם כדי שיהיה להם פתחון פה 

דאם כן כשחזר על כל האומות ולא רצו לקבל 

התורה למה לא הכריחם? ועוד הרי כבר קבלו 

ישראל מרצון טוב ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה? 

עול  ועוד בימי יחזקאל כשרצו לפרוק מעליהם

מלכות שמים ואמרו נהיה ככל הגוים, והשיב 

להם ה' כי בחימה שפוכה אמלוך עליכם 

לג( ואילו היו אנוסים בקבלת -)יחזקאל כ לב

התורה איך היה יכול להכריחם? אלא ודאי 

שלטובתם כפה עליהם ההר לומר: ְראו שכל זמן 

ם שאין אתם מקבלים התורה הרי  ת א

. ם כ י י ח ב ם  ג ם  י ת מ כ ם  י ב ו ש  ח

כם אין לכם שום השארות אלא שמה ובמות

תהא קבורתכם ומתים בל יחיו רפאים בל יקומו 

 ועל ידי התורה יהיו חייכם חיים בזה ובבא.



 

 19עמ' 

 התורה היא החיים.

הקשר לתורה כרוך וקשור בידיעה 

ובהרגשה כי אכן התורה היא נותנת החיים 

 וחיי עולם נוטעת היא בתוכו של האדם.

בזכות התורה. כל היקום כולו חי וקיים 

 38: אמר חזקיה מאי דכתיב37בגמרא למדנו

משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה. אם 

יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה? 

אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה 

יראה? כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי 

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ה'  39דכתיב

ך יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקדוש ברו

הוא עם מעשה בראשית ואמר להם: אם 

ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין 

 .40ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

כך בדיוק צריך להרגיש האדם. אם אני 

מקבל את התורה אני מתקיים. ואם לאו 

חוזר אני תוהו ובוהו וכל חיי כעשן יכלו. 

כמו שהבריאה כולה הרגישה וידעה כי 

רה היא תחדל מלהתקיים לולא קבלת התו

כך בדיוק צריכה להיות הרגשת היחיד 

בעמדו לפני קבלת התורה. לדעת כי 

בלעדיה אין קיומו קיום. ולמה? כי לולא 

ידיעה זו אין כניסה לעולמה של תורה. כי 

בלעדי קושי ההתחלה אין התחלה ובלי 

התחלה אין המשך ואין כלום. כך נגזרה 

ה גזירה משעת קבלת התורה: ההתחל

כרוכה בכפייה. ההתחלה כרוכה בקשיים. 

על כן מה נבון הוא החכם המקדים את 

ההתחלה כדי להקדים את התחלת 

הקשיים ולעבור אותם אל שלב ה'יערב 

 לכם' הממתין לו אחרי קשיי ההתחלה.

~~~  

 מכות מאז ולתמיד

ואכן מסרו בני את ישראל את נפשם 

בפועל ממש בקבלת התורה. לאמור וללמד 

עה לתורה עוברת דרך ויתור על כי ההג

ַמר ַרַבי ֵלַוי, 41החיים, כמבואר במדרש : אק

ֵאל ַמַלְפֵני הַ  ֲאלו ַיְשרק ַרים שק דֹוש ְשֵני ְדבק ּקק

רוְך הוא, ֶשַיְראו ְכבֹודֹו ְוַיְשְמעו קֹולֹו. יו  בק ְוהק

רֹוַאין ֶאת ְכבֹודֹו ְושֹוְמַעין ֶאת קֹולֹו, 

נו ה' ֱאֹלֵהינו אֶ ַוֹת  42ֶשֶמֱאַמר ת אְמרו ֵהן ֶהְראק

ַמְענו  43ְכֹבדֹו ְוֶאת גקְדלֹו, וְכַתיב ְוֶאת ֹקלֹו שק

ֶהם ֹכַח ַלֲעֹמד ֶש  יקה בק ֵאש. ְוֹלא הק ן ֵכיוק ַמתֹוְך הק

תק  ה ַנְשמק ְרחק ֶהם פק ה לק או ְלַסיַני ְוַנְגלק ם ַעל ֶשבק

ֶהם, ֶשֶמֱאַמר ה ְבַדְברַנפְ  44ֶשַדֵבר ַעםק ֹו. ַשי יקְצאק

ה ֲעֵליֶהם ַרֲחַמים ַמ  ה ַבְּקשק ל ַהתֹורק ַלְפֵני ֲאבק

רוְך הוא: ֵיש ֶמֶלְך ַמֹשַיא בַ  דֹוש בק תֹו ַהּקק

ם ֻכלֹו ְש  עֹולק ל הק ֵמַחים ְוהֹוֵרג ַאְנֵשי ֵביתֹו? כק

ן, ֶשמֶ  תק ה ַנְשמק ְזרק ֶניךק ֵמַתים? ַמיקד חק  45ֱאַמרובק

ַמר רַ תוֹ  ה ְמַשיַבת נקֶפש. אק  ַבי ֵלַוי:ַרת ה' ְתַמימק
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קֹום ֶשַאם הוא יקה גקלוי ַלְפֵני ַהםק  ְוַכי ֹלא הק

ן קֹולֹו שֶ  ֵאל וַמְשַמיעק ן ֵאינק ַמְרֶאה ְכבֹודֹו ְלַיְשרק

רוךְ  דֹוש בק ה ַהּקק פק א צק  הוא ְיכֹוַלין ַלֲעֹמד? ֶאלק

ַבים, ֶשֹלאֶשֵהן ֲעַתיַדין ַלֲעשֹות   ֲעבֹוַדת כֹוכק

נו ֶאת ְכבֹודֹו ְוֶאת גקדְ  לֹו ְיהו אֹוְמַרין ַאלו ֶהְראק

ַיינו עֹוַשים עֲ  נו ֶאת קֹולֹו, ֹלא הק בֹוַדת ְוַהְשַמיעק

ה ַעַםי ַוֲאַדבֵ  ְך ֶנֱאַמר: ַשְמעק ַבים, ְלכק ה.כֹוכק  רק

 כמו אז שהיה במסירת נפש וכל החיות,

לשמוע את הדברות,  שיצאה מאיתם כדי

נפשי יצאה הפסוק כדאיתא בגמרא על 

: ואמר רבי יהושע בן לוי כל 46בדברו כו'

דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא 

נפשי  47יצתה נשמתן של ישראל שנאמר

יצאה בדברו. ומאחר שמדיבור ראשון יצתה 

נשמתן דיבור שני היאך קיבלו? הוריד טל 

אותם  שעתיד להחיות בו מתים והחיה

גשם נדבות תניף אלהים נחלתך  48שנאמר

 ונלאה אתה כוננתה.

השילוב המורכב בין רצונו הטהור השואף 

של היהודי לקבל את התורה וזעקתו את 

נעשה ונשמע במסירות נפש כפשוטה עד כי 

נפשו יוצאת בַדְברֹו לבין כפייתו לקבלה 

תחת גיגית הפוכה מעל ראשו לקברו 

י תחילת דרכו והחדרת ההכרה בתודעתו כ

בתורה תהא רצופה בקשיי התחלה, 

זמנית יחד -בערמומיות היצר הנכנס אליו בו

יוצר  -עם התורה על מנת לחולל הפרעות 

 גם השלכה הלכתית מעשית. 

: מי 49הרמב"ם פוסק בהלכות גירושין

שהדין נותן שכופים אותו לגרש את אשתו 

ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל 

ד ן מקום ובכל זמ ע ו  ת ו א ן  י כ מ

י נ א ה  צ ו ר ר  מ א י ויכתוב הגט והוא  ש

גט כשר. וכן אם הכוהו עכו"ם ואמרו לו 

עשה מה שישראל אומרים לך ולחצו אותו 

ישראל ביד העכו"ם עד שיגרש הרי זה 

כשר. ואם העכו"ם מעצמן אנסוהו עד 

שכתב הואיל והדין נותן שיכתוב הרי זה גט 

 פסול. 

זה שואל הרמב"ם: ולמה לא בטל גט 

שהרי הוא אנוס בין ביד עכו"ם בין ביד 

 ישראל? 

ומשיב: שאין אומרים אנוס אלא למי 

שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו 

מן התורה כגון מי שהוכה עד שמכר או עד 

שנתן. אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל 

מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה 

דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר 

א האסור לעשותו אין זה אנוס ממנו  ל א

ה ע ר ה ו  ת ע ד ב ו  מ צ ע ס  נ א א  ו . ה

ר לפיכך זה שאינו רוצה לגרש  ח א מ

ל  א ר ש י מ ת  ו י ה ל ה  צ ו ר א  ו ה ש

ת  ו צ מ ה ל  כ ת  ו ש ע ל א  ו ה ה  צ ו ר ו

ו  ר צ י ו ת  ו ר י ב ע ה ן  מ ק  ח ר ת ה ל ו

ד  ע ה  כ ו ה ש ן  ו י כ ו ו  פ ק ת ש א  ו ה

י  נ א ה  צ ו ר ר  מ א ו ו  ר צ י ש  ש ת ש

ו נ ו צ ר ל ש  ר ג ר  ב  . כ
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דדת ממשיך הרמב"ם בהלכה נוספת המח

את ההבדל התהומי בין כפייה צורך קיום 

מצווה לבין כפייה לצורך שאינו מוגדר 

כמצווה: לא היה הדין נותן שכופים אותו 

לגרש וטעו בית דין של ישראל או שהיו 

הדיוטות ואנסוהו עד שגירש, הרי זה גט 

פסול. הואיל וישראל אנסוהו יגמור ויגרש. 

ינו ואם העכו"ם אנסוהו לגרש שלא כדין, א

ם גט.  " ו כ ע ב ר  מ א ש י  פ ל  ע ף  א

י נ א ה  צ ו ואמר לישראל כתבו וחתמו  ר

ו  ב י י ח מ ן  י ד ה ן  י א ו ל  י א ו ה

ו ה ו ס נ א ם  " ו כ ע ה ו א  י צ ו ה  אינו גט. ל

קובע הרמב"ם הלכה למעשה כי רצונו 

הבסיסי של כל ישראל הוא לקיים מצוות 

וכי הכפייה אינה אלא כדי לחלץ ממנו את 

 רצונו זה ולהתשיש את כוח היצר.

 להסביר אתזה למד הרמב"ם ז"ל ואולי מ

ענין הגט מעושה כי רצון האדם טוב וכל 

שמסביר הרמב"ם בהלכות גירושין הענין 

את הטעם שהגט המעושה כשר על אף 

מכאן.  לקח הרמב"םהרמז  שנכתב בכפייה,

בשעת קבלת התורה עצמה, בדור כי כאן 

דעה דור סגולה שכורז ומצהיר נעשה לפני 

פשו למען שמיעת נשמע ושמוכן להוציא נ

לא היה צריך כפיה כי אמרו  הדברות,

רק סיבב השם  -והקדימו נעשה לנשמע 

להפוך את יתברך ענין הכפיה לדורות, 

הכפייה לחלק מאופן נתינת התורה כדי 

שאכן תהיה הכפייה חלק מן התורה וכדי 

שגם בדור שבו נדרשת כפייה לקבלת 

התורה תוכל התורה להתקבל, כל זאת כדי 

ת שהרצון יהודי טוב מאז קבלת להראו

, ולא חלו בו ברצון היהודי של התורה

המדבר ושל דור הדעה שום שינוי ותהפוכה 

בגט ולכן מועיל כפיה לאורך כל הדורות, 

המעכב לרכך את השאור שבעיסה  מעושה

את האדם מלעשות את רצון בוראו, את 

רצונו הפנימי שלו, שאור מחמיץ זה ניתן 

ן האמיתי שהיה אז על ידי הרצולרככו 

 שהקדימו נעשה לנשמע.

ונשאר הכח מאז לכל הדורות, שאותו 

כוח פנימי של הקדמת נעשה לנשמע 

 הממשיך ומבעבע בכל יהודי, עד כדי כך

שיכול האדם לכוף את יצרו אף על ידי 

 שבית הדין מייסר אותו.

גם אם הוא עדיין אינו רוצה כלל ועיקר 

ות על ורק בגלל המכות והמהלומות המוטח

גוו הוא זועק רוצה אני, גוברת זעקת רוצה 

אני המאולצת והמעושה על רצונו הגלוי, 

כי אכן רצונו הפנימי הוא הרצון האמיתי. 

כי רצונו הפנימי הוא אותו רצון שהנחה את 

קודמיו במדבר להסכים לפריחת נשמתן 

 למען התורה.

על אחת כמה וכמה כאשר האדם עצמו 

מכותיו של הוא הכופה את עצמו ולא 

שליח בית דין המופלאות בו, אלא הוא 

המסיט לצדדים את הקשיים המעכבים ואת 

הערמומיות המפריעה, על אחת כמה וכמה 

שרצונו הפנימי האמיתי ינצח את הרצון 

החיצוני המפריע ויביס אותו בחלוף זמן 

 ההתחלה על קשייו.

 מתחילים? 

   



 

 21עמ' 
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 תמצית הדברים

מטרת כפיית ההר כגיגית לא הייתה 

להכריח את בני דור המדבר, דור דעה, 

לקבל את התורה שהלא הם אמרו נעשה 

ונשמע עוד לפני הכפייה. מטרת הכפייה 

הייתה לכלול באפשרויות קבלת התורה גם 

שלא יאבו לקבל את התורה דורות נמוכים 

מרצונם החופשי ויצטרכו לאלץ את עצמם 

לקבל את התורה בקבלת עול. מטרת 

הכפייה הייתה לבסס דרך של קבלת תורה 

שתחילתה בקשיים וערמומיות היצר ורק 

 המשכה וסופה בעריבות.

הכפייה גם לימדה את בני ישראל כי 

לימוד תורה ללא חיות וללא תחושה 

נת חיים ואין חיים שהתורה היא הנות

בלעדיה, אינו לימוד מועיל וכמוהו כקבורה 

 מחיים.

אף גם זאת, הכפייה שלמעשה לקחה את 

רצונם הנעלה של בני דור המדבר וגילמה 

אותו בכפייה, עיגנה את אותו רצון הפנימי 

של דור המדבר בכל נפש מישראל והפכה 

אותו לרצון פנימי של כל יהודי בכל דור 

 ודור.

שובה: הדברים נכתבו על דעת הערה ח

 הכותב בלבד

 חינוך

 יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

, מחנך', מונדרוביץ מיכל

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל
להוסיף כח  –ונשאו איתך 

 אדם במוסדות החינוך!
משימותיו של המחנך כבדות הן, וכמותן 

גם הקשיים על המערכת החינוכית נעשות 

דים כבדות מעת לעת. אחוז התלמי

המאובחנים בלקויות לימודיות ועיכובים 

 ADHDהתפתחותיים, ילדים בעלי הפרעת 

מתרבים בכמויות שלא שערום לפני שנים 

 מספר. 'ירידת הדורות' ניכרת.

בחתנו משה רבינו,  בפרשתנו, צופה יתרו

 ַתֹבל השופט הבלעדי בעם. הוא טוען נקֹבל

המשא  ְך.ַעםק  ֲאֶשר ַהֶזה ָהָעם ַגם ַאָתה ַגם

כבד מנשוא. יתרו מייעץ, בתנאי שהקב"ה 

יסכים, להוסיף דיינים, והרבה. משופט יחיד 

 דיינים 87,000-לעם שלם עברו בבת אחת ל

! דיינים הללו זמינים, קרובים ושופטים

ומוכרים. כל אדם ימצא את הדיין המתאים 

ְלתק  ל ְוַגם ֲעֹמד, לעניינו. יתרו חותם ְויקכק  כק

ם עק לֹום. כולם  יקֹבא ְמֹקמוֹ  ַעל ַהֶזה הק ְבשק

 ירוויחו.

 חובה להוסיף כהנה וכהנה אנשי צוות!

 צורך קריטי לערוךעל בסיס רעיון זה יש 

במערך ובמבנה כח האדם  שינוי מהותי

במוסדות החינוך. בעבר היו בתלמודי תורה 

מנהל + מלמדים + מזכיר. במקרים רבים 

שימש המנהל גם כמלמד בחלק משעות 

, והמזכיר עבד רק במשרה חלקית. כך היום

גם בישיבות, את צוות הישיבה יכלו למנות 

'על יד אחת'. היום, בכדי לתת מענה לריבוי 

הקשיים ולעמוד איתן מול ההתמודדויות 

חובה להוסיף כהנה וכהנה אנשי הרבות, 

מֹוֵרי סיוע, אברכי תמך, יועצים  צוות!

וחונכים. מלמדים שונים למקצועות הרבים 

ובו  אוהבכל מלמד למקצוע שהוא )

(. הללו יזהו בעיות בשלבי מתמחה

התפתחות ראשוניים, יהיו זמינים להקשיב 

ולטפל. לצד המנהל העוסק ב'דבר הגדול' 

וב'דבר הקשה' כפי שנאמר בפרשה, יעמדו 

סגנים ומדריכים שיתמכו בטיפול בעניינים 

שהקב"ה הסכים השוטפים. זו עצה מעשית, 

יי התנהגות ובעיות , שתפחית קשעמה

 'טיפול נמרץ'רגשיות. המוסדות היום הם 

 שמאויש בכח אדם מוגבר.

אויר משיב נפש הוא מצרך חובה לניהול 

כיתה על מי מנוחות. ההפסקות, שבעבר 

שימשו מרווח נשימה בין השיעורים, הפכו 

לזמן מוגבל לפגישת הורים, לשיחות 

קצרצרות עם תלמידים, ולדיווחים למנהל. 

אין למלמד רווח להתבונן ולהתכונן, כבר 

אימתי יתכנן ויחשוב? אימתי יכין גופו 

 ונפשו?

 זמן להשחיז

 .לעבודה התקבל עצים מסופר כי חוטב

 העבודה, מנהל אצל השכים הראשון ביום

 האיש. ביער שטח לו והקצה גרזן לו שמסר

 הוא בלבד אחד ביום. בהתלהבות ליער יצא

, המנהל לו אמר" נפלא" עצים! 18 חטב

, המנהל מדברי מעודד". ככה תמשיך"

 ביום תפוקתו עוד את לשפר החוטב החליט

. ליער והלך כולם לפני קם בבוקר. המחרת

 לחטוב הצליח לא הוא מאמציו כל למרות

למחרת קם עוד יותר . עצים 15מ יותר

 נחוש הזריחה התייצב ביער, מוקדם, ועם

 עשר שמונה שיא את לשבור בדעתו

 לא הוא יום באותו, כן פי לע אף. העצים

 חטב המחרת ביום. למחצית אף הגיע

 הוא האחרון ביום, חמישה כך אחר, שבעה

 העץ את לכרות הצהריים אחר כל ניסה

 מנהל שיגיד ממה מודאג. השני בלבד

 המצב, את לו לספר החוטב הלך, העבודה

. עד כלות הנפש מתאמץ שהוא ולהבטיח

 תק ַהְשַחזְ  מתי" ושאל הקשיב המנהל

" ?להשחיז" ?"שלך הגרזן את לאחרונה

 עסוק אני! להשחיז זמן לי אין" שאל החוטב

 העצים". בכריתת מדי

 סדר בני אדם

רעיון חשוב זה דווקא ע"י  ולמה הוצע

 ולמד "צא האור החיים הק'יתרו? מחדש 

 אדם בני סדר ואופן בעצתו יתרו מהשכלת

 דברים מכירים באומות יש כי בחר, אשר

". עיי"ש. לא הנהגות חינוך המאושרים

חלילה, אלא "סדר בני אדם".  מהם, נלמדות

בהנהגת בתי ספר של אומות העולם, וכך 

התקבל גם ב'דינא דמלכותא' בארצות 

העולם, יש תכניות המאפשרות למורה 

שעות לשיחות פרטניות בין מורה לתלמיד, 

להעשרת קבוצות, ולהתייעצות צוותית, כי 

ת רבים. ריבוי הוא מגובה באנשי צוו

המורים נותן מענה לקשיי התלמידים. כל 

חניך מוצא בקרב הצוות הרחב 'ידיד' 

הקרוב לליבו, אצלו הוא מוצא אוזן קשבת 

 ואליו מתחבר. 

כשאין אנו רדופים בזמן, כשיש למחנך 

זמן 'מחוץ לכיתה', ניתן בס"ד להקל ואף 

 בפיקוח נפש!לפתור בעיות רבות. מדובר 

 קודש!בהצלחה בעבודת ה

 -יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

 חבר –מרצה  -מנהל 

123ymm@gmaiלתגובות:  l . com  

 חידה

שאלות לחידודא  –חדוותא 

בפרשת השבוע / הרב 

בנימין צבי יהודה לוי, 

מח"ס לקוטי רש"י וליל 

 משוררים על הגש"פ
 שאלות בפרשת יתרו

 מי נקרא בפרשתינו "העם"? .א

 היכן בפרשתינו החשיב הקב"ה .ב

 יחיד כרבים?

 כמה גרים הוזכרו בפרשה? .ג

 היכן הוקדם המאוחר בפרשתינו? .ד

איזה מי"ג מידות דר' ישמעאל  .ה

  הוזכר ברש"י בפרשתינו?

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או 

 חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il    

 תשובות ל'חדוותא' הקודם:

היכן יש דמיון בין פעולה שעשה  .א

פרעה, לבין מה שלהבדיל עשה ד' 

 בפרשתינו?

התשובה היא, שהקב"ה הקדים והלך 

 ֹהֵלךְ ' ַוה(: כא, יג שמות) א'לפני עמ"י, שנ

  : ַלְפֵניֶהם

ולהבדיל אא"ה פרעה הלך לפני עמו, 

ַקח ַעםוֹ  ְוֶאת שנא' )יד, ו(  משכם: ַעםוֹ  לק

 בואו, ושלחנום ממוננו ונטלו לקינו, בדברים

, מלכים כשאר עמכם אתנהג לא ואני, עמי

 לו קודמין עבדיו מלכים שאר דרך

 נאמרש ,לפניכם אקדים ואני, במלחמה

 לפני מיהר עצמו הקריב, הקריב ופרעה

 חיילותיו.

ובאמת שאין כאן דמיון כלל וכלל, שהרי 

, לצורך עצמופרעה פיתה את עמו בדברים 

כדי שיבואו עימו, ולהבדיל אא"ה הקב"ה 

ממידת טובו וחסדו, ומחביבותם של ישראל 

 ולכבודם הלך לפניהם.

היכן יש דמיון בין מה שעשו  .ב

לבין מה שעשו ישראל המצרים בפרשתינו 

 בקבלת התורה?

ֵאל ְבֵני ַוַיְשאו )יד, י(  ְוַהֵמה ֵעיֵניֶהם ֶאת ַיְשרק

 נסע וברש"י )שם( ַאֲחֵריֶהם: ֹנֵסעַ  ַמְצַרַים

 .אחד כאיש אחד בלב. אחריהם

 ַסיַני ַמְדַבר ַויקֹבאו ובישראל נאמר, )יט, ב(

ר ַוַיֲחנו ם ַוַיַחן ַבַםְדבק ר ֶנֶגד ֵאלַיְשרק  שק הק : הק

 אבל, אחד בלב אחד כאיש וברש"י שם,

 ובמחלוקת בתרעומות החניות כל שאר

 (:שם מכילתא)

ובאמת לא קרב זה אל זה, שבישראל 

שכלל ישראל היו קודם  האיש קודם ללב,

, באחדות אמיתית בינם לבין כאיש אחד
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כיוונו ליבם  בלב אחדעצמם, ויחדיו 

ים לאביהם שבשמים, אבל אצל המצר

הלב האחדות הייתה מסיבה חיצונית, ולכן 

קודם, שכולם כיוונו למטרה אחת  אחד

כאיש לרדוף ולהשיג את ישראל, ולכן היו 

, שהמטרה איחדה אותם, ובדומה למה אחד

 שכתב רש"י בפרשת בלק, )במדבר כב, ד(

ב ַוֹיאֶמר  מעולם והלא ַמְדיקן וכו' ַזְקֵני ֶאל מֹואק

 מיראתן אלא, ו'וכ, זה את זה שונאים היו

 .ביניהם שלום עשו ישראל של

כמה פעמים נרמזו דתן ואבירם  .ג

 בפרשה?

הראשונה, ארבע פעמים,  לחלק מהדעות

ר ֶזה ֲהֹלא )יד, יב( בק  ֵאֶליךק  ַדַבְרנו ֲאֶשר ַהדק

ה ַמֶםמו ֲחַדל ֵלאֹמר ְבַמְצַרַים  ֶאת ְוַנַעְבדק

ַים  אליך דברנו אשר )שם( י"וכו' וברש ַמְצרק

 וישפוט עליכם' ה ירא, דברו והיכן. במצרים

 ַוַיְפְגעו כא(-)ה' כ ושם נאמר (:ב"פ מכילתא)

ם ַנָצַבים ַאֲהֹרן ְוֶאת ֹמֶשה ֶאת אתק  ַלְקרק

ם  ְייק  ֵיֶרא ֲאֵלֶהם ַוֹיאְמרו: ַפְרֹעה ֵמֵאת ְבֵצאתק

, (שם בביאור השני)י "וברש ְוַיְשֹפט, ֲעֵליֶכם

 דתן ונצבים ציםנ כל, דרשו ורבותינו

 :נצבים יצאו בהם שנאמר, היו ואבירם

ולתרגום יב"ע לא היו שם דתן ואבירם 

באותה שעה, שנשארו עם פרעה במצרים, 

ַמר אבל נרמזו במקום אחר, )יד, ג(  ַפְרֹעה ְואק

ֵאל, שתרגם )שם( ְוֵיַמר ַלְבֵני  ַפְרעה ַיְשרק

ֵאל ְבֵני ְוַלֲאַביָרם ְלָדָתן  ַתְיירוןְדַמְש  ַיְשרק

 ְבַמְצַרַים.

 ְבֵני ֲאֵלֶהם ַוֹיאְמרו והשנייה, )טז, ג(

ֵאל  ַמְצַרַים ְבֶאֶרץ ְייק  ְבַיד מוֵתנו ַיֵתן ַמי ַיְשרק

ר: ַסיר ַעל ְבַשְבֵתנו שק וכתב האוה"ח  ַהבק

 דתן הוא ברשע הרשומים שהם )שם( ואולי

 : ואבירם

 ַמֶםמו יםֲאנקַש  ַויֹוַתרו והשלישית, )שם כ(

ַעים ַויקֻרם ֹבֶקר ַעד  ֲעֵלֶהם ַוַיְקֹצף ַוַיְבַאש תֹולק

 דתן. אנשים י )שם( ויותירו"וברש: ֹמֶשה

 .(:י, כה ר"שמו) ואבירם

 ַהְחַביַעי ַביֹום ַוְיַהי והרביעית, )שם כז(

ם ַמן יקְצאו עק או ְוֹלא ַלְלֹקט הק צק דהנה : מק

ם כו(-כה בתרגום יונתן )במדבר טז,  מֶשה ְוקק

א ַוֲאַזל חק  ַמן וכו' ַוֲאַביָרם ְלָדָתן ְלאֹוכק

 ַכד ַדיַלי ְמַסְטַרין ַפְרַסימו ְבַמְצַרַים ַטְליוְתהֹון

ַלית ֵאי, ַית ְקטק א ַעל ַמְצרק ם ַאְרַגיזו ַימק  ְייק, ֳקדק

וכו', כלומר,  ְדַשְבָתא יֹוָמא ַית ַאַפיסו ְבָאלוש

דתן וט ביום השבת היו שאלו שיצאו ללק

כמו  באלוש,. )והמן ירד לישראל ואבירם

שאמרו במדרש )בראשית רבה פרשה מח 

 חנינא בר חמא רבי בשם יונה אות יב( רבי

 זכות מאיזו, אלוש מדבר היא סין מדבר היא

 בזכות, במדבר מן להם שנתן ישראל זכו

  (.עגות ועשי לושי: שאמר אברהם של

ר בכל איזה פסוק בפרשתינו נאמ .ד

יום מן התורה, פעם בשבוע )לבני אשכנז( 

 מן הנביאים, ופעם בחודש מן הכתובים?

-יָ  ְוַזְמָרת ָעַזי התשובה היא הפסוק )טו, ב(

שנאמר כל יום בשירת ַלישוָעה,  ַלי ַוְיַהי ה

 הים.

 ַהֵמה יב, ב( והוא נמצא בנביאים, )ישעיה

ַתי ֵאל ד ְוֹלא ֶאְבַטח ְישועק  ְוַזְמָרת ָעַזי ַכי ֶאְפחק

ונאמר בפסוקים  :ַלישוָעה ַלי ַוְיַהי ְייָ  ה-יָ 

שלפני הבדלה )לבני אשכנז(, וברש"י )שם( 

 הנה עד וז"ל ְיָי, ה-יָ ביאר מה שנוסף שם 

 נעשה עמלק של ובמפלתו חלוק שמו היה

 שמות) יה כס על יד כי אומר הוא וכן שלם

 עד שלם השם ואין שלם הכסא אין( יז

 בעמלק, עכ"ל.' לה מלחמה שתהא

 ְוַזְמָרת ָעַזי יד( ובכתובים, )תהילים קיח,

והוא נאמר לכה"פ : ַלישוָעה ַלי ַוְיַהי ה-יָ 

 פעם בחודש, בהלל של ר"ח.

 בהלל, ואידך הכא, ,'ג. ובבה"ט ציין

 לישועה לי ויהי' ה יה וזמרת עזי ואידך

 זה הישועה, ממעיני בששון מים ושאבתם

 מקרקע נוזלים היו מתוקים שמים ל''שארז

  :בששון מים ושאבו הים

היכן בפרשתינו מצאנו משל כעין  .ה

 אוי לרשע ואוי לשכנו?

נקה ַעד ֹמֶשה ֶאל ְייק  ַוֹיאֶמר )טז, כח(  אק

י ַמְצֹוַתי ַלְשֹמר ֵמַאְנֶתם וברש"י )שם( : ְותֹוֹרתק

 כרבא לקי הוצא בהדי, הוא הדיוט משל

 :הכשרין ןמתגני הרשעים י"ע.(, צב ק"ב)

. כרבא לקי הוצא וכמבואר שם ברש"י בהדי

 פעמים לעקרו כשבא הכרוב אצל הגדל קוץ

 בשבילו לוקה ונמצא עמו הכרוב שנעקר

 אנה עד: עמו לוקין רשע שכיני כלומר

 :בכלל ואהרן ומשה. מאנתם

וכן מצאנו במעילת עכן בחרם, שאמר ד' 

א טק ֵאל ליהושע )יהושע ז, יא( חק  ְוַגם ַיְשרק

ם וכו' הגם  ַצַויַתי ֲאֶשר ְבַריַתי ֶאת ְברועק  אֹותק

  שאיש אחד חטא.

 סיפור

 קופלמןסיפור / הרב זאב 
 שירת התורה בראי עכו"ם

הנכות תפסה את ג'ורג' דלקוור, חייל 

צעיר מן השורה בצבא ארצות הברית, 

ללא הודעה מוקדמת. היה זה באחת 

המלחמות של ארצות הברית עם 

אז פגע פגז אויב בג'ורג', יריבותיה, או 

החייל התמים והחף מפשע, במתכוון 

או שלא במתכוון, ורסיס חדר לתוככי 

מוחו. הרסיס עשה שמות במערכת 

העצבים, ושיבש את התפקוד התקין 

של מערכות הגוף. בדרך לא דרך לא 

גרמה הפגיעה הישירה לנזק מוחי בלתי 

הפיך, ואך הפכה את ג'ורג' לבעל 

ם, נכה הזכאי לקבלת אחוזי נכות קשי

מלגת נכות חודשית קבועה מצבא 

ארצות הברית, כך שמדי חודש 

בחודשו ניגש היה ג'ורג' אל לשכת 

הצבא, מציג את תעודת הנכות, ומקבל 

את הקצבה החודשית. בתמורה לכך 

היה עושה למען המעצמה עבודות 

 שירות קלות.

קשה היה לג'ורג' החייל הצעיר 

להשלים עם והגאה שכל עתידו לפניו 

מצבו הנואש, ברם, הנכות היתה 

לעובדה מוגמרת. לא די היה לה לנכות 

בעצם ייסורי התופת שגררה 

בעקבותיה, אלא שאף התחילה במלוא 

האכזריות השמורה למציאות קודרת 

לנגוס בנפשו ללא רחם, ולעורר בקרבו 

הרהורים נוגים אודות משמעות חייו 

העלובים וכיוצא בזה, מחשבות 

ות שאינם נותנות מנוח, וחיבוטי טורדני

נפש קשים ומרים המעלים את רף 

 הייסורים לרמה בלתי נסבלת.

הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת 

במינה, ובדרכים שמימיות ובלתי 

מובנות לשכל בשר התוודע על קיומו 

של העם הנבחר לו נתן האלוקים את 

תורתו באהבתו אותו. לאחר תקופה 

ג'ורג'  ממושכת של לבטים החליט

להצטרף לבין שורותיו של אותו עם 

נעלה ומרומם עליו שמע כה רבות, 

 ולהפוך מגוי ליהודי.

לאחר טקס גרות הכולל מילה 

וטבילה, נעשה ג'ורג' ליהודי מן 

השורה. כאדם רציני ביותר, לקח 

יחזקאל את תהליך הגרות ברצינות 

תהומית, והחליט בהחלטה נחושה, 

ני עמו להשלים את הפערים בינו לב

החדש, ולהקדיש את חייו ללימוד 

 תורה בעמל ויגיעה.

איכשהו, ככל שנשמתו הלכה 

והבריאה, כך גופו אכול הנכות הלך 

בעקבותיה של הנשמה והחלים יותר 

ויותר. הנכות היתה עדיין קיימת ברמה 

מודגשת ומפריעה, ברם ההרגשה 

הכללית של יחזקאל הלכה והשתפרה, 

אשונה, מרץ הנעורים שב אליו כבר

והוא התכונן להתביית על גבי המטרות 

שהציב לעצמו במלוא העוצמה, כמו 

נער צעיר שלא חווה כשלונות מימיו, 

וכעת מתחיל את חייו, ועומד בפתח 

 הישיבה קטנה.

כמובן מאליו, צבא ארצות הברית לא 

ממש שש לאשר לאדם שהולך ומבריא 

את הפיקניק לשבת וללמוד בלא לעבוד 

, ולקחת מכספי בעבודה מסודרת

המדינה 'המועטים' קצבה חודשית. 

העניינים הלכו והסתבכו, עד שביום 

בהיר אחד מצא יחזקאל את עצמו 

עומד מול שופט, ומצפה לשמוע את 

 גזר דינו הבלתי מלבב, הידוע מראש...

לאחר שאמרה התביעה את דברה 

בחדות ורהיטות, שאל השופט בקול 

מתכתי קר ויבש בשפה האנגלית: 

 ורג' מה יש בפיך לומר להגנתך"."ג'

"אני רוצה ללמוד תורה ולהיות 

תלמיד חכם", גמגם ג'ורג' את התשובה 

שאת השופטים אינה משכנעת בעליל, 

ודומה שהאפשרות של שתיקה דוממת 

עדיפה ממנה. בקושי הספיק ג'ורג' 

לסיים את המשפט, והנה הבלתי יאמן 

קורה! פני השופט הציניקן מרצינות 
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ומה היה לג'ורג' כי הן אף לפתע, וד

 מצטעפות בדוק של דמע.

בטרם עלה ביד ג'ורג' לנתח בשכלו 

את ההתרחשות האחרונה, והנה קולו 

המתכתי של השופט הקשוח נהפך 

באחת לרך וענוג, מבין הערפילים 

שומע ג'ורג' את השופט אומר: "אה, 

אתה רוצה ללמוד תורה ולהיות תלמיד 

מיד  חכם, זה כבר סיפור אחר, אני

אאשר לך את קבלת המלגה 

 החודשית".

האווירה בבית המשפט היתה 

מחושמלת, כותלי בית המשפט שלא 

הסכינו מימיהם לשמוע דיבורים 

יהודים שכאלו מפיו של שופט גוי היטו 

אוזן קשבת לדבריו של השופט. השופט 

לעומתם כמו אינו חש במבטי הפליאה 

שננעצו לעברו, פתח בסיפורו אשר 

קהל המאזינים למשך שעה הפנט את 

 ארוכה.

"היה זה במלחמת העולם השנייה, 

בה נלחמנו במלוא כוח עלומינו 

בגרמנים. התמזל מזלי האומלל, 

והופקדתי על צוללת אשר שהתה 

מתחת לפני הים במשך חודשים 

ארוכים, בניתוק הרמטי ומוחלט מן 

 העולם החיצון.

"השעמום וחוסר המעש איימו 

נו, החיילים להטריף עלינו את דעת

כמעט וטיפסו על הקירות מהעדר 

תעסוקה. אני, כמפקד הפלוגה, חשתי 

אחריות אישית לשלומם הנפשי של 

חיילי, וניסיתי ללא הצלחה יתירה 

לבדר את רוחם בדרכים שונות 

ומשונות. בכל יום אלתרתי אמצעי 

בידור מקוריים חדשים, ומשימה קשה 

ביותר הייתה זו עבורי בהתחשב בכך 

אני לא ידעתי מה ילד יום, והייתי שגם 

מפוחד ומבוהל לא פחות ואולי יותר 

 מהם.

"יום אחד נגמרו לי הרעיונות 

לחלוטין, ואני פתאום מוצא את עצמי 

במצב רוח גרוע ביותר, לא ידעתי מה 

עלי לעשות, והסתובבתי כארי בסוגר 

במרחבי הצוללת הקטנה, מחפש את 

עצמי. אני מחפש ומחפש ללא הפוגה, 

 לגמרי לא מוצא.ו

"במהלך הסבב הלוך ושוב ברחבי 

הצוללת ללא מטרה מוגדרת, והנה 

שומע הנני קול עמום של שירה בלתי 

מוכרת ותווים ייחודיים שלא היו 

ידועים לי. ברוב דכאוני התפלאתי, 

ואפילו כעסתי, על אותם תמהוניים 

אשר למרבה האירוניה מסוגלים לשיר 

 ולפזם בימים טרופים שכאלו.

תוך כדי שאני מחפש את מקור "

השירה, נזכרתי, שאכן ישנם בצוללת 

כמה חיילים יהודים בחדר נפרד, ואולי 

הם בני העם המעניין אשר סודו היה לי 

לחידה, מסוגלים לשמור על השמחה 

בכל מחיר אפילו במצבים ההזויים 

 ביותר. 

"כשפתחתי את דלת חדרם נגלה 

לנגד עיני מחזה נורא הוד שנחקק 

י לאורך ימים ושנים, החיילים בליב

היהודים ישבו שלווים ורגועים ליד 

שולחנות משל היו אלו ימים כתיקונם, 

אחזו בידיהם ספרים יהודיים, למדו 

מתוכם, ופזמו מנגינה ערבה ביותר 

מרגיעה ומנחמת שנסכה עלי צלילות 

דעת ושלוות נפש אשר כמותה לא 

 טעמתי זה עידן ועידנים.

לם חלפו, "דקות ארוכות של ה

נשאבתי יחד עימם לעולמם המסתורי, 

עולם מלא במרגוע ושמחת חיים 

אמיתית, ושכחתי כליל מחומרת 

המצב. קשה היה לי להתנתק מהעולם 

הגבוה בו שהיתי ולחזור לקרקע, אבל 

עול האחריות שנשאתי על שכמי, גרם 

לי לקרוע את עצמי בעל כרחי מהמחזה 

שובה הלב, ולשוב למציאות האיומה 

ה נאלץ אני לנהל את הצוללת ב

-ולהעלות חיוך על פני החיילים הלא

 רחוקים מאובדן שפיות מוחלט.

"מה אתם עושים כאן?!" שאלתי 

אותם בפליאה בלתי מוסתרת, "אנחנו 

לומדים תורה כי אנו רוצים להיות 

תלמידי חכמים!", לא הבנתי לגמרי את 

התשובה, אבל זאת כן הבנתי, כי 

ה מאושרים החיילים היהודים המ

ושמחים בחלקם בכל מצב נתון, ועוד 

הבנתי, שלהיות תלמיד חכם זו משימה 

כה חשובה ליהודים, עד שבכוחה 

להשרות שמחה בליבם, גם בהימצאם 

בתוככי צוללת אשר נמצאת במים 

 חודשים ארוכים ללא תאריך סיום.

"ג'ורג' ידידי" סיים השופט את 

המונולוג חוצב להבות האש, "כאמור, 

ני יודע להסביר לעצמי בבירור מהי אינ

המשמעות המקיפה של ההצלחה 

ב'להיות תלמיד חכם' לה שאפו חברי 

היהודים בצוללת בלב ים, אבל אני 

בכל זאת קצת מבין שזה משהו חשוב 

ונעלה ביותר. הריני מעניק לך כאן 

ועכשיו את האישור הנדרש, אתה 

עסוק במשהו תועלתי המצדיק את 

 ת..."         קבלת המלגה החודשי

 –על פי הספר: "שאל אביך ויגדך" 

מדרשותיו הערבות לחיך של רבי שלום 

  שבדרון
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