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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע
שהראש יוביל את  –לראש ולא לזנב 
 הזנב ולא להפך

ה ְולֹא ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעלָ וְנָתְנָך ה' ְלרֹאׁש 

לֶֹקיָך ְולֹא ִתְהֶיה ְלָמָחה ִךי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצוֹת ה' א  

 )כח, יג( ֲאֶׁשר ׆שנִֹכי ְמַצְוָך ַהטוֹם ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשוֹת

הברכה אשר בה יבורך גבר ירא ה' הינה 

ש'יתנהו ה' לראש ולא לזנב', אף בראש השנה 

ו כבש לסימנא טבא 'שנהיה אוכלים ראש דג א

לראש ולא לזנב', נראה לבאר שהראש והזנב 

הינם משל לחלקי הנפש שבאדם עצמו, 

שהנשמה תשלוט על הגוף ולא להפך, שהראש 

 יגרור את הזנב, ולא הזנב את הראש...

(: "תנו רבנן: כל .הגמרא אומרת בחולין )קכז

שיש ביבשה יש בים, וכו'. אמר רב הונא בריה 

 ,"אינן מן הישוב –ביברי דנרש  יהושע:דרב 

חיות המצויות  –פירש רש"י: "ביברי דנרש ו

 –ז. אינן מן הישוב "ש בלע"באותו מקום, ביברונ

ה'בונים' המצויים שאינן גדלות אלא במים". 

הריהם נחשבים לחיה , בעיר הבבלית 'נרש'

 שבים ולא לחיה יבשתית.

אלו דברי הגמרא. ולכאורה עלינו להבין 

ת, מפני מה הכריעה הגמרא שהביבר הינו זא

הלוא הוא אינו יכול לחיות במים חיה ימית, 

 ? 1מבלי לצאת

במים אין  תלותונראה לבאר זאת, כי לרוב 

להגדירו כיבשתי. ראה לשון מוסף הערוך: "מין 

", זו בשפת הים, וזנבה במיםחיה, יושבת בחורים 

 המרשה לעצמ הבמים ואינ התלויחיה ש

ראשו נגרר אפוא אחר זנבו ולא זנבו  2להתנתק!

 3אחר ראשו...

                                                             
שחיה ברגליו האחוריות, וגם זנבו נראה -קרום לבונה 1

כדג, מכוסה בכעין קשקשים, ומסייעו בניווט כיוון השחיה, 
, אך הוא נושם דרך הריאות כמו שאר וחה היטבוהוא ש

בעלי החיים היונקים היבשתיים, ולא על ידי זימים כמו 
הדגים וחיות הים, ומפני כך אין הוא יכול להתקיים זמן 

 .רבע שעה לכל היותררב מדי במים, 
הבונה מקפיד לחיות דוקא בשפת הים ובים, וגם כשיוצא  2

מן המים רגיל הוא שנשאר זנבו בתוך המים, גם עמל הוא 
הוא יוצר סכרים ארוכים כדי  –למה?  –מאוד לנסר עצים 

שלא יאזלו המים! שתמיד יהיה פתח 'ביתו' בתוך המים, 

 אינו מן היישוב
על כן נוקט כלפיו רב הונא ברדר"י את 

ההגדרה "אינו מן היישוב", ולא אמר "חיה שבים 

היא" וכדו', שההגדרה 'אינו מן הישוב' מצאנו גם 

במשנה בקידושין )פ"א מ"י( לגבי "מי שאינו לא 

, מי שמבטל במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ"

את ימיו תירוצים על בטלתו יש לו למכביר, 

והוא יודע אפילו לבכות את מצבו, אך אין הוא 

 נוקף אצבע!

המלצה ברורה יש לבר קפרא )קדושין מא.( 

 –לגבי יחסינו עם אדם כזה: הוא לא אדם רציני 

אל תתעסק איתו כלל! "וכל שאינו לא במקרא 

אה ]נ[דור הנ –ולא במשנה ולא בדרך ארץ 

מושבו  –ממנו! שנאמר 'ובמושב לצים לא ישב' 

 מושב לצים". 

ממשיכה הגמרא ואומרת, "אמר רב פפא: 

בשמתא נרש, תרביה משכיה ואליתיה, וכו'", 

אנשי נרש,  "כלל"בא רב פפא לדבר מגנות כש

 –השתמש בלשון "תרביה משכיה ואליתיה" 

, לומר שלמרות שיש 4האליהעם החלב והעור 

פים, כיון ש"זנבם במים" בהם צדדים נוס

שבנקודת הניסיון שלהם אינם עמלים כלל 

להשתנות, הרי שעצם מהותם נחשבת לשלילית 

אין זו רק תכונת ולא אבו שמוע דבר ה'.  –

, וזאת האנשיםהביברים אשר בנרש, אלא אף 

ממשיך רב פפא ואומר: "לא אבה נרש שמוע 

 דבר ה'", המקום גורם.

כך את -וגם כלפיהם מצאנו תכף אחר

ההמלצה שלא להתעסק עמם: "אמר רב גידל 

אמר רב: נרשאה נשקיך? מני ככיך!" בן העיר 

נרש נשק לך? ספור את שיניך לוודא שלא גנב 

גם כלפי  –מהן... כי מי שאינו רציני עם עצמו 

  אמונים.-סביבתו אינו איש

                                                                           
מהם הוא  גם כדי שיוכל לברוח למים, ושהענפים אשר

 ניזון יישארו לחים גם בעתות היובש.
ר' יעקב מאיר בלוי: ובפרט מה ש'בורח' למים, אולי זו 

סיבה שיחשב כחי ימי, שחייו תלויים במים, עי' משנה 
 כלים פי"ז מי"ג.

וגם לא נצטרך ובכך נישמר גם ממה שנשמרו התוספות,  3
לפרש כדברי התוספות שלדבריו מתאים יותר לומר 'ביברי 

 .ואכמ"לונרש', 
לשון רש"י: החלב והעור 'עם הבשר והאליה', ויש לפרש  4

 שהכל נגרר עם הבשר החומרי, ועם האליה שהיא בזנב.

 "בוכה כמו בונה..."
'ביברי דנרש' הן הן ה'ביבע"ר', כאשר יאמר 

"ער וויינט ווי א ביבער און גייט דמוני משל הק

-ונכנס לפח יבראין פאסקע", הוא בוכה כמו ב

היוקשים, שהביבר מקפיד תמיד לשוב בדרך 

חזירתו על עקבותיו שהלך בדרך הליכתו, 

וכשרוצים לצודו מעמידים הפח על דרכו, 

וכשחוזר על עקבותיו ורואה את הפח המוכן לו, 

, אך אינו עושה עומד ובוכה שעות וימים שלמים

דבר לעזור לעצמו, ובסופו של דבר נכנס ונלכד 

 .5..יוקשים.-בתוך הפח

 שבת שלום ומבורך! כוח"ט בספשצ"ג!
 

ן לתגובות  ולקבלת מאמר מורחב בעניי

 : ישראל אברהם קלאר הביבע"ר

 בין גברא לגברא

 ארמי אובד אבי
ֵבד ְוָעִניָת ְו׆שַמְרָת ִלְפֵני ה' א לֶֹקיָך ֲאַרִלי אֹ

 ְיִהי ָׁשם׆שִבי ַוֵטֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָטָגר ָׁשם ִבְמֵתי ְמָעט ַו

ְלגֹוֹי ָגדֹוֹל ָעצום ָוָרב. ַוָטֵרעו אָֹתנו ַהִלְצִרים 

ה'  לַוְיַעםונו ַוִטְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָׁשה. ַוִםְצַעק אֶ 

ת א לֵֹקי ֲאבֵֹתינו ַוִטְׁשַמע ה' ֶאת קֵֹלנו ַוַטְרא אֶ 

ַוטֹוִֹצֵאנו ה'  ָעְנֵינו ְוֶאת ֲעָמֵלנו ְוֶאת ַלֲחֵצנו.

ל ִמִלְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרַֹע ְנטוָיה וְבמָֹרא ָגדֹ

ֶתן ַוְיִבֵאנו ֶאל ַהָלקֹוֹם ַהֶזה ַוטִ  וְבאֹתֹוֹת וְבמְֹפִתים.

                                                             
על האמרה היה חוזר ה'דברי שמואל' מסלונים, והובא  5

חזור רק על עקבותיו אולי גם מה שמקפיד לבבית אברהם. 
מתקשר עם חרדתו להתרחק מן המים, וראה ספר 'הברית' 

שכידוע  –שבהביא הביבר את הגזעים כדי לבנות הסכרים 
 ,בנפשותם יביאו שמה" –בונה אותם כדי לשמור על המים 

, "אפילו אם יזדמן כי ירט הדרך נגד מרוצת המים ונכחו
 ,יזיק לווזהו סמל התלות, שגם כשרואה בעיניו שהדבר 

 אינו מניח לעצמו להתנתק, תמיד את ה"זנב" ישאיר במים.
מי יאמר זיכיתי לבבי... אכן, אף בכל אחד מאיתנו ישנו 

על  בכיה"ביברא דנרש" קטן וטורדני, נזכור כי לא די ב
יש  –! להוציא את הזנב מהבוץ! ואז מעשההמצב, נדרש 

ער גם סייעתא דשמיא להצליח ולהעביר את ההרגלים! כי "
וויינט ווי א ביבער און גייט אין פאסקע" הוא בגימטריא 

 מדויקת "קמתי אני לפתֹח"... 
וכה הם דברי ה"בית אברהם" זיע"א במכתבי קודש 
]תרגום[: "כאשר היה חוזר אאמו"ר ז"ל תמיד מרגלא 

בפומיה שלא יהיה כחיה הנקרא ביבער כמאמר העולם 'ער 
קע' רחמנא לצלן, וזהו וויינט ווי א ביבער און גייט אין פאס

מה יוצא מכל הצעקה?! העיקר 'ויסעו!',  –'מה תצעק אלי' 
להעתק ממקומו ולנסוע! לברוח! לא לצעוד אל פח 

 ".ואז הים לפניו יבשה, ואין שום מסך המבדילהיוקשים, 

 



-)כו, הָלנו ֶאת ָה׆שֶרץ ַהזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְדָבׁש 

 ט(

מיהו אותו ארמי, את מי היה אובד, ועל 

איזה 'אבי' מדובר כאן? כמו כן מה הקשר בין 

 ארמי אובד אבי לירידת אבי למצרים?

בחג חרותנו, בלילה אשר כיום יאיר ליל 

השימורים, תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה את 

ר ההגדה בה מזכירים פסוקים אלו להזכרת סד

העוני והלחץ הגדול בו היינו, ולהודות על 

 יציאתנו מעבדות לחרות.

"צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות 

ליעקב אבינו..., שנאמר: 'ארמי אובד אבי וירד 

מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי 

 גדול עצום ורב".

את הארמי הנה כי כן, בעלי ההגדה שייכו 

ללבן, שרצה לאבד את יעקב אבינו, ואכן כל בר 

 בי רב כך מכיר את משמעות הפסוק.

גם אונקלוס פירש כן, ומדגיש כי "לבן 

ארמאה בעא לאובדא ית אבא", כלומר שרק רצה 

לאבד את יעקב ומשפחתו, כפי שמתואר בתורה, 

שהקב"ה נגלה אליו בחלום הלילה והזהירו 

 אבינו.מנגוע לרעה ביעקב 

 אובד או איבד
אמנם, קושיות קשות מאד ישנן על פירוש 

 זה.

לשון אובד הוא תואר ולא פועל, ואילו כוונת  -א

הכתוב לתאר פעולה שעשה היה צריך להכתב 

 'ארמי מאבד אבי' או 'איבד אבי'?

מהו לשון 'אובד', כאילו אכן איבד ח"ו, בשעה  -ב

 שלא איבד בפועל כלל? 

מצרימה' הוא קשה,  כמו כן הקשר הדברים 'וירד -ג

ואין לו קשר כלל עם שלפניו, שהלא לא לבן 

 גרם לירידת יעקב למצרים?

רש"י בפירושו הולך בעקבות רבותינו בעלי 

ההגדה והאונקלוס, ומיישב את שתי הקושיות 

האחרונות, וזה לשונו: "ובשביל שחשב לעשות, 

חשב לו הקב"ה כאילו עשה, שבעכו"ם חושב 

כמעשה". כמו כן על להם הקב"ה מחשבה רעה 

'וירד מצרימה' כתב: "ועוד אחרים באו עלינו 

 לכלותינו, שאחרי זאת ירד יעקב למצרים". 

לפי פירושו 'וירד מצרימה' הוא דבר נפרד 

לחלוטין המסופר על יעקב אבינו, ותכלית 

הכוונה בפסוק זה הוא להורות על הגלגולים 

והקשיים שעבר אבינו יעקב בחייו, וכיצד 

 לבסוף הקב"ה מעבדות לחרות. הוציאנו

 יעקב אבינו הארמי
אך לא כולם נחה דעתם בפירושו, ומצינו 

לאבן עזרא והספורנו שביארו באופן הפוך לגמרי 

את כוונת הפסוק, כי 'ארמי' הכוונה ליעקב 

אבינו ואובד משמעו 'אובד וגולה' שלא מצא 

מנוחה לכף רגלו והיה עני בלא ממון ככתוב 

שמשמעו 'תנו שכר לעני', וכך "תנו שכר לאובד" 

הוא פירוש הפסוק: ארמי אובד היה, וכוונתי 

 לאבי, ליעקב, וכמו כן וירד מצרימה, וכו' וכו'. 

לפי זה מתיישבים באופן מופלא כל 

 הקושיות והקשר הדברים עולה באר היטב.

ומוסיף  ,אברבנאל מביא דבריהםהאף 

הדעות  ב'"ופירוש הכתובים לפי  בלשונו הזהב:

ש"י ואבע"ז( שהיתה כונת המגיד כי הארץ )ר

אשר הם יושבים עליה לא ירשו אותה 

ולא גם בחרבם ירשו ארץ, כי אם  ,מאבותיהם

בחסד אלקים וברחמיו. ועוד השגיח בה שתמיד 

 .עיניו בה, באופן שהיא תמיד זבת חלב ודבש"
 שבת שלום ומבורך!

 

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 במשנת האור החיים

 ולא 'שעל הראש' –תפילין 'שבראש' 
 ָעֶליךָ  ִנְקָרא' ה ֵׁשם ִךי ָה׆שֶרץ ַעֵלי ָךל ְוָראו

 ִמֶלָי )כח, י(  ְוָיְראו

מסופר, שכאשר הלשינו למלכות על הרה"ק 

רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא זצ"ל, באו 

חיילים לביתו כדי להביאו אל בית האסורים. 

הסוס בראש פלוגת חייליו, הקצין הרשע רכב על 

והתקרב לביתו, והנה בעל התניא הביט עליהם 

דרך החלון, והוא היה אז מעוטר בטלית ותפילין. 

פחד ובהלה נתקף הרשע, ונפל מסוסו ונחבל 

קשות. משראו זאת החיילים פנו להם ועזבו את 

 המקום מבלי לעשות לבעל התניא מאומה.

, החסידים גמרו אומר כי מופת הוא מרבם

אך בעל התניא אמר שאין זה מופת אלא זכות 

מצות תפילין, שכן כתוב "וראו כל עמי הארץ כי 

שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", שאלוהו חסידיו: 

"ומדוע מהתפילין שלנו אין הם נבהלים?", נענה 

הרה"ק ואמר: "בגמרא )ברכות ו.( נאמר "אלו 

תפילין שבראש" שנמצאים בפנים במוחו של 

 עלו, אולם מתפילין שמניחם רק אדם ובראש

 הראש הם לא נבהלים...

הרה"ק רבי חיים מטשערנאביץ זצ"ל בספרו 

באר מים חיים )פר' תצוה עה"פ לא תהיה 

משכלה וגו'( מבאר ביסוד זה, את דברי חז"ל 

)מנחות מג:( 'כל מי שיש לו תפילין בראשו וכו' 

ומזוזה בפתחו וכו' מובטח לו שלא יחטא'. 

א רואים אנו בני אדם ששלש אלה ולכאורה הלו

יעשו ואינם בטוחים מן החטא? עוד מדייק, כי 

לכאורה היה צריך לומר "מי שיש לו תפילין 'על' 

ראשו" כי הלא על הראש הם התפילין ולא 

 'בראש'? 

ומבאר: "אמנם במי שהם על ראשו לבד 

ואינו משימם בראשו, לשום מחשבתו בהן, הרי 

, אם הוא אינו הוא כמו שמניחן על הכותל

מהרהר כלל הכתוב בהן, מה לי שמונחים על 

הראש או על הכותל והשולחן וכדומה. רק מי 

שבראשו מונחים  –שיש לו תפילין בראשו 

תפילין, שמחשבתו קשורה וצמודה באשר כתוב 

בפרשיות שבתפילין, והוא 'יחודו ואחדותו יתברך 

ואשר לו הכח והממשלה', ובהציווי 'לשעבד על 

ידיהם תאות הלב והנשמה שבראש עם שאר 

חושיו וכוחותיו', זה הוא אשר מובטח שלא 

יחטא, כי מורא ופחד ואימת ה' אלקיו עליו 

 ו קשורה עמו וצמודה, עכ"ד.ואהבת

 החוט המשולש לא במהרה ינתק
רבינו האור החיים הק' בפסוק )כו, ח( 

"ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה 

ובמורא גדול ובאותות ובמופתים", רמז כאן 

לשלושת הדברים הנ"ל במאמרם ז"ל 

שבאמצעותם ניצול אדם מיצר הרע, כל מי שיש 

וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו  לו "תפילין בזרועו"

לא במהרה הוא חוטא, כנגד תפילין בזרועו אמר 

שמצות תפילין בזרוע, "ובמורא  –"ובזרוע נטויה" 

כנגד תפילין של ראש, וכנגד ציצית  –גדול" 

אמר "ובאותות" כי מצות ציצית הוא סימן לנו 

 שאנו עבדי הקב"ה, עי"ש באריכות. 

ם על ובטעם הדבר שאלה השלושה משפיעי

האדם כוח טהרה שלא יחטא, מפורש ברמב"ם 

)פ"ו מהל' מזוזה הי"ג( וז"ל: "אמרו חכמים כל מי 

שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו 

שהרי  -ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא 

יש לו מזכירים והן הם המלאכים שמצילים 

אותו מלחטוא שנאמר "חונה מלאך ה' סביב 

 בריך רחמנא דסייען" עכ"ל. ליראיו ויחלצם 

ודברים נפלאים כתב בענין זה השפת אמת 

)פרשת חוקת תרמ"א( "בכל איש ישראל 

שנשתלח בעולם הזה שהוא מקום סכנה, הולך 

עמו עזר עליון", כי מכל המתנות שנתן השי"ת 

לאבותינו נשאר לנו הארות, רק שאינם יכולים 

להתגלות בפועל ממש כמו שהיה בדור המדבר, 

ל ידי המצוות שנתן לנו הקב"ה יכולים למצוא וע

אלה ההארות, כגון "במצות תפילין וציצית" שהם 

בחי' הארה פנימיות שהיא דעת התורה על ידי 

התפילין והארה המקפת לאדם לשמור אותו 

 והוא על ידי מצות ציצית, יעו"ש.

 לשעבד בזה מחשבות לבנו
ולבל יחסר המזג נציין לדברי ספר החינוך 

ים במצוה ט"ז, וז"ל: ועתה בני, הטה אזנך הנודע

ושמע. דע! כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו 

וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק 

בהם אם טוב ואם רע וכו'. ועל כן אמרו חז"ל 

)מכות כג:( רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך 

הרבה להם תורה ומצוות, כדי להתפיס בהם כל 

ות בהם כל עסקינו להטיב לנו מחשבותינו ולהי

 באחריתנו.

ומשווה בספר החינוך את המאמר הנ"ל: 

ורמזו ז"ל על זה באמרם כל מי שיש לו מזוזה 



בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו מובטח לו 

שלא יחטא, לפי שאלו מצוות תמידיות, ונפעל 

 בהם תמיד עכ"ל.

ונסיים בעובדא נפלאה שסיפר הרה"ק 

רה"ק רבי צבי הירש מרימינוב משינאווא מרבו ה

זצ"ל, שבא אליו אחד עם בנו שנעשה בר מצוה 

להניח לו תפילין, ואמר מוהר"צ עם הנער 

ה"לשם יחוד" שנהוג לאמרו קודם הנחת תפילין, 

ובהגיעו לתיבות "לשעבד בזה תאוות ומחשבות 

לבנו לעבודתו יתברך שמו", שאל את הנער: 

הנה אגיד היודע אתה פירוש הדברים וכוונתן? 

לך. גמרא למדת?... השיב הנער הן, אם כן ידועה 

לך ההלכה שכשהלווה משעבד נכסיו למלוה 

עבור חובו, אז אין יכולת ביד שום איש לקחת 

ממנו הנכסים, כיון שכבר שעבדוהו לבעל החוב, 

ואם כן זה הוא הענין, שאנו משעבדים עצמנו 

בכל וכל לעבודתו ית"ש, וממילא אין בכח הס"מ 

ל לחטוף משהו מאתנו, שאנו משועבדים ר"

 לעבודתו ית"ש!

בברכת 'שבת שלום ומבורך' ו'כתיבה 

 וחתימה טובה'.

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

  'במשנת רש"י' 

 הרגשים
 

אזיל לביה  –"מאן דכאיב ליה כאיבא 
 אסיא"
 :אשי ב)ב"ק מו:( מובא בשם ר ראבגמ

"דכאיב ליה כאיבא אזיל לביה אסיא", מי 

לו המכה רואה צורך ללכת לבית  תשכואב

דברים גם הרפואה ולהתרפאות. הרופא עושה 

רצוף עלול להיות לא נעימים, תהליך הריפוי 

כאבים עזים, אך מי שסובל ממחלתו יודע 

בבירור כי עדיף לסבול את שעת הטיפול אצל 

לתת  ושלא שיבריא כאחד האדם, ובלבדהרופא, 

 .עוד יותר ח"ו למצב להחריף

 ,חסר כל אחריות בסיסיתמי שהוא יש  ,אך

 ,רואה צורך להתרפאות אינולמרות הכאב הוא 

 "מוזנח"מפני שחושש מעצם הטיפול, או שהוא 

מזניח את המצב  ,ואין לו כח וחשק לטפל בעניין

 .לתקן את המעוותיהיה עד אשר יבוא לא ניתן 

 פועלים –אם כואב 
י עיניו, תשבעל אדם שהתעוור ל"ע  ,מסופר

עד שאיבד הידרדר מצב עיניו שלב אחר שלב 

. בנסיון להציל ולו במעט את ראייתולגמרי את 

מאור עיניו, חיזר על פתחי רופאים מומחים 

בעלי שם המתמחים במיוחד בעניינים מעין 

לעומתו: הללו אלו. אך לאחר סדרת בדיקות נענו 

וי לרפאות אותך ולהחזיר איננו רואים כל סיכ"

טבעיים חקר -. בכוחות על"את מאור העיניים

ודרש, בדק, חיפש והתייעץ עם אנשי רפואה 

כלשהו רופא  ימצאי ל זאתעולמיים אולי בכ

השלים עם  לא ו,מעבר לים שיוכל לרפאות

הן המצב ביודעו שחיים ומוות תלויים לפניו, 

כולו 'חי', ועתה דומה  יהכשעיניו היו פקוחות ה

 .רח"ל הוא כאבן שאין לה הופכין

יום בשורה היא עבורו כשהגיע לידוע 

המידע על פרופסור גדול המצוי הרחק הרחק 

יוכל לעמוד על סוד הבעיה ישנו סיכוי סביר שש

ולרפאותו. אך 'כסף מנלן'? שבועות ארוכים 

סכומי כסף לצורך עלויות  גורהקדיש לא

עלה חסדי שמים ד שבע ,יפולטהנסיעה וה

ולאחר  ,לספינה שהפליגה לעבר היעד המבוקש

ניתוח ארוך ומסובך חזר לו מאור עיניו 

 כבתחילה.

 מה לך מסתובב בשלוות נפש?!
רחובה של ויצא ל כאשר שוחרר לביתו ,והנה

עיר, נגלה לעיניו מחזה מפליא, מטייל לו עיוור 

 שתומםהיה בשלווה מאין כמוה. ינח-עם מקל

 הלוא רפא וניגש אל העיור:האיש המת

רופא שמסוגל אולי להחזיר לך  נובסביבתך יש

את מאור העיניים, מה לך מסתובב כאן בשלוות 

 !נפש?

שב אל הרופא ושאלתו בפיהו,  ,בתמיהתו

י תבשבעבר אתה ראית "ענה לו הפרופסור: 

לראות חשך עולמך מולכן כשפסקת  ,עיניך

אך  חסת על ראייתך 'כעל בבת עינך', ,בעדך

 !'. ךהעיוור שלפניך נולד כ

לא יתכן שאדם ישוב בתשובה וישפר את 

מציק אם לא , כואבמעשיו והליכותיו, אם לא 

 ודוקר לו מצבו הרוחני. 

 הכרה עמוקה
אך ורק בשעה  באהההתקדמות הרוחנית 

 את. וזשל האדם שהנושא הרוחני בוער בלבו

על חיי ההבל  הכרה עמוקהל מגיעבשעה ש

שאינו מכך שנמצא בתוכם, ועל ההפסד העצום 

מנצל את חיי האושר של עובדי ה' באמת 

 . ובאמונה

היה מסלונים האדמו"ר בעל הנתיבות שלום 

שיהודי זה לא מתבטא רק במי  ,חוזר רבות

במלוא  'יהודי'שנולד להורים יהודיים אלא 

שדעותיו והשקפותיו " ,המשמעות הכרוכה בכך

יות, רגשותיו ותשוקותיו יהודיים יהוד ןה

בתכלית, וכל עדינות הילוכו הינה כנאה וכיאה 

אותו  המביא , ההכרה העמוקהלבן העם הנבחר"

וכי ח"ו אינו  ,רוגז על שוויון הנפשלכאב עצום, ל

 ?!בכלל יהודי

      א גוטן שבת, כתיבה וחתימה טובה!

 

  לתגובות: הרב יהודה נקי

 ויאמר שמואל
 לימי התשובהמאמר מיוחד 

 

החידוש שבתשובה, וענין "תוהא על 
 הראשונות"

קידושין )מ:(: רשב"י אומר, אפילו צדיק גמור 

כל ימיו ומרד באחרונה, איבד את הראשונות, 

 שנאמר 'צדקת הצדיק לא תצילנו מיום פשעו'. 

והנה, בסנהדרין )לז:( נאמר שמיום שנחרב 

בית המקדש, אע"פ שבטלה סנהדרין, מכל מקום 

ד' מיתות לא בטלו, והמחויב מיתה מסובב 

הקב"ה שימות במיתות כעין ד' מיתות בית דין. 

וכתבו התוספות: ואם תאמר, והא חזינא כמה 

כופרים בעיקר, דמתים כדרכם? ומתרצים: ויש 

ה, ושכר מצוות שעשו לומר, דזכות מילה תול

משתלמין בעולם הזה, כדכתיב 'ומשלם 

 לשונאיו', עכ"ל. 

והקשה דודי הגרא"ש מאיר, שלכאורה כופר 

בעיקר הוי כתוהא על הראשונות, כיון דבלאו 

הכי אינו מאמין במצוה ובזכותה. וגם אם נאמר 

שלא כן הוא, עדיין יקשה, האיך כופרים בעיקר 

 ם? שתהו על הראשונות מתים כדרכ

והוכיח מכאן דודי שליט"א, שרשע שעשה 

מצוה ותהא עליה, הקב"ה משלם לו שכרו 

בעולם הזה עליה, וממילא שפיר כתיב התוס' 

שרשעים הללו מתים כדרכם מפאת שכר 

המצוות שעשו בעולם הזה, וה' יתברך משלם 

לשונאיו בעולם הזה, והיינו שהגם שתהו על 

 המצוה, עדיין צריך לשלם שכרם על עצם

עשיית המצוה, והתיקון שנגרם על ידי המצוה 

)ועי' בקובץ מאמרים להגרא"ו מאמר על 

 התשובה(, עכתו"ד.

ולדעתי לא כן הוא, שהנה הקב"ה אינו 

מחויב לשלם שכר מצוות בהאי עלמא, והגם 

שאדם שעשה מצוה ותיקן עניינה צריך לקבל 

עליה שכר, מכל מקום כבר קבע הקב"ה שהשכר 

ושכר מצוות בהאי עלמא  מתקבל בעולם הבא

 ליכא. 

ואולם, מאחר שהקב"ה אינו רוצה לשלם 

לשונאיו שכר מצוותיהם בעולם הבא, משלם 

הוא להם עליהם בעולם הזה. אך כשתהו על 

הראשונות וממילא אין צריכים לקבל שכרם 

עבור מעשיהם בעולם הבא, ממילא אין הקב"ה 

משלם להם בעולם הזה, כיון שבלאו הכי אין 

לשלם עליהם בעולם הבא, וזה פירושו  צריך

לענ"ד, ואמנם הראיה שהביא מדברי התוס' 

 בסנהדרין צריכה תשובה, וכדלקמן.

ב. והנראה, שהתוס' נקטו "זכות מילה" 

בדוקא, והיינו שאין מושג של "תוהא על 

הראשונות" במצות מילה, דכיון שלא האדם מל 

את עצמו ואין לו בחירה עצמית בזה ]כשנימול 

טנותו[, על כן אין בכוחו להתחרט ולתהות על בק

הבית" על מילתו. ואולי זה -כך, שהוא אינו "בעל



ביאור דברי חז"ל )ויקרא רבה פר' לא( 'ואליהו 

 –עלה על ראש הכרמל וישם פניו בין ברכיו 

אמר לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אם אין להם 

זכות, הבט לברית מילה, עכ"ל, והיינו, שהגם 

ו כלל מצוות, או שעשו ותהו עליהם שלא עש

בעובדם עבודה זרה, שכפרו בעיקר ותהו על 

עשיית רצונו ית"ש, מכל מקום שונה היא 

המילה, שלא שייך בה תהיה על הראשונות. ועי' 

 אליהו זוטא פרשה כ"ה. 

ודבר זה יש לכאורה לדייק מלשון הרמב"ם 

)תשובה פ"ג, ה"ג( שכתב: 'כל מי שניחם על 

ה, ותהה על הזכויות, ואמר בלבו המצוות שעש

אותן?  עשיתי? אולי לא בעשייתןומה הועלתי 

הרי זה איבד את כולן, ואין מזכירין לו שום 

זכות בעולם'. הרי שהרמב"ם דקדק שתוהא על 

", יצתה מצוה שעשההראשונות שייך במצוות 

 שנעשתה בו ולא הוא עשאה. 

ומה שכתבו התוספות שיש בו גם כן "שכר 

מצוות", חשבתי חידוש נוסף, שהנה מצוות ה' 

מצוות שבין  –מחולקות לשתי מחלקות. האחת 

אדם למקום, שעניינם עשיית רצון ה', ומצוות 

אלו צריכות כוונה לעשות נחת רוח לבורא ית"ש, 

מצוות שבין אדם לחבירו, שכבר  –והשנית 

ינן צריכות כוונה, נתבאר בכמה מקומות שא

 –ואמרו חז"ל שהמאבד פרוטה ובא עני ומצאה 

קיים מצות צדקה, והיינו משום שכל תכלית 

מצוות שבין אדם לחבירו אינה עצם עשיית 

הגברא וכוונתו הטובה, אלא תכלית תוצאתם, 

שישראל נהנה מהם ובא על ידי מעשהו לכדי 

סיפוקו ]והארכתי בס"ד בזה בספר ויאמר 

ין כוונה במצות משלוח מנות שמואל, בענ

 ומתנות לאביונים, עי"ש ובדברי הגרח"ק בזה[. 

וממילא אפשר לומר, שדוקא במצוות 

שתכליתן עשיית הגברא, אומרים אנו שאם 

התחרט מהן הריהו בגדר "תוהא על הראשונות", 

אך מצוות שאינן תלויות ברצון וכוונת עושהו, 

אלא בהנאת המקבל, אם סוף סוף התקיימה 

תכלית, כגון שקיבל השני, לא שייך בהן ה

    "תוהא על הראשונות".

ואם כנים דברינו, ננסה לתרץ בזה את 

קושייתו המפורסמת של הגר"א וסרמן הי"ד 

)קובץ מאמרים, מאמר על התשובה(, שהקשה, 

שאם מצינו לגבי מצוות שאם תהה על 

הראשונות הפסיד המצוות, אם כן מהי חידושה 

והרי גם בזה נוכל לומר של מצות התשובה, 

שאם תהא על הראשונות בעבירותיו הפסידן 

ותימחקנה לחלוטין, שמה מקום יש לחלק בין 

 מצוה לעבירה לענין זה? 

ותירץ בשם ה"חפץ חיים", שאכן בתשובה 

מאהבה אין חידוש, כיון שהוא כדוגמת "תוהא 

על הראשונות", אך בתשובה מיראה, שבעצם 

ירות אלא רק אינו מתחרט מעצמו על העב

 מחמת יראת העונש, יש חידוש במצות התשובה. 

והגר"י הוטנר זצ"ל תירץ בזה, שניתן לתהות 

על ה"יש" ]מצוות[, אך לא על העדר ]עבירות[, 

 ועיין במה שתירץ בזה הגרא"ו עצמו. 

ולפי מה שנתבאר מיושב באופן אחר, שלולי 

חידוש התשובה היינו אומרים, שכשם שאין 

ה על הראשונות" בכל המצוות, מושג של "תוה

כמו במצות מילה, ובמצוות שתכליתן המעשה 

שנעשה בפועל ומציאות, ולא כוונתו הנרצית 

ורצון הגברא, כך גם גם בעבירות, שבעבירות 

שבמעשה כבר נעשה ולא ישוב, כדוגמת 

שפיכות דמים או כל מצוות שבין אדם לחבירו, 

א על שהפסיד חבירו וכדו', שלא יועיל בזה "תוה

הראשונות", ועל זה חידשה התורה את מצות 

התשובה, שעל ידי תשובה אפשר לשוב בתשובה 

 על כל סוגי העוונות.

ג. ואמנם, כל יסודנו נפל לכאורה בבירא 

עמיקתא, מהמבואר בבבא בתרא )י:( האומר 

סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק 

גמור, ומסיקה הגמרא שם: כאן בישראל כאן 

בעכו"ם, והתוספות )ר"ה ד.( נקטו בזה, שהעכו"ם 

נחשבים בנתינת הצדקה שלהם כתוהא על 

הראשונות, הרי לנו שגם בצדקה שייך "תוהא 

 על הראשונות", וצריך עיון.

ואולם, ביאר לי בזה הרה"ג ר' ישי שנדרופי 

בטוב טעם ודעת, שמדברי הגמרא הלא מוכח, 

חי  שחסר בצדקת העכו"ם גם באופן שְבנוֹ

לבסוף בזכות הצדקה, וביותר יקשה גם כן על 

כל אלו הגדולים שכתבו שבצדקה לא שייך 

מצוות צריכות כוונה ]וכן הוא בביאור הגר"א ז"ל 

לתיקוה"ז, וכן מובא בשם הבעש"ט, ועיין בזה 

 בספר ויאמר שמואל[. 

אלא, שכוונת הגמרא והתוספות, שמצות 

תנאי צדקה של גוי, כיון שהיתה מלכתחילה על 

שבנו יחיה, על כן זהו פגם וחסרון במצוה, 

דוגמת "תוהא על הראשונות", אך כשישראל 

קיים צדקה בלא תנאי, ורק אחר כך חזר בו, 

אפשר שבזה אין שייך "תוהא על הראשונות", 

 .שוטוזה פ

  

 גנוט ברוך שמואל רבי ג"לתגובות: הרה

, דקייטא שלהי, משנת תפלין ס"מח, א"שליט

  )אלעד( שמואל. ויאמר

 ויצבור יוסף

עקירת  -מטרת מצוות הביכורים
 הרגשת כחי ועוצם ידי

ָדָמה ְוַעָתה ִהֵםה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְפִרי ָהאֲ 

 ֲאֶׁשר ָנַתָתה ִכי )כו, י(

עיקר מצוות הביכורים בא נצטווה האדם, 

מטרתו לעקור ממנו את הרגשת ה"אני", שאני 

 עשיתי וזה שלי.

דהנה, אם נתבונן כמה האדם עמל וטורח 

בנטיעת העץ, עומד ומשקה אותו, וכל גאוותו 

עליו. הנה, עוד מעט יוציא האילן שלי פירות, 

בזכות שאני טרחתי ועמלתי עליו שעות רבות. 

אכן, מגיע לי סוף סוף ליהנות מעמלי, מטירחתי 

 ומיגיע כפי.

וכאן מגיע ציווי ה': לא! פירות אלו שגדלים 

יו הם אינם שלך! לא "אתה" גידלת את עכש

העץ כפי שנדמה לך, אלא השי"ת הוא זה שנתן 

את כח הגידול בעץ, הוא זה שנתן את הכח 

באדמה שתתן כח לקיום העץ, הוא זה שהוריד 

משמים מטר לחיזוק קיום העץ, והוא זה 

שהוציא את הפירות מהעץ, מתוכננים בצורתם, 

 ותיהם.בצבעם היחודי, בטעמם הטבעי ובמעל

ולכן נצטוינו בתורה לחכות שלש שנים! לא 

ליהנות מפירות העץ עד אשר יעבור זמן ניכר בו 

ירחיק האדם מעצמו את הרגשת השייכות שיש 

לו בעץ זה שנטע, וידע שמה' ניתן לו עץ זה עם 

 כל פירותיו.

וגם בשנה הרביעית לא יאכל האדם מפירות 

קודש  –הפרי אלא בירושלים, "נטע רבעי 

לולים" בו יהלל לה' שזיכהו ליהנות מעץ זה הי

 ופירותיו.

 הקשר בין הערלה לביכורים
אלא שירדה תורה לסוף דעתו של אדם, 

וידעה שאף לאחר כל פעולות אלה, מכל מקום 

בזמן שיראה האדם בפרדסו תאנה שביכרה או 

רימון שביכר, יהנה הוא באופן מיוחד ממראיהם 

נו שייחס ומכך שגדלו אצלו, ושוב חוששים א

 גידול זה למעשיו.

ולכן ציווהו לעשות פעולות רבות שיעקרו 

ממנו את כל ההרגשים של השייכות שלו 

לפירות שגדלו אצלו. מתחילה יקשור האדם על 

הפרי חוט של גמי, שייחד פרי זה וידע: "מה' בא, 

 והרי הוא קודש לה'". 
שיכל האדם לקרוא לגבאי  ף על פיאבל א

הצדקה של בית המקדש שיבוא ויקח פירות 

אלה כמו שעושה כן בתרומות בדק הבית, מכל 

מקום ידעה תורה שבתרומה זו לא יצא האדם 

חובה בעקירת שורש מידותיו, ורק אם הוא 

בעצמו יעלה את כל הדרך הארוכה לירושלים, 

יקשט את פירותיו ואת השור של העגלה, יעלה 

המקדש ויביא את פירותיו לכהן בעצמו,  לבית

לא על ידי שליח, יקרא בעצמו פרשת ביכורים, 

רק מהלך , ויודה לה' "על האדמה אשר נתת לי"

פעולות אלו יעקור וישרש מקרבו את הרגשת 

הכוחי ועוצם ידי שהוא גידל את העץ ובזכותו 

יצאו פירותיו, ורק על ידי שיעשה כל זאת יוכל 

אמונה, גם במעשה גידול עץ להחדיר בלבו את ה

 זה, וגם לכל שאר פעולותיו בחיי היומיום.

 לפי זה ביאור מאמר חז"ל
ומעתה נבין את עומק מאמר חז"ל "בראשית 

בזכות הביכורים שנקראו ראשית" )בראשית  –



רבה(, שלכאורה כיצד שייך להבין כי בזכות 

מצוות ביכורים נברא העולם ונבראו ישראל 

 לשכון בו?

הרמח"ל כתב בראש ספרו דרך ה',  ורבינו

שהקב"ה הוא טוב, ומדרך הטוב להיטיב, ולפיכך 

ברא הוא את הנבראים כדי שיוכל הוא להעניק 

להם מטובו, עי"ש. וברור הוא שאם לא יודו 

להשי"ת על טובתו שנתן להם, כפירה בהכרת 

הטוב זו סותרת היא למטרת בריאת העולם וכל 

 הטובה להם.הנבראים, שהיתה לצורך הענקת 

ואם כן, כיון שכל מצות הביכורים באה 

להחדיר בקרב ישראל את עומק הכרת הטוב 

שיש לישראל כלפי השי"ת, אפילו בדברים 

שאפשר לחשוב בהם שהאדם עשאם כנטיעת 

אילן ויציאת פירותיו, נמצא שבכך מקיימים 

ממש את רצון ה' בבריאת העולם, שיכירו 

לם כדי הנבראים בטובת הבורא, שברא העו

 להעניק להם מרוב טובו.   

ביאור הדין בביכורים דבעי יניקה 
 מאדמתו לפי זה     

 גם על מה שמקפידים כל כךוהשתא יובן 

, קע בעליורשכל אילן תהא לו יניקה מלאה מק

כדי שהוא  ,שיובןבמסכת ביכורים, כמבואר 

שיוכל הוא לומר בצורה ודאית "האדמה אשר 

שות ק בחלקו מקרקע רנתת לי", שלכן אילן היונ

או מקרקע חבירו לא יוכל לקרוא, ויש  הרבים

מטרת שכיון ששאינם מביאים כמבואר שם, 

א לעקור מהאדם את הרגשת הכחי ימצוה זו ה

מצווה זו דווקא  מתקיימתועצם ידי עשו לי, 

רק בה שבאדמה השייכת באופן מלא לבעליה, 

הרגשת השייכות במלואה, שכל אדמה זו  ישנה

א ובחלקי היא, ודווקא על קרקע זו צריך שלי הי

"האדמה אשר נתת  ת המקדשהאדם לומר בבי

לי" שבכך יעקור לגמרי את כל הרגשותיו 

העצמיות, וידע שכל ממונו וכל אשר לו וכל 

מעשיו כולם, נעשים ומצליחים רק בזכות 

  .הסייעתא דשמיא של השי"ת

 .ודו"ק ,"כי הוא נותן לך כח לעשות חיל"

 

 שבת שלום,בברכת 

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

  ועוד

 לוית ח"ן

זוחלים  -שלשה ספרים נכתבים 
 ורועדים מיום בואך...

נעתיק כאן  צדיקים נכתבין לאלתר לחיים!

דבריו הנוראים של החתם סופר בדרשותיו )ח"ג 

עמוד ט"ו ד"ה ואל תתמה( אשר מאז שנתגלו לי 

היתה מהפיכה גדולה בכל הגישה לראש 

 השנה!!

איתא בראש השנה )טז:( אמר רבי כרוספדאי 

שלשה ספרים נפתחין בראש אמר רבי יוחנן, 

, אחד של רשעים גמורין, ואחד של השנה

צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים 

נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים,  –גמורין 

נכתבין ונחתמין לאלתר  –רשעים גמורין 

תלויין ועומדין מראש השנה  –למיתה, בינוניים 

נכתבין לחיים, לא זכו  –ועד יום הכפורים: זכו 

 .6נכתבין למיתה –

 ל הראשוניםביאורן ש
כמה  שהרי קשה ביותרוהקשו הראשונים ש

נכתבים וצדיקים שזכיותיהן מרובין מעוונותיהן 

וכמה רשעים שעוונותיהן מרובין  ,למיתה

 ?!מזכויותיהן נכתבין לחיים

ומבאר הר"ן שאין הכוונה לצדיקים ורשעים 

מצד מכלול המצות והעבירות, אלא מלשון 

את הרשע, הפסוק והצדיקו את הצדיק והרשיעו 

דהיינו צדיק ורשע לאותו דבר, והיינו שבדין זה 

 הם "צדיקים" או בדין זה הם "רשעים".

 אורו הנפלא של החתם סופר!!
 –והחתם סופר גילה בזה אור חדש ונפלא 

בהקדם מאמרם ז"ל אשר צדיקים במיתתן 

קרויין חיים, ורשעים בחייהן קרויין מתים. זאת 

כתבים לאלתר אומרת, שכאשר מצינו שצדיקים נ

כפי  –לחיים, אין הכוונה אם בפועל יחיו או לא 

שהקשו הראשונים שמצינו כמה צדיקים גמורים 

בראש שנפטרים במשך השנה, אלא הכוונה אשר 

 להיות מוכתר בשם "צדיק" -נידון  השנה האדם

 או ח"ו בשם "רשע"!!

ויש בזה כמה נפק"מ: א. לא יאונה לצדיק כל 

ן חיותו באותה שנה, דהיינו, שכל זמ –און! 

ישמרו מלמעלה שלא יבוא חטא על ידו, ב. ואם 

יגיע זמנו למות במשך השנה, יבוא שלום ומלוין 
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... וז"ל לסוגיא הנפלאה הזו של השלשה ספרים נכתבים
מתוך דבריו.. כאן יפה לקצר כמו שאמרו חכמים ז"ל בפ' 

אין דורשין ]חגיגה י"ג ע"א[ במופלא ממך אל תדרוש 
ובמכוסה ממך אל תחקור. וענין הספרים האמורין כאן 
בודאי הם ענין מופלא ואדם אחד מני אלף ידע להשיג 
מהות ואיכות הספרים על מתכונתם.. לכן אמרתי בלבי 

ר במקום שאין להאריך. אמנם משום דשמא לדלג ולקצ
גרם ששם מסכת זו נקראת ראש השנה ועיקרה על קדושת 
יום הדין הקדוש דראש השנה שמצות היום בשופר כאמור 

]עמוס ג, ו[ היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו והיינו 
לכן כל איש ישתוקק לדעת קצת עניני הדין מאימת הדין, 

יקים והבינונים החרדים לא מיבעיא לכת הצד ביום הזה
ועצבים מיום המיתה לכל הפירושים בין דעולם הזה 

כמשמעו ובין דעולם הבא כפירוש התוספות, אלא אפילו 
הרשעים גמורים שאינן שמים על לב עניני עוה"ב אעפ"כ 

לזאת יחרד לבם ויתר ממקומם מדין המיתה ממש 
ן מצאתי עצמי מחוייב בדבר להרחיב הדיבור כמשמעו. לכ

ת לדקדק ולהבין מיהא הדברים כפשטן בכל המאמרים קצ
מכאן עד משנה על ששה חדשים השלוחין יוצאין  הללו

וע"ש דבריו הנפלאים  -שהן דרך חיים ותוכחת מוסר: 
 בהמשך סוגיא.

אותו מלאכי רחמים ואומרים יבוא שלום 

כמתואר בכתובות ק"ד, ג. אימתו מוטלת על 

הבריות ונהנין ממנו עצה ותושי' וכל הדברים 

 הנאמרים בצדיק, ד. ועוד כמה דברים כמבואר

 שם בחתם סופר.

והדבר  –ומוסיף שם חידוש על גבי חידוש 

ואע"פ שבאמצע השנה יחטא חטא נפלא ונורא! 

אשר היה ראוי להקרא רשע בשביל החטא הזה, 

מכל מקום אין דנין אותו אלא כצדיק הנקרא 

אבל לשנה הבאה אם יוכר למעלה שחטא  חי!

גמורים הרבה יכתב בספרן של רשעים 

ואפשר שעל ידי זה  ,בחייהםהנקראים מתים 

כנ"ל וזהו  - לו טובה בעולם הזה להאבידו היהי

אתי אחר כך מצת מזה וקצנכון מאוד לפע"ד, 

ואם כן  –( בעשרה מאמרות )מאמד ח"ד חלק ב

לשוב בתשובה  העיקר להתפלל שיחדש כליותינו

שלימה לפניו יתברך להכתב עם הצדיקים. עכ"ד 

 !המאירים כאור שבעת ימי בראשית!

כל הסייעתא דשמיא במשך השנה, תלויה 

ומסתבר אשר  – 7ועומדת באלו הימים הנוראים

יש בזה מדרגות עד אין שיעור, באיזו דרגה של 

צדיק הוא, ואין צורך להאריך כי הדברים 

  מעוררים מאד מאד!

א גוטן שבת! כתיבה וחתימה טובה לאלתר 

 לחיים!

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לשון לימודים
 היום בקולו תשמעו

ת ַהטוֹם ַהֶזה ה' א לֶֹקיָך ְמַצְוָך ַלֲעׂשוֹת אֶ 

ָעִׂשיָת ַהֺחִקים ָהֵאֶכה ְוֶאת ַהִלְׁשָפִטים ְוָׁשַמְרָת וְ 

 אוָֹתם ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפֶׁשָך )כו, טז(

על קיום כאן ציווה משה את בני ישראל 

נזכרה  8התורה ומצוותיה. והנה פעמים רבות

בפרשה מלת 'היום'. כפי שיראה כל מעיין 

בפסוקים הבאים אחר כן, גם כאן בפסוק נאמר 

 'היום הזה ה"א מצוָך'. 

וקשה הוא פירושו של הפסוק, הלוא נצטוו 

בחוקי התורה ומשפטיה קודם לכן הרבה שנים, 

בלו את בשנה השניה ליציאתם ממצרים כבר קי

התורה, וכאן עמד משה בשנת הארבעים 

ליציאת מצרים וכיצד אמר להם 'היום' הזה ה' 

 ?9מצווך לעשות את החוקים והמשפטים

                                                             
עיין במשנת רבי אהרן מהגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל  7

שמבאר כן דברי התוספות על אתר בראש השנה, שהדין 
בא, דהיינו עד כמה הוא צדיק כלפי עולם לגבי עולם ה

הבא, יהיה הנפק"מ לגבי כמה סייעתא דשמיא בעודו 
 על דרך החתם סופר הנ"ל. עי"ש. –בעולם הזה! 

 יותר מי"ב פעמים. 8
כן הקשה במדרש תנחומא ותירוצו ע"ד הדרש מובא בפי'  9

 רש"י.



 הברית שנתנה היום
בהמשך הפרשה, כאשר נפן לראות היכן 

כתובה מילת 'היום' נמצא אותה כתובה בפסוק: 

'החשבת' ויעויין בדברי -את ה' האמרת ]

כו' וה' האמירך היום )פסוקים המפרשים[ היום ו

יח(, כלומר ה' האמיר את העם והעם האמירו -יז

אותו, יש פה עניין של כריתת ברית הדדית בין 

הקב"ה לבני ישראל. גם בהמשך נאמר אחרי 

הברכות והקללות כתוב: ולא נתן לכם ה' לב 

לדעת וכו' עד היום הזה )כט, ג( ובעוד פסוקים 

ה כי ביום ההוא שם נזכרה מילת 'היום', נרא

 קרה דבר אשר לא היה עד הנה.

יש לברר אפוא, מה נעשה ב'יום' האמור, 

וכיצד מתחברים ענייני המצוות והברית בין 

קודשא בריך הוא לישראל אל דברי הברכות 

 והקללות.

 השלמת התורה והמצוות 
כתב הרמב"ן )בהקדמתו לחומש דברים(, כי 

רי בחומש זה חומש דברים, ביאר משה את דב

, וגם אמר 10התורה והשלים אמירת כל מצוותיה

 דברי תוכחות מוסר לפני מותו.

לפי זה כאן בחומש נאמרו כל המצוות כולן 

ונשלמה חתימת התורה. מעתה ואילך יוכלו  –

ללמוד בתורה מתוך הכתובים את כל המצוות 

אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, בשונה ממצב 

ת קיום התורה במדבר, שם הורה משה א

המצוות לעם והם יכלו לשאלו כיצד לקיים את 

, הרי משנשלמה התורה ונמסרה לעם 11התורה

ישראל לא חסר בה דבר ומתוך הכתובים ניתן 

 .12להבין ולדעת את כל התורה

והנה עת מועד סיום אמירת המצוות 

שבחומש היה 'ביום הזה', שכן בפרשיות 'ראה 

שופטים תצא ותבוא' נאמרו רוב רובן של 

ת שנכתבו בזה החומש. לכן אחר המצוו

שהושלמה נתינת התורה 'היום' בסיום כל אלו 

הפרשיות, אמר משה והמשיך להעמיד את קיום 

חזקה בין ישראל לה',  13התורה, בברית ושבועה

ובברכות וקללות שיחזקו את עם ישראל לשמור 

על המצוות והמשפטים כולם. ומשסיים משה 

ב ואמר רבינו את אמירת הברכות והקללות ש

לישראל כי 'היום' נתן להם ה' לב לדעת את כל 

התורה והמצווה. בזה 'היום' נחתמה התורה 

 ונמסרה לדורות.

 

* 

                                                             
למשה נאמרו המצוות כבר בהר סיני וכאן השלים  10

. רמב"ן הנ"ל. וע"ע לשון לימודים פר' אמירתן לישראל
 דברים.

 כפי שמצינו בפר' פסח שני ובבנות צלפחד. 11
יפנו לשופט ולדיין כפי  ספקכמובן כי בעת שיעלה  12

 שנאמר בתורה גופא.
 רמב"ן ויקרא כה, א. 13

ביום ההוא נתחייבו בני ישראל בקיום דברי 

התורה וקיבלו על עצמם ברכות וגם קללות על 

 קיום ושמירת דברי התורה, לנצח. עד היום הזה.

 א גוטן שבת! 

 שמואל בר"י ליפשיץלתגובות: הרב 

 ממעייני הישועה
 מנהג אמירת סליחות עם טלית

כתב המהרי"ל )הלכות ימים נוראים אות ד( 

שכשמשכימין לסליחות מתעטף ש"ץ בציצית, 

והטעם לזה, מפני שאומרים בהם י"ג מידות, 

 ואמרו בגמרא )ר"ה יז:( במעלת י"ג מידות 'מלמד

 למשה לו והראה צבור כשליח הקב"ה שנתעטף

 חוטאין שישראל זמן כל לו, אמר תפלה, דרס

ומשמע  להם'. מוחל ואני הזה כסדר לפני יעשו

בפרי מגדים )סי' תקפא א"א סק"ג( שאין הטלית 

מעכבת, ובמקום שאין טלית יאמרו י"ג מידות 

 בלי טלית. 

באיזו טלית מתעטף כשאומר 
 הסליחות בלילה

כתב עוד הלבוש שם, שאם אומרים 

יברך הש"ץ על הטלית, הסליחות הלילה לא 

מפני שנחלקו הראשונים אם כסות המיוחדת 

ליום חייבת בציצית כשלובשה בלילה, ומספק 

 אין לו לברך, שספק ברכות להקל. 

אמנם הט"ז )שם סק"ב( כתב שיתעטף 

בטלית שאולה שאין צריך לברך עליה, ולא 

יכניס הש"ץ את עצמו בספק נגד דעת הרא"ש. 

לית שלו, משמע ובמקום שאין לש"ץ אלא ט

. 14בשער הציון )סק"ה( שיתעטף בטלית שלו

וכתב במטה אפרים )סי' תקפא סי"ד(, שלא יקח 

טלית של בית הכנסת, מפני שהיא כטלית של 

שותפים שכל הקהל שותפים בה, וטלית של 

שותפין ודאי חייבת בציצית, ואם הש"ץ יתעטף 

בטלית של הקהל היא כשלו ולא יצאנו מידי 

 .15כן ישאל טלית מאחר מחלוקת, ועל

כתב המשנ"ב )סי' יח סק"ב( שהש"צ שלובש 

טלית בלילה אין צריך לבדוק הציציות אם 

נפסקו החוטים וכדו', שדין הבדיקה קודם 

הלבישה הוא משום חשש ברכה לבטלה, וכאן 

הלא אין מברכין על הטלית שהלובש טלית 

שאולה אינו מברך עליה. ומכל מקום משמע 

                                                             
ובשו"ת מקדש ישראל )לימים נוראים סי' מג( כתב,  14

שיכול לתת את טליתו לאחר במתנה על מנת להחזיר, והוא 
יחזור ויקחנו ממנו בתורת שאלה, ונמצא שאינו טלית שלו 

 ואינו נופל בסרך חשש חיוב ברכה על כסות יום בלילה.
ובשו"ת מקדש ישראל שם מביא ב' אופנים שניתן  15

ביהכנ"ס ללא חשש: א(. אם לא קנו להשתמש בטלית של 
את הטלית ממעות הציבור, אלא איש פרטי תרם את טליתו 
לבית הכנסת, שיתכן לומר שבאופן זה לא נקנה לביהכנ"ס 
בקנין, היות וביהכנ"ס נחשב כחצר שאינה משתמרת. ב(. 
בזמנינו מצויים הרבה בתי מדרש השייכים לרב או 

ם השכנים להתפלל לאדמו"ר המחזיקו מכספו הפרטי, ובאי
שם, ובזה כל הנמצא בבית המדרש שייך לרב, והמשתמש 

  בטלית של ביהכנ"ס נחשב כלובש טלית שאולה.

שיבדוק הציציות קודם  באחרונים שראוי

הלבישה ולא יאמר סליחות לפני הקב"ה בדבר 

שיש בו חשש איסור ולא יהא קטגורו סניגורו, 

ובפרט שעצם העיטוף בטלית גורם התעוררות 

רחמים בשמים, כמו שהבאנו לעיל שנתעטף 

 הקב"ה וכו'.

באיזו טלית מתעטף כשאומר 
 הסליחות לאחר תחילת זמן ציצית

לאחר תחילת זמן  אם אומרים סליחות

ציצית, שהוא משיכיר בין תכלת ללבן, ודאי מן 

הראוי שיתעטף בטלית שלו ויברך עליה, כדי 

שזכות קיום מצות ציצית תצטרף לזכויותיו 

בשעת אמירת הסליחות, ואף לסוברים שבמקום 

שמתעטף משום כבוד ציבור אינו מברך עליו, 

מכל מקום כאן הוא אף לשם עיטוף. ובמקום 

ל אמירת הסליחות בלילה ומסיים לאחר שמתחי

שיגיע זמן ציצית, כתב בהגהת השו"ע )או"ח סי' 

יח ס"ג(, שכאשר יגיע זמן ציצית ימשמש בו 

ויברך. ומציין בספר חוט שני )ח"ב עמ' שה(, 

שבאופן זה עדיף שיתעטף בטלית שלו וכשיגיע 

הזמן ימשמש בציצית ויברך, ועדיף מאשר 

ד מצות ציצית, שישאל טלית מחבירו שמפסי

ומה שכתבו הפוסקים ליקח טלית שאולה זהו 

רק באופן שיגמרו את הסליחות קודם זמן 

 ציצית.

 דין הציבור
בדברי הלבוש משמע שרק הש"ץ מתעטף 

בטלית, וכן כתבו הט"ז והמשנ"ב בפירוש, 

ולעומת זאת המגן אברהם סתם דבריו 'צריך 

להתעטף בשעה שאומרים י"ג מידות', ולא ביאר 

כוונתו רק לש"ץ או אף לשאר הציבור, ובסוף  אם

דבריו מציין למה שכתב סי' יח, ושם כתב שרק 

הש"ץ לובש טלית. ובעצי חיים )להגרח"צ 

טייטלבוים סי' ט( מציין, שיתכן שמפני שהש"ץ 

יורד לפני התיבה בשליחות כל הציבור, והוא 

מתעטף בטלית, הרי זה כאילו כולם מעוטפים, 

אף לענין זה. ובשער הציון היות והוא שלוחם 

)סק"ג( נראה שהרגיש בזה, ולכן הביא טעם 

נוסף להתעטפות הש"ץ בטלית, שהוא משום 

כבוד הציבור. ומכל מקום אם כבר הגיע זמן 

משיכיר והציבור עומדים להתפלל שחרית מיד 

אחר אמירת הסליחות, מן הראוי שאף הציבור 

יתעטפו בטלית בשעת אמירת הסליחות, שאף 

 אומרים הי"ג מידות.  הם 

   

 שבת שלום ומבורך! 

  כתיבה וחתימה טובה!
 

לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 

  'קול ישועה' ג' חלקים

 



 מסלתה של תורה

מטרת מעמד  –"כל ישראל ערבים" 
 הברכה והקללה

ם ֵאֶכה ַיַעְמדו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ְגִרִזי

ָענו ַיַעְמדו ַעל ַהְקָלָלה ְבַהר ֵעיָבל וגו'. וְ וגו'. ְוֵאֶכה 

 כא(-בַהְלִוִטם ְו׆שְמרו ֶאל ָךל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל וגו' )כז, י

משה רבינו מכנס את כל ישראל, ומצווה 

לקיים את מעמד הברכה והקללה. ששה שבטים 

יעמדו על הר גריזים, וששה על הר עיבל. בתווך, 

ניצבים סביב סביב  יעמדו הכהנים והלוויים,

לארון העדות. והקהל ימתין למוצא פי הכהנים. 

אז תינתן האות, והכהנים יהפכו את פניהם אל 

הר גריזים, ויכריזו: "ברוך האיש אשר לא יעשה 

פסל ומסכה!" כל ישראל יענו אחריהם בקול רם 

"אמן!", יהפכו פניהם אל הר עיבל, ויכריזו את 

יש אשר יעשה צידה השני של הברכה: "ארור הא

תשובת העם תהיה גם הפעם –פסל ומסכה!" 

"אמן!" בקול אדיר, אשר ירעיד את הארץ ויחדור 

אל מעמקי לבו של הקהל. כך ימשיכו הכהנים 

עשר -להכריז באזני העם את כל שנים

ה"ארורים" שבפרשה, ואחר כל אזהרה ואזהרה, 

אחר כל ברכה וברכה, יחזיק העם בהסכמה 

 !". אחידה וברורה: "אמן

 מפני מה? –לברך אדם על שלא חוטא 
מהי הסיבה למעמד בצורה שכזה? ומה 

ייעודו? שכן אם נתבונן ברשימת ה"ארורים", 

נמצא כי מדובר בעיקר באיסורים שאינם 

 –חדשים: עשיית פסל, הטיית משפט, וכדו' 

ידי משה רבינו פעמים -איסורים שנאמרו על

צמו רבות, ובמספר הזדמנויות קיבל העם על ע

את חוקי התורה, חלקן במעמד של ברית ]ברית 

היא הברית המסתיימת  –סיני, ברית מואב 

בפרשתנו[. ומהי מטרת מעמד זה, שייערך עם 

 הכניסה לארץ? 

כמו כן, לכל "ארור" ישנו "ברוך" בצידו, 

ולכאורה צריך להבין, אם נדרשים הכהנים לקלל 

ניחא, אך לברך את האדם  –את האיש החוטא 

מה צורך יש בכך? ]ובפרט בדבר  –חטא שלא 

 שלא התנסה[.

 אוי לרשע ואוי לשכנו
שאלות אלו הביאו את המלבי"ם להבהיר את 

משמעותו של מעמד "הברכה והקללה". ואלו 

דבריו: "לכן נצרך, שהברכות לא נאמרו שיתברך 

בשביל שלא עשה. רק מי שלא יעשה והוא 

נתברך מהברכות שנאמר בפרשת 'והיה אם 

שלא יופסק ממנו הברכות  –תשמע'  שמוע

בשביל מעשה האחרים שבסתר". כלומר: המעמד 

יהיו רבים  –מתאר מצב שבו כנגד אלו שיחטאו 

שישמרו את נפשם מלחטוא, ולא יצטרפו אל 

מעגל החטא. כאן עולה החשש, שדווקא אנשים 

כשרים אלו ייפגעו מעונשם של החוטאים, שכן 

אינו  –חית "כיון שניתנה הרשות למשחית להש

מבחין בין צדיק לרשע". על כן בא מעמד זה 

להבטיח את עתידם של האנשים הכשרים: 

הנפש החוטאת היא תמות, והחוטא יקולל 

 הוא יישאר מבורך,  –ב"ארור"; אך האדם הכשר 

 סילוק "ערבות" מנפש החוטאת
וכבר ביאר כך הספורנו: "עיקר הכוונה באלו 

ל אלה כדי הארורים היה לקלל את העוברים ע

שהם לבדם יישאו עוונם, ולא יהיו שאר העם 

 ערבים להם". 

ובלשון המלבי"ם "שלא יופסק ממנו הברכות 

", אולי יבואר מה שבסתרבשביל מעשה האחרים 

שמעמד זה התקיים בהשתתפות העם כולו, 

אשר עונה פה אחד ומקבל על עצמו את הברכות 

והקללות, שהכוונה במעמד זה הינה, שאם ידע 

אדם שמעשיו המקולקלים אינם מקובלים ה

בעיני החברה, כמעט בלתי אפשרי יהיה מצידו 

להמשיך בחטאו בגלוי, בכך יבחין גם המשחית 

בין צדיק לרשע, מה שאין כן אם לא יביעו 

הצדיקים סלידה והוקעה למעשי הרשעים ויהיו 

 מעורים יחדיו.

 יראה מפני בשר ודם -"הלוואי"
כאשר נפטר רבי יוחנן מן העולם וביקשו 

תלמידיו ממנו שיברכם בפעם האחרונה, איחל 

להם שתהיה היראת שמים שלהם לפחות כמו 

היראה מפני בשר ודם, ועל תמיהתם של 

התלמידים לזו הברכה השיב בתבונתו העמוקה: 

"הלוואי", כלומר: לו תהיה יראתכם את ה' כזו 

אינו מובן  גם זה –שיש לכם מפני בשר ודם 

 מאיליו. 

מעמד הברכה והקללה מטרתו המרכזית היא 

להכריז קבל העם כולו, וכל יחיד ויחיד ממנו, 

את הערך המוחלט של העם באחדותו כאגודה 

אחת לעשות רצון השם. בעניית ה"אמן" על 

-הברכות ועל הקללות היה כח של אחדות

דעים, שהיה ברור שזהו עם -מחשבה ותמימות

ו שלא לעשות פסל ומסכה! שלא שקיבל על עצמ

 להטות משפט!

 "א גוט'ן שבת!" 
 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
 ירדפוני וחסד טוב אך

 ִךי ְוִהִׄשיֺגךָ  ָהֵאֶכה ַהְבָרכוֹת ָךל ָעֶליךָ  וָבאו

 ָךל ָעֶליךָ  א לֶֹקיָך, וגו'. וָבאו ה' ְבקוֹל ִתְׁשַמע

 ִךי ִה׃ָשְמָדךְ  ַעד ְוִהִׄשיגוךָ  וְרָדפוךָ  ָהֵאֶכה ַהְקָללוֹת

 ִמְצוָֹתיו ִלְׁשמֹר א לֶֹקיךָ  ה' ְבקוֹל ָׁשַמְעתָ  לֹא

 מה(-ִצָוְך )כח, ב ֲאֶׁשר ְוֺחקָֹתיו

 לשון מובן אינו לכאורה המפרשים הקשו

 שכבר היינו עליך' 'ובאו שכתוב אחרי המקרא

 הפסוק ממשיך מדוע אם כן עליו, באו הברכות

  ?עליו באו לא שעדיין שמשמע 'והׂשיגוָך'

 לכתוב ברכות לגבי שייך מה קשה, עוד

 ולא אחריהם רודף האדם הרי, אותו ישיגו שהם

 מתוך שרודף באויב ורק אחרי שירדפו צריך

 ? והשיג לומר שייך שנאה

 השתדלות יצטרך שלא
 הספורנו כתב, הפסוקים לביאור נבא ובזה

 עראי ומלאכתך קבע תורתך כשתהיה לתרץ:

 אף '.וכו השתדלות בלתי הברכות ישיגוך ולפיכך

 ולפירושו להשיגם. אתה תשתדל שלא פי על

 שיבואו לך ומגיע זוכה אתה אם הפסוק, ביאור

 .להשתדל בלי גם אותך ישיגו הם הברכות

 הברכה שזה יודע האדם אין שפעמים
 לבאר אפרים, מחנה דגל בספר מתרץ עוד

 המלך דוד על ידי שנאמר הפסוק דרך על

 ָךל ְיֵמי ִיְרְדפוִני ָוֶחֶסד טוֹב 'ׅשךְ  :(ו כג, )תהלים

 ?ירדוף שחסד שייך ומה, ַחָטי'

 שזה וחושב טועה שהאדם שפעמים אלא

, הדבר אותו את לעשות רוצה אינו ולכן טוב אינו

 זאת בכל ה"הקב הדבר את שדחה למרות אולם

 הברכה את מגלה כ"ואח הזה הדבר את לו נותן

 שמזדמן היינו עליך ובאו ולפירושו. בזה שיש

 לעשות רוצה אינו הוא אך עסקה איזה לפניו

 משיגו הדבר זאת למרות אך, טוב שאינו בחושבו

 .ברכה שזה מגלה ולבסוף השם מאת

 שהיה מעשה
 בעל של אביו מרקהש לייב' ר על מסופר

 ועסק היה, וחסיד כי צדיק" שלמה שולחן"

 בחנות עוסקת היתה אשתו ולילה, יומם בתורה

 אין אשתו: לו אמרה פעם לפרנסתם. אריגים

 סחורה קנה לך השוק, ליום לצאת אשה דרך

של  רשימה הכינה בחנות. אמכרנה ואני מהשוק,

 ליריד ושלחתו בצידם והניחה דמיהם אריג מיני

 העגלון לו סיפר ליריד כשהגיע שבלייפציג,

 לתומו: לייב' ר אמר ימים, חודש ימשך שהשוק

 אלמד ובינתיים אחרונים, בימים סחורתי אקנה

 לשוק הלך האחרונים בימים. עשה וכן תורה,

 רק נשאר ולא נמכר, הכל אך אריגים, לחפש

 לבגדי נוי המשמש אדום, אריג אחד לסוחר

 בכל קנה מרובים. דמים ועולה גדולים שרים

 לביתו, כשהגיע, לביתו ושב המלאי, כל את כספו

 הלך והוא אשתו, של לחנות העגלון את שלח

 פתחה כאשר בתורתו. לעסוק המדרש לבית

 קנה?! מה עיניה, חשכו צרורותיו, את אשתו

 בבכיה: גועה והחלה מדרשו, לבית מיד הלכה

 אצליח לא רבות שנים במשך לי?! עוללת מה

האריגים  בחנות שקנית! הסחורה את למכור

 עשראך  האריג מזה מוכרים ביותר הגדולה

 בטחונך? היכן לייב:' ר לה ענה לשנה! אמות



 קצובין אדם של ומזונותיו ,'ה מאת הכל הרי

 אריג לי ומה זה אריג לי מה מראש השנה,

 שליח הגיע והנה מספר, ימים עברו אחר?

 מאות כמה לקנות מנת על המושל מאת מיוחד

 להלביש והחליט מאחר אדום, אריג של מטרים

 כל את האשה מכרה אדום. משרתיו כל את

 שנים כמה והתפרנסו שליח, לאותו האריג

 .לייב' ר של" מ"טעותו טובות

 השכל מוסר
 כאשר טועה האדם כמה עד לדעת, הראת

 ובמחשבתו בחכמתו תלויה הצלחתו שכל חושב

עשה  לא מדוע גורלו, על ובוהה תוהה ועומד

 את שרואה ובפרט מצליח, והיה עסקאות אותן

את  אותנו מלמדת התורה אולם, שהצליח חבירו

 והמצוות התורה שמירת ידי על שרק ההפך,

 לו ומזדמנות האדם אחרי רודפות הברכות

 שתקוימנה נזכה זה ידי ועל, מוצלחות עסקאות

 והשיגוך ורדפוך בתורה הכתובות בך הברכות

 כלל עם הפירושים, כל לפי ביתך בני וכל אתה

 טובה.  וחתימה כתיבה בברכת, ישראל

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות
 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

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

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

 הכפילות "לראש ולא לזנב" ימה
 )כח, יג( וְנָתְנָך ה' ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב

הכפילות "לראש ולא  ימה יש להקשות,

לזנב", והרי כיון שהוא "ראש", ממילא אינו 

 "זנב"?

 לא לזנב לאחד מן העמים
א. ברמב"ן תירץ וז"ל: לראש ולא לזנב, 

ביאורו, "לראש" לכל העמים, "ולא לזנב" לאחד 

מכל הגוים, כי יתכן שיהיה לראש על עמים 

 עכ"ל. ,רבים, וזנב לעם אחד נכבד ממנו

 ולא לזנב לעולם
ב. עוד ביאר הרמב"ן שם וז"ל: יתנך לראש 

 ,מעתה, ולא לזנב עד עולם באחד מכל העתים

 עכ"ל.

 יתכן שנהיה באמצע
ג. מצאתי במחזור "שיח שפתותינו" )עמוד 

( שהקשו למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, על 87

מה שאומרים בליל ראש השנה בסעודה, שנהיה 

רי כיון שהוא ראש, ממילא לראש ולא לזנב, וה

אינו זנב, ותירץ וז"ל: מבקשים שניהם, כי יתכן 

ונתנך ה' 'יג  ,ועיין דברים כח]שנהיה באמצע 

, והכוונה כלפי [וברמב"ן שם 'לראש ולא לזנב

שהרי אינו מן המידה לדרוש ולבקש ]הגויים 

 , עכ"ל.[שנהיה לראש

 שלא נפסח על שני הסעיפים
בבטאון "שובה ישראל" ד. עוד מצאתי בס"ד 

( בשם האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף 706)גליון 

פינטו שליט"א, שיש כאן יסוד גדול, שישנם 

אנשים אשר פוסחים על שני סעיפים, הם גם 

נוהגים כטובים ושלמים, וגם מתנהגים כאחרון 

הריקים והפוחזים, אפשר למצוא אותם בבתי 

כנסיות ובבתי מדרשות, וגם למצוא אותם 

מות של הריקים והפוחזים, מצד אחד ינהגו במקו

בזהירות מלשון הרע, ומצד שני יתירו לעצמם 

 את הדברים הרעים ביותר.

וזהו עומק הדברים "שנהיה לראש", "לראש" 

: "ל'עשות ר'צון א'בינו ש'בשמים", נוטריקון

רק לראש", רק לעשות רצון אבינו שנהיה "

שבשמים, "ולא גם לזנב", לנהוג כריקים 

וחזים, כאלו שעושים גם רע, וגם טוב. והבן והפ

)עכ"ד(. וזה הביאור גם כן בפסוק "ונתנך ה' 

 לראש ולא לזנב". והבן.

ולפי דבריו יש לפרש בס"ד באופן נפלא 

הגמרא בנדה )ל:( "שמשביעין אותו תהי צדיק, 

ואל תהי רשע", ולכאורה זה כפל לשון, אם יהיה 

דברי צדיק, וודאי לא יהיה רשע? אולם לפי 

האדמו"ר הרב פינטו שליט"א הנ"ל, יומתק מאד 

בס"ד,  שישנם אנשים אשר פוסחים על שני 

סעיפים, הם גם נוהגים כטובים ושלמים, וגם 

מתנהגים כאחרון הריקים והפוחזים, אפשר 

למצוא אותם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וגם 

למצוא אותם במקומות של הריקים והפוחזים, 

הירות מלשון הרע, ומצד שני מצד אחד ינהגו בז

יתירו לעצמם את הדברים הרעים ביותר, ולכן 

משביעין אותו שיהיה רק "צדיק", ויתנהג רק 

כמו שצדיק מתנהג, ולא יהיה "רשע", שלא יפסח 

על שני הסעיפים, להתנהג ח"ו גם בחלק מהזמן 

 כמו רשע ח"ו, והבן היטב.

לשוב בתשובה בתחילת השנה ולא 
 בסוף השנה

ד ראיתי בבטאון "ממלכת התורה" ה. עו

)סוכות תשע"ה( שביאר כ"ק אדמו"ר ממישקולץ 

שליט"א מה שאומרים "שנהיה לראש, ולא לזנב", 

שהנה ידועים דברי הבני יששכר, כי בשנה 

מעוברת, ניתנת לאדם הזדמנות נוספת לשוב 

בתשובה, בחודש "אדר", על אף שלא שב בחודש 

בראשית מג, י( "אלול", ומביא רמז לכך מהכתוב )

"לולא התמהמהנו וגו' שבנו זה פעמיים", 

שהכוונה היא: "לולא" הם אותיות "אלול", כלומר, 

אע"פ שהתמהמהנו לשוב בתשובה בחודש אלול, 

"שבנו זה פעמיים", יכולים אנו לשוב כש"זה", 

עשר -היינו בחודש "אדר" שהוא חודש השנים

 של השנה, כמנין "זה", "פעמיים", הוא מעובר.

אך אנו מבקשים מהקב"ה "שנהיה לראש 

ולא לזנב", שנזכה לשוב אליך "בראש" בתחילת 

השנה, ולא "בזנב", בחודש אדר המרוחק. עכ"ד,  

וזה גם כן הביאור בפסוק כאן "ונתנך ה' לראש 

 והבן. ,ולא לזנב"

 לא לראש דזנב
ו. וידידי הגר"מ חליוה שליט"א מח"ס "ענפי 

לומר דגם בזנב  : ישהלשון משה", כתב לי בזה

איכא "ראש דזנב", ואהא מבקשינן שנהיה 

 "לראש דראש", ולא "לראש דזנב".

 שתהא הברכה מפורשת יותר
ז. עוד ביאר בעל "ענפי משה" שליט"א, 

מו כ ,הבקשה םכופלישמצינו בכמה מקומות ש

בתפילת טל וגשם "לברכה ולא לקללה, לחיים 

ל ו עניולא למות, לשובע ולא לרזון", ויתבאר עני

באור החיים הקדוש )דברים ג,  ה שכתבפי מ

התנאים  תאחד מארבעש ,כג( בתוך דברי קדשו

הנצרכים לקבלת התפילה הוא: "שתהא תפלתו 

 ,מפורשת, ולא תהיה סובלת פירוש בלתי הגון"

עכלה"ק. ואשר על פי זה יש לומר שמבקשים 

שתהיה ברכה שלא יהיה בה צד קללה ח"ו, 

דם כברכה, אך הינם שישנם דברים הנראים לא

להיפך מזה רח"ל, וזהו שאומרים כאן "שנהיה 

לראש, ולא לזנב" והיינו לראש על הצד היותר 

טוב של ראש, שהרי באבות )פ"ד מט"ו( נאמר 

"רבי מתיא בן חרש אומר וכו' והוי זנב לאריות 

ואל תהי ראש לשועלים", ועיין מה שכתב 

 .16בתוספות יום טוב )שם(, והבן לאשורו

כמו הזנב שכמעט ואינו עושה לא 
 מאומה

ח. בספר הנפלא "לדוד ברוך" להגאון רבי 

ברוך דדון שליט"א, )דרושים עה"ת, פרשת כי 

תבא( ביאר, על פי דברי רבי שלמה הלוי אלקבץ 

זצ"ל )מחבר לכה דודי( בספרו מנות הלוי )א, יב( 

בשם הרשב"א, שידוע כי הראש לכל קצה הוא 

דבר הוא הקצה הגרוע, הדבר החשוב, והזנב לכל 

מפני שהראש הוא האיבר הראשון והחשוב 

שבכל בעל חי, והקצה האחרון שבבעלי חיים 

הוא הזנב, והוא החלש שבאברים, וגם השימוש 

 בו הוא מעט. עד כאן דבריו.

ועל פי זה ניתן לבאר את ברכת התורה 

"ונתנך ה' לראש ולא לזנב", דהיינו שתהיה כמו 
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חי ריקי זלה"ה הי"ד )פרק כ', ה', ופרק קמ"א ד'( מ"ש בענין 
ל. דבר הנראה לאדם שהוא טוב לו, אך למעשה איפכא רח"

וע"ע בזה בהגדה של פסח עצי לבנון להרה"צ רבי יוסף דוד 
רובין זלה"ה )מהדורת נ"י תשכ"ז לפ"ק עמוד פ"ג( מ"ש 
מזקנו הרה"צ מסאסוב ז"ל ע"ש. ועיין נמי בספר צדיק 
כתמר יפרח מהנהגות מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א 
 )עמוד צ"ח( וכהנה רבות, ובמק"א נרחבנו בזה, ואכמ"ל.



, לאכול לשתות להריח הראש, שהוא פועל תמיד

ולחשוב, ולא כמו הזנב, שכמעט ואינו עושה 

מאומה. ועל פי זה ניתן לדרוש את מעשה עמלק 

"ויזנב בך כל הנחשלים אחריך" )דברים כה, יח(, 

שעמלק הפך את הנחשלים, כמו לזנבות שלא 

עושים מאומה, כך ריפה ידיהם מן התורה 

 .להתבטל ממנה, ולהיות עם הבטלנים מן התורה

וכפי שמספרים על רבי שמואל סלנט זצ"ל, 

רבה של ירושלים, שהביאו לפניו עוף שצווארו 

היה מלא בכינים. כשראה רבי שמואל את העוף, 

אמר: "יש שאלה גדולה בנוגע לכשרותו של 

העוף". תמהו הסובבים: "היכן מצינו שכינים 

בנוצות עוף, מטריפים אותו?". כשבדקו, מצאו 

יתה שבורה, מה שאכן שמפרקתו של העוף ה

הטריף אותו. התפעלו כולם מרוח קדשו של 

הרב, אולם רבי שמואל דחה אותם ואמר: "לכל 

עוף יש כינים, אלא שהוא מוציאן באמצעות 

המקור. כשראיתי שלעוף זה ישנן כינים רבות, 

הבנתי שכנראה יש לו בעיה בצוואר, שבגללה 

אין הוא יכול לסובב את ראשו כדי לנקות את 

 ינים...".הכ

ואם בעוף שאינו מזיז את ראשו, כך הדבר, 

שנדבקים בו כינים ושאר מרעין בישין, על אחת 

כמה וכמה ראש אדם שאינו עובד, פועל ויוצר, 

נדבקים בו שטויות והבלים, ולהיפך אדם הפועל, 

עושה ויוצר, הופך לאדם חי. ביום ראש השנה 

שהוא "הראש" של השנה, אנו מתפללים בעת 

ראש של כבש או ראש דג, "שנהיה לראש  אכילת

ולא לזנב", שנזכה בשנה זו להיות כמו הראש, 

שעובד פועל ויוצר, ולא בבחינת זנב, שאינו 

 עושה כמעט מאומה, )עכ"ד(. 

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

 

רבינוביץ  הכהן הרה"ג ר' גמליאללתגובות: 

 אודך' כ"ח כרכים, 'פרדס אני 'גם ס"מח שליט"א,

 ג"כ, ועוד  החדש' יוסף

 משפטי צדקך

 

 במצות ביכורים –שונה אבל שונה 
 ר ָתִביאְוָלַקְחָת ֵמֵראִׁשית ָךל ְפִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ 

 ֵמׅשְרְצָך ֲאֶׁשר ה' א לֶֹקיָך נֵֹתן ָלְך )כו, ב(

מצות ביכורים הוזכרה כבר כמה פעמים 

בתורתנו הקדושה: ראשית בכורי אדמתך תביא 

בית ה' אלקיך )שמות כג, יט(, ראשית בכורי 

אדמתך תביא בית ה' אלקיך )שמות לד, כו(, 

בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו לה' לך יהיה, 

 כל טהור בביתך יאכלנו )במדבר יח, יג(. 

באופן כללי, בחומש שמות הוזכרה המצוה 

להביא את ראשית בכורי אדמתך לבית ה', 

בחומש במדבר נוסף שלאחר שיקיימו את 

המצוה ויביאו אל בית ה' יהיו הפירות לכהנים 

ולבני ביתם הטהורים, ובפרשתנו הרחיבה 

 התורה בכל פרטי ואופני קיום המצוה. 

ולכאורה לא מצאנו בשאר המצות שחזרו 

קטנות, אך ונשנו במשנה תורה עם תוספות 

פרשת ביכורים הוזכרה שלש פעמים בתורה 

באופן כללי, ובמשנה תורה נאמרו כל פרטי 

 המצוה, והלא דבר הוא?

או האם הבאת ביכורים תלויה בבית ה' 
 במזבח

בחומש שמות הוזכר שהבאת הביכורים היא 

אל בית ה', ובפרשתנו לא הוזכר אלא 'אל 

ו המקום אשר יבחר ה'', ובהמשך כתוב 'והנחת

 אצל מזבח ה''. 

והנה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מאריך 

בענין זה בספרו דרך אמונה, והביא שהרמב"ן 

הסתפק אם נוהג ביכורים בנוב וגבעון, משום 

שכתוב תביא בית ה' אלקיך ושם לא היה בית 

אבנים, ועוד הביא מדברי התוספות )פסחים לח( 

שביכורים הינם חובה שאין קבוע לה זמן ולא 

בנוב וגבעון, אמנם במקום אחר כתבו קרב 

התוספות )זבחים קיט.( שלעולם הביאו ביכורים 

בנוב וגבעון, ומכל מקום לא נאכלו בכל ערי 

ישראל, כיון שהוצרכו הנחה אצל המזבח היו 

מוכרחים להביאן שם, ולכן גם נאכלו שם. ודעת 

התוספות בפסחים ל"ו ע"ב שבזמן נוב וגבעון 

כורים ממושבות באמת אי אפשר למעט בי

שנאכלין בכל מושבות, ובאמת אז יוצאים ידי 

מצה בביכורים, והפסוק אינו ממעט אלא את 

 . 17זמן שילה וירושלים

נמצינו למדים שאין בדבר הכרע, ויתכן 

שהביאו ביכורים גם בנוב וגבעון, אך נאכלו בכל 

הרואה או שלא נאכלו כלל מפני שלא התקיים 

 זבח ה' אלקיך'.תנאי הפרשה 'והנחתו לפני מ

 הבאת ביכורים בזמן הזה
בגמרא כתובות )קה:( מובאת ברייתא על 

הפסוק 'ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש 

האלקים לחם בכורים עשרים לחם שעורים 

וכרמל בצקלונו': "וכי אלישע אוכל בכורים הוה? 

 –אלא לומר לך: כל המביא דורון לתלמיד חכם 

 כאילו מקריב בכורים". 

נאמר: "והיה כי תבא, עשה מצוה  ובספרי

האמורה בענין שבשכרה תיכנס לארץ". והכל 

תמהו, איך אפשר לקיים מצות ביכורים בחוץ 
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 ,ולא בבמה קטנה ,אף בזמן נוב וגבעון אלא בבמה גדולה
נוב שאפשר לומר ש הגםו 'בית ה' אלקיך'ב שהרי כתו

בזבחים )קיט.( שלש בירות הן  נאמרכ ,וגבעון נקרא בית ה'
אבל בבמה קטנה ודאי לא  ,שילה ונוב וגבעון ובית עולמים

בבמה קטנה בפירוש, שהרמב"ן שם  ן כתבוכ ,שייך בית ה'
על התוס'  ריך עיון קצתאך צ ,ביכורים יםודאי לא קרב

בזבחים )קיט.( שכתב הטעם משום שצריך הנחה אצל 
 .'בית ה' אלקיך' שכתובולא כתבו הטעם משום  ,המזבח

לארץ כדי שעל ידה יכנסו לארץ, והרי ביכורים 

 אין נוהגים אלא אחר שנכנסו לארץ? 

הביא תירוצו של  ,בספרו שלל דוד ,והחיד"א

רת הבירך יצחק על פי הגמרא בכתובות הנזכ

שני  נםלעיל, נמצא שבמצות ביכורים יש

הביכורים עצמם, מסירת  –עניינים, אחד 

, והשני הקרבת דורון ראשית פרי האדמה

שהוא כאילו מקריב ביכורים,  ,לתלמיד חכם

. זו ונכלל בפרשה ,והוא מענין הביכורים בעצמם

, כלומר מצוה האמורה בעניןוזה שאמר עשה 

בחוץ הארץ, שמצות ביכורים אי אפשר לקיים 

דהיינו  ,אבל מצוה האמורה בענין הביכורים

 ,, תוכל לקייםלמיד חכםלהקריב דורון לת

  ובזכות זה תיכנס לארץ.

 כתיבה וחתימה טובה!! א ליכטיג'ן שבת!

 

הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח  לתגובות:

 משפטי צדקך

 מתהלך בג"ן

 נצחון המלחמה בכח האחדות
ֶניָך ַהָקִמים ָעֶליָך ִנָגִפים ְלפָ ִיֵתן ה' ֶאת אְֹיֶביָך 

וסו ְבֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאו ֵאֶליָך וְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינ

ובשבעה דרכים ינוסו : ְלָפֶניָך )כח, ז( וברש"י

כן דרך הנבהלים לברוח מתפזרין לכל  –לפניך 

 צד. 

שכתב  רא"םבשפתי חכמים הביא מה

 בשהברכה שבכתושבעה דרכים לאו דווקא, ש

בוצם יאינה על מספר הדרכים, אלא על ק

המורה על ריבוי, כי דרך  'שבעה'זורם. ותפש יופ

 הלשון לשים שבעה במקום רבוי, עיי"ש.

הנה יסוד מוסד יסדו לנו חז"ל, ד ,ונראה

שנצחון המלחמה הוא על ידי כח האחדות, 

דורו של  (פאה פ"א ה"א)רז"ל בירושלמי מר כמא

ועל ידי שלא היה  ,אחאב עובדי עבודה זרה היו

להן דילטוריא היו יורדין למלחמה ונוצחין. 

 וכיוצא בזה מבואר בכמה וכמה מקומות.

 בהפרידו בני אדם
עד היכן הדברים מגיעים, במה שמצאנו 

שכתוב בהם ויהי כל הארץ שפה  ,בדור הפלגה

אחת ודברים אחדים )בראשית יא, א(, ופירש 

ו לא כל הימנ'רש"י, באו בעצה אחת ואמרו 

שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה 

הן עם אחד '. ועל זה אמר הקב"ה 'עמו מלחמה

ועתה לא  ,וזה החלם לעשות ,ושפה אחת לכולם

שעל  ,. כביכול'יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות

כח לערוך איזה ידי כח האחדות היה להם 

מלחמה. ואם כי בוודאי אין הדברים כפשוטם, 

שלא  ,ך מוסר ניתן ללמודבדר ל כל פניםאבל ע

היה מציאות בעולם שיהיו בני תרצה הקב"ה ש

ולזה נפרדו  ,אדם באחדות ולא ינצחו במלחמה

מר אז להיות שבעים אומות ולשונות, וכמא



, 'בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם' הכתוב

על דור הפלגה. והשבעה אומות שבארץ  שעולה

וכידוע  ,ישראל הם כלליות השבעים אומות

שמספר השבעה ושבעים מסמלים את הפירוד 

לחלקים שונים, וההתחלקות מסוד ושורש 

 האחדות. והדברים ידועים ומבוארים בספרים.

כוחם של ישראל הוא דווקא  ,ולעומת זה

באיחוד מספר השבע והשבעים, וכמו שכתב 

רש"י בפרשת ויגש, 'מצאתי בויקרא רבה )ד, ו( 

ינו שהגם שלא היה עשיו שש נפשות היו לו )הי

בתכלית מספר הפירוד של שבע( והכתוב קורא 

, לשון רבים, לפי שהיו עובדין 'נפשות ביתו'אותן 

לאלהות הרבה, יעקב שבעים היו לו )הוא 

, 'נפש'תכלית מספר הפירוד( והכתוב קורא אותן 

ל אחד'. וזה ענין יום -לפי שהיו עובדים לא

זא השבת הכולל ומאחד את כל ימי השבוע בר

 דאחד. והדברים עתיקין. 

יתן ה' את אויביך 'וזהו שאמר הכתוב 

בדרך אחד ', וזאת על ידי שאף ש'הקמים לפניך

, ויבואו באחדות עליך, יעשה ה' 'יצאו אליך

ובשבעה 'מהומה ופירוד ומחלוקת ביניהם, 

, שיהיה בהם כח הפירוד של 'דרכים ינוסו לפניך

 שבעה, ועל ידי כך ינוסו מפניך.

 אבות סימן לבניםמעשה 
שכל מעשי האבות היו סימן  ,וידוע מהרמב"ן

במה שמצאנו באברהם  ,לבנים, ויש לבאר בזה

אבינו במלחמת ארבעת המלכים )בראשית יד, 

וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את 'יד( 

חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות 

וירדוף עד דן, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו 

עד דן, שם תשש כחו, '. וברש"י, 'דפם וגו'ויכם ויר

שראה שעתידין בניו להעמיד שם עגל. ויחלק 

עליהם, ויחלק הוא ועבדיו עליהם לילה כדרך 

הרודפים שמתפלגים אחר הנרדפים כשבורחים 

 . 'זה לכאן וזה לכאן

שמלחמתו של אברהם אבינו נגד  ,והיינו

ה סימן למלחמת ישראל נגד תהמלכים הי

כל הראשונים, אבל  ו שכתבוהעולם, כמאומות 

כשהגיע עד דן תשש כוחו, כי אם יהיו בני 

ישראל עובדי עבודה זרה באיזה כח ינצחו 

רז"ל שדורו של אחאב מרו אבל הרי א ?במלחמה

ועל ידי שלא היה להן  ,עובדי עבודה זרה היו

דילטוריא היו יורדין למלחמה ונוצחין, על כן 

ודה זרה, על ידי התחזק גם בראותו עובדי עב

שחילק עליהם לילה, שנעשה מחלוקת ופירוד 

ביניהם, ואילו אצלו היו באחדות, כמו שכתוב 

וירדוף בלשון יחיד אף שהיו עמו שי"ח אנשים, 

 הכה ורדף אותם. זהועל ידי 

זהו שאמר הכתוב )בראשית ש ,ויש לפרש

יהיה  ,דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל'מט, טז( 

על מה שאנשי דן  שעולה, 'ו'גדן נחש עלי דרך ו

היו אנשי המלחמה, וזה לשון המלבי"ם בירמיה 

: 'בברכת יעקב לבניו אמר יהי דן נחש (ח, טז)

עלי דרך הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור, 

שבני דן היו מלומדים ללחום עם רוכבי סוסים, 

ולכן היה דן המאסף לכל המחנות כי דרך 

ה ברדפם הרוכבים ליפול על אחורי המחנ

אחריהם', וכוח נצחון המלחמה שלהם היה אף 

רש"י הנ"ל, כי רוש כפי ,ה עבודה זרה בדןתשהי

בכח האחדות שהיה  ,שבטי ישראל כאחדהיה 

ביניהם. ובדרך רמז יש לומר במה שמסיים שם 

'לישועתך קויתי ה'' שהוא עולה מכוון כמנין 

'בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו 

 לפניך'.

 גוט'ן שבת! כתיבה וחתימה טובה!א 

 

  בוים )מאנסי( צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט 

מתי יהיה מותר להשתמש בחצר 
 פרטית ללא הסכמת בעל החצר?

ֵמן ׆שרור ַמִמיג ְגבול ֵרֵעהו ְו׆שַמר ָךל ָהָעם ׆ש

 )כז, יז(

פעמים שאדם מבקש להעביר צינור דרך 

מים על גג פרטי, וכן חצר פרטית, או להניח דוד 

שימושים שונים בשטח של אדם אחר. ולהלן 

נבאר מהו שטח פרטי ומהו שטח משותף, ומתי 

גם בשטח פרטי יהיה ניתן להשתמש למרות 

 סירוב בעל המקום, מדין כופין על מדת סדום.

הגדרת שטחים מוצמדים בבניין 
 משותף

כלל הוא, כי רשות היחיד של כל אדם 

שהוא, עד לרקיע, וכן לכל  שייכת לו לכל גובה

 עומק שהוא, עד לתהום. 

אמנם כל זה רק ברשות פרטית, אך 

בבניינים משותפים, כאשר יש חצר מוצמדת או 

גג מוצמד, אינו רכוש פרטי של בעל הדירה, 

אלא מוצמד לשימוש באותה קומה בלבד. על כן, 

אם בעל חצר פרטית חפר תחת החצר שלו, 

שייך לכל דיירי השטח שנוצר מתחת לחצר 

הבניין. וכן אם בעל גג מוצמד בנה על הגג, הגג 

. חצר זו וכן 18שנוצר למעלה שייך לכל הדיירים

הגג למעשה אינם בבעלות בעל הדירה שקיבלם 

בהצמדה, אלא לכלל דיירי הבניין, ועומדים 

לשימושו האישי. ודיירי הבניין רשאים 

להשתמש בשטחים אלו באופן המקובל, וכגון 

                                                             
וכל הקונה דירה בבנין  .בהתאם לחוק המקרקעין 18

המקרקעין. עוד  משותף קונה על דעת מנהג שנקבע בחוק
קובע החוק שמותר לבנות בחצר משותפת או בגג משותף, 
וכן גם בחצר פרטית. ובלבד שיהיה אישור בניה. ואין כאן 

המקום להאריך בהעתקת החוקים ופרטיהם. ועוד יש 
להוסיף, שכרגיל במכירה הראשונית שהקבלנים מוכרים, 

הם כותבים שכל עניין שהוא יקבע בהתאם לחוק 
 .המקרקעין

יר תשתיות נצרכות, ולעיתים אף להעמיד להעב

 .19עמודים וכדו'

שימוש בשטח פרטי של אדם נגד 
 רצונו

לעתים יש צורך בשימוש בשטח פרטי של 

אדם, וכגון להעביר צינור בתוך קיר או בצמוד 

לו. ויש המעמידים דבריהם על דין תורה ואינם 

מסכימים, וגורמים הפסד גדול לדייר הנזקק 

יש לדון אם כופין על מדת  לשימוש זה, ובזה

סדום, ומכריחים את בעל הבית לאפשר כניסה 

נגד רצונו, או אין כופין על מדת סדום, וכל אחד 

יהיה רשאי למנוע שימוש ברשותו ככל שירצה 

 בבחינת יקוב הדין את ההר.

, שמותר 20והנה, נתבאר ברמב"ם ובשו"ע

להעמיד סולם בתוך חצר חבירו שלא ברשותו, 

כופין על מדת סדום,  –מתנגד  וגם אם הוא

ומעמידים הסולם נגד רצונו. ומדובר שם בסולם 

קטן, שיהיה קל להסירו משם בעת הצורך, 

ומטרתו היא לעלות לגג של בעל הסולם שגר 

. וכן יש מקרים נוספים 21בסמוך לחצר זו

שהתבאר שמותר להשתמש בשטח של חבירו 

נגד הסכמתו, במידה ולא יגרם לו נזק והפסד 

מכך. אמנם פשוט שכל דין זה שכופין על מדת 

סדום, אינו אלא אחר שיקול מעמיק, כמה היא 

ההנאה של האיש המבקש לכפות על מדת 

סדום, ויש לבחון כראוי שבאמת אין הפסד 

 . 22לאדם שאנו מבקשים לכפות עליו

ולמעשה, כרגיל אם אדם מבקש להעביר 

צינור כלשהו בקיר של חבירו, ואין בזה הפסד 

בעל הקיר, ויש בזה תועלת ברורה לבעל ל

הצינור. כופין על מדת סדום, ויהא רשאי 

 להעביר הצינור נגד רצונו של בעל הבית.

 מעבר ופלישה לשטח פרטי
בגליון עיון המשפט לפרשת חוקת תשע"ו 

הארכנו בדין זה, ולמעשה התבאר שם שיש 

מתירים לעבור בשטח פרטי, גם אם בעל המקום 

אינו גורם בזה נזק לבעלי מתנגד, ובלבד ש

המקום. ופשוט שגם בזה יש להתיר רק אם 

                                                             
מי שמבקש להעמיד עמוד בטון בחצר פרטית, אם קיבל  19

אישור בניה, הרי הוא כופה זאת על בעל החצר. שעל דעת 
 שתתפו. וכן נקבע בחוק המקרקעין.הכן 

יג. עוד נתבאר שאסור לאדם לקבוע זיז  ,שו"ע חו"מ קנג 20
בחצר חבירו, רק מפני שגורם לו היזק ראיה. ולולא היזק 

בעל החצר שיאפשר לו לקבוע זיז ראיה היו כופין על 
 בחצירו.

נחלקו הפוסקים בגדר דין זה, נתבאר במגיד משנה  21
כנס לחצר חבירו גם אם בעל החצר מתנגד. ישמותר לו לה

 לי עלמאוהסמ"ע כתב כדעת החולקים. ומכל מקום לכו
מותר להעמיד הסולם הקטן למרות התנגדות בעל החצר, 

 מטעם כופין על מדת סדום.
ין הנאה ברורה, אינו בגדר מדת סדום. ואם יש כל שא 22

פתרון אחר להסתדר ללא שימוש זה, ודאי אינו מדת סדום. 
ונתבאר שם שמותר רק סולם קטן, שאין חשש שבעל 

הסולם יטען שיש לו חזקה, ובעל החצר יוכל להסירו בכל 
 עת שירצה לבנות שם.



נהנה הנאה מרובה מהמעבר בשטח הפרטי. 

וכרגיל אין להשתמש במעלית לצורך קיצורי 

 דרך.

בגליון עיון המשפט לחג הסוכות  הורא

תשע"ז, בדין מי שפלש לשטח פרטי ובנה שם 

באופן המזיק לו, שיש פעמים שיפנו אותו 

ופעמים שלא יפנו אותו בדיעבד, מהפלישה, 

והוא רק ישלם פיצוי לבעל הקרקע עבור 

  הפלישה.

 , שלום שבת בברכת

 דוידזון אליעזר הרב

 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 בשמחה! עבדו את ה'

ִׂשְמָחה ַתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָת ֶאת ה' א לֶֹקיָך בְ 

 וְבטוב ֵלָבב )כח, מז(

ימי  –גדול כח השמחה, ובפרט בימים אלו 

התשובה, כי אין תשובה אלא מתוך שמחה, וכמו 

שכתב התפארת שלמה מראדומסק על הפסוק 

"ועתה אל תעצבו" )בראשית מה, ה(, לפי מה 

ועתה שית רבה כא, ו( "אין שאמרו חז"ל )ברא

אל תקיימוה  –אלא תשובה", אבל "אל תעצבו" 

 מתוך עצבות. 

והוסיף השפת אמת )תרמ"ג ד"ה בפסוק(, 

כשבני  –שיש ללמוד מזה, כל שכן במידה טובה 

ישראל עובדים את ה' בגלות בשמחה למרות 

שהם בחוסר כל, מזה תבוא הגאולה! ולכן 

 –יך לתקן כדי שנדע א –נכתבה סיבת הגלות 

על ידי ההיפוך, להתחזק בשמחת עבודת ה' גם 

 מתוך היסורים.

איך אפשר לשמוח כשעושים 
 תשובה?

מתנאי התשובה ההכרחיים, לבכות ולהאנח 

במרירות נפש על שהמרה רצון בוראו, שיתחרט 

מעומק לבו על מעשיו, ואם כן איך מלמדנו 

 התפארת שלמה שיעשה זאת בשמחה?

שליט"א, על פי משל, ביאר הרב שמחה כהן 

לאדם שלא יכל להתרחץ שבוע, אנשים שעברו 

לידו עיקמו את אפם, אחרי שבועיים שלא 

אנשים השתדלו שלא לעבור לידו.  –התרחץ 

כל מי שראהו מרחוק  –אחרי שלושה שבועות 

 עבר למדרכה ממול...

רק אחרי חודש ימים התאפשר לו להתרחץ. 

שפשף  הוא מיד נכנס למרחץ, ובכוחות לא לו

ומירק את גופו, במאמצים עליונים הסיר ושטף 

את הזיעה האופפת אותו. למרות שהדבר דרש 

ממנו לעשות פעולות מכאיבות המצערות אותו, 

מכל מקום שמח בכל לב על שיכול הוא סוף סוף 

 להשתחרר מהזיעה ומן הריחות הלא נעימים...

 –כן החוטא, הבה נתאר שה' היה אומר לנו 

עליו לשאת עונש כבד!  –לו מנוס מי שחטא אין 

 כמה צער היה לחוטא...

עשו תשובה  –כעת בא ה' יתברך ואומר לנו 

ויתכפר לכם! למרות שזה לא קל, למרות שזה 

דורש מאמץ וכוחות רבים, מכל מקום אנו 

שמחים שיש לנו אפשרות "להשתחרר" מן החטא 

ולנקות את עצמנו ולשוב אל בוראנו. זו השמחה 

 שבתשובה! 

 שמחה מסלקת את הקללותה
רש"י )במדבר כט, יח( מביא, שאמרו חז"ל 

שבחג הסוכות מקריבים ישראל תשעים ושמונה 

כבשים, לכפר על תשעים ושמונה הקללות 

 שבפרשת כי תבא.

מבאר האבני נזר )מובא בספר שם משמואל, 

סוכות תרע"ג ד"ה ברש"י, בשם אביו( שעל ידי 

ות השמחה בזמן שמחתנו, מתכפרות הקלל

 הבאות על חסרון השמחה.

 למה אין האדם שמח בעבודת ה'?
את הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ה' 

אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל", מפרש 

המשך חכמה, שהסיבה שלא עבדת את ה' 

היא בגלל שהיתה לך שמחה וטוב לב  –בשמחה 

אנשים  –מרוב כל, כי בטבעם של דברים 

נתן לך ה'  שמחים מריבוי הטובה, אך לא כן

אלא שצריך לחיות במידת ההסתפקות,  –אלקיך 

השמח בחלקו"  –וכדברי חכמינו "איזהו עשיר 

)אבות פ"ד מ"א(, ומה שנאמר בתחילת הפרשה 

"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך" )כו, 

יא(, פירושו שהשמחה צריכה להיות בגלל 

ודאי מצאת חן בעיניו  –שמכיון שה' נתן לך 

 ועל כך תשמח! –ן לפניו ואתה הגו

ומסיים המשך חכמה: והגדולה שבטובות 

שהטיב בהן הבורא לאדם, היא התורה הנתונה 

לנו, על זה צריך האדם לשמוח ולתת שבח 

והודיה לה' מעומק הלב, ולהתנחם בזה על כל 

 מדוי לבו המעיקים לו. כי היא לנו עוז ואורה!

 שבת שלום ומבורך!

 

 בלומנטל  לתגובות: הרב ישראל חיים

 צירופי אותיות
י הצרופים והגימטריאות ״ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא ע

וראשי פסוקים וסופי  וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות והתמורות

לאין  פ דרכים אלו״יתחלפו ע ׳וכו פסוקים ודלוג אותיות וצירוף אותיות

ה כל הצרופים וקיבל מורה על כבוד התורה ומעלתה שנתגשמה ׳וכו סוף

 (סח 'ב עמ״פרדס רמונים ח) שיכולים להיות בעולם

 הרה"ק רבי שלמה מזועהיל זי"ע
 ַעד ַךכֹתוֹ אְֹתךָ ֶאת ַהָדֶבר  ְבךָ  ה"הויַיְדֵבק 

ה ִרְׁשתָ ָׁשָלה לְ ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ׅשָתה ָבא 

 )דברים כח, כא( 

ה' בך את  וז"ל: ידבק ,מאור ושמשמובא ב

הדבר עד כלותו אותך וגו'. הנה ידוע מספרים 

אשר בכל הקללות האלו  ,הקדושים ומזוהר חדש

רומזים בהם נחמות גדולות ורב ברכות לבני 

ישראל. ואף אנו נאמר לבאר בפסוק זה שהבטיח 

הקב"ה לעבדיו הצדיקים המתהלכים לפניו 

יותר  בודתםומתדבקים בו שיחשוק בהם ובע

מעבדות כל צבאות מעלה המשבחים ומהללים 

לפניו יתברך. וזהו אומרו ידבק ה' בך פירוש 

שתהיה מדובק בו יתברך על ידי מחשבותיך 

הקדושים, את הדבר, מלת את פירושו עם כמו 

ויהי ה' את יוסף )בראשית לט, ב(, וביאורו שעם 

דיבוריך הקדושים ותפילתך הזכה תהיה מדובק 

ך הוא. עד כלותו אותך פירוש כמו ברו ףבאין סו

כלתה נפשי )תהלים פד, ג(, ופירוש כלותו לשון 

גודל החשוקה והחפיצה עד שיחפוץ בך ה' 

יתברך מעל האדמה השפלה אשר אתה בא שמה 

שמגודל דביקותך לרשתה. גם ירמוז בלשון כליון 

 עכ"ל. תהיה בטל ממציאות נגד כבודו יתברך

גם זה  באמתוז"ל: וזרע קודש ועד"ז כתב ב

הדיבור שמדבר האדם כן לפניו יתברך, זה 

בעצמו גם כן בעזרתו ית"ש, שהוא ית"ש מדבק 

ושולח את הדיבורים אלו בפיו. וזהו שנאמר 

ידבק ה' בך את הדבר, פירוש שישלח וידבק בך 

הדבר, פירוש דברים טובים, עד כלותו אותך, 

לשון כלתה נפשי )תהלים פד, ג(, תשוקה, 

, על דרך )דברים י, טו( רק שיחשוק אותך

 עכ"ל.  באבותיך חשק ה' וגו'

וידוע גודל בחינת הדביקות בהתפשטות 

הגשמיות וכלות הנפש של הרה"ק רבי שלמה 

מזוועהיל זי"ע מובא בספר צדיק יסוד עולם וז"ל 

ידוע הוא הסיפור על רבינו הרבי רבי שלמה 

שלאחר שהגיע לארץ הקודש,  –מזוויל זי"ע 

השיל מעצמו את עטרת ההנהגה בשנת תרפ"ו 

וחי בהעלם ובהצנע במשך כשלש שנים, עד 

שנתגלה טבעו בעולם על ידי ההשגחה. רבינו 

קבע משכנו בעיר העתיקה בירושלים בבית 

צנוע, בחצר ביתו של רבי ישראל שוחט זצ"ל, 

שהיה הגבאי של בית הכנסת "תפארת ישראל", 

כפי שנקרא בית הכנסת הידוע של ניסן בק 

רבינו היה מתפלל בבית  –ר העתיקה בעי

הכנסת של ניסן בק, והנה באחד הערבים, לאחר 

תפלת ערבית, הציבור עזב זה כבר את בית 

הכנסת והגבאי רבי ישראל שוחט רצה לסגור 

את בית הכנסת, אולם ראה את רבינו, שהיה אז 

עלום ומכוסה מבלי שידעו את זהותו עומד ניצב 

ף אל הר הבית, אל ליד חלון בית הכנסת, המשקי

מקום המקדש, רגלו האחת על הספסל ורגלו 

השניה על הרצפה, עומד צמוד מבט, משקיף 

בעד החלון, הגבאי, רבי ישראל שוחט, רצה 

לסגור את דלת בית הכנסת, כפי שהיה דרכו 

להשכים קום לתפילת ותיקין, קרב לחלון לנסות 

לזרז את היהודי הזוועהילאי, אולם כשנוכח 



העמוק, מופשט לחלוטים מכל הסובב, בריכוזו 

לא אגר עוז להפריע לו, והניח את המנעול על 

השולחן ליד רבינו, קורא לעברו לנעול את בית 

הכנסת עם יציאתו. הגבאי עזב את בית הכנסת 

משאיר את רבינו עומד ליד החלון רגלו האחת 

 על הספסל, עומד ומשקיף אל הר הבית.

י, למחרת, כשהגיע רבי ישראל שוחט, הגבא

לתפלת ותיקין, נדהם למצוא את בית הכנסת 

פתוח לרווחה. הדלת אינה נעולה כלל. כשנכנס 

לבית הכנסת מצא את רבינו, היהודי 

הזוועהילאי, שכנו העלום, עומד עדיין ליד 

החלון, באותו מצב אותו השאיר אמש, רגלו 

האחת עד הספסל ורגל אחת על הרצפה, עומד 

ולו דביקות ולהב... ומשקיף אל הר הבית, כ

 המנעול נמצא עדיין מונח על השלחן, ע"כ.

והנה בפסוק זה שהוא בחי' אור הדביקות 

בהוי"ה עד כלות הנפש, ועליה לארץ ישראל, 

מצינו נרשם ע"ד הדילוג הרה"ק רבי שלמה 

ושמו רבי שלמה ב"ר מרדכי ב"ר  –מזועהיל זי"ע 

משה ב"ר יחיאל מיכל זי"ע. ונ"ל לפרש התיבות 

יית לזעוה ע"ד הברכה מלשון פחד אלקים וה

 וק"ל. 
ְלטוָֹבה ִבְפִרי ִבְטְנָך וִבְפִרי ְבֶהְמְתָך וִבְפִרי ' ְוהוִֹתְרָך יייא 

' ִיְפַתח יייב : ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלךְ ' ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ייׅשְדָמֶתָך 

ְך ֵאת ֶאת ַה׃ָשַמִים ָלֵתת ְמַטר ׅשְרְצָך ְבִעתוֹ וְלָברֵ  ְלָך ֶאת אוָֹצרוֹ ַהחוֹב

' וְנָתְנָך יייג : ָךל ַמֲעשֵֹה ָיֶדָך ְוִהְלִויָת גוִֹים ַרִבים ְוׅשָתה לֹא ִתְלֶוה

ַמע ֶאל ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא ִתְהֶיה ְלָמָחה ִךי ִתׁשְ 

ְולֹא יד : ֲאֶׁשר ׆שנִֹכי ְמַצְוָך ַהטוֹם ִלְׁשמֹר ְוַלֲעשֹוֹת קיךאל' ִמְצוֹת יי

ול ם ֲאֶׁשר ׆שנִֹכי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ַהטוֹם ָיִמין ושְֹמֹאָבִריַהדְ  ָתסור ִמָךל

 ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְׁשַמע ְבקוֹלטו : ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם אלהיםָלֶלֶכת ׅשֲחֵרי 

ִכי ְמַצְוָך ִלְׁשמֹר ַלֲעשֹוֹת ֶאת ָךל ִמְצוָֹתיו ְוֺחקָֹתיו ֲאֶׁשר ׆שנֹ אלקיך' יי

׆שרור ׅשָתה ָבִעיר טז : ַהטוֹם וָבאו ָעֶליָך ָךל ַהְקָללוֹת ָהֵאֶכה ְוִהשִֹיגוךָ 

ְנָך טְ ִרי בִ ׆שרור פְ יח : ׆שרור ַטְנֲאָך וִמְׁשׅשְרֶתךָ יז : ְו׆שרור ׅשָתה ַבשֶָֹדה

׆שרור ׅשָתה ְבבֶֹאָך יט : וְפִרי ׅשְדָמֶתָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְתרֹת צֹאֶנךָ 

ת ְבָך ֶאת ַהְלֵאָרה ֶאת ַהְלהוָמה ְואֶ ' ְיַׁשַכח ייכ : ְו׆שרור ׅשָתה ְבֵצאֶתךָ 

ָבְדָך ַמֵהר ד אֲ ַהִלְגֶעֶרת ְבָכל ִמְׁשַלח ָיְדָך ֲאֶׁשר ַתֲעשֶֹה ַעד ִה׃ָשֶמְדָך ְועַ 

ְבָך ֶאת ַהָדֶבר ַעד ' ַיְדֵבק ייכא : ִמְפֵני רַֹע ַמֲעָלֶליָך ֲאֶׁשר ֲעַזְבָתִני

' ַיְךָכה ייכב : ִרְׁשָתהָׁשָלה לְ  ֲאֶׁשר ׅשָתה ָבא ַךכֹתוֹ אְֹתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמה

וָך וַב׃ִשָדפוֹן וַבֵטָרקוֹן וְרָדפַב׃ַשֶחֶפת וַבַקַדַחת וַבַדֶכֶקת וַבַחְרֺחר וַבֶחֶרב 

ֲאֶׁשר  ְוָהיו ָׁשֶמיָך ֲאֶׁשר ַעל רֹאְׁשָך ְנחֶׁשת ְוָה׆שֶרץכג : ַעד ׆שְבֶדךָ 

ם ֵיֵרד ֶאת ְמַטר ׅשְרְצָך ׆שָבק ְוָעָפר ִמן ַה׃ָשַמיִ ' ִיֵתן ייכד : ַתְחֶתיָך ַבְרֶזל

ֵתֵצא  ֶאָחד ִנָגף ִלְפֵני אְֹיֶביָך ְבֶדֶרךְ  ה"הוי ִיֶתְנךָ כה : ָעֶליָך ַעד ִה׃ָשְמָדךְ 

: ְלכֹל ַמְמְלכוֹת ָה׆שֶרץ ְלַזֲעָוהָתנוס ְלָפָניו ְוָהִייָת  ְדָרִכיםֵאָליו וְבִׁשְבָעה 

ַמת ָה׆שֶרץ ְוֵאין 1ַה׃ָשמָלְתָך ְלַמֲאָכל ְלָכל עוֹף ִנבְ ְוָהְיָתה כו  ִים וְלֶבה 

ֶׁשר לֹא ִבְׁשִחין ִמְצַרִים וַבְטחִֹרים וַבָגָרב וֶבָחֶרס אֲ ' ַיְךָכה ייכז : ַמֲחִריד

 כט: ְבִׁשָגעוֹן וְבִעָורוֹן וְבִתְמהוֹן ֵלָבב' ַיְךָכה ייכח : תוַכל ְלֵהָרֵפא

 ֲאֵפָלה ְולֹא ַתְצִליַח ֶאת1רבְוָהִייָת ְמַמ׃ֵשׁש ַבָצֳהַרִים ַךֲאֶׁשר ְיַמ׃ֵשׁש ָהִעֵו

ִא׃ָשה ל : ְדָרֶכיָך ְוָהִייָת ׅשְך ָעׁשוק ְוָגזול ָךל ַהָטִמים ְוֵאין מוִֹׁשיעַ 

ם ִתַחע ְולֹא ְת׆שֵרשֹ ְוִאיׁש ׅשֵחר ִיְׁשָךֶבָםה ַבִית ִתְבֶנה ְולֹא ֵתֵׁשב בוֹ ֶךרֶ 

ול זָך גָ ׁשוְֹרָך ָטבוַח ְלֵעיֶניָך ְולֹא תֹאַכל ִמֶלםו ֲחמֹרְ לא : ְתַחְכֶלםו

לב : יעַ ִמְכָפֶניָך ְולֹא ָיׁשוב ָלְך צֹאְנָך ְנֺתנוֹת ְלאְֹיֶביָך ְוֵאין ְלָך מוֹׁשִ 

ָךל  ָבֶניָך וְבנֶֹתיָך ְנֺתִנים ְלַעם ׅשֵחר ְוֵעיֶניָך רֹאוֹת ְוָכלוֹת ֲאֵליֶהם

 :ַהטוֹם ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדךָ 

 משה - בן -  זועהל - מרדכי - אחד - ה"הוי

 - בר - שלמה - רבי - רבי( 11)בדילוג מספר  -

ַלֲאבֶֹתיָך ' ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע יי - מרדכי

)בדילוג  ְלָך ֶאת אוָֹצרוֹ ַהחוֹב' ִיְפַתח יי ָלֶתת ָלךְ 

( )ואם נדלג עוד פעם כמספר הזה 110מספר 

ָבֶניָך וְבנֶֹתיָך ְנֺתִנים ְלַעם ׅשֵחר נמצא הכתוב 

ֵאל ְוֵעיֶניָך רֹאוֹת ְוָכלוֹת ֲאֵליֶהם ָךל ַהטוֹם ְוֵאין לְ 

שכן עלה -וידוע שכן היה שבע שנים ָיֶדָך 

 במחשבה(.  
 ְוָהְיָתה ִנְבָלְתָך ְלַמֲאָכלכו : ְלכֹל ַמְמְלכוֹת ָה׆שֶרץ ֲעָוהַזלְ ְוָהִייָת 

ִבְׁשִחין ' ַיְךָכה ייכז : וְלֶבה ַמת ָה׆שֶרץ ְוֵאין ַמֲחִרידְלָכל עוֹף ַה׃ָשמִים 

' ַיְךָכה ייכח : ִמְצַרִים וַבְטחִֹרים וַבָגָרב וֶבָחֶרס ֲאֶׁשר לֹא תוַכל ְלֵהָרֵפא

ֲאֶׁשר ְוָהִייָת ְמַמ׃ֵשׁש ַבָצֳהַרִים ךַ  כט: ְבִׁשָגעוֹן וְבִעָורוֹן וְבִתְמהוֹן ֵלָבב

וק ְוָגזול ֲאֵפָלה ְולֹא ַתְצִליַח ֶאת ְדָרֶכיָך ְוָהִייָת ׅשְך ָעׁש1ָהִעֵורבְיַמ׃ֵשׁש 

ַבִית  ִא׃ָשה ְת׆שֵרשֹ ְוִאיׁש ׅשֵחר ִיְׁשָךֶבָםהל : ָךל ַהָטִמים ְוֵאין מוִֹׁשיעַ 

ָך ׁשוְֹרָך ָטבוַח ְלֵעיֶנילא : בוֹ ֶךֶרם ִתַחע ְולֹא ְתַחְכֶלםוִתְבֶנה ְולֹא ֵתֵׁשב 

 ול ִמְכָפֶניָך ְולֹא ָיׁשוב ָלְך צֹאְנָך ְנֺתנוֹתזגָ  ְולֹא תֹאַכל ִמֶלםו ֲחמְֹרךָ 

יָך ָבֶניָך וְבנֶֹתיָך ְנֺתִנים ְלַעם ׅשֵחר ְוֵעינֶ לב : ְלאְֹיֶביָך ְוֵאין ְלָך מוִֹׁשיעַ 

ְפִרי ׅשְדָמְתָך ְוָכל לג : רֹאוֹת ְוָכלוֹת ֲאֵליֶהם ָךל ַהטוֹם ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדךָ 

ל ַהָטִמים: ְיִגיֲעָך יֹאַכל ַעם ֲאֶׁשר לֹא ָיָדְעָת ְוָהִייָת ַרק ָעׁשוק ְוָרצוץ ךָ 

ע ַיְךָכה יי' ִבְׁשִחין רָ לה ְוָהִייָת ְמֺׁשָגע ִמַלְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִתְרֶאה: לד 

ְלָך ְוַעד ַעל ַהִבְרַךִים ְוַעל ַה׃שַֹקִים ֲאֶׁשר לֹא תוַכל ְלֵהָרֵפא ִמַךף ַרגְ 

 וֹי ֲאֶׁשריוֵֹלְך יי' אְֹתָך ְוֶאת ַמְלְךָך ֲאֶׁשר ָתִקים ָעֶליָך ֶאל גלו ָקְדֳקֶדָך: 

לז ֲאֵחִרים ֵעץ ָו׆שֶבן:  אלהים ׃ָשםַוֲאבֶֹתיָך ְוָעַבְדָת לֹא ָיַדְעָת ׅשָתה 

לח ְגָך יי' ָׁשָלה: ְוָהִייָת ְלַׁשָלה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְבכֹל ָהַעִלים ֲאֶׁשר ְיַנהֶ 

ְךָרִמים לט ֶזַרע ַרב תוִֹציא ַהשֶָֹדה וְמַעט ֶתא סֹף ִךי ַיְחְסֶלםו ָהׅשְרֶבה: 

מ ְולֹא ֶתא גֹר ִךי תֹאְכֶלםו ַהתָֹלַעת:  ִתַחע ְוָעָבְדָת ְוַיִין לֹא ִתְׁשֶתה

ָבִנים מא ֵזיִתים ִיְהיו ְלָך ְבָכל ְגבוֶלָך ְוֶׁשֶמן לֹא ָתסוְך ִךי ִי׃ַשל ֵזיֶתָך: 

 ָךל ֵעְצָך וְפִרי ׅשְדָמֶתךָ מב וָבנוֹת תוִֹליד ְולֹא ִיְהיו ָלְך ִךי ֵיְלכו ַב׃ֶשִבי: 

ה ְוׅשָתה ַהֵגר ֲאֶׁשר ְבִקְרְבָך ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַמְעָלה ָלְעלָ מג : ְיָיֵרׁש ַהְצָלַצל

 הוא ַיְלְוָך ְוׅשָתה לֹא ַתְלֶוםו הוא ִיְהֶיה ְלרֹאׁשמד ֵתֵרד ַמָחה ָלָחה: 

וָבאו ָעֶליָך ָךל ַהְקָללוֹת ָהֵאֶכה וְרָדפוָך מה ֶיה ְלָזָנב: הְ ְוׅשָתה תִ 

 ִלְׁשמֹר ִמְצוָֹתיו אלקיךַעד ִה׃ָשְמָדְך ִךי לֹא ָׁשַמְעָת ְבקוֹל יי'  ְוִהשִֹיגוךָ 

מז  ְוָהיו ְבָך ְלאוֹת וְלמוֵֹפת וְבַזְרֲעָך ַעד עוָֹלם:מו ְוֺחקָֹתיו ֲאֶׁשר ִצָוְך: 

ְבשְִֹמָחה וְבטוב ֵלָבב ֵמרֹב ךֹל:  אלקיךַתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָת ֶאת יי' 

וְבֵעירֹם  ָעַבְדָת ֶאת אְֹיֶביָך ֲאֶׁשר ְיַׁשְכֶחםו יי' ָבְך ְבָרָעב וְבָצָמאוְ מח 

ִישָֹא יי' מט וְבחֶֹסר ךֹל ְוָנַתן עֹל ַבְרֶזל ַעל ַצָואֶרָך ַעד ִהְׁשִמידוֹ אָֹתְך: 

ר לֹא ׁשֶ ָעֶליָך גוֹי ֵמָרחֹק ִמְקֵצה ָה׆שֶרץ ַךֲאֶׁשר ִיְדֶאה ַהָםֶׁשר גוֹי אֲ 

א ִישָֹא ָפִנים ְלָזֵקן ְוַנַער לֹא לֹגוֹי ַעז ָפִנים ֲאֶׁשר נ ִתְׁשַמע ְלׁשֹנוֹ: 

 ָיחֹן

 זיעועכי"א. (302)בדילוג מספר  ל-ה-י-ו-ז

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

 

לתגובות: הגה"ח ר' יואל טייטלבוים שליט"א, 

  מח"ס 'כבודו מלא עולם' ושא"ס )ויליאמסבורג(

 צלותי ובעותי
 מאמר שני –מבוא לעולם שכולו תפילה 

 מהי נחיצות התפילה, ומנין? 
תפילה היא מן היסודות שהכל עומד עליהם, 

כמו שעל לימוד תורה עומד העולם, וכמשנה 

באבות )פ"א מ"ב( שמעון הצדיק היה משיירי 

כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה 

ועל העבודה דברים העולם עומד, על התורה 

ועל גמילות חסדים. ופירוש על העבודה היינו 

על עבודת הקרבנות בבית המקדש, ובזמנינו 

 שאין קרבנות, הכוונה לעבודת התפילה.

הן בעבודת ה' והן בהצלחת האדם בכל  

ענייני חייו הרוחניים והגשמיים, הכל עובר דרך 

התפילה, ורואים זאת מהגמרא, מה יעשה אדם 

אדם ויעשיר, מה יעשה אדם  ויחכם, מה יעשה

ויהיו לו בנים זכרים? יבקש רחמים ממי 

שהחכמה והעושר והבנים שלו. ובלי זה לא סגי, 

וכל שכן שבעת צרה כמו שראינו בכל הדורות, 

", ַיִציֵלם ִמְלצוקוֵֹתיֶהם ָלֶהם ַבַצר ה' ֶאל ַוִטְצֲעקו"

וכמו שאומר הפלא יועץ, והנה פשט תבת 

''צעקה'' הוא: שירים קול בתפלה מתוך קירות 

 לבו.

 כך השפע–לפי ההתעוררות 
הרמח"ל בדרך ה' כותב, ענין התפילה הנה  

הוא מן הסדרים שסדרה החכמה העליונה, שכל 

הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך וצריך 

שיתעוררו לו ויבקשו פניו. וכפי התעוררותם כך 

ימשך השפע אליהם. וב' דרכים אנו רואים. א. 

שמה שאדם צריך ומכח מעשיו וזכויותיו לא 

התפילה יוכל להפיק  היה ראוי שיקבל, על ידי

רצון מה' ולהשיג מבוקשו, ב. ובתפילה יש סוד 

שתפילה זה שער ודלת לאוצרות שמים. וגם אם 

אדם זכאי וכל הטוב עומד ומוכן עבורו, לא יבוא 

לו הטוב אלא על ידי התפילה ובלי זה לא יצא 

 שום דבר לפועל. 

 השפע יורד רק על ידי תפילה
 ַהָׄשֶדה ִׂשיחַ  ְוכֹלוכמו שכתוב בבראשית "

ו' כי לא המטיר ה' אלוקים וג ָב׆שֶרץ ִיְהֶיה ֶטֶרם

על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה" 

)בראשית ב, ה(. ומפרש רש"י: על פתח הרקיע 

עמדו לפי שאדם אין לעבוד את האדמה. וכשבא 

אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם 

וירדו וצמחו האילנות והדשאים כיון שאדם 

 הכיר בטובתן של גשמים התפלל.

מיר, שזה כלל גדול אומר הרב ירוחם מ

בבריאה כולה, שכל הבריאה כולה ממתנת 

ומחכה לתפילה, ואף שהכל כבר מוכן להיכנס 

לעולם המציאות בפועל, עדיין צריכים לתפילה. 

ולמדים אנו מכאן שלא מקבלים שום שפע בלי 

שיבקש זאת בתפילה, וזה יסוד גדול בענין 

 התפילה. 

 אין סיבה להתיאש
 שום אין לעולם נוסף: יסוד מכאן למדנו ועוד

 האמהות שהרי. להתפלל מהתקווה מונעת סיבה

 ובכל, רחמה ניטל אף אמנו ושרה היו, עקרות

 אנו רחוקים כמה ונראה. "'לה יצחק "ויעתר זאת

 ל"ע משותק אדם נראה אם שהרי, זו מאמונה

 עליו להתפלל דעתנו על היעלה, ברגליו ונכה

  האדם? ככל וילך רגליו על שיקום ולברכו

 אמר אברהם, הקדושים באבות מצינו וכן

 אין עקרה ושרה ערירי' הולך ואנכי לי תתן 'מה

 גבי. בתפילה אלא בן להם ניתן ולא, ולד לה

 אשתו לנכח לה' יצחק 'ויעתר נאמר ורבקה יצחק

 וכן. בתפילה והפציר שהרבה הוא' עקרה כי

 לאה שנואה כי' ה 'וירא כתיב, ורחל בלאה

 שאמרה עד עקרה' ורחל רחמה את ויפתח

 שהתפלל, יעקב וגבי". בנים לי הבה" ליעקב

 .ובנימין יוסף בצרת וכן, בשכם עשיו בצרת

 לאבות להם היה לא וכי ירוחם' ר ותמה

 בלא לכלום זכו לא כ"ואעפ? זכויות ולאמהות

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_1.htm%23E847,0,א%20-%20כֹּחָהּ%20שֶׁל%20תְּפִלָּה%5e%5e261585!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_1.htm%23E847,0,א%20-%20כֹּחָהּ%20שֶׁל%20תְּפִלָּה%5e%5e261598!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_1.htm%23E847,0,א%20-%20כֹּחָהּ%20שֶׁל%20תְּפִלָּה%5e%5e261602!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_1.htm%23E847,0,א%20-%20כֹּחָהּ%20שֶׁל%20תְּפִלָּה%5e%5e261605!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_1.htm%23E847,0,א%20-%20כֹּחָהּ%20שֶׁל%20תְּפִלָּה%5e%5e261613!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_1.htm%23E847,0,א%20-%20כֹּחָהּ%20שֶׁל%20תְּפִלָּה%5e%5e261619!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_1.htm%23E847,0,א%20-%20כֹּחָהּ%20שֶׁל%20תְּפִלָּה%5e%5e261637!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_0.htm%23E4,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e4363!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_0.htm%23E4,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e4369!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_0.htm%23E4,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e4376!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_0.htm%23E4,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e4386!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_0.htm%23E4,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e4386!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_0.htm%23E4,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e4392!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20271/Temp/his_temp_1_0.htm%23E4,0,בראשית%20פרק-ב%5e%5e4400!


וישמע " נאמר מצרים בגאולת וכן, תפילה

 נאמר העגל ובמעשה", אלקים את נאקתם

 וכן, משה שהתפלל אחרי רק" כדברך סלחתי"

 .ובקורח במרגלים

 כל הוחקקה שכן איך להשתומם, יש אם כן

 על עומד שהכל יצירתה ועיקר כולה, הבריאה

 לא הישג, יהיה לא כן ולמרות הקרקע, פני

 ויקח אדם שיבוא עד בגשמיות, ולא ברוחניות

 תפילה. על ידי הקרקע מפתח

 

  לתגובות: הרב אריאל מייזליש

 קרסים
 החיבור לאדון הכל

 
 המצוקות התדירות

"התאוה משתמשים בה תדיר במזון הגוף, 

ולא תרפה מהעבודה לילה ויום והשכל אין 

משתמשים בו אלא במה שהוא מועיל לתאוה. 

וידוע כי הכלים שמשתמשים בהם תמיד על 

דרך הטבע, מוסיף תיקונם ומתחזקים מעשיהם, 

ין יפסדו ויחלשו, והד –וכאשר ימעט שימושם 

נותן שתתחזק כוחות התאוה הגופנית 

שמשתמשים בה תמיד, ויחלש כח ההכרה 

שבשכל מפני מיעוט השימוש בו" )חובות 

 הלבבות שער שלישי פ"ב(

אם היו שואלים אותנו מה מהוה 'איום 

ממשי' לחיינו האם מצוקת הדיור או האיום 

האיראני? מסתבר שהיינו כולנו תמימי דעים, 

כי האיום האיראני חמור יותר והוא מהוה סכנה 

קיומית לחיינו. מדוע אם כן מצוקת הדיור 

מעסיקה אותנו הרבה יותר ומדירה שינה 

 מעינינו בכל שעה. 

ע האיחור של האוטובוס בבוקר, כמו כן, מדו

או הפקק הבלתי נסבל בשעות הצהריים, 

מעסיקים אותנו הרבה יותר מאשר האיום 

האיראני, ואפילו מהבעיה הפלסטינית שהיא 

 ללא ספק מציקה יותר?

התשובה, כי האדם מועסק, ממה שחווה 

ברגע זה, וככל שהחוויות ממאורע מסוים גדלות, 

ף אם בהגיון אמור הרי זה מעסיק אותו יותר, א

 הדבר להציק פחות מבעיות חמורות אחרות. 

האיום האיראני, עם כל מפלצתיותו, אינו 

ממלא את חושינו כמעט, ביחס לבעיה הכלכלית 

 או לאיחור של האוטובוס וכדו'. 

אך נדמה רק לעצמנו, כי היינו יושבים בכל 

יום במשך שעה שלמה ושומעים הרצאות 

ני, ההרצאות היו בנושא סכנת האיום האירא

מלוות במצגות, במפות, בידיעות מודיעיניות, 

ציטוטים וכו' וכו', האם היינו נשארים אדישים 

 כמו ברגע זה? או שמשהו בכל זאת היה זע בנו?

זו, אבל ממש זו, המטרה של התפילה, 

לשמר את התורה, לימוד ספרי המוסר, וכו' וכו': 

את  , לזכור אותו, לזכורהקשר עם הבורא ית"ש

מצוותיו, לזכור את חסדיו הגדולים שעשה עמנו, 

ולזכור כי אנו רק בפרוזדור ועלינו להתקין 

 עצמנו להכנס לטרקלין. 

אלו ממש דברי הרמב"ם בהלכות ברכות: 

"ברכות רבות תקנו חכמינו דרך שבח והודיה 

ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד, אף על 

כל פי שלא נהנה ולא עשה מצוה. נמצאו 

הברכות כולן שלשה מינין ברכות ההניה ברכות 

המצוות וברכות ההודאה, שהן דרך שבח והודיה 

ובקשה כדי לזכור את הבורא תמיד וליראה 

 ממנו".

בקהילות רבות אף העלו על נס את 

החשיבות העצומה בייחוד שעה מסוימת לקשר 

אישי עם הבורא, או לחשבון נפש, וכדומה, 

הוסיף בחיינו שעות כשמטרת הכל היא אחת, ל

איכות של קשר עם הרבש"ע, כנגד שעות 

העיסוק בהוויות וחוויות העולם הזה שעלולות 

 לתפוס את כל חושינו. 

 מגדל הצעצועים
ידוע המעשה עם בנו של הגרף פוטוצקי 

לפני שעלה על המוקד, בקשו ממנו התליינים 

שלא ינקום בהם מעלמא דקשוט... במקום 

דק: בן מלך שיחק תשובה סיפר להם גר הצ

בצעצועים עם בן המיניסטר, סתר לו חבירו את 

השחקים מצעצועיו, ובן המלך הרהר -מגדל

אנקום בו את  –בליבו: כשאגדל ואהיה מלך 

נקמתי על שסתר את המגדל שלי. אולם, 

כשאביו מת והושיבוהו על כסא המלוכה, בז 

מכבר בלבו לשטויות ולצעצועים, ולא עלה 

בלבו לזכור לידידו חטאת אפילו שמץ מחשבה 

נעורים. כשבאים לשם, לעלמא דקשוט, הרי כל 

ענייני צער הגוף נחשבים כחורבן מגדל 

 הצעצועים )ממעינות הנצח(.

 מה ההסבר למעשה זה?

הצעצוע, בו -ילדים כל חייהם זה מגדל

מונחים הם וכל חושיהם. רואים איך ילדים 

מתווכחים על ניצוח במריבה, במשחק, ובכל 

 כל חושיהם ועולמם מתמקד בזה כרגע. דבר,

 מדוע?

כי השגותיו של הילד מצומצמות, ואין לו 

עדיין את היכולת לתפוס דברים גדולים יותר, 

על כן הוא רואה רק את מה שלפניו, מה שאצל 

 זה כל עולמו... –גדול נחשב כשטויות, אצלו 

וכמו כן רואים גם במימד בחינת העתיד 

הכי רחוק שהם  אצל ילדים קטנים, הטווח

יכולים לתת עליו את הדעת הוא שבועיים או 

 שלשה... 

עלינו לראות את עצמינו ביחס לאנשים 

הגדולים באמת, הרואים את עולמם בחייהם 

ומבינים כי העולם הזה אפס ותוהו, ומשקיעים 

את כל עולמם בעתיד הנצחי, נגיע להכרה 

שהויות העולם הזה הינן בדיוק כמו מגדל 

הילד הקטן, שסבור שאם יפול  הצעצוע של

המגדל, זהו האסון הגדול ביותר שיכול 

 להתרחש...

 

מתוך ספר שי"ל בע"ה,  לתגובות: הרב א.ל.

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 המידות בראייה הלכתית
ִךי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצוֹת ה' א לֶֹקיָך ְוָהַלְכָת 

 ִבְדָרָכיו )כח, ט(

וק, הליכה בדרכי ה' הינה למבואר בפס

מצוה. ולפי זה, תיקון המידות הינו לכאורה 

מצות עשה, וכן התנהגות במידות רעות הינה 

איסור תורה. אף לימוד מוסר להיישיר המידות 

 הינו אם כן סרך דאורייתא. 

דהנה, רבותינו דרשו מפסוק זה: מה הוא 

רחום אף אתה רחום וכו', וכתב הרמב"ם בספר 

ין ח( ציוונו להדמות בו יתעלה לפי המצוות )עש

יכולתנו, והוא אומרו 'והלכת בדרכיו', ובא 

בפירוש זה 'מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה 

היה רחום, מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה 

חנון וכו''. וכבר נכפל הציווי הזה בלשון אחר 

ואמר )פר' ראה( 'אחרי ה' אלקיכם תלכו' ובא 

ינו להדמות בפעולות הפירוש )סוטה יד.( שעני

ל -הטובות והמידות החשובות שיתואר בהם הא

יתעלה. עכ"ל. נמצא שההנהגה ברחמנות ועשייה 

 וגמילות חסדים, הינה מצות עשה מן התורה.

וכדברי הרמב"ם כתב גם הרא"ה בספר 

החינוך )מצוה תריא(, והוסיף: והענין כולו לומר 

'שנלמד נפשנו ללכת בפעילות טובות כאלו 

ומידות נכבדות' וכו'. וסיים )שם(: ונוהגת מצוה 

זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר 

על זה ואינו משתדל להישיר דרכיו, ולכבוש 

ל -יצרו, ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת הא

ולקיים המצוה הזאת, ביטל עשה זה, עכ"ל. ועיין 

 היטב עוד בדברי החינוך )מצ' שפז ותיח(.

 ת כלולים בתרי"ג מצוותאם המידו
ואולם ראה דברי רבנו חיים ויטאל, שכתב 

בספרו שערי קדושה )שער השני( וזה לשונו: 

והנה בנפש הזה תלויות המידות הטובות 

והרעות, והן כסא ושורש אל הנפש העליונה 

השכלית אשר בה תלויין תרי"ג מצות התורה. 

ולפיכך אין המידות מכלל התרי"ג מצות, ואמנם 

הכנות' עיקריות אל תרי"ג המצות, בקיומן הן '

או בביטולם וכו', כי להיותם עיקרים ויסודות 

לא נמנו בכלל תרי"ג המצות התלויות בנפש 

השכלית. ונמצא כי יותר צריך ליזהר ממידות 

הרעות, יותר מן קיום המצות עשה ולא תעשה 

כי בהיותו בעל מידות טובות בנקל יקיים כל 

ושם הזכיר ענין כעס ענוה המצוות וכו', עכ"ל. 



וקפידה. נמצא לדבריו שהמידות הן צריכות 

'לפני' קיום המצות, וצריך להזהר בהן עוד יותר, 

ולדעתו אינן ממש מן התרי"ג. וה' יתברך יזכנו 

 לתקן כל דרכינו ומעשינו.

 רז אלעזר , הרב'ומבורך שלום שבת' בברכת
 

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

ת מציון "ס שו"וראש כולל פלא יועץ, מחציון 

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו
 ראשית  –מחיית עמלק וביכורים 

ל וגו'. ְוָהָיה ְבָהִניַח ה' א לֶֹקיָך ְלָך ִמךָ ָזכוֹר  

ְלָך  אְֹיֶביָך ִמָמִביב ָב׆שֶרץ ֲאֶׁשר ה' א לֶֹקיָך נֵֹתן

ַתַחת ַנֲחָלה ְלִרְׁשָתה ִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק מִ 

ל ַה׃ָשָמִים לֹא ִתְׁשָךח. פפפ. ְוָהָיה ִךי ָתבוֹא אֶ 

ְׁשָתה ָה׆שֶרץ ֲאֶׁשר ה' א לֶֹקיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִוירִ 

 ְוָיַׁשְבָת ָבה וגו' )פרקים כה, כו(

התורה הסמיכה את מצוות מחיית עמלק 

השמחה  –בהניח'  והיהלמצוות ביכורים, ואת '

ן הגמור שאז ובכן צדיקים לעתיד לבוא, בתיקו

 -יראו וישמחו, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ 

כי תבוא אל הארץ' השמחה של ביאתם  והיהל'

לארץ ישראל בראשונה, והבאת ביכורים וקריאת 

 פרשת 'ארמי אובד אבי'.

 סור מרע..
היא המצוה  23גוים עמלקראשית מחיית 

למלחמה, תכלית  תצאהחותמת את פרשיות כי 

 –עבודת סור מרע במעשה דיבור ומחשבה 

מעשה המלחמה, קריאת פרשת זכור ולגעור 

ביצר הרע, ולא תשכח השנאה בלב, אוהבי ה' 

 שנאו רע.

 ..ועשה טוב
אל  תבואביכורים כי ראשית ואילו פרשת 

הארץ היא עבודת עשה טוב, הכרת הטוב, 

; במעשה: הבאת ביכורים, בדיבור: וענית ואמרת

. באומרו 'הגדתי 24ומחשבה: ושמחת בכל הטוב

הוא  25היום' כשסל הביכורים עדיין על כתפו

מפרש את כל מעשה טרחת הבאת הביכורים. 

ולהפגין את הכרתי  26מעַׂשי היום באים להגיד

 באתיבטובת ה' עלי מעודי עד היום הזה, כי 

 ]כמו שהבטיח כי תבא[ אל הארץ.

 תכלית הבריאה 
שתכלית בריאת  27המדרשאולי אפשר להבין 

 ראשיתבשביל מצוות  –בראשית העולם היא 

ביכורים, כי היא המקבילה לתכלית הבריאה 
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ב'סור מרע', ומשלימה ב'עשה טוב' את מצוות 

 גוים עמלק.   ראשיתמחיית 

האם זה פלא שמרן הנתיבות שלום זי"ע, 

שהגיע לארץ ישראל )ומאז לא יצא ממנה כל 

ת זכור, ובציינו זאת ימי חייו( לקראת שבת פרש

האריך בשבח והודיה  28אחרי חמישים שנה

שבפרשת הביכורים, והסמיך דבריו לזכירת 

מעשה עמלק, כמו בפרשתנו. כי הכרת הטובה 

שבמתנת ארץ ישראל היא ההשלמה של מחיית 

 עמלק ב'עשה טוב'.

 להודות שזכינו
עמלק תוקף כשעומדים על סף הכחדת הרע: 

 לקוב עםביאתם לארץ ]בללפני מתן תורה, לפני 

[, לפני בנין בית המקדש 29היו קליפת עמלק

בימי שאול ובימי המן, ובדורותינו הנאצים 

 העמלקים ימ"ש לפני 'והיה כי תבוא אל הארץ'.

כמה אפוא עלינו להודות לה' שזכינו אחרי 

השואה האיומה להיות הזוכים יום יום לקיים 

, 30ןמצוות ישיבת ארץ ישראל שעוונותיו מחולי

, בציפיה 31ולטעום את 'חיי נשמות אויר ארצך'

 לגאולה השלמה.

 ארמי אובד אבי  -פשט או דרש 
היום[  הגדתיה'הגדה' של קריאת ביכורים ]

ושל ליל הסדר ַמתחילה בנס ההצלה מלבן 

הארמי, שהוא ]נפש[ בלעם הרשע קליפת עמלק, 

אובד  הכל,ראשית שורש הרע שביקש לעקור 

מפרשים: אבי היה  32אבי.  גדולי הפשטנים

'ארמי אובד' ]עני ותועה[. מאידך, טעמי המקרא 

י ִ֔ ד ָאבִּ ֵ֣ ֙י ֹאב  מוכיחים כהבנת חז"ל בעלי  ֲאַרמִּ

ההגדה, שארמי ]לבן[ הוא זה שביקש, ומבקש 

תמיד, בלשון הוה, ]לעשות[ אובד את אבי. אבל 

ם לא כתוב 'מאבד' או 'מאביד'. כי שני הפירושי

משלימים זה את זה. קליפת לבן שורש עמלק 

מבקש לעקור את הכל בעשייתו את אבי ]וגם 

 אותי[ ל'אובד', להיות 'תלוש' ]מאבי..[, אשר קרך.

]במשקל דומה דורש בעל ההגדה 'ַוָטֵרעו 

ַהִלְצִרים' כמה שנאמר הבה נתחכמה לו  אָֹתנו

ַסף ְונוֹ –כו'. לא וירעו לנו. עשו אותנו ל'ָהָרעים' 

ָרע, הָ ַגם הוא ַעל ׂשְנֵאינו. זהו כוחו של לשון 

ָרע'. ובעצם, המַדֵבר הוא הָ ההופך את קרבנו ל'

 ההופך את עצמו ל...[

 טעמים ייחודיים
ר ְוָלַקְחָת ֵמֵראִׁשית ָךל ְפִרי ָהֲאָדָמה  ֲאש ֶׁ֨

יך ָ֛ ' ֱאֹלק  ר הִ֧ ַאְרְצךָ֛ ֲאש ֶׁ֨ ֵֽ יא מ  ִ֧ נֵֹתן ָלְך )כו, ב(.  ָתבִּ

-מצינו בשום מקום אחר הטעמים קדמאלא 
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תביר פעמיים ברציפות כמו כאן. אולי בא -דרגא

לרמז ששני ה'אשר' חוזרים על הפירות. וכן כתב 

ב'אזנים לתורה', שאין לפרש 'תביא' לבית 

. ופירש 'פרי 33המקדש כי עדיין לא הזכיר זה

בזעת אפיך, בחרישה  –האדמה אשר תביא' 

מארצך. 'אשר  –קיה וזריעה ונטיעה, בניכוש והש

]כי כבר נאמר  פירותה' אלקיך נותן לך' את ה

אשר ה' אלקיך נותן לך[.  ארץבפסוק הקודם ה

ופירושו, שהפירות שגידלת ו'הבאת' בזעת אפיך, 

 תאמין ותבין שה' אלקיך נותן לך, הכל מתנת ה'. 

גוים, שתקף בראשית  ראשיתעמלק נקרא 

סי דרכנו, כשכל העולם עמד פעורי פה על נ

יציאת מצרים, גילוי כבוד שמים, הוא קפץ 

לאמבטי הרותחת, הוא ַיראה לכולם שהכל 

במקרה. אמנם נכווה, אבל קירר אותה בעיני 

 הכל.

כל פרי ראשית  ,אדם שרואה תאנה שביכרה

האדמה, והוא מתגבר על ראשית תאוותו: 

ה ְךִבךוָרה ְבֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אוֹתָ 

ומקדיש את ראשית  ,34עוָֹדה ְבַכפוֹ ִיְבָלֶעָםהבְ 

כוחו ואונו להשי"ת, ומוכיח במעשה דיבור 

ומחשבה, שהוא מכיר בהשגחתו ובטובתו 

התמידית של השי"ת עליו, ומודה תמיד על 

המתנה הגדולה, לשבת בארצנו הקדושה, אשר 

ַה׃ָשָנה ְוַעד  ֵרִׁשית'ָתִמיד ֵעיֵני ה' א לֶֹקיָך ָבה מֵ 

ׅשֲחִרית ָׁשָנה', הוא הנלחם את מלחמת ה' 

בקליפת עמלק מדור דור, ובודאי יזכה להיפקד 

 לטובה מראש השנה עד סופה. 

 א גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 תחל שנה וברכותיה
שמעון בן אלעזר אומר עזרא  בי"תניא ר

תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת 

אש כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר

ואיתימא ריש  ,אמר אביי ?מאי טעמא השנה,

כדי שתכלה השנה וקללותיה )מגילה  :לקיש

 לא:(

למרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל היה איכפת 

מאוד כשראה בלוחות החדשים המודפסים 

לקראת השנה המתחדשת, שכתוב לקראת סופה 

, גם אם מבקשים כך, "תכלה שנה וקללותיה"

. שלהם זכינו לחסדיםהרי שיש לתת דגש מיוחד 

והיה מוסיף שכשאדם עומד בסוף השנה עליו 

להודות לה' על כל החסד שעשה עמו הבורא ית' 

                                                             
ויש לדון בזה, כי בחלק השני של הפסוק כתוב 'ְוָהַלְכָת  33

 תביאֶאל ַהָלקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' אלקיך'. גם יש לפרש אשר 
כמו שכתוב כבר בתורה )משפטים, כי תשא( ראשית 

בית ה' אלקיך. והרמב"ן פירש אשר  תביאביכורי אדמתך 
בטנא. והוא שיטת ר"ת ב"ב פב. תביא לביתך ושם תשים 

 דבעינן לקיחה מתוך הבית.
 .ד ,ישעיה כח 34



ברוב רחמיו כל ימות השנה, ולא להתאונן 

וב. יש לזכור בסוף ולהתלונן על מה שהיה לא ט

השנה להודות על חסדי השנה שעברה, ובד בבד 

 לבקש על תחל שנה וברכותיה ביתר שאת. 

 –בפרשתנו המסמלת את ענין הכרת הטוב 

"מלמד שאיני כפוי טובה". ישנו פסוק אשר 

י "ְוָעִניָת ְו׆שַמְרָת ִלְפנֵ  –מלמד אותנו הרבה מאוד 

ֵטֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָטָגר יָך ֲאַרִלי אֵֹבד ׆שִבי וַ ה' א לֹקֶ 

ָוָרב"  ָׁשם ִבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגוֹי ָגדוֹל ָעצום

אומר רש"י: וענית ואמרת "לשון הרמת קול". 

כשלאדם כואב הוא צועק, הוא מבקש עזרה, 

ועושה השתדלות אצל כל אלו שבכוחם לעזור. 

לפתע מצלצל הטלפון, הוא עונה, ועל הקו 

אג שבפיו עצה טובה. אך הוא עונה העסקן המוד

הסתדרתי'.  רוך השם'ב –לו בשפה רפה 

ועתה  ,והשאלה נוקבת, למה כשכואב צעקת

להודות עם "הרמת  נזכור ?!בקושי יש תגובה

קול", ולכל הפחות באותם דציבלים שנשמעו 

 ו זקוקים לעזרה.ינכשהי

"ושמחת בכל הטוב" כל כך הרבה טובות 

ש לזכור להודות לו הרעיף עלינו ה' השנה. י

עליהם בלבב שלם, או אז מובטחים אנו שהכרת 

הטובה תביא בכנפיה עוד חסדים מרובים 

 וייפתחו לנו שערי שמים. 

בעניין האמור, התפרסם לאחרונה סיפור על 

יהודי שנשלח לחו"ל לצורך טיפול רפואי, והרופא 

הסביר לו שאין סיכוי והמצב בכי רע. מיודענו 

אל השמועה הלא טובה. הוא החליט לא להביט 

הלך לבית הכנסת הקרוב והודה בבכיות 

התרגשות על כל החסדים שעשה עמו הבורא 

הלך לבדיקה  ר מכןעד היום בחייו הקצרים. לאח

 !דיבורים אחרים לגמריכעת נוספת, שם שמע 

ויצא בחסדי ה' בריא ושלם לאורך ימים ושנים. 

והמרחם כי לא תמו  ך"הטוב כי לא כלו רחמי

 ."ךחסדי

 שבתא טבא!

  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חינוך

 תורת החינוך
 שו"ת חינוכי

 

 הכללים למחנך –שיתוף פעולה 
 

משה ג. מבני ברק, מחנך בכיתות הגבוהות 
 מזה שמונה שנים, שואל:

בשבוע שעבר דובר כאן מה הם הצעדים 

שיש להורים לעשות בכדי ליצור שיתוף פעולה 

בין הבית למוסד החינוכי. ואכן הדברים היו 

מחכימים, מעשיים ותועלתיים, אך השבוע 

נסה לבקש התייחסות מההיבט של מחנך: מה א

חשוב שנעשה במטרה לגייס את ההורים, 

 ו'לשדר' רוח של שותפות ושיתוף פעולה?

 
 הרב קמינר משיב:

באם אנו  ,ראשית, חשוב שנדע ונזכור

נים שאיש שיחנו יקבל בהבנה את ימעוני

דברינו, ובפרט שאנו מצפים שיזדהה ואף יעשה 

פעולות בכדי להיות עמנו. עלינו להשקיע מאמץ 

מה כדאי  ,של מחשבה וייעוץ כיצד עושים זאת

לי לומר? מה לא כדאי? עד כמה אני מכיר את 

רגישויות יש לו בכלל ולנושא זה  לובן שיחי? א

 כהנה וכהנה.ובפרט? 

אם הנקודות הנ"ל נכונות ותקפות בכל 

תקשורת בינאישית, בין אדם לחבירו, בין איש 

לשכנו, ובכל יצירת קשר משמעותי. ק"ו בן בנו 

של 'חינוך',   של ק"ו כשעוסקים במלאכת הקודש

שבזה יש תילי תילים של בירורים, צדדים, 

מחשבות, ספיקות, רגישויות, והענין טומן בחובו 

המון ציפיות, דרישות, ניסיונות, ולעיתים אף 

אכזבות רבות. תחושות של תיסכול וכישלון, אי 

לב -שחייבים לתת תשומת כמובןשביעות רצון. ו

 על ענין זה. ולטכס עצה כיצד לגייס את

השותפים לקחת חלק פעיל במלאכה, כדי 

 להשיג את המטרות המשותפות.

כאן מספר נקודות, להאיר לכך ונביא 

 ולחשיבה בנושא:

הרקע לשיחה צריך להיות מתוך תחושה א. 

 אושל אמון והערכה הדדית. דהיינו: אם המכתב 

הפגישה הראשונה עם ההורה תהיה  אוהטלפון 

"לא שייך  :מסוגבאוירה של ביקורת. עם מסר 

הוא לא מסוגל " ",להשאיר אותו ככה בכיתה...

 ",הרבה שעות לימוד... ך כךולא מתאים לכ

"מריבות אצלו זהו  ,"לימוד תוספות גדול עליו"

, וכדומה. טבעי "הוא חוצפן" ",ענין שבשיגרה...

ודאי שלא ו ,התנגדותו יעורר זעם הדברביותר ש

 תהיינה יקדם תחושה של שותפות. התגובות

 ",אף פעם שום מחנך לא העיר בענין": דרך כללב

לחשוש  עלינואמרו לנו שהשנה "או יותר מכך: 

 וכו'.  ",שהרבי לא יתפוס את הבן שלנו כ'קרבן'

פתיחת השיחה צריכה להתנהל באופן ב. 

 ,הקשבה פעילה[ע"ע יותר מקשיב ומתעניין ]

מאשר מדבר. לדוגמה: חשוב לי 'ללמוד' את 

הילד בנקודה הזאת, איך בעבר... או: איך בבית 

לידי ביטוי. או: ספרו לי קצת על סדר הדבר בא 

היום שלו במחיצת ההורים, היום ובגיל יותר 

קטן, איך הוא עם חברים? מה הוא אוהב? מה 

באיזה תחום הינכם  ?הנקודות שקשות לו

המאתגר  /הקשה שלו מרגישים שזה החלק 

שלכם... יש לשאוף להביא למצב שההורים 

ראשית כל מדברים, משתפים, חושפים, 

ואת  ,ובינתיים אתה בחכמתך שומע את הנאמר

הנאמר בין המילים. הרווח להמשך ניהול 

שיח חיובי -השיחה הוא גדול, כבר נוצר כאן דו

 ובונה.

 ,נקודות פרנחזור על מס ,בשלב הבאג. 

דגשים ששמענו ]וזה כשלעצמו כבר מילים או ה

ונתקדם  ,יעביר מסר שאנו קשובים כדבעי[

כשאנו מנסים להוסיף ולהעביר נקודה  ,בשיחה

 ,חיובית דווקא, מזויות ראות עינינו בכיתה

ומהכרותינו עם התלמיד. התחושה מתקבלת 

ומתחזקת אצל ההורה שאכן יש כאן מחנך 

וא שחשובים לו התפתחותו וקידומו של הילד. ה

מתבונן ומדגיש תכונות חיוביות, משית את ליבו 

זהו הכוח המניע  –לענין. אם הצלחת לעשות כן 

 הגדול ביותר שהצלחת להעניק להורים.

שבו צפה כעת, שהגענו לרגע בשיחה ד. 

נושא האתגרי ההרגישה,  אונקודה החלשה ה

את והקשה, נעביר זאת ברגישות ובחכמה, נלבן 

 "זהום שלב זה נדגיש: הענין כפי שצריך, ובסיו

שכן פעמים רבות השומע ביקורת,  ",ענין נקודתי

עם  / יש לי בן בעייתי" של מקבל זאת בתחושה

חשוב  ".חלש / היפארקטיבי / קשיי למידה

יש לך בן עם יכולות מדהימות,  להדגיש להורה:

עם תכונות נפלאות, עם עוצמות, עם רצונות 

הקושי מרשימים, עם אהבה לעזרה לזולת. אך 

 הספציפי שכעת....

יודגש! תוכן השיחה צריך להתנהל יותר ה. 

ברוח של שאלות בירור ולא קביעת דעה. פירוש: 

חשוב לי לברר איך זה היה? מעניין אותי 

לשמוע איך אתם רואים את השינוי הזה? שאלה 

שנשאלת בכנות נותנת השראה של גילוי 

אכפתיות אמיתית ורצון לסייע ולעזור, היא 

יקה להורה תחושה שבאמת מנסים להבין מענ

ינים ולהחליט על דרכי פעולה יאת מהלך הענ

 מתאימים לצורך הילד.

לסיום: מאד מאד כדאי להגיע ככל שניתן ו. 

מקסימום פרטים על מה  –עם 'שיעורי בית' 

שנעשה, מי עוד מעורב בנושא? מה הציונים 

 –שלו בשאר המקצועות? מה ההיסטוריה שלו 

ות אלו? היכן המנהל החינוכי בפרט בנקוד

צעדים אני כמלמד  לוא -בנושא? ובעיקר 

עשיתי כבר כדי להשיג את המטרה או למנוע 

את התופעה. כשבאים מוכנים לשיחה, הדבר 

 מוכיח על רצינות, עקביות ומעקב...

 
חינוכי  לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ

    קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 חינוך בפרשה
 ונשמח בדברי תלמוד תורתך

פרשתנו פותחת במצות ביכורים. חשיבות 

השמחה מודגשת במצוה זו ביותר. אכן, בשעה 

שאדם רואה את היבול המבורך בשדותיו, רחב 

ליבו ומתמלא שמחה. המביא ביכוריו עומד 

וקורא בקול רם את 'מקרא ביכורים', כמו שנא' 

מה את ְו׆שַמְרָת, השמחה מעוררת ומרי ְוָעִניתָ 



קולו. הקריאה היא רק "מעצרת ועד חג" בעונה 

 בה החקלאי שמח. 

פרשת  דורשי רשומות נתנו טעם לסמיכות

בשלהי הפרשה הקודמת.  ביכורים לפרשת עמלק

 על עמלק נאמר ֲאֶׁשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך, הכניס בנו

קרירות וארעיות בקיום מצוות ה'. עמלק פגע 

שמחה, כפי במצוות מילה שאנו מקיימים מתוך 

ק ׆שנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך. עמל ָׂשׂששנאמר על מצוה זו 

ְבָך. הוא  ַוְיַזֵםבזלזל במילה, כדרשת חז"ל על 

כי הנוגדן להשפעתו של עמלק חושש משמחה. 

. יש במצוות ביכורים אשר יסודה הוא שמחה

 ושורשה בשמחה כח של מחיית עמלק. 

 כח לעשות חיל
ח"ו למצב של 'ְוׅשָתה אם בנינו היקרים ֵיְרדו 

 ָעֵיף ְוָיֵגַע', עשוי ה'עמלק' לחדור, לקרר ולקלקל.

השמחה היא חומת מבצר בעבודת השם. לימוד 

טות, קיום המצוות בהבנה, בחוויה, תפילה עם חִ 

אסור שמערכת תחושת גבהות הנפש וסיפוק. 

בשגרת ה'מלומדה'  חינוכית תעייף את תלמידיה

שהעולם סביבנו והשעמום. נהיה ערים לכך 

נעשה חדשני, ומרתק ומהיר. הדור רדוף 

ריגושים. חובה ל'עולם התורה' להציע מענה 

וחלופה! עמלק פועל להרפות ידיים, לייאש 

וְלַזֵםב. השמחה מחזקת ומגביה, דוחה את 

. נותנת היא הדלק של הנשמה שמחהפורענותו! 

 כח לעשות חיל.

משה פיינשטיין מעורר בכתביו  און ר'הג

פעמים רבות על נחיצות השמחה בקיום 

יורק היו תושבי -המצוות. בבואו מרוסיה לניו

העיר בעיצומו של משבר כלכלי. עבודה הושגה 

בקושי, ופרנסה בדוחק. רבי משה התפעל 

קדושת  מיהודים ְמַהְגִרים ששימרו באדיקות את

. הודיעו בערב שבת למנהלי העבודה השבת

רשות שהעוזב שהם יוצאים מוקדם, ושמעו מפו

ביום שישי ואינו מתייצב לעבודה בשבת, אין לו 

לשוב בשבוע הבא לעבודה! היהודים לא נרתעו 

ולא נכנעו! איבדו שכר שבועי, חייהם תלויים 

מנגד, אך לא ויתרו על שמירת השבת! אמר רבי 

משה, לפלא עצום היה בעיניו שבניהם של 

יהודים הללו סרו ברובם מדרך התורה! היתכן? 

י גדלו בבתים של מסירות נפש! מה קרה? הר

 ישמחורבי משה התבונן וראה שלא קיימו "

במלכותך שומרי שבת". הם באו לביתם באותם 

ערבי שבתות שפופים ועצובים. הילדים לא חשו 

 הם שידרותסכול.  –שמחה וקריאת עונג, אלא 

מרוב לחץ פרקו ו ,סבל וקושי תשהדת גורר

 עול!בניהם 

 ומתענג בלימודו""להיות שש ושמח 
אוחזו וחובקו,  ריהותלמיד השמח בלימודו ה

לעומת לימוד מתוך כבדות, עצבות ולחץ, 

שנעשה כמשא וטורח שרק מצפים להתפטר 

ממנו. כתב הרה"ק רבי אברהם מסוכוטשוב 

בהקדמת 'אגלי טל' "כי עיקר מצוות לימוד 

, ואז שש ושמח ומתענג בלימודוהתורה, להיות 

בדמו. ומאחר שנהנה מד"ת,  דברי תורה נבלעין

הוא נעשה דבוק לתורה". ְלַמה אנו משתוקקים 

יותר מאשר לראות את בנינו ותלמידנו 'דבוקים 

 בתורה'? הרי לפנינו ַהַלְתךוֹן המוכח!

כאשר מחנך מכין את ה'חומר' הנלמד, יכין 

גם גירויים מעוררים לשיעור, למשמח ולענג 

רה בהם  את תלמידיו. אסור להגיע לשג

כמנהגו של  במילתא דבדיחותאועייפות. יפתח 

רבה )שבת ל(, וכהגדרת רבינו ה'פני יהושע' 

בפתיחת סדר נשים שהכוונה לדברי אגדתא 

מושכי הלב, ודברי חידוד "וו׆שרט מעורר וקולע". 

אפילו רבינו תם, מגדולי הראשונים, היה מעורר 

מטבעות לעצמו שמחה והרחבת הדעת בהעמדת 

ימודו. יש להשקיע באוירת לפניו בל זהב

 השמחה!

בזוה"ק פר' תולדות נאמר 'אלמלא יצר הרע 

לא ליהוי'. התמודדות  חדוותא דשמעתא

והתגברות מעוררות שמחה. בדרך זה כתב הג"ר 

משה פיינשטיין רעיון נפלא, דווקא על הר עיבל, 

מקום הקללות, נצטוינו לבנות מזבח ולהקריב 

הברכות. כאשר קרבנות, ולא על הר גריזים, הר 

עליהם, ראויים  ומתגבריםניצבים מול 'קללות' 

 לשמחה. כך נאמר בפרשתנו ָתִקימו ֶאת ָהֲאָבִנים

ַבְחָת ָהֵאֶכה... ְבַהר ֵעיָבל. ְוַהֲעִליָת ָעָליו עוֹלֹת... ְוזָ 

. השמח לומד ְוָׂשַמְחָת ִלְפֵני ה' א לֶֹקיךָ ְׁשָלִמים... 

ה ָבִנים ֶאת ָךל ִדְבֵרי ַהתוֹרָ בחשק! ְוָכַתְבָת ַעל ָהאֲ 

! בשמחה, בהבנה, נשמרים ַבֵאר ֵהיֵטבַהזֹאת 

   לנצח!

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר ,מרצה ,מנהל ,מחנך
 

לתגובות: הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ, מנהל 

  ת"ת ב'גני תקוה', ומרצה חינוכי

 חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת כי תבא 

 

 'ִמּטּוָבּה החידה: '
 

 

 השבח פעמים רבות

 מופיע בתורה

 כמספר האבות

 השבוע בסדרה

 

ר צור לציר בקוצני ְדבַּ  בִֻּּ

 הופעת בכורה

 דבר בפי נביא ובׂשוֻּמוֹּ 

 למיוחדים לישיבה

 קשירה בראשונה של פרשיות

 חמש בהגדרה

טוֻּ  רָּ ְתחָּ  ובדיבור שבעקבותיו הִּ

ים  יִּ תוֲעדָּ ָּ  לא ש 

 

 בפסוק בו הבטיח המיוחד

 מיוחדת למיוחד

ה בָֻּּ  ובדברי מוציאי דִֻּּ

הֻּ   ושני מבשרי טוֻּבָּ

 

ים צִֻּּ  נקטו בו בחוצפתם נִּ

חַּ ארץ העריצים בֵֻּּ  ְלשַּ

נוֻּ  יאֹּתָּ  ובאמרם לא ֲהבִּ

 למקום שהבטחתנו
 

 לפני אחרון ראשוני ריצויי תרועה

 בכסה ליום חגנו

ֹֹּת מאה כוֹּ רָּ  ובקץ בפתיחתה בְֻּ

 ארצנו לפני שבחי

 

 בפי קורא בקול ומודה

 אך לא בליל הסדר

ה דֶֻּּ ְתוַּ  וסיום דברי מִּ

 שעשה הכל בסדר

 

 האם ביאתך אליה בשכר מצות כתיבה

 או שמא למען התורה הכתובה

 או כתיבה למען כיבוש והורשה

 או כריתה בכוח התורה הקדושה

 

הֻּ  ימָּ הֻּ ְוׂשִּ דָּ מְֻּ ְתבוֻּהָּ לַּ  כִֻּּ

 קיימת בגין השבח סכנת נהמה

 תולדת ואכלת ושבעתאם 

 חלילה לא תהיה וברכת

 
פתרון חידת כי תצא 'מֹוָצֵאי הפזמון 

 הקדוש': מקורות 'לכה דודי'
 

ה ֻלָ ָלה. ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ֻכַ ַקֻבְּ ת נְּ ֻבָ ֵני ש ַ  ֻפְּ

ים שִּ דָּ ש קָּ ם השיר בקֹּדֶּ א שֵּ  מוצָּ

מקור שם השיר ותחילתו, 'לכה דודי', במגילת שיר 

רבי עקיבא )שהש"ר א, יא( השירים אשר עליה אמר 

 שכל הכתובים קדש וזה קדש קדשים,

ים בִּ ת ֲאהָּ  עליו פרי עטו ֲאיֶֻּּלֶּ

ועל שיר השירים חיבר רבינו שלמה הלוי אלקבץ, בעל 

 'לכה דודי', את הספר הקדוש אילת אהבים,

 באומרה אל תדינני כיושבי כרכים

ֶדה, ורש"י מפרש  ְלָכה דֹוִדיבפסוק )ז, יב(  ָ בשם ֵנֵצא ַהש ֻ

חז"ל, 'אמרה כנסת ישראל, רבונו של עולם, אל תדינני 



כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות, אלא כיושבי פרזות 

 שהם בעלי אומנות ועוסקין בתורה מתוך הדחק.'

 וכמשל רבותינו לקראת האלוקים

ה ֶאת  על הפסוק בקבלת התורה )שמות יט, יז( ַוֻיֹוֵצא מש ֶ

ַראת ָהֱאלִֹקים מִ  ֲחֶנה כותב רש"י בשם ָהָעם ִלקְּ ן ַהֻמַ

מגיד שהשכינה יצאה  -המכילתא, לקראת האלהים 

 .לקראת כלהלקראתם כחתן היוצא 

 
ִדֻבֻור ֶאָחד  מֹור ְוָזכֹור ֻבְ ֺיָחד ש ָ ִמיָענֻו ֵקל ַהמְּ ה' ִהש ְּ

ה ם ֻוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהֻלָ מֹו ֶאָחד ְלש ֵׁ  .ֶאָחד ֻוש ְ

וֻּי ואתחנן בדיבור רביעי נֻּ ר שִּ שֶּ ֶּ  פֻּ

ל השינוי בפרשת ואתחנן מהכתוב בפרשת יתרו ע

אומרים חז"ל )מובא ברש"י שמות כ,  35בדיבור הרביעי

 נאמרו,   זכור ושמור בדבור אחדח( '

 36ומעשרה ראשונים באחד לשביעי

 37בין עשרה פסוקי מלכויות האמורים בראש השנה...

נֵֻּּה יום בא ובסיום תפילותינו הִּ  בְֻּ

הפסוק בהפטרת יום טוב ראשון של סוכות, 'הנה יום 

ָהָיה ה'  בא', הנאמר בעלינו לשבח בסיום תפילותינו, וְּ

ֶיה  ֻיֹום ַההֻוא ִיהְּ ל ָהָאֶרץ ֻבַ ֶמלֶךְּ ַעל ֻכָ מֹו לְּ ה' ֶאָחד ֻוש ְ

 )זכריה יד, ט( ֶאָחד

 ומתוך מעלות אתה מאמירנו

את באמרינו ביום הכיפורים בפיוט 'כי אנו עמך' הפותח 

ה ַמֲאִמיֵרנֻו, הכוונה לפסוקי  ַאֻתָ הוידוי, ָאנוֻ ַמֲאִמיֶריָך וְּ

ֻתָ ַהֻיֹום ... -פרשת כי תבא )דברים כו, יז יט( ֶאת ה' ֶהֱאַמרְּ

ךָ ַהֻיֹום. בין המעלות שבהם ה' האמיר אותנו  ַוה' ֶהֱאִמירְּ

ה  ר ָעש ָ ל ַהֻגֹוִים ֲאש ֶ יֹון ַעל ֻכָ ךָ ֶעלְּ ִתֻתְּ ה ִלְתִהלָֻ כתוב שם ֻולְּ

ם ֻוְלִתְפָאֶרת  38.ֻוְלש ֵׁ

 
ְלָכה ת ְלכֻו ְונֵׁ ֻבָ ָרָכה  ִלְקַראת ש ַ קֹור ַהֻבְּ י ִהיא מְּ ֹראש  ֻכִ מֵׁ

ֶדם ְנסֻוָכה ִחֻלָה. ִמֻקֶ ָבה ֻתְּ ַמֲחש ָ ה ֻבְּ  39סֹוף ַמֲעש ֶ

 בהתעטף רבי חנינא נשמעה הקריאה

רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו 

 המלכה )שבת קיט.( לקראת שבתונצא 

מוֻּר לבית יעקב בספר ישעיה  אָּ

ית ַיֲעֹקב  ְלָכהֻבֵ אֹור ה' )ישעיה ב, ה( ְלכֻו ְונֵׁ  ֻבְּ

ה ְדמָּ ב המוכיח שתורה לעולם קָּ קֵּ ֹֹּ עוֹּ  בְֻּ

 וזקן הוא זה שקנה חכמה

ית  בספר משלי, בפסוק אחרי ]העוקב[ ה' ָקָנִני ֵראש ִ

ֻכֹו  רְּ נבראה  ממנו דורשים חז"ל )פסחים נד.( שתורה -ֻדַ

חכמה )קידושין  שקנה מי אלא זקן ואין לפני העולם,

                                                             
, ח( בפרשת יתרו: ָזכוֹר ֶאת יוֹם ַה׃ַשָבת ְלַקְדׁשוֹ )שמות כ 35

ים ובפרשת ואתחנן: ָׁשמוֹר ֶאת יוֹם ַה׃ַשָבת ְלַקְדׁשוֹ )דבר
 ה,יב(

בחידה היתה כאן שגיאת מקלדת 'לתשיעי'.  36
 התנצלויותיי!

ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָבתוֹן ִזְכרוֹן  ַבחֶֹדׁש ַה׃ְשִביִעי ְבֶאָחד ַלחֶֹדׁש 37
ָחד וַבחֶֹדׁש ַה׃ְשִביִעי ְבאֶ ְתרוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש )ויקרא כג, כד(, 

ֲעׂשו ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָךל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא תַ  ַלחֶֹדׁש
 יוֹם ְתרוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם )במדבר כט, א(

לפי זה הכוונה הפשוטה של הבית 'שמור וזכור' היא, ֵקל  38
שמור וזכור בדיבור אחד למען נהיה  המיוחד השמיענו

לשם ולתפארת ולתהילה. אך צריך לדעת שעיקר אנחנו 
 ירוש 'לכה דודי' הוא ע"פ תורת הנסתר.פ

לא מצאתי מקור קדום לבעל 'לכה דודי' למאמר הכה  39
ידוע והכה נפוץ, 'סוף מעשה במחשבה תחילה'. קוראי 

 המדור מאותגרים בזאת. 

יכתוב ֵמעֹולָם  –לב:(  ְדמֵׁ רֹאש  ִמֻקַ י מֵׁ ְכֻתִ  40ָאֶרץ ִנֻסַ

 כג(. -)משלי ח, כב

 
לֻוָכה  ש  ֶמֶלךְּ ִעיר מְּ ֻדַ ָכה ַרב ִמקְּ קֻוִמי ְצִאי ִמֻתֹוְך ַהֲהפֵׁ

ָכא ְוהֻוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך  ֶמק ַהֻבָ עֵׁ ֶבת ֻבְ  . ֶחְמָלהָלְך ש ֶ

נָּה ֵּ שֻּ ם מִּ קָֻּּ  כדברי לוט לחתניו פרעה הַּ

ָכהבדברי לוט לחתניו לצאת  )בראשית יט,  ִמֻתֹוְך ַהֲהפֵׁ

אוֻ כט( הוא אומר להם  קֹום ַהזֶֻה )שם, יד(,  קֻומֻו ֻצְ ִמן ַהֻמָ

לא( ַוֻיָָקם -ובאותו לשון נוקט פרעה ככתוב )שמות יב, ל

ה  מש ֶ ָרא לְּ קְּ ָלה ... ַוֻיִ ֹעה ַליְּ רְּ ָלה ַוֻיֹאֶמר ֻפַ ַאֲהֹרן ַליְּ קֻומֻו ֻולְּ

אֻו  י. ֻצְ  ִמֻתֹוךְּ ַעֻמִ

נָּה ם שָּ תֹּ  דברי השם אלינו בחורב בְֻּ

ֹחֵרב ֵלאֹמר  ר ֵאֵלינוֻ ֻבְּ ֻבֶ ֶבתה' ֱאלֵֹקינוֻ ֻדִ ָהר  ַרב ָלֶכם ש ֶ ֻבָ

 ַהזֶֻה )דברים א, ו(

ֹֹּת ה ידידוֹּ מַּ ְעיָּן בְֻּ ת מַּ מוֻּשָּ  בְֻּ

נֹותֶ  ֻכְּ ִדידֹות ִמש ְּ ֵרי   יךָ במזמור ַמה ֻיְּ )תהילים פד( כתוב ֹעבְּ

ָכא ֶמק ַהֻבָ עֵׁ יתֻוהוֻ )שם, ז( ֻבְ ש ִ ָין יְּ  ַמעְּ

 מי ומי ומי בירמיהו מענה לשאלות

, ְוהֻוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלהובדברי המשורר האלקי, 

י  ִמי ַיְחמֹל הוא משיב לשאלות שבנבואת ירמיהו, ֻכִ

לַם ָעַלִיְך  רֻוש ָ לֹם ָלךְּ  ֻוִמיָינוֻד ָלךְּ  ֻוִמייְּ ש ָ ֹאל לְּ ָיסֻור ִלש ְּ

 )ירמיה טו, ה(

 
י  ְך ַעֻמִ י ִתְפַאְרֻתֵׁ ְגדֵׁ י ֻבִ ָעָפר קֻוִמי ִלְבש ִ ַעל ִהְתַנֲעִרי מֵׁ

ִמי  חְּ ית ַהֻלַ י ֻבֵ ן ִיש ַ י ְגָאָלֻה ַיד ֻבֶ  .ָקְרָבה ֶאל ַנְפש ִ

 מהפטרה רביעית של נחמה

ית קלילה ראשונה  נפתח בֵֻּּ

שם המשורר, שלמה בתי 'לכה דודי' פותחים באותיות 

הלוי. מההפטרה הרביעית של השבע דנחמתא, הפטרת 

פרשת שופטים, נלקחה פתיחת הבית הראשון משני 

ָעָפר קֻוִמי הבתים הפותחים באות ה"י,  ִבי ִהְתַנֲעִרי מֵׁ ְּ ש ֻ

ת ִצֻיֹון )ישעיה  ִבֻיָה ֻבַ אֵרךְּ ש ְּ ֵרי ַצֻוָ ִחי מֹוסְּ ֻתְּ ֻפַ ָלִם ִהתְּ רֻוש ָ יְּ

 נב, ב(

כו מק ְמשֵּ י הבגדיםהֶּ מִֻּּ  ודמו עַּ

י  ש ִ המשך הבית מהפסוק הקודם )שם, א( עֻוִרי עֻוִרי ִלבְּ

ךְ ֺעזֵֻךְּ ִצֻיֹון  י ִתְפַאְרֻתֵׁ ְגדֵׁ י ֻבִ ,  ִלְבש ִ ַלִם ִעיר ַהֻקֶֹדש  רֻוש ָ יְּ

והמשורר מפרש שבגדי התפארת של ירושלים עיר 

 הקודש הם 'עמי',

 בקשת גאולת הנפש מתהילים

הכללית על ידי בן ישי בית ויחד עם הבקשה לגאולה 

כבקשתו  41הלחמי מבקש המשורר על הגאולה הפרטית

                                                             
בפסוק שבספר משלי, התורה אומרת על עצמה ֵמעוָֹלם  40

בלשון ִנַמְכִתי ֵמרֹאׁש ִמַקְדֵמי ׆שֶרץ, אך המשורר השתמש 
 הכתוב ואמר על השבת ֵמרֹאׁש ִמֶקֶדם ְנסוָכה.

ז"ל הספה"ק בית אלוקים למבי"ט, שער התשובה פי"ח:  41
ויש התייחסות לתשובה עם הגאולה לשתבוא בגללה, כי 
הגאולה היא תשועת שעבוד הגוף, והתשובה היא תשועת 
שעבוד הנפש, כי אין שעבוד מלכויות גדול משעבוד המלך 

והוא היצר הרע, וכמו שהגאולה היא היפך הזקן וכסיל 
השעבוד כן התשובה היא היפך העונות, ובעוד שהנפש 
היא משועבדת ליצר הרע, ראוי גם כן שהגוף יהיה 
משועבד למלכיות, אבל כשהנפש שחררה עצמה משעבוד 
היצר במה ששבה בתשובה גמורה, ראוי ג"כ שיהיה הגוף 

ד המלך ע"ה משוחרר משעבוד המלכויות, וזהו שאמר דו
תקרב ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְג׆שָלה ְלַמַען אְֹיַבי ְפֵדִני, רוצה לומר, ת

אל נפשי בתשובתי כדי שתגאל אותה מן היצר הרע, למען 
שיהיה סבה שתפדה גופי מיד אויבי. עכ"ל. והוא כמאמר 
הידוע של הבעש"ט )בעש"ט עה"ת בראשית קסו( על 'קרבה 

ל גאולה פרטית של הנפש אל נפשי גאלה' שהוא תפלה ע
שלו מגלות היצר הרע, וכשיגאל כל אחד גאולה פרטית, אז 
יהיה אחר כך גאולה כללית, ויבא משיח במהרה בימינו 

 אמן.
 

י ְגָאָלֻה של דוד )תהילים סט, יט(  , ָקְרָבה ֶאל ַנְפש ִ

 שהשי"ת יהיה קרוב לנפשי ויגאל אותה.  

 
ְך קֻוִמי אֹוִרי עֻוִרי  י ָבא אֹורֵׁ ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ֻכִ

בֹוד ה ִרי ֻכְ ֻבֵׁ יר ֻדַ ָלה' ָעַלִיְך עֻוִרי ש ִ  .ִנגְּ

 אנכי אנכי וקומי אורי

 משולבות בהתעוררי

הפטרות הנחמה של שופטים ושל כי תבוא, אנכי אנכי 

ִהְתעֹוְרִרי וקומי אורי, משולבות בבית התעוררי. 

רֻוָשלַם ִהְתעֹוְרִרי )ישעיה נא, יז( ]אנכי אנכי[,    קֻוִמי יְּ

ךְ  י ָבא אֹורֵׁ  )שם ס, א( ]קומי אורי[ קֻוִמי אֹוִרי ֻכִ

ה רָּ זְֻּ  גם שירת דבורה שֺּ

ירהפסוק משירת דבורה  ִרי ש ִ ֻבְ )שופטים  עֻוִרי עֻוִרי ֻדַ

 ה, יב(

ה רָּ מְֻּ ח לנגלה הֺּ  הנה זָּרָּ

ָזָרח )ישעיה, שם(, ֻוְכבֹוד ה' ָעַלִיְך ובחזרה לקומי אורי, 

 והמשורר המיר מילת זרח במילת נגלה.
 

 

 
לְ  י ְולֹא ִתֻכָ בֹוש ִ ֱהִמי לֹא תֵׁ ֻתֹוֲחִחי ֻוַמה ֻתֶ ש ְ ִמי ַמה ֻתִ

ֻה.  ֻלָ י ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ֻתִ ְך ֶיֱחסֻו ֲעִנֻיֵׁי ַעֻמִ  ֻבָ

 הקצב ועוברים בנחמת כי תצא גובר

גובר  -רני עקרה  -במילים שמנחמת פרשת כי תצא 

י  ִאי ֻכִ ירְּ ְלִמיקצב השירה, ַאל ֻתִ ֻכָ י ְוַאל ֻתִ בֹוש ִ י  לֹא תֵׁ ֻכִ

י ֻפִ  ִרי )שם נד, ד(, ואז עובר השיר... לֹא ַתחְּ

 לסיומי מזמורים שכנים שוים

לסיומי שני מזמורי תהילים סמוכים המסתיימים באותו 

ֻתֹוֲחִחיפסוק,  ש ְ י  ַמה ֻתִ ש ִ ֱהִמיַנפְּ ָעָלי )תהילים  ֻוַמה ֻתֶ

 מב, יב; מג, ה(

 בחזרה לישעיהו לפני משא מואב

י  בפסוק האחרון לפני משא מואב בספר ישעיה כתוב ֻכִ

ד ִצֻיֹון   )יד, לב( ֻוָבֻה ֶיֱחסֻו ֲעִניֵֻׁי ַעֻמוֹ ה' ִיֻסַ

ב שבוֻּת אהלי יעקב  לירמיהו בשָּ

בֻות ָאֳהֵלי  ב ש ְּ ִני ש ָ ובספר ירמיה )ל, יח( ֻכֹה ָאַמר ה' ִהנְּ

ֹנָתיו ֲאַרֵחם  ֻכְּ ִנְבְנָתה ִעיר ַעל ֻתִ ַיֲעקֹוב ֻוִמש ְּ ֻה ְו מֹון  ֻלָ ַארְּ וְּ

ב. טוֹ ֵיש ֵ ֻפָ  ַעל ִמש ְּ

 
יׂש  ָעִיְך ָיׂשִ ל ְמַבֻלְ ֹאָסִיְך ְוָרֲחקֻו ֻכָ ה ש  ֻסָ ְוָהיֻו ִלְמש ִ

ה. ֻלָ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ֻכַ  ָעַלִיְך ֱאלָֹקִיְך ֻכִ

 שם נותרים לפני שני פסוקים

נותרים בספר ירמיה ושני פסוקים לפני 'ונבנתה עיר על 

הְוָהיֻו תלה' כתוב  ֻסָ ֹאַסִיְך ִלְמש ִ ן ָלַבז  ש  ַזִיךְּ ֶאֻתֵ ָכל ֻבֹזְּ וְּ

 )שם, טז(

 וחמישי בנחמת עקב פוקדים

י  פוקדים את הפסוק החמישי של נחמת עקב בו כתוב ֻכִ

ב  ִרי ִמֻיֹוש ֵ צְּ ה ֻתֵ ָעִיךְ ַעֻתָ  )מט, יט( ְוָרֲחקֻו ְמַבֻלְ

ם ֵּ ש   ומיד לשוש אשיש בַֻּּ

 שנקרא לפני בוא יום השם

יש' הנקראת בשבת שלפני ראש ולהפטרת 'שוש אש

יׂש השנה אשר בה כתוב  ה ָיׂשִ ֻלָ ֻוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ֻכַ

 )סב, ה( ָעַלִיְך ֱאלָֹקִיךְ 

 
ְפרֹוִצי מֹאל ֻתִ ֲעִריִצי ָיִמין ֻוׂשְ ן  ְוֶאת ה' ֻתַ ַעל ַיד ִאיש  ֻבֶ

ִצי  רְּ ְמָחה ְוָנִגיָלהֻפַ  .ְוִנׂשְ

 שני צדדים ברני עקרה

י בהפטרת כי תצא, רני עקרה מֹאול , כתוב ֻכִ ָיִמין ֻוׂשְ

ְפֹרִצי יבוֻ )נד, ג( ֻתִ ֻמֹות יֹוש ִ ש ַ ָעִרים נְּ ֵעךְּ ֻגֹוִים ִייָרש  וְּ ַזרְּ  וְּ

 



 בהבאים ישרש בסוף ההפטרה

בסוף הפטרת שמות, הבאים ישרש יעקב, כתוב )ישעיה 

דֹוש  ַיֲעֹקב  וֻ ֶאת קְּ יש  ֻדִ ִהקְּ ל כט, כג( וְּ ָראֵׁ י ִיׂשְ ְוֶאת ֱאלֹקֵׁ

 ַיֲעִריצוֻ 

 ועדיין בספר ישעיהו

 אצל ואמר ביום ההוא

יֵענוֻ ֶזה ה'  יֹוש ִ ינוֻ לוֹ וְּ ה ֱאלֵֹקינוֻ ֶזה ִקֻוִ ֻיֹום ַההֻוא ִהֻנֵ ָאַמר ֻבַ וְּ

ינוֻ לוֹ  ְמָחהִקֻוִ ֻוָעתוֹ )כה, ט( ָנִגיָלה ְוִנׂשְ יש   ֻבִ

 
לֹום  ש ָ ְעָלֻה ֻבֹוִאי בְּ ָצֳהָלה ֻתֹוךְּ  ֲעֶטֶרת ֻבַ ָחה ֻובְּ מְּ ש ִ ֻגַם ֻבְּ

יֱאמוֻ  ה ֻבֹוִאי ַכֻלָה נֵׁ ה ֻבֹוִאי ַכֻלָ  .ַעם ְסגֺֻלָ

ר משלי לאשת חיל שבח פֶּ ֵּ סֻּ  מִּ

ת ַחִיל  ְעָלהֻ ֵאש ֶ  ֲעֶטֶרת ֻבַ

ה מעיר ואם לישראל שבח מָּ  בפי ֲחכָּ

 –, המכנה את עירה 42האישה החכמה מאבל בית מעכה

לֵֺמי   ֱאמֻונֵׁי'עיר ואם בישראל', קראה לבני עירה ש ְּ

ָרֵאל )ש"ב כ, יט(  ִיש ְּ

 בעקב וראה מפסוקים תאומים

ַחר  43בשני פסוקים כמעט זהים בעקב ובראה ךָ ֻבָ כתוב ֻבְּ

יֹות לוֹ  הה' ִלהְּ  )דברים ז, ו; יד, ב( ְלַעם ְסגֺֻלָ

 וכרבי ינאי שתי פעמים

בואי כלה רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר 

 )שבת קיט.( בואי כלה

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפורים

 מאורי אור
 ר"ש חעלמא, בעל 'מרכבת המשנה'

 

איש האשכולות וכליל 

 החכמות 

הגאון החכם והסופר רבי שלמה 

 חעלמא, בעל "מרכבת המשנה"

 

 בוצין בוצין מקטפיה ידיע

בשנת תע"ח, עלתה מזמושטש שבפולין 

קרן אורו של האי גברא רבה, פאר היוחסין 

וחוטר מגזע אראלים ותרשישים, רבינו 

למא בעל מרכבת המשנה. שלמה מחע

הוריו הדגולים היו, אביו רבי משה חר"ח 

אדם גדול בתורה  –]חתן רבי חיים[ 

ובחכמה אשר קבע ברכה לעצמו, ואמו 

אשה גדולה אשר שירת  –מרת שפרינצא 

 אשת חיל הלמתה עד להפליא.

ארץ פולין הרתה וגידלה שעשועיה, 

אחד מטובי בניה ומגדולי גדוליה, אשר 
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ָמה ְסֺגָכה ִמךֹל ָהַעִלים ֲאֶׁשר ַעל ְפֵני ָהֲאדָ ִלְהיוֹת לוֹ ְלַעם 
 )דברים ז, ו(

ְהיוֹת ואתחנן: ִךי ַעם ָקדוֹׁש ׅשָתה ַלה' א לֶֹקיָך וְבָך ָבַחר ה' לִ 
שם יד, לוֹ ְלַעם ְסֺגָכה ִמךֹל ָהַעִלים ֲאֶׁשר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה )

 ב(

להאציל עליה מהודו במשך רוב עתיד 

שנותיו עלי אדמות, ולהרים בה את קרן 

התורה והיראה, בגדלותו בתורה, דעתו 

הרחבה, ושלל סגולותיו האישיות. מעלותיו 

אלו משכו על פניו חוט של חן, והעניקו 

לאישיותו את הזיו והזוהר שבהם התברך 

 והתעלה על פני שאר גדולי דורו.

המובהק, וזכור אביו רבי משה היה רבו 

הוא לטוב בכתבי רבינו כמי שהריק לנפשו 

רוב ברכה עד בלי די, ממנו קנה את רוב 

חכמתו בכל הנוגע ללימוד תורה כפשוטו. 

ברבות הימים היו מעינות התורה של רבינו 

פרים ורבים מאליהם, ואולם המצע 

והתשתית לכך היו זרעי חכמתו וגיצי 

 השפעתו של האב הדגול. האקלים ששרר

בבית הוריו היה אפוא "אוירא דמחכים", 

המתאים לשמש כרקע לפתיחת צינורות 

המוח ופיתוח כוחות החידוש והיצירה 

 הבלתי נדלים בהם הצטיין רבינו כל ימיו.

רבינו בפתיחת ספרו "מרכבת המשנה" 

משחזר לאחור את ימי נעוריו, ומתאר 

בשפה מליצית כבידה, האיך התיר לעצמו 

לשיטה וללמוד את  לצאת כביכול מחוץ

שאר חכמות תבל, כמו מפיו של 

האסטרונום הדגול רבי רפאל הלוי הנובר 

]מחבר הספרים "לוחות העיבור" ו"תכונת 

השמים" הנחשבים לספרי יסוד בחכמה 

עמוקה ומורכבת זו[, ועוד מספר מלומדים 

בחכמות שונות, שזמושטש של אותם ימים 

היתה מלאה בהם, ברם מיד לאחר מכן 

מסתייג וכותב בגילוי לב, כי לא עשה הוא 

ח"ו את הטפל לעיקר, ולא התפתה בשום 

יתר לשאר החכמות. -אופן להעניק חשיבות

הוא ראה אותן מבעד לאספקלריא תורנית 

המעמידה אותן באורן המדויק, כרקחות 

וטבחות המשמשות כמשנה בעלמא 

לחכמת התורה. רבינו היה משים לילות 

ין הפרקים היה כימים בשקידת התורה, וב

מרחיב את אופקיו בידיעות נרחבות, בעיקר 

 במתמטיקה אלגברה וגיאוגרפיה.

בהגיעו לפרקו נחשב היה אליבא דכולי 

עלמא כבחור מופלג בתורה, אשר בניגוד 

לשאר הבחורים המשכילים של אותם 

ימים, שהקדיחו תבשילם ברבים, עליו יאמר 

"מתרחב ויפה לו". רבים אף חפצו בו כחתן 

בנותיהם, ולבסוף בא בברית הנישואין ל

בסימן טוב ומזל טוב עם בת זוגו מרת 

פעסא, בתו של רבי משה פרנס, איש נכבד 

ונשוא פנים ששימש בתפקיד הרם של ראש 

 הקהל בליסא. 

מספר שנים לאחר חתונתו, היה רבינו 

סמוך על שולחן חותנו, כך עמדו לרשותו 

ו שני מקורות כלכליים רבי עוצמה שהספיק

עבורו כדי מחייתו, ואף לרכישת ספרים 

עתיקים ונדירים ששימשו אותו בכתיבת 

מפעל חייו "מרכבת המשנה", והיוו לדידו 

מעיין לא אכזב של בקיאות, וכמקורות 

לגרסאות שונות ומשונות שחברו במרוצת 

השנים לכתבי הרמב"ם. על ידם היה 

אילן, -ביכולתו להפריד בין תכלת לקלא

אות הבלתי נכונות ולאמת לשלול את הגרס

את הגרסאות הנכונות והמבוססות שיש 

 אב.-להן בית

 

רבה של חלם ובנותיה וחבר בוועד ארבע 

 ארצות

טרם הגיע רבינו לשנתו העשרים ושלוש 

והנה מקבל הוא הצעת רבנות נכבדה 

ביותר שקשה לבטלה בהינף יד. המדובר 

היה אודות רבנות העיר הגדולה לאלוקים 

א[, שעל כסא רבנותה ישבו 'חלם' ]חעלמ

גאוני עולם משכמם ומעלה אשר כלל 

ישראל רוחשים להם כבוד ויקר, כמו 

המהרש"א ועוד, רבינו קיבל את המינוי 

והפך על ידי כך לרבה של חלם ועוד תשעה 

-הרים בגלילותיה, דבר שהקנה לו סמכות

 על.

רבינו ראה כבוד לעצמו לשמש כרבה 

זו שבחייו של חלם, ובשל כך, החל מתחנה 

ועד לערוב ימיו, היה כורך בחתימתו את 

שמו ושם העיר כאחד "הק' שלמה 

מחעלמא". זה שמו וזה זכרו לדורות עולם: 

 "רבי שלמה חעלמא".

הפולקלור דבק משום מה בעיר תמימה 

פשע זו, עיר מפוארת ורוממה שלא -וחפת

נגרע חלקה משאר ערי ישראל. חלם היתה 

הזמן הושאל עיר חכמים אמיתית, אך עם 

השם 'חכמי חלם' לכל מעוז של סכלות. 

ישנן מספר תיאוריות והשערות, המנסות 

לתת הסבר הולם לתופעה המשונה. יש 

שסברו, כי בשפות הסלאוויות 'חולם' 

פירושו טיפש, והדרך מ'חולם' ל'חלם' 

היתה קצרה, אצל ההמונים אשר אין להם 

יד ושם בחכמת הדקדוק. יש שסברו, כי ידם 

משכילים בחשה בקדירה במטרה של ה

מוצהרת להפוך את היהודים החרדים 

לדבר ה' ללעג וקלס, ולהציג לשומרי 

המסורת תדמית של פנאטים המנותקים 

מהוויות העולם, הבחירה בחלם לא היתה 

בחירה מקרית, אלא מעין נקמה על שבניה 

ומלכיהם בראשם עמדו כחומה בצורה 

במיוחד כנגד נגע ההשכלה, עיר זו הצטיינה 

בשמירתה על קדושתה בכל מחיר, ועל כן 

שיגרו אליה המשכילים את חיצי לעגם 

 בדרך זו.

ניתן אף לשער, שהגולם מחלם, שלשם 

שינוי לכל הדעות היה ונברא, והוא אף 

מוזכר בפוסקים, סייע בעקיפין להדבקת 



התווית הבלתי מחמיאה על העיר, בין כך 

ם' ובין כך הביטוי הבלתי מלבב 'חכמי חל

  זהו עוול היסטורי וטעות חמורה ביותר.

פרק הזמן בה כיהן רבינו כרבה של 

חלם, היה באותם שנים מאושרות 

שבלפנים בישראל, בה וועד ארבע ארצות 

פעל במלא תוקף עוזו. מפקידה לפקידה 

התאספו ענקי התקופה באחת מערי היריד 

בכדי לדון בעניינים העומדים על הפרק, 

יאון אליהם, ולבסוף כשכל הדבר הקשה יב

הכריעו את הדין בשיתוף פעולה הדדי 

והגיעו פה אחד למסקנה ברורה, מעין 

 סנהדרין זוטא.

אחת מתשע ערי מלכותו היתה העיר 

טישבין, הכפופה לוועד ארבע ארצות, ובשל 

כך היה רבינו חבר פעיל בוועד, כשבין 

החתימות המעטרות את המסמכים שנותרו 

, מוצאים אנו את לפליטה מהחלטות הוועד

חתימתו של רבינו כשווה בין שווים, זאת 

חרף גילו הצעיר, וחרף העובדה שבשלב זה 

עדיין לא נכתבו על ידו ספריו התורניים 

שבהם נראתה גדלותו התורנית. כאשר 

הכניס רבינו את ראשו ורובו לעובי הקורה 

של כתיבת ספריו, פרש לחלוטין מוועד 

 ארבע הארצות.

היה רבינו מעורב, היו ההחלטות בהן 

כבדות משקל, בעניינים השנויים במחלוקת, 

אשר הונחו על שולחנם של חכמי וועד 

ארבע ארצות וציפו למענה הולם. מהן היו 

גם החלטות בעלות אופי היסטורי, ובעלות 

השלכה לדורות, כמו: האם יש להתיר 

להשתמש בכספי מעות ארץ ישראל 

לו למטרות צדקה שונות, או שכספים א

מיועדים אך ורק למען עניי ארץ ישראל? 

ומהן החלטות בעניינים השייכים למקומן 

ושעתן כמו פרשת הגט מקליווא, שהבעירה 

את כל הגולה כולה כמדורת אש, שם היה 

 רבינו מראשי המתירים.

בהיותו בן שלושים ושלש, הפתיע רבינו 

את עולם התורה ביצירה תורנית אדירת 

חו, בשם "מרכבת מימדים מפרי תנובת רו

המשנה". ספר זה הריהו למעשה פירוש 

מקורי ומפתיע על הרמב"ם, שבמובנים 

מסוימים ניתן לומר כי לפניו לא קם כמוהו 

מפרש כה נאמן לרמב"ם, ששם עצמו 

בקבלנות להנהיר את דברי הנשר הגדול 

הדק היטב היטב הדק מכל ההיבטים 

 והזוויות.

לם יצירת מופת זו הקנתה לרבינו שם עו

כאחד מהיושבים ראשונה במלכות התורה 

שבדור. מעמדו הגבוה בא לידי ביטוי מלבב 

בהיותו 'שר המסכים', הסכמתו מפארת 

כמה וכמה ספרים תורניים, דבר שבימי 

קדם היתה לו משמעות מיוחדת, יותר 

מבימינו אנו בהם הדפסת ספר פעמים אינה 

חכמה ואינה מלאכה, בתקופה ההיא היתה 

 ת הקשות שבמקדש.זו מהמלאכו

 

 

 תחנות ביניים בדרכו לארץ הצבי

לאחר למעלה מעשרים וחמש שנים בהן 

פיאר רבינו את כותל המזרח בחלם, בשנת 

תקכ"ט, נקרא לכהן תחת אביו ברבנות עיר 

 . 44מולדתו זמושטש

שנתיים ימים חלפו עד שנטש את 

זמושטש לטובת ברודי, שאת נזר רבנותה 

שם יצא קוו נשא על ראשו שבע שנים, ומ

בכל הארץ כ'רבה של ברודי', דבר שלפי 

גירסא מסוימת פתח לפניו את כל השערים 

בדרכו לארץ ישראל, כשחכמי סאלוניקי 

שיגרו בידו מכתבי המלצה עבור בני הארץ 

שינהגו בו את הכבוד הראוי לו. עזיבתו של 

רבינו את העיר חלם היה בה מעין שריפת 

זמושטש גשרים עם ארץ העמים, כשרבנות 

וברודי היו אך תחנות ביניים בדרכו לארץ 

 ישראל. 

אל ארץ הקודש נשא את נפשו זה עידן 

ועידנים, עד שאף חיבר ספר על גבולותיה 

בשם: "חוג הארץ". בהקדמתו מטעים רבינו 

את המניע לחבר ספר במקצוע נדיר זה 

שלא רבים העוסקים בו, מאחר שיש את 

ות, רצונו לחונן את עפרה של ארץ האב

ובאם לא יעלה זאת בידו למצער יחבר ספר 

על אודותיה כך ישאב לתוכה בנשמתו אף 

 בלא שיזכה לכך בגופו.

בשנת תקל"ח נטל רבינו את מקלו 

ותרמילו, והחיש את פעמיו לעבר ארץ 

הקודש. באותם ימים היתה הדרך הימית 

הדרך היחידה להרחיק נדוד, ובשל כך 

טורקיה, נאלץ רבינו לעבור במסעותיו דרך 

 שם ביקר בערים קושטא איזמיר וסלוניקי.

בכל מקום בואו הריהו יודע היטב את 

המלאכה, כיצד להסתגל למנטליות 

המאפיינת אותו, ובכך רוקם הוא קשרי 

ידידות נלבבים עם החכמים הספרדים 

תושבי המקום. אצל חלקם הגיעו הדברים 

עד כדי שנפשו היתה קשורה בנפשם 

 פרדו.בעבותות אהבה בל יי

אפשרי גם שרבינו חש זיקה פנימית 

לספרות הרבנית הספרדית בעלת הררי 

המליצות ועתירת זהרורי הלשון, תחום 

שבו נטל רבינו מלא חופניים, מה גם 

שדרכם בלימוד קרובה היתה לדרך הלימוד 

ההגיונית והמשתמשת בשאר חכמות 

העולם, בה דגל רבינו. דרך זו היתה חזיון 

                                                             
דה היא ואין כך מציינים כותבי תולדותיו, אם כי שחי 44

פותר לה היכן שמענו והיכן ראינו שאביו שימש כרב 
 העיר. 

האשכנזים, שהיו עסוקים בלתי מצוי אצל 

בבניית מגדלים תורניים מחוטבים לתפארה 

גג על גג, או לחילופין ללמוד את סוגיות 

הש"ס בדרך של "פשט שבפשט", לא ייפלא 

אפוא כי החכמים הספרדים מצאו מסילות 

 בלבבו של רבינו.

בקושטא אף עלה בידו להסיר את עינויי 

הספק מליבותיהם של בני העיר האם העיר 

קפת חומה מימות יהושע בן נון או לא, מו

בשל ספק בלתי פתור זה היו בני העיר 

חוגגים את הפורים בשני הימים, ורבינו 

בכתפיו הרחבות התיר את הספק בטענה 

נחרצת כי אין ספק בדבר שהעיר נבנתה 

מאות בשנים לאחר ימות יהושע בן נון. 

פסקו זה של רבינו נשען הן על מקורות 

הוכחות היסטוריות. חכמי  תורניים והן על

העיר קיבלו את דבריו כתורה מסיני, ועקב 

כך שינו את מנהגם והחלו לנהוג את מצוות 

הפורים כמו רוב ערי ישראל, ביום י"ד 

 באדר. 

הערצתם של חכמי טורקיה לרבינו 

הרקיעה שחקים, כשאף התכבד על ידם 

להרביץ תורה ברבים ולהפיץ את מעינות 

בכל יכולתו לסרב חכמתו. רבינו ניסה 

להצעה ולכבוד הגדול הכרוך בה, מאחר 

שלא היתה מטרת ביקורו בטורקיה כביקור 

נימוסין גרידא, כי אם מחמת רצונו להדפיס 

את ספריו הרבים ואת המהדורא בתרא של 

ספרו "מרכבת המשנה" בבתי הדפוס בהם 

 היתה משופעת.

קורותיו של רבינו בשלושת השנים 

בתקל"ח ועד  שחלפו מתחילת נסיעתו

לפטירתו בכ"א תמוז תקמ"א בסאלוניקי 

לוטים בערפל, יודעי בינה לעיתים חלוקים 

בדעותיהם האם זכה רבינו להגשים את 

שאיפתו ולעלות ארצה, או שרגליו לא דרכו 

מעולם על רגבי אדמת הקודש. ברם, הכל 

מודים, כי אף אם נניח שזכה לעלות לארץ 

לה בידו ישראל, הרי שמסיבות שונות לא ע

לשבת שם ישיבת קבע, והוא נאלץ מידי 

תקופה לכתת רגליו בדרכים ולנדוד מעיר 

לעיר, עד שלבסוף חזר לסאלוניקי, ושם 

הסתלק לגנזי מרומים בשנתו הששים 

 ושלוש, ושם מקום קבורתו.

ספריו של רבינו הינם ספרים עמוקים 

ביותר אשר לאו כל מוחא סביל, ברם 

צאן ברזל לאניני מהווים הם ללא ספק נכסי 

הדעת והאיסטניסים בקרב ציבור בני 

טעמו, הן -התורה, המתענגים על טוב

בסברותיו ההגיוניות בתורה, והן ביתר 

ספריו, הן בחושו הבלשני וידיעותיו 

המקיפות והעמוקות בחכמת הדקדוק, והן 

פיוטי המפותח והמעודן בו -בחושו הספרותי

עושה הוא להם מטעמים כאשר אהבו, 



מותיו המורכבות משברי פסוקים, בהקד

וסיפוריו בספרי השו"ת הבנויים מלאכת 

 מחשבת.

דבריו הם כקילורין לעיניים, הגורמים 

לשפתותיו שיהיו דובבות בקבר, וכאשר 

שפתיו הנוטפות מור ידובבו, כל שכניו 

הגאונים בבית הקברות יעקרו ממקומם 

שבגן עדן ויאזינו ברוב קשב, ישבעו ויתענגו 

 מטובם. 

 זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

 

 מורשתו לדורות

כאמור, בין שאר מעלותיו אף היה רבינו 

ספרא רבה, בעל כתיבה משובחת ביותר, 

כתיבה מורכבת ומתוחכמת, ולאחר 

שמתגבר הקורא על הקושי ומאמץ את 

שרירי מוחו במאמץ עיוני, הכתיבה 

הנלבבת מענגת את נפשו ופותחת עבורו 

רעיונות המקוריים אופקים חדשים, ב

 השזורים בה לאורך כל הדרך.

כל ימיו אחז רבינו את קולמוס הסופרים 

בידיו, והקדיש חלק נכבד מזמנו למלאכת 

הכתיבה. נסקר בזאת את יצירותיו בשדה 

ספר, ונעמוד בראשי פרקים קלושים ובלתי 

ממצים על תוכנם חשיבותם ורום מעלתם 

של אלו הספרים, המהווים בחלקם הגדול 

בשורה של ממש בתחומים בהם הם 

 עוסקים:

ספר זה, העשיר  –"מרכבת המשנה" 

בכמות ובאיכות, מהווה את גולת הכותרת 

של כתבי רבינו, בו כאמור סולל הוא דרך 

מקורית ביותר לביאור דברי הרמב"ם. 

פעמים רבות על ידי חלקו המיוחד של 

רבינו בתורת הרמב"ם עולה בידו ליישב 

שבו על מדוכותיהם קושיות חמורות שי

 גדולי מפרשי הרמב"ם.

בהקדמה הפיוטית לספר, משרטט 

ומותח רבינו קוים לדרכו בביאור דברי 

הרמב"ם, ומכלל דבריו משמע כי אין דרכו 

בפלפולים חריפים, כי אם בדקדוק קפדני 

ביותר בלשון הרמב"ם, בהתאם לכללי 

חכמת הדקדוק שהיו נהירין לו שביליה 

המפרשים שקדמו לו כשבילי דחלם, דבר ש

 לא עסקו בו כל כך.

לפעמים רבינו מבליח סברא למדנית 

היישר מבית היוצר שבמוחו, אשר לא יהיה 

מופרך לשומעים כלל וכלל אם ייחסו אותה 

בשגגה לרבי חיים מבריסק, באשר ההיגיון 

האנליטי, שהיה ועודנו סמלה של דרך 

הלימוד הליטאית, משמש את רבינו בכל 

הוה נר לרגליו, ממנו לא זז אשר יפנה, ומ

כחוט השערה, ורק על פיו הריהו בונה את 

 בנייניו האדריכליים.

דרושים על  –"הרואים בשושנים" 

 ההפטרות.

שו"ת בו הובאו חלק  –"לב שלמה" 

מהתשובות ששיגר רבינו לכל קצוות תבל. 

יש לציין שמשום מה תשובותיו בפולמוס 

"הגט מקליווא" אשר הסעירו את טובי 

 מוחות בעם היהודי, אינן מוזכרות שם.ה

ספר על גבולות ארץ  –"חוג הארץ" 

ישראל, בו ממשיך רבינו את דרכו של רבי 

אשתורי הפרחי בעל הכפתור ופרח 

על. ניתן למתוח -בחקירת הארץ כמטרת

קווים מקבילים בין השנים, באשר שניהם 

מעניקים חשיבות רבה לשמות 

 המקומות,שעל פיהם יישק כל דבר.

כשמו כן הוא,  –"מערכות בחשבון" 

מערכות בחכמת המתמטיקה. אף ברחבי 

ספריו שזורים זעיר פה וזעיר שם כללים 

 ויסודות בתורת החשבון.  

הוספות לספריו של  –"שערי זמרה" 

המדקדק רבי שלמה זלמן הענא: "יסוד 

בדקדוק", "צוהר התיבה", "בנין שלמה", 

 "שערי תורה", ובעיקר לספרו האחרון.

עוסק במחקרים  –"שערי נגינה" 

מקוריים ביותר, ובהסברת הפסוקים באמ"ת 

על פי טעמי  –א'יוב מ'שלי ת'הילים  –

 המקרא.

ככלל, שיטתו של רבינו בכל הנוגע 

לחכמת הדקדוק היא דלא כהרמ"א, אשר 

טען בכל תוקף במכתבו למהרש"ל, כי אין 

לחכמה זו כל חשיבות בעולמה של תורה, 

ו הוא בתוכן ולא בדקדוק ולכך כל עיסוק

המלות, רבינו לעומת זאת סבור כי דקדוק 

 .45היא מהמידות שהתורה נדרשת בהן

מעין שולחן ערוך  –"עשרה שולחנות" 

על עשרה נושאים מרכזיים בעולמו של 

היהודי, מבין כל השולחנות שרד לפליטה 

רק השולחן של שבת, שם רבינו חורז כיד 

ה' הטובה עליו בתים על גבי בתים בעניין 

 ל"ט המלאכות ותולדותיהן. 

 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 סיפור
 החלוםאגרת 
 התעורר אושמינער ה'מרדכל רבי

, בבעתה כיפור יום ערב בליל משנתו

 עד חלפו חלחלה של דקות כמה

 שוא חלומות: "לעצמו אמר שלבסוף
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למתרגם של מורה נבוכים, רבי שמואל אבן תיבון, שכאשר 
מתרגמים משפה לשפה לא ימלט שלא יהיו כל המלים 

 תואמות זה לזה בתכלית הדקדוק בלא שייפגם התוכן על
ידי כך, ולכך מוטב יעשה כאשר יבכר את התוכן המדויק 

  מאשר את ההצמדות למילים המדויקות.

 כוחות לאגור בכדילנוח  וחזר", ידברו

 .הקדוש ליום

 ישיש אליו ניגש פעם שוב, בחלומו

 בלתי פנים הדרת בעל מוכר בלתי

 כי מרדכי רבי לך דע: "לו ואמר שכיחה

 בתשובה ולשוב במעשיך לפשפש עליך

 לא כבר ה'מרדכל רבי הפעם", שלימה

 הנורא החלום שכן, החלום את ביטל

 את והטריד עיניו לנגד מוחשי עמד

 סהרורי הסתובב ארוכה שעה, מנוחתו

 מקום מוצא אינו כשהוא ביתו ברחבי

 .לנפשו

 הזדקרה הכיפורים יום  כל לאורך

 רבי לפני המסתורי הזקן של דמותו

 הדהדו הסתומים כשדבריו ה'מרדכל

 ניגרו דמעות נחלי, הפוגה ללא באוזניו

 הכיפורים יום אותו במהלך מעיניו

, דעתו על עומדו מיום זכר לא שכמוהם

 בכדי, הוקדשו מתפילותיו נכבד חלק

 על הבורא לפני לחש צקון לשפוך

 ומה פשעו מה אוזנו את הזקן שישבר

 .שליחותו מטרת ומהי חטאתו

 שוב הכיפורים יום לאחר ימים כמה

 בפעמים ואם, בחלומו הזקן אליו נגלה

 בלהופיע הסתפק הזקן הקודמות

 הופיע הוא כעת אזי ובדמותו בצלמו

, עדן בגן מקומו בתוככי בעומדו בהדרו

 שבעו לא ה'מרדכל רבי של עיניו

 הלזה והזוהר הזוך כל את מלראות

", ליראיך צפנת אשר טובך הרב" מפרי

 ולשונו נשימתו נעתקה בתחילה עד

 .דומיה נאלמה

 את הפר אשר הזקן זה היה

" מרדכי רבי לך דע: "הרועמת השתיקה

 ביום בכייתך כי, "פנים בסבר אמר

, בשמים פעולתה את פעלה הכיפורים

 בפניך לחשוף הרשות לי ניתנה וכעת

 דבר את לך ולומר זהותי את

 ".שליחותי

 מחבר הוא אני כי לך דע ובכן"

 בחיי ובהיותי לב בן י"מהר ת"השו

 סאלוניקי בעיר מדין על ישבתי חיותי

 של הווייתו כל זה בשלב", שבתורכיה

, מהתרגשות צמרמרה ה'מרדכל רבי

 ולו מילל ולא פילל לא הוא לזאת

 לזכות ביותר הגבוהות בשאיפותיו

 בכבודו לב בן י"מהר של להתגלותו

 .ובעצמו



 בן י"מהר המשיך" הימים מן באחד"

 הולכת פניו כשארשת בדבריו לב

 בעלי שני הדין בבית ישבו, "ומחמירה

 טענותיהם את ששמעתי לאחר, דינים

הצדדים ושקלתי בדעתי את  שני של

 פסקתי הדק, העניין הדק היטב היטב

 ".מהם אחד של לחובתו הדין את

 שמו בדין חייב שיצא אדם אותו"

 ידוע והיה פורטוגל מאנוסי ברוך היה

 אלימא כגברא והגלילות העיר בני אצל

 הפסק את קיבל הלה, איבה ונוטר

 פיו את לפתוח והחל אף וחרי בסערה

 לבסוף, כנגדי וגידופים בחרפות

 צעקתו לקול מאזין שאינני כשראה

 ציווי מחמת וכלל כלל מפניו ירא ואיני

 קרב" איש בפני תגורו לא: "התורה

 לעברי ידו את הניף מקומי אל האיש

 לי הוא סטר יעשה, הבלתי את ועשה

 ...".לחיי! על

 מצח עזות בכך שראיתי אני"

 העם בני אצל שכיחה שאיננה מופלגת

 גדול של פניו על לסטור היהודי

 מהחנויות אחת ליד נעמדתי, בישראל

 למחאה בגדי את קרעתי שבעיר

 על שמים שומו: "רוטט בקול וקראתי

 ".זאת

 הייתה יכולה לא הדין מידת"

 באותו וכבר, הנבלה מעשה על להבליג

 החנות בעל, ושילם נקם יום בה הלילה

 ניסה שהוא כדי תוך, בחנות עכבר ראה

 באחד האש נאחזה לפתע להציתו

 עד ספורות דקות עברו לא, מהחפצים

 האש, בלהבות החנות שעלתה

 זרועות ולשלח להשתולל המשיכה

, עבר במשך ימים ארוכים לכל אדומות

 בתוהו. עלו הכיבוי מאמצי כשכל

 האש לוחמי של בידם כאשר עלה

 מאוחר היה כבר, השריפה את לכבות

 של כבד מחיר גבתה השריפה שכן, מדי

 ללא שנותרו לרבים בנוסף אדם חיי

 הקב"ה את תבע, לראשם גג קורת

 ".חכם תלמיד של עלבונו

 עלתה פנים עז אותו של כשנשמתו"

 במלא דנוהו פטירתו לאחר למרום

לאו מילתא זוטרתא  שכן, הדין חומר

 בישראל, גדול של בכבודו לפגועהיא 

 חקוקים עוונותיו הזה היום עצם ועד

 בעולם מנוחה לו ואין עצמותיו על

 מתגלגלת האובדת כשנשמתו, העליון

, למשנהו שבגיהינום אחד ממדור לה

 שאין באופן הוא עליה שעובר והסבל

 לשער". ואין לתאר

 עליך נגזרה בניו מבני שהנך מאחר"

 את יביא אשר זה תהיה שאתה הגזירה

 דרך, תיקונה על האומללה הנשמה

 ת"שו תקנה כאשר תהיה התיקון

 פנחס רבי ידידיך אצל לב בן י"מהר

 בו תהגה, אנטיפוליה של רבה מיכאל

, בוריו על אותו תדע עד רבה בהתמדה

 ארבעה הוא לך שמוקצב הזמן משך

 בסדרי לפגוע שלא בכדי תמימות שנים

 ".שלך הרגילים הלימוד

" סיני הר אצל שמיטה עניין מה"

 עלי ומדוע, "בקול ה'מרדכל רבי תהה

 פנחס מרבי דווקא הספר את לקנות

 למה דרחמנא כבשי בהדי", "מיכאל

 אמנם שנאמרה, התשובה הייתה" לך

 חד הייתה הנימה ואולם רך בקול

 מתערב לך מה, אומר משל משמעית

 .  לך לא בעניינים

 משנתו ה'מרדכל רבי כשהתעורר

 אותו שאפף הערפל נמוג כיצד חש

 אצלו ומתחברים האחרונים בשבועות

 כי לו ברור היה כעת הפאזל חלקי

 י"המהר של הצו, אמיתי בחלום מדובר

 ציפה והוא בעיניו קדוש היה לב בן

 לפנות לידו שתקרא הקרובה להזדמנות

 של רבה מיכאל פנחס רבי ידידו אל

 בטובו יואיל כי ממנו ולבקש אנטיפוליה

 .הספר את לשלוח

 דמתא בטירדא טרוד שהיה מאחר

 כלא והיה מזיכרונו הדבר פרח אט אט

 רבי חלפו נוספים שבועות כמה, היה

, העניין מכל לשכוח הספיק ה'מרדכל

 לב בן י"מהר שב אחד בלילה ופתאום

 לשם כשהפעם בחלומו אותו לפקוד

: תקיפה הייתה הדברים נימת שינוי

 מההסכם שכחת האם מרדכי רבי"

 שהעניין מאחר, ובינך ביני שנדברנו

 להזהירך נאלץ הנני דיחוי סובל אינו

 עליך תבוא פן בדברי ראש תקל לבל

 ".הרעה

 לקחת ביקש ה'מרדכל רבי הפעם

, הרצינות במלא לידיו העניין את

 של לרבה שלומים אגרת לפרוש

 את לו שישלח ממנו ולבקש אנטיפוליה

 פעם שוב ואולם, המדובר הספר

 של ברומו העומדים בעניינים עיסוקיו

 ולא, זמנו כל את ממנו עשקו עולם

 יומו בסדר פנאי פיסת כל לו נותר

 .העמוס

 לקתה לפתע ימים מספר לאחר

 דרשה הרבנית, בחולשה הרבנית

 על לעלות הצליחו לא והללו ברופאים

 קישר לא ה'מרדכל רבי, הבעיה שורש

 יומו בסדר והמשיך הללו, המקרים בין

 . כרגיל

 שנדרש מה את עושה אינך מדוע"

 קשות לב בן י"המהר בו נזף" ממך

 מחלתה כי לך דע" הבא לאמור: בחלום

 ההתמהמהות עקב נגרמה הרבנית של

 שוב לדחות לבל ממך דורש והנני, שלך

 כך ידי על יבולע פן דברי יישום את

 ".לרבנית

 ה'מרדכל רבי דחה הזאת בפעם גם

, ,רפאל פנחס רבי עם הקשר יצירת את

 הלכה הרבנית של מחלתה ובינתיים

, מוות שערי עד והחריפה, והגיעה

 עלה ולא בייאוש ידיהם פכרו הרופאים

 כבר כאן, לתחלואיה מזור לתת בידם

 עליו הקפיד הבא בחלום לב בן י"המהר

 הפעם זו כי, לו והודיע למאוד עד

 חיי ואם אליו נגלה הוא בה האחרונה

 כבר ישלח אנא אז לו יקרים הרבנית

 האיגרת את המרבית במהירות

 .המדוברת

 מדוע לברר שוב מרדכי רבי כשניסה

 מרבי בדווקא הספר את לרכוש עליו

 בן י"מהר לו השיב שוב רפאל, פנחס

", לך למה דרחמנא כבשא בהדי: "לב

 ה'מרדכל רבי שהתעקש לאחר ברם

 כי, לב בן י"המהר לו השיב ושוב שוב

 בשמים קפידה ישנה רב אותו על אף

 על חיבור בכתיבת התחיל שהוא על

 באיגרת, "סיים ולא מעילה מסכת

 בן י"המהר הוסיף" דברי את לו תספר

 שיקבל כסף את כי לו ותכתוב" לב

 בכדי יקדיש לב בן י"מהר ת"שו עבור

 ". ההדפסה מהוצאות חלק לממן

 רבי אחז היום למחרת כבר

 איגרת ושיגר בידיו קולמוס ה'מרדכל

 את מגולל הוא בה, רפאל פנחס לרבי

 בכל ממנו ומבקש לעיל המתואר כל

 בית שליח ביד שישגר, בקשה של לשון

 לב בן י"מהר ת"שו הספר את הדואר

 כי האפשרי בהקדם מלא כסף בעד

 .הדבר בנפשו



 ה'מרדכל רבי האיגרת בפתיחת

 האיגרת את יראה לבל רצונו את מביע

 אותה שישמור או, מלבדו בריה לשום

 לגזרים יקרעה לחילופין או גנזיו בבית

 של הבחור שנכדו אירע, הקריאה בתום

 של חליפתו את לקח מיכאל פנחס רבי

 כאשר, שבת בערב מהמקווה זקנו

 את מהם באחד מצא בכיסים פשפש

 היה יכול לא התגלית לאחר, האיגרת

 לכך דאג והוא בעצמו לעצור הנכד

 וכך האיגרת את שיעתיק מי שימצא

 .בידינו נשתמרה היא

 הסבא כך על ששמע כי, מספרים

 על מאוד עליו הקפיד גדול אדם שהיה

 לעניינים ידו על שנעשה הפרסום

 שבועות כמה, להם יפה שהשתיקה

, ימיו בדמי הנכד נפטר ההעתקה לאחר

 אחר ונדכה שפוף הלך הדגול הסבא

 העומדים כתינוק, בבכי ומירר מיטתו

 הוא כיצד שמעו למקומו בסמוך

: ויגון צער רווי בקול לעצמו ממלמל

 תעשה אל ]יותר" נאר קיין ניט זיי מער"

 ויהי המלך מפי יצא הדבר שטויות[,

 .אלוקים לחרדת המקום

 איגרת כמובן היא לסיפור המקור]

 לרבי סיפר לב בן י"המהר החלום.

 בלא כהווייתם הדברים את מרדכי

וכאן נוספו , הפרטים כל את לפרט

 סדר" נוספים כמופרטים מתוך ספרים 

, קונפרקטי יצחק לרבי" יוחסין

 אבן גדליה לרבי" הקבלה שלשלת"ו

  .[יחיא

 
 

רבי פנחס מיכאל של מתולדותיו 
  , מקבל אגרת החלוםגרויסלייט

איגרת החלום של הצדיק רבי מרדכי 
מאושמינא נשלחה לרבי פינחס מיכאל 
גרויסלייט. רפ"מ נולד בקירוב לשנת 

שבפלך גרודנא, תק"ע בעיר שרשוב 
להוריו רבי יצחק אייזיק ובריינה הניה 
גרויסלייט, בימי חורפו יצק מים על ידי 
רבי אשר הכהן בעל הברכת ראש 
תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין, שדגל 

 בדרך הפלפול והחריפות.
בגיל צעיר ביותר נשא לאשה את 
מרת מושקה, בת הנגיד רבי יחיאל 

מצעים מיכל מפאסוואל, בהיותו בעל א
תמך בחתנו בשנות אברכותו 
הראשונים, רבינו כיהן ברבנות שרשוב 
ואנטיפוליה, שם נודע מלבד כגאון אף 

 כצדיק נשגב ואוהב ישראל אמיתי.
נסתלק לבית עולמו בהגיעו לגיל 
שיבה בי"ז אדר תר"ן, זאת לאחר 
ששיגר איגרת לאחד מידידיו, בה הוא 
מזמינו להלווייתו ומבקש את סליחתו 

ל פגיעה באם ישנה, הוא אף ערך על כ
צוואה מפורטת לבניו ושומעי לקחו, 
בה הוא מצוום לילך בדרך ה', ובייחוד 
להקפיד על שמירת קדושת השבת 

 והימנעות מחללה. 

הערות  –ספריו: "דברי פנחס" 
והארות על מסכת ברכות, בניגוד 
קוטבי לרבו הספר מצטיין בפשטות 

י וישרות וחף משמץ של פלפול. "דבר
ליקוטים על  –לקט הקוצרים"  –פנחס 

מסכת נזיר שנועדו בכדי לשפוך אור על 
 –סוגיותיה העמומות. "דברי פנחס 

ליקוטים על מסכתות  –לקט הקוצרים" 
תמורה ומעילה שלא רבו עליהם 
המפרשים, את ספר זה התמהמה 
מלהוציא לאור, ככל הנראה עקב 
קשיים כלכליים, עד שקיבל רמז 

ר"י בן לב שעליו משמים מאת המה
להשלים את הדפסת הספר בהקדם 

 האפשרי, ויהי מה.
הוא היה אומר: "על הרב בישראל 
לפתוח את דרשותיו בדברי אגדה 
המושכים את הלב ולהימנע מלהלאות 
את הציבור בדברי הלכה סבוכים, שכן 
מצינו שהקב"ה לא נתן את התורה לעם 
ישראל ביום הראשון לביאתם למדבר 

 ולשא דאורחא".סיני מחמת ח
כשנשאל פעם, מדוע הוא נערץ על 
ידי שאינם מקומיים יותר מתושבי 
עירו, ענה בחן מליצתו: "פרשת פנחס 
כשהיא במקומה, אין מפקיעים בעבורה 
את השערים, ברם, כאשר היא נקראת 
בחגים שלא במקומה, נמכרת היא 

 בסכומי עתק"...
 

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן
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 << !הדבר ךביד
 עולמה לבית נפטרה אשר ה"ע ברוך בת רות מרת הצדקנית האשה של נשמתה ולעילוי לזכרה

 ה "תשע אב במנחם ח"כ ביום

 

 לרפואתו השלמה של יהודה בן סעידה בתושח"י

 יברכהו השם יחלימהו ויחזקהו 

 
 

 דרך יצא למען הלב מכל הרבה עזרתם על אספקלריא לידידי והברכה התודה

 !הברכות בכל יבורכו.  ומתוקן ערוך
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