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 :בלחיצה( )מהווה גם קישוריות למאמרים, תוכן העניינים

 ו ........................... ז"תשע תצא כי לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ו ..... סדומיים אלו – עמד לא חטאים ובדרך. אבינו אברהם זה – האיש אשרי

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח ............................................................. 'דעת'ב חטא הוא' הרע לשון' חטא

 י ............... ברק בני –' התורה עמל' בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 י .................................................................................................ריבית איסור

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 יב......................... (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו, קלויזנר

 יב .................................................. הירושלמי באספקלריית" ומורה סורר בן"

 יז ............................................................. רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יז ........................................................................ יהודי של מעלתו לשער אין

 על חלקים ג"כ יעקב מאור ס"מח, רבינוביץ אלחנן רפאל הרב/  בפרשה הלכה

 יט ..................................................................... השנה וחדשי המועדים הלכות

 יט ....................................................... עמלק מעשה זכירת בקריאת דקדוקים

 כג .......... חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  בפרשה שבת הלכות

 כג ............................................................... בשבת בעפר גומא עשיית איסור

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 כו........................ ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 כו .................................................................... "מהמזגן שיוצאים מים" בענין

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 כט ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כט ................................................................................. הסליחות אמירת זמן

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

 לג ........................................................................................................ ועוד

 לג ........................................................................ תואר יפת האשת תוצאות
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, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 לו..................................................................................................... באלעד

 שאינו מפני הוא הראשונים' מי נ"לביהכ משכים אינו ולכן וייגע שעייף מי

 לו .................................................................................................. 'חטא ירא'

 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 לח .................................................................................................... סופרים

 שלא כדי" הצלה" או, מעשיו על" עונש" הוא ומורה סורר בבן מיתה חיוב

 לח......................................................................................................... יחטא

 מא .................. ת"עה' מפנינים יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

 מא ................. מדבר הכתוב הרשות במלחמת, אויביך על למלחמה תצא כי

 מד ......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 מד........................................................................ אלול חודש בשופר תקיעה

 מו ....... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 מו ........................................... ?זו מצווה לקיים החיוב ממתי - עמלק מחיית

 מט ...... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 נב . כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 נב................................................................................................. מפוסטר יין

 נג ................................................................. מזון לממכר אוטומטיות מכונות

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 נד ....................................................................................................... 'חיים

 נד ..................................................................................... להתעלם תוכל לא

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הדף מאחורי

 נו ........................................... (ספר קרית) ס"ושא המבואר הלבבות חובת ס"ומח

 נו ........................................................ ישראל שחטא פי על אף. מד סנהדרין

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 נט ......................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 נט ...................................... מחט של כחודו פתח לי פתחו/  הדין לימי הכנה

 אני גם' ספרי מחבר, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 סב ............................................................ ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס', 'אודך

 סב ............................................................................... לרפאות לרופא רשות
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 סד .................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 סד ............................................................................... הקן שלוח מצות בגדר

 סז ............................... 'הארי לב' ס"מח, גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 סז ................................................................ ללידה ובכור ליצירה בכור בענין

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 סט ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 סט................................................................................................ !!...רחמנות

 המוסר ע"שו ס"ומח ף"הרי דכפר רב, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 עא ........................................................................... ס"ושא, במשפט עין, ח"ב

 עא ................................................................................ הנצחון היא היציאה

 עד ....... ב"ב על מינצר ד"הגרח מתורת' דוד חיי' ל"מו, פישהוף דוד הרב/  דוד נפש

 עד .............................................................. סופו שם על נידון ומורה סורר בן

 עז .......... 'והערות ביאורים עם איש חזון' ס"מח, אנגלנדר יהודה הרב/  חפיצה נפש

 עז ............................................. התפילה לצורך ותפילה צרכיו למלא תפילה

 עיון' לממונות הוראה ובית כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 עט ...................................................................................................'המשפט

 עט ...... ?מעקה להתקין חייב השוכר האם? לגג מעקה לעשות חובה אין מתי

 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 פא .......................................................................................... ועוד' אחרונים

 פא ....................................................... מעקה עשיית במצות נשים חיוב גדר

 פד ................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פד ...............................................................................................לחיים זכרנו

 פו......... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 פו ........................ 'ראיתיו אני' או' להיות עתיד ולא היה לא ומורה סורר בן'

 

 צ ................................................................... חינוך

 צ.... חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 צ ............................................................................................... תשיבם השב
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 הנחיית, והכשרה חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  חינוכי ת"שו – החינוך תורת

 צג ....................................................................................... והרצאות קבוצות

 צג ............................................................................. הלימודים שנת פתיחת

 

 צו ................................................................. חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 צו .......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 צו............................................................................. תצא כי בפרשת שאלות

 צו...................................................................... שופטים' חדוותא'ל תשובות

 צט . הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 צט................................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קו ........................................................................... ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 

 קח ................................................................. סיפור

 קח .............................................. ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קח ............................................................................................. תשובה דרך

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קיא ......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קיא ............................................................ "חת ללא" במבוא קצרה הבהרה

 קיב ................................................................................. !קצרה הקדמה מעין

 מתקופה אור נקודות! )דותהיה עקרונות על, חת ללא עמידה –' א פרק

 קטו ................................................. !ישתחווה ולא יכרע לא ע'פיני(. חשוכה
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 תשע"ז כי תצאאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 קלאר אברהםישראל 

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

 –זה אברהם אבינו. ובדרך חטאים לא עמד  –אשרי האיש 

 אלו סדומיים

חז"ל דורשים את מזמור אשרי האיש בשבחו של אברהם אבינו ע"ה, ונאמר שם 

"רעים  בתורה סדומיים, שנקראואלו ה –ובדרך חטאים לא עמד בדרשת "

 .אוחטאים"

אשכנזי(: הכוונה שלמרות שארץ סדום היתה מן הארצות -יפה תואר )ר"ש יפה

ב( וגם אמרו לו כל המלכים  שנתן לו ה' )כנזכר בבראשית רבה וירא פרשה מט,

ועוד(, ובודאי היה יכול ה;  "מלך אתה עלינו" )בראשית רבה לך לך פרשה מב,

למצוא שם מספיק מקום לו ולצאנו, אף על פי כן התרחק אפילו מן ה"דרך" 

המובילה לארצם. שלוט ישב ב"ערי הכיכר ויאהל עד סדום" ואילו אברהם לא גר 

 יב(. עמו שם )בראשית יג,

ורבינו יוסף יעבץ, החסיד הדורש, מביא מדברי חז"ל אלו סיוע לשיטתו 

 הכופרים ו"חטאים" הם בעלי העוונות, ואכמ"ל.ש"רשעים" הם 

* 

 מהו החידוש בכך שאברהם אבינו לא הלך בדרכם של אנשי סדום? 

אגרת הרב )רי"מ לוין, עמוד ר"י( ועוד: הרי שמעלה מיוחדת היא למי שלא א. 

נמשך אחרי רשעים חטאים וליצנים, וגם לאבות העולם דבר זה נחשב לשבח, שעל 

 רי וגו'". כן הכתוב משבחו "אש

                                                
 איה לו ויאמרו לוט אל ויקראו(: "2596) בגימטריא" רשעים בעצת ךהל לא אשר האיש אשרי: "ק"יאבראשית יג,יג.  א

 (.ה, יט בראשית" )אתם ונדעה אלינו הוציאם הלילה אליך באו אשר האנשים
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אשכנזי(: הכוונה אינה שלא עשה כמעשיהם, שאם כן -יפה תואר )ר"ש יפה ב.

והתרחק אפילו מן ה"דרך"  אכן מהו החידוש, אלא הכוונה שהתרחק משכנותם,

 המובילה לארצם.

חידושי תורות )ר' יואל טייטלבוים מסאטמאר, פרשת חיי שרה תשי"ז, עמודים  ג.

ה שלא התפתה ליצר להתחבר עמהם אפילו לשם נח, עי"ש(: החידוש הוא במ-נה

שמים, שלא הלך לסדום ולאנשי פלשתים אפילו כדי לגייר שם גרים, וזאת כדי 

היה לו שום התחברות עם הרשעים, וגם כדי שהגרים שגייר כבר והלכו תשלא 

 עמו לכל מקום לא יתקלקלו שם.

ר נשמדו ואינם לכן אפילו ב'עמידת' אנשי סדום גם כן לא 'עמד', אף אחר שכב

משפיעים עוד )"עמד"(, כי אפילו ה"דרך" שלהם עצמה מסוכנת, לכן נמנע מללמוד 

 מהם אפילו לעבודת ה', כי מרשעים לא יוצא דבר טוב.

* 

: הכוונה שלמרות שארץ מבאר דברי חז"ל כך אשכנזי(-יפה תואר )ר"ש יפהוב

ב( וגם אמרו  ט,מ 'סדום היתה מן הארצות שנתן לו ה' )כנזכר בבראשית רבה פר

ה; ועוד(, ובודאי היה  מב, 'פר ך אתה עלינו" )בראשית רבהולו כל המלכים "מל

אפילו מן ה"דרך" יכול למצוא שם מספיק מקום לו ולצאנו, אף על פי כן התרחק 

לארצם. שלוט ישב ב"ערי הכיכר ויאהל עד סדום" ואילו אברהם לא גר  המובילה

 יב(. עמו שם )בראשית יג,

* 

נדרש מצאנו דרשה אחרת, ששם  ניתימה"דרושי תהלים" חיבור בציין, כי ויש ל

 ין שםעי ."ובדרך חטאים לא עמד" על אברהם אבינו "שלא עמד בעצת נמרוד"

 , יעקבאבינו , יצחקאבינו כל קבוצת מלים בפסוק על אדם אחר: נח, אברהםלדרוש 

 .רבינו , יוסף, משהאבינו
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נשטיין, מח"ס באהלה של תורה / הרב יהודה אייז

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 חטא 'לשון הרע' הוא חטא ב'דעת'

ע  ֶליהָׂ ֵשם רָׂ ַרים ְוהֹוַצא עָׂ ה ֲעַליֹלת ְדבָׂ ם לָׂ ה ֶכֶסףכו' ְושָׂ ְנשו ֹאתֹו ֵמאָׂ -כו' )כב, יד ְועָׂ

א ַאיש ַנֲערָׂ טו(  ה וְ  הַכי ַיְמצָׂ שָׂ ה וְתפָׂ שָׂ ה ֲאֶשר ֹלא ֹארָׂ אוְבתולָׂ ה ְוַנְמצָׂ ַכב ַעםָׂ ַתן  .שָׂ ְונָׂ

ה ַלֲאַבי ַהַמֲערָׂ  ַאיש ַהֹשֵכב ַעםָׂ ֶסף  ההָׂ  כט(-כו' )כב, כחֲחַמַשים כָׂ

רק  ' משלםאונסאילו 'ו ,משלם מאה 'מוציא שם רעמבואר בתורה, ש'א 

 חמישים, אתמהה?

אמר שנ ",כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר"שנינו )ערכין טו, ב(: עוד 

 ."אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו)תהלים יב, ה( "

עבודת  ,כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות": (שםאמרו )ועוד 

 ."כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים

וכמובן הדברים טעונים ביאור, מה כל כך חמור ב'לשון הרע', ששוה לג' עבירות 

 לו כופר בעיקר.חמורות, וכאי

 מכח חטא לשה"ר יש רשות למקטרג לקטרג על שאר עבירות

ון הרע גורם שלש (,שמיה"ל ח"ב פ"דדברי החפץ חיים )בב עוד חידוש שמצינו 

 .שעשה שאר עבירותהמקטרג לתבוע להעניש את האדם על  מתעוררשעל ידו 

ופרש"י  ,)שמות ב( "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר"ומוציא כן ממה שנאמר 

ועכשיו ראה שהם  ?!על מה נלקים ישראל יתר מכל העמים ,שהיה משה תמה

 ראויים לכך.

, בודה זרה(ע)שהיה להם עוונות גדולות  ,וקשה שהרי ביחזקאל )פרק כ( מפורש

 ?ון הרעמה מוסיף לשם כן תמה על צרתם, ואמשה ואעפ"כ היה 

למעלה את תועבת  שבלא חטא הלשון לא ניתן כח להודיעהחפץ חיים, ומבאר 

ולכן גם משה ידע שיש במצרים עוונות גדולים, רק  .בני אדם ולתבוע דין עליהם
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 :חז"לכמו שאו וממילא לא יכול השטן לקטרג ,היה סבור שאין בהם חטא הלשון

דורו של אחאב אף שהיה בידם ע"ז היו יורדין למלחמה ונוצחין מפני שלא היה 

"אכן נודע הדבר", היינו  ,אמר ון הרעבהן לשאך כשראה שיש  .בהן דלטוריא כו'

, ועי"ז מגלגלין עליהם בודה זרהכעת נודע למעלה ונתפרסם הדבר שהוא חטא ע

 כל עוונתיהם ובשביל זה נלקים כל כך.

 תלוי בו. , שהכלחטא הלשוןבצ"ב עלינו להבין, מה כל כך חמור ושוב 

 חטא הלשון הוא חטא בדעת ובצורת האדם

חטא חלוק במהותו ש ,נתיב הלשון פ"ב( שמבאר)עפ"ד המהר"ל הביאור הוא וג 

מיים של האדם, לא שנעשים באברים הגכל החטאים  ,חטאיםכל השון משאר לה

אין לבעלי חיים שהרי  ,שכליחטא בדבר האדם לנפש חיה" שהוא  יכן הדיבור "ויה

 להם דיבור, והדיבור הוא הדעה.

הוא חטא מאחר ש ,ותן מאהנ ם רעשלכן המוציא ש ,ועפ"ז מבאר המהר"ל

 בצורת האדם.

ר ימגב, עד לכדי שחז"ל מתבטאים שחמור חטא הלשוןל כך מדוע כ ,מובןממילא ו

 כנגד ג' עבירות חמורות.עונות 

)ערכין טו,  "לא נחתם גזר דין על אבותינו רק על זה"שלכן מוסיף, מהר"ל הוהנה 

 ב(. 

כל זמן ש, פץ חייםחשזה גם הביאור ביסוד המחודש של ה ,וא"כ יש לבאר

בגשמיות רק שהוא חוטא הליץ עליו זכות, ל ניתן ,שהאדם לא חוטא בחטא הלשון

על  ,כל זמן ששומר על העיקרעל האדם העולם הזה, ואין רשות למקטרג לקטרג 

הוכיח סופו על את העיקר, אז ומקלקל הורס שם דאאבל  .צורת האדםעל  ,הדעת

 רג על הכל.טרשות לק ישתחילתו שיש לו קלקול בדעת, ואזי 

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 איסור ריבית

ְך: ר ֲאֶשר ַישָׂ בָׂ ל דָׂ ַחיךָׂ ֶנֶשְך ֶכֶסף ֶנֶשְך ֹאֶכל ֶנֶשְך כָׂ ַח  ֹלא ַתַשיְך ְלאָׂ ְכַרי ַתַשיְך וְלאָׂ יךָׂ ַלמָׂ

ֶרְכךָׂ ֹלא ַתַש   כ( )כג,יךָׂ ְבֹכל ַמְשַלח יֶָׂדךָׂ קֱאלֹ  ד'יְך ְלַמַען ְיבָׂ

איסור ריבית שונה הוא מכל איסורי תורה שהרי הוא ממצוות שבין אדם לחברו 

ואם כן הדעת נותנת שאם האדם לוקח ריבית בהסכמתו של הזולת יהיה הדבר 

תן הריבית. ובכל מותר ובוודאי אם נעשה על פי בקשתו ודרישתו המפורשת של נו

זאת לא כך הדין אלא גם אם שני הצדדים מרוצים אסור מדאורייתא להלוות 

בריבית. יתירה מזו גם כאשר יש מכך ריווח למלווה וללווה אסרה תורה את הנשך 

תניא והמרבית וכמו שכתוב בגמרא סוף פרק איזהו נשך )ב"מ דף ע"ה עמוד ב'( 

מפסידים ולא עוד אלא שמשימים  ויחיםשמרויותר ממה  ריביתי ור''ש אומר מלו

 ריווחאילו היה יודע משה רבינו שיהיה  ואומריםמשה רבינו חכם ותורתו אמת 

בו. ובט"ז יו"ד סימן ק"ס פירש דהיינו שגם ללווה יש ריווח בדבר לא היה כות

 במעות שלוקח ומרוויח בהם הרבה.

 שר האוצר של הקב"ה

אל ליבו שרק חלק מהממון שיש לו ויסוד הדברים שצריך האדם לידע ולשים 

מיועד להצטרכותו העצמית אבל שאר מה שחננו השם יתברך אין זאת אלא ששמו 

ה' לשליח ולפקיד לתת ממנו לנצרך לצדקה ולהלוואה ולכן אין לו לקחת ריבית על 

הלוואה זו שהרי כסף זה אינו שלו והוא רק ממונה על חלוקתו כפקיד המלך 

 רוך הוא.העליון מלכו של עולם ב

יש לו לבעל הדין להשיבך וכמאמרו של רבי מאיר בגמרא )בבא בתרא י' ע"א( 

אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן אמור לו כדי  אלוקיכםולומר לך אם 

וזו שאלה שאל טורנוסרופוס  גיהינום. ועוד איתא שם :שניצול אנו בהן מדינה של 
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פני מה אינו מפרנסם א''ל כדי אוהב עניים הוא מ אלוקיכםהרשע את ר''ע אם 

 גיהינום.שניצול אנו בהן מדינה של 

וכאשר רואים כי האדם מכיר בעובדה זו ויודע היאך לנהוג בשפע אשר חננו 

השם כן ישפיע עליו עוד ועוד שפע כדי שיוכל להמשיך ולתת לראויים לכך. ואם 

שכר בעלמא כן מאמר הפסוק "למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשי ידיך" אינו רק 

על טוב מעשהו אלא מתבקש מעצם הדבר שמי שיודע מה עושים עם הברכה 

שקיבל ראוי לתת לו עוד ועוד שפע ברכה והצלחה. אך אם חס ושלום לא נוהג 

בממונו כראוי ומלווהו בריבית יחפש הקב"ה ממונה אחר ליתן לו את המינוי הלזה 

 טטים.וכמו שאומרת הגמרא שמי שמלווה בריבית עסקיו מתמו

נדע ונכיר בחשיבות המצווה ועל ידי זה נזכה כולנו לברכה של "למען יברכך ה' 

 אלוקיך בכל מעשי ידיך" 
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הפרשה לאור אספקלריית  –בנתיבות הירושלמי 

תלמוד הירושלמי / הרב ישראל קלויזנר, מו"ל 

 ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים )ברוקלין(

 למי"בן סורר ומורה" באספקלריית הירוש

סבר שהוא אוכל בשר של מצוה ולבסוף נתברר שזה היה אכילת חולין האם 

 חייב? מהו התדרדרות החמורה ביותר לפי הירושלמי? 

אחד הענינים הבולטים בפרשתינו הוא ללא ספק פרשת "בן סורר ומורה" אשר 

תילי תילים של דרשות, רעיונות, ולימודים נקשרו ל'סוגיא' זו של הילד הזה, ילד 

ן שאוכל ושותה ואינו שומע בקול אביו ואמו ועם כל הדברים הנלווים אליו, קט

 ובקיצור: "בן סורר ומורה"....

להלן נדון בפרט מסויים מתוך עשרות הפרטים שנקשרו ל'פרשה' זו אשר עליה 

אמרו ז"ל בסנהדרין )דף ע"א( 'בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב 

  .ב'דרוש וקבל שכר''

 נתחיל עם דברי המשנה במסכת סנהדרין פרק שמיני משנה ב':

יאַכל ַטְרֵטיַמר )משקל חמשים דינרי ן( ֵמֵאיָמַתי ַחָיב )בן סורר ומורה מיתה(? ִמחֶּׁ

ה ֲחִצי לֹוג ַיִין  ָבָשר )בשל ולא בשל כדרך שהליסטין הרעבתנין אוכלין( ְוִיְשקֶּׁ

ודוקא בשתאו זוג ולא מזוג כדרך שהליסטין ָהִאיַטְלִקי )יין משובח הבא מאיטליה, 

שותין, וגם דוקא בשגנב מאביו מעות וקנה בשר ויין במדה זו, ואכל ושתה( ַרִבי 

 יֹוֵסי אֹוֵמר: ָמנֶּׁה ָבָשר ְולג ַיִין. 

 ועל זה מוסיפה המשנה:

ָאַכל ַבֲחבוַרת ִמְצָוה )אם הילד הזה אכל את הבשר הזה בסעודת מצוה(; ָאַכל 

ש )או שאכל את הבשר הזה בסעודת עיבור החודש(; ָאַכל ַמֲעֵשר ֵש ְבִעב ִני ור ַהֹחדֶּׁ

                                                
לפי שאין לך קוץ בתורה ואין לך בקשר לזה יצויין דברי התורת חיים בביאור הדבר, וכה הם דבריו הנפלאים:  ב

שנא' אלוקים הבין דרכה וכל העוסק בתורה אע"ג שאינו עושה )שאינו נוגע מצוה שאין לה סוד בעצמותו יתברך 

 , עכ"ל.למעשה( הרי הוא עוסק בכבוד קדושתו ומדבק שכלו בו יתברך
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 ִבירוָשַלִים )או שאכל את הבשר עם מעות מע"ש בירושלים ואכלו שם, אז:(... ֵאינוֹ 

ה.  ה ֵבן סֹוֵרר ומֹורֶּׁ  ַנֲעשֶּׁ

 הבדל טעמי הדין בין הבבלי והירושלמי והנפק"מ

ה באמת יהיה כן שכאשר הוא זולל וסובא בצורה והך דינא אומרת דרשוני, למ

 של סעודת מצוה לא דנים אותו כ"בן סורר ומורה".

והנה בעוד שבבבלי ביארו בטעמא דהך דינא משמיעה חידוש גדול, כיון דבמצוה 

קא עסיק )שהתחברותם עתה היא לסעודת מצוה( לא מימשיך )לא יימשך למעשים 

דא דמערבא, למדו זאת מגזירת הכתוב מכוערים(, אנו רואים שמאידך, בתלמו

 וכדלהלן:

"אכל בחבורת מצוה אכל בעיבור החודש אכל מעשר שני בירושלים )אינו נידון 

כבן סורר ומורה, והטעם משום דכתיב:( ויסרו אותו )ומדלא כתיב( ואיננו שומע 

"בקולם" )רק "בקולינו" משמע דעבירה דהוי הוא משום שאינו שומע בקולם( יצא 

 וא שומע בקול אביו שבשמים )דמצוה הוא דעביד(" זה שה

וכתב ה"שירי קרבן", דהנפקא מינה בין הבבלי והירושלמי יהיה, באופן שאכל 

סעודה בחושבו שהיא סעודת מצוה, והאמת שאינה כן. דלפי הבבלי יפטר, כי היות 

שבשעת אכלו חשב שהיא סעודת מצוה, על כן לא מימשיך. משא"כ לפי 

יב, דכל סיבת הפטור הוא משום "גזירת הכתוב" שיש באופן שאכל הירושלמי יתחי

 בדבר מצוה, וכאן הרי סוף כל סוף לא עשה מצוה.

 מענין לענין בטעמא דתוספתא שאין בן סורר ומורה נעשה בירושלים

בקשר לזה יצויין מה שכתב הגאון מדווינסק בספרו משך חכמה לבאר דברי 

סורר ומורה נעשה בירושלים", דטעמא התוספתא בנגעים: "אמר ר"נ אין בן 

דמילתא היא דהיות שבירושלים היה תודה ושלמים ומעשר שני והיו אוכלין בשר 

 הרבה, ויין מע"ש, לכן אין חטא אם בא הנער אל מדת הזוללות.

מאידך כתב מרן הבית ישראל זי"ע מגור על דברי המשך חכמה: ולי נראה שאין 

בקדושה ובפירוש יש בפסוק ואכלת שם וגו'  בא למדת הזוללת מפני שאוכלין שם
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למען תלמד ליראה כאשר הגיד זקיני החידושי הרי"ם ז"ל ועי"ז לא יכול אפילו 

 הזולל וסובא להתגשם כ"כ והבן....

והנה בחצי שיעור של מצוה, כבר דנו בזה האחרונים אם יש בו קיום מצוה, ואם 

לחקור באופן שאכל תרטימר כן העלה בספר נתיבות ים )סנהדרין ע:( דיש מקום 

בשר, אבל רק חלק קטן פחות מכזית מזה הוי של מצוה, דיש לחקור ולומר דאולי 

אפילו אם אין קיום מצוה בחצי שיעור, מ"מ כיון דהוא "חפצא של מצוה" הרי 

בחלק קטן זה לא ימשך, ואינו תלוי בקיום המצוה, והגדר הוא דבשר שיש מצוה 

 ובא' של פרשת בן סו"מ. לאכלו נפקע מבשר ד'זולל וס

וגם ע"פ טעם הירושלמי ד"יצא זה ששומע בקולו של אביו שבשמים" יש לדון. 

דהגם שלבסוף לא קיים אכן מצוה באכילתו, אבל הרי עכשיו יש ציווי של מקום 

ברוך הוא שיאכל בשר זו, והגם דלא המשיך לאכול עוד מבשר שיהא בו כדי 

קולו של מקום שיאכל שיעור קטן זה, דזהו 'שיעור שלם', מ"מ הרי היה ציווי ו

תחילת מצוה, כמו דפשוט דתיכף כשמתחיל לאכול דבר מצוה מקיים קולו של 

מקום, והא דלבסוף לא נתקיים המצוה, אינו מבטל המציאות של קולו של מקום 

 בשעת אכילה גופא.

 אכן, "דרוש וקבל שכר"....

 משכח תלמודו. התדרדרות החמורה ביותר לפי הירושלמי: ולבסוףה

ומדי עסקינו בסוגיית "בן סורר ומורה" הירושלמית יש לציין מה שאמרו על 

 . ולבסוף משכח תלמודוה'ילד' הזה: לבסוף מלסטם הבריות והורגם 

 לא הובא בבבלי ונזכר רק בירושלמי.ולבסוף משכח תלמודו' הלשון '

מספיק, עד ונשאלת השאלה: לכאורה כבר עבר הילד הזה על הכל, וכי זה לא 

, וכי זהו הסיבה שמשו"כ אמרו 'ימות זכאי ואל לבסוף משכח תלמודושאמרו ש

 ימות חייב'. 
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 מבאר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: 

כל עוד שיש לו קשר עם תורה, יכול להינצל אע"פ שליסטם את הבריות והרג 

ל נפשות, אבל אם גם זה הלך לו, אז אין לו כבר תקנה, ולכן אמרו 'ימות זכאי וא

 ימות חייב'.

וכך מצטט מו"ר הגרי"מ רוזנבוים שליט"א ראש ישיבת לב שמחה לונדון בספרו, 

 לאחר שהביא את דברי הירושלמי:

'נמצא שהתדרדרות החמורה ביותר של בן סורר ומורה שבעטיה נסקל כי לבסוף 

משכח תלמודו, הגם שסופו להרוג את הבריות, מ"מ עדיין אין זה מוכרח שלא 

 נה, אבל כיון שברור כי בסופו ישכח תלמודו הרי ששוב אין לו תקנה'.תהי' לו תק

* 

 אכל בשר חי

 עוד אמרו בירושלמי: 

אכלו )בן סורר ומורה שאכל בשר כשהוא( חי, כלב הוא )מאכל כלב הוא ומקרה 

 בעלמא ולא אתי למימשך(. 

 חזינן מדברי הירושלמי דבשר חי אין רגילין לאכול.

צוג בגליון הירושלמי שלו )וכן העיר הגאון מוה"ר מאיר העיר ע"ז הג"ר יואל הר

אריק זצ"ל בהגהות טל תורה( מדברי הגמ' בערובין )ל, א( ששם אמרו דמערבין 

בבשר חי. והלא עירוב צריך שיהא ראוי לאכילה. ואיך יתאימו ב' מאמרי חז"ל 

 הללו. 

בשר מבית עוד העיר שם מהא דאיתא בחולין )לג, א( הרוצה שיבריא חותך כזית 

 שחיטתה של בהמה ומולחו יפה ומדיחו יפה וממתין לה עד שתצא נפשה. 

 משמע שדרכן היה לאכול הבשר חי. 

 בחולה שאני. וכלשון הגמ': "הרוצה שיבריא".  -אומר הוא  –ואולי 

 "דרוש וקבל שכר"....



 

 טזעמ'  -אספקלריא 

 

* 

 לחנך הבנים רק בדרך התורה והמצוה -'דרוש וקבל שכר' 

של דברים 'שלא היה ולא עתיד להיות' מנו חז"ל כאמור, במסגרת הרשימה 

 בסנהדרין את ה"בן סורר ומורה" ואמרו: "ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר". 

 הגאון רבי זליג ראובן בנגיס זצ"ל בדרשותיו )לפלגות ראובן( ביאר:

 עניינה של פרשת בן סורר מלמדנו להתבונן איך להתנהג בחינוך וגידול הבנים.

רר ומורה אנו למדים, שמשום הכי חייבה אותו התורה מיתה מתורת פרשת בן סו

שלא יהיה מלסטם את הבריות, ואמרה תורה "ימות זכאי ואל ימות חייב", ואף 

שלמעשה חסמה תורה את הדרך מלהענישו שהרי הקפידה בדוקא שיהיה אביו 

ואמו שוין ועוד תנאים ופרטים רבים אשר לא עתיד להיות כן, אמנם ההרגש נשאר 

 נבון לחנך הבנים רק בדרך התורה והמצוה. לה

וז"ש בסוף פרשת בן סורר ומורה "וכל ישראל ישמעו וייראו", שאין הכוונה 

שייראו פן יהיו נדמין כ'בן סורר', רק יתבוננו איך לגדל את הבנים להיות 

 תולדותיהן כיוצא בהן. 

ולין ללמוד ורבינו בחיי כתב לפרש "דרוש וקבל שכר" דמפרשת בן סורר ומורה יכ

ענין נפלא דהנה אין לך אהבה בעולם יותר מאהבת אבות לבנים, וכשהבן נעשה בן 

סורר ומורה חייבים הם להגביר עליהם אהבת ה' על אהבת הבן ולהביאו לבי"ד 

שידונו אותו בסקילה, דאם אינם מביאים אותן אין ב"ד דנין אותו, דדוקא אביו 

גדולה כעין העקידה שעקד אאע"ה את  ואמו חייבים למסרו למיתה, והוא מדרגה

בנו יחידו מחמת אהבת השי"ת שבער בקרבו, וזהו כוונת חז"ל 'דרוש' שתדרוש 

 מכאן ותראה גודל אהבת השי"ת שצריך להיות בלב כאו"א ועי"ז תקבל שכר. 



 

 יזעמ'  -אספקלריא 

 

 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 אין לשער מעלתו של יהודי

ַאיתָׂ ַבַשְביָׂה ֵאֶשת יְ  ַאיתָׂ ַבַשְביָׂה ֵאֶשת יְ ְורָׂ הְורָׂ ַקְחתָׂ ְלךָׂ ְלַאשָׂ ה ְולָׂ ַשְקתָׂ בָׂ הַפת ֹתַאר ְוחָׂ ַקְחתָׂ ְלךָׂ ְלַאשָׂ ה ְולָׂ ַשְקתָׂ בָׂ   . )כא, יא(. )כא, יא(ַפת ֹתַאר ְוחָׂ

כי לא נזכיר את  ינתמקד בדמות שככל הנראה מוכרת לכולם, למרות שוודא

 שמה, ובפרט שהרבה שמות וגופים מוחלקים לדמות זו.

אך היא  -ובכן לדמות המדוברת חסרונות רבים מיני ספור, ומעלה אחת בלבד 

 סרונותיה לאין ערוך.עולה על כל ח

הם כל החסרונות שיכול אדם להעלות על קצה דעתו: בעל מידות  -חסרונותיה 

מושחתות, אדם שלא קרא ולא שנה ולא שימש ת"ח, מזלזל בקלה כבחמורה, 

תאוותן ואכזר, רע למקום ורע לבריות, וכל רואיו אומרים אשרי יולדתו שמתה 

ובקיצור, מופלג בכל מידה שאינה בלידתה ולא ראתה בהנצו של פרי באושיה. 

 נכונה.

ולעומת זאת מעלה אחת ויחידה לדמות זו, ואף היא שלא באשמתה, ועם כל 

 עובדת היותו יהודי! -זאת עולה היא לאין ערוך על כל שלל חסרונותיה 

האמת, כי במבט שטחי יכולים היו הדברים להיראות כתמוהים, שהרי אף את 

יפרוק כל עול, ומדוע שממ"ה לא ישנא את בנו בנם היחידי רבים ישנאו באם 

אך כאשר אנו מתבוננים באהבתו  -העושה ככל אשר לאל ידו להכעיסו 

אין זה דבר פלא כלל, שכן אהבתו  -האינסופית של בורא העולם לבניו האהובים 

היא הרחק הרחק מאשר ניתן להשיג בתפיסתו הדלה של בן תמותה, אהבה ללא 

א את בנו חביבו אף הרבה מעבר למה שבנו אוהב את עצמו, גבול ומידה, ואוהב הו

איפוא שאף כאשר הכעיסו בנו נותר הוא באהבתו העזה, וכאשר לוקה  אולא יפל

 בנו שכינתו מקוננת עליו 'קלני מראשי קלני מזרועי' )סנהדרין מו.(.

 ערכו של יהודי פשוט למול ערכו של גוי מתחסד

 דבר זה בפרשתנו שנינו.



 

 יחעמ'  -אספקלריא 

 

א הותרה לישראל אף אחר כל התהליך הארוך הנדרש אלא כ'בשר יפת תואר ל

לא דברה תורה אלא תמותות שחוטות' )קידושין כא:(, ואף זה אינו אלא בבחינת '

'. והנה כשנתבונן הלא דברי התורה אמורים אף אם היהודי המדובר כנגד יצר הרע

ה היא אף אינו אלא הקל שבישראל, אדם מפוקפק ביותר, ולעומתו הנכרית האמור

אם הינה מבנות הישמעאלים, צנועה וחסודה, העטופה אריגים מכף רגלה ועד 

ובכל אופן היא אינה אלא 'בשר תמותות שחוטות', מפני שנכרית, תהא  -קודקודה 

 צדיקה ככל שתהיה, אינה מגיעה לקצה קרסוליו של הקטן שבישראל, בינו נא זאת!

החפץ חיים ומשלו הנפלא הממחיש  ראויים היו לעלות עלי גיליון זה דבריו של

ענין זה באופן אשר אין שני לו, אם לא כי אריכות דבריו רבה היא ואין הגיליון די 

לכך, אך יעיין כל חפץ דעת באריכות דבריו בספרו שמיה"ל שער התבונה בהג"ה 

 סוף פרק ו', יעיין וימצא נחת.

קריו החולפים את מסקנתו שם חובה עלינו להפיק ולאמצה בחיי היומיום ומ

שידוע נדע כי איננו מתעסקים עם אנשים, כי אם נשמות אשר  -עלינו תדיר 

ממלאכים נאהבו ע"י אדון כל מלוא כל הארץ כבודו, וכמה החובה המוטלת עלינו 

בטרם הרהרנו אחריהם ק"ו בן בנו של ק"ו בפצותנו שיח אליהם או עליהם, 

 שגב מעלתם ורום ייחוסם. וביודענ

לא כל  -אנו נעלה על נס, וידוע נדע כי בעל מעלה גבוהה אשר כזו וגם מעלתנו 

כרום ערכו  המעשה יאות לו, ולא כל דיבור כפי מידותיו הוא, וראוי הוא להנהג

כי יכו הדברים שורש וענף בנפשותינו, ונזכה למעלות  וכשבח טיבו. ויה"ר ונזכה

 העליונות.



 

 יטעמ'  -אספקלריא 

 

הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

מאור יעקב כ"ג חלקים על הלכות המועדים  מח"ס

 וחדשי השנה

 דקדוקים בקריאת זכירת מעשה עמלק

יָׂה ַניחַ  ְוהָׂ ל ְלךָׂ  ֱאֹלֶקיךָׂ ' ה ְבהָׂ ַביב ֹאְיֶביךָׂ  ַמכָׂ ֶרץ ַמןָׂ אָׂ ה ְלךָׂ  ֹנֵתן ֱאֹלֶקיךָׂ ' ה ֲאֶשר בָׂ  ַנֲחלָׂ

ה ֵלק ֵזֶכר ֶאת ַתְמֶחה ְלַרְשתָׂ ַים ַמַתַחת ֲעמָׂ מָׂ ח )יט, כה( ֹלא ַהשָׂ   .ַתְשכָׂ

פסוק זה אנו קוראים פעמיים בשנה, בפרשת השבוע, ובפרשת זכור. ובנוסף לכך 

גם פעמיים בשנה, בפרשת  "כי מחה אמחה את זכר עמלק"קוראים את הפסוק 

 בשלח )יז, יד( ובפורים בפרשת ויבא עמלק.

צריך דע דיש אומרים ש"ח( וזה לשונו: ")סי' תרפה סקיהמשנה ברורה  וכתב

בסגול, ועל כן  "ֶזֶכר עמלק"בצירי, ויש אומרים שצריך לקרות  "ֵזֶכר עמלק"לקרות 

 עד כאן לשונו. "מהנכון שהקורא יקרא שניהם, לצאת ידי שניהם

ב ובסוף הספר בהערות( שכתב שבקריאת ")סי' פד סקכ בקצות השולחןועיין 

בקריאת זכור 'ויבא עמלק' שבפרשת בשלח ובפורים העיקר הוא זכר בסגול, ו

 ובפרשת כי תצא העיקר הוא זכר בצירי.

, א"הגרי קלד( ליישב סתירת "וכן כתב בפעולת שכיר על המעשה רב )סוס

ואילו הגאון מורינו הרב חיים מואלזי'ן "שבמעשה רב שם כתב לקרות זכר בסגול, 

אמר ששמע מפי קודש שקרא בחמש נקודות )פירוש שקרא הזין בצירי ונמצא 

חמש נקודות( ואולי בזקנותו חזר בו, ואנחנו שמענו בעוד חיי חיותו בתיבת זכר 

ואחר פטירתו לחיי עולם הבא מכל העומדים לפניו שקרא בשש נקודות, ודאי 

א ". ובזה מיישב הסתירות במנהג הגר1ל"נתחדשה אצלו בזקנותו כדברי הרבי עכ

יש לקרא  שבפרשת בשלח ובפורים יש לקרא בסגול, ובפרשת כי תצא ופרשת זכור

 בצירי עיין שם.

                                                
א, שלכן נאמר אצל "פ מה שמובא בספרי בשם הגר"ה בעל( כותב ע"ב כא. ד"וכן גם בספר ליקוטי בתר ליקוטי )בב 1

למסור לו בפה, שיקרא זכר בצירי... כי דבר זה אי אפשר למסור רק בפה, ממילא  משה ושים באוזני יהושוע, היינו

 נמסר לו דבר זה איש מפי איש לתלמיד מרב.



 

 כעמ'  -אספקלריא 

 

ב סי' קסז הע' א'( וזהו ")מועדים וזמנים חמ שטרנבוך שליט"א "הגרוכן כתב 

כתוב זאת זכרון בספר ושים "ולכן לעניות דעתי נראה דבפרשת שלח כתוב "לשונו: 

כיון שנמסר ליהושע מסורת קרינן בשני סגולין דליכא למיטעי, אבל  "באוזני יהושע

ב רק תמחה את זכר עמלק, צריכים לקרות בצירי דוקא שאם בפרשת כי תצא דכתי

אמר בסגול ראוי לחוש דקאי על הזכרים ולא יצאו אף בדיעבד ואתי שפיר שאין 

ל דבפרשת בשלח קרא בסגול ובפרשת כי תצא "א זצ"סתירה בהעדות איך נהג הגר

בצירי דוקא. ובאמת שכן כתבו רוב הפוסקים שצריך לקרותו זכר בצירי כמו 

ב שם "ו( וכמו שכתב בפורת יוסף )בב"ב כא: אות ט"ח )בב"נוקד בהגהות הבשמ

 . 2ל("ה אמ"כא: ד

ג סי' פד בבדי השולחן אות כב( ובספר השורשים ")ח קצות השולחןמאידך, בספר 

 .3)ערך זכר( כתבו לקרא הזכר בסגול ק"לרד

 אופן הקריאה כשקוראים זכר בשתי נקודות

בשני נקודות כמו שכתב המשנה ברורה.  ומנהג העולם לקרא בפרשת זכור

ובקצות השולחן )שם( כתב שיש נוהגים גם בקריאת פרשת ויבא עמלק ובפרשת כי 

תצא לקרות שני הניקודים, או שקורים בראשונה זכר בצירי ולמפטיר קורין זכר 

ח ח"ה סי' כ אות לב( שגם "מ או"ת אג")שו מ פיינשטיין זצ"ל"הגרבסגול. וכן פסק 

 תורה של פרשת כי תצא צריך לחזור ב' פעמים. בקריאת ה

ה סי' רכח אות ד'( "ז שם ותשובות והנהגות ח")מועו מ שטרנבוך"הגרוכתב 

תמחה את "שהדבר נוגע מאוד למעשה שכהיום בהרבה בתי כנסיות וישיבות קורין 

בצירי וחוזרין מיד לקרותם בסגול, והבתרא תמיד התיקון ועיקר טפי,  "זכר עמלק

פק שלא יצאו כמו שכתנו, ועל כן יותר טוב לקרות בסגול ואחר כך בצירי, ויש לפק

                                                
ה "ה ומעשה( ובמנחת שי )פרשת כי תצא פכ"מ קט:( ובילקוט מעם לועז )עמ' תקעד ד"ובספר מעייני החכמה )בב 2

ר "הג. וכן כתב "שים באזני יהושע, הקבלה זכר עמלק בצירי"( פסוק יט( וכן כתב בספר זכר לאברהם אליעזר )עמ' יז

ובמקומותינו במדינה הונגריה גם בקריאת פרשת זכור "ו סי' נ אות יב( "ת בצל החכמה )ח"בשו בצלאל שטרן זצ''ל

 , וכן נהגול"א פריינד זצ"להגרמ, וכן הוא בספר מרא דשמעתתא )אות שד( "בשבת שלפני פורים קראו רק זכר בצירי

ץ דושינסקי "והמהרי)קובץ בית אהרן וישראל שנה ג' גיליון ה' דף קלג אות כב(  ל"ק רבי אהרן מקארלין זצ"הרה

 ץ אות לה(."ל )מנהגי מהרי"זצ
ה "ט( ובספר שנות חיים )פרשת בשלח עמ' מא ד"ה פי"וכן כתבו בחומש היכל ברכה )קולומרנא פרשת כי תצא פכ 3

ק "להרהעמ' סו( ובספר יסוד הניקוד )שער השמות סוף אות לו( ובספר פרי חיים  ובזה( וברוח אליהו )עדות נאמנה

 ה ובאופן(."ז סי' כו ד"ת תשובה שלימה )אבה"ה פסוק יט( ובשו")פרשת כי תצא פכ מקאמרנא
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או כפי שנהגו אצלינו בישיבה שגמרו את כל הפסוק בצירי ושוב חזרו על הפסוק 

בסגול בכוונה שאם לא יצאו מקודם יוצאין פעם שניה, וכהאי גוונא אין שניהם 

גול דמקודם גומרים בבת אחת, דממה נפשך יש טעות, וכן אין לחוש שהבתרא בס

ר "הגל. וכן פסק "עכ "כדין רק שמא לא יצאו חוזרין, ואתי שפיר לכולי עלמא

ז( שיש לחזור על כל "ד סי' קס"ת רבבות אפרים ח")שו ל"אפרים גרינבלאט זצ

הפסוק, וכן מסתבר כי אם אין חוזרין את כל הפסוק, רק חוזרים על התיבה לחוד 

ה כמתקן שגיאתו שטעה וחוזר מלשון ראשון ואומרים תמחה זכר זכר עמלק, נרא

 ותופס לשון אחרון.

מ שטרנבוך לשיטתו שסובר שהעיקר הוא זכר בצירי, ולכן אין חשש "אמנם הגר

)שלמי תודה פורים סי' ד אות  ל"צ פלמן זצ"הגרבאם יחזור על כל הפסוק, אבל 

הפסוק שעדיף שלא לסייג ולחזור על כל  א"ל שטינמן שליט"הגראיא'( כתב בשם 

שאם יתקן אחר כל הפסוק אפשר שכבר יצא בדיעבד בקריאה ראשונה ולא שייך 

ל "ח מבריסק זצ"שוב לתקן הטעות שאינה מעכבת, ודומה למה שידוע שאמר הגר

שמי שנטל אתרוג שהוא כשר בדיעבד, ואחר כך נוטל אתרוג מהודר שיש ספיקות 

גמר את המצוה יכול  בכשרותו לא מהני מידי ורק אם לא יסיים את הפסוק ולא

 לשנות ולתקן את הקריאה שתהיה יותר בהידור.

ח "א והגר"נ קרליץ שליט"והגרמ שם( "ת אג")שו ל"מ פיינשטין זצ"הגרוכן דעת 

 ל"מרן הסטייפלר זצא הע' ו'( בשם אביו ")אגרות הפורים פ א"קנייבסקי שליט

ת זכר עמלק' שאינו צריך לחזור על כל הפסוק אלא יכול לחזור רק על הקטע 'א

וראוי וטוב לכתחילה לחזור מתחילת המצוה שהיא מתיבת 'תמחה'. וכן כתב 

 ל"ש אלישיב זצ"הגריס של "ח סי' ר(, וכן נהג הקורא בביהכנ"ת עין יצחק )או"בשו

 ג הע' סו(.")ישמח ישראל פ

שלא יחזור רק על התיבות 'זכר עמלק'  ל"מ פיינשטיין זצ"הגראלא שהוסיף 

ים השומעים לטעות שהוא פירוש על מה שקרא למחות את זכר משום שבכך עלול

 עמלק שהם הזכרים של עמלק, ולכן יחזור גם על תיבת 'את'.
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מאידך, יש נוהגים שלא להקפיד אף לחזור ולקרא תיבת זכר בזה אחר זה, 

ת פאת "וקוראים תחילה בצירי, וחוזרים מיד וקוראים אותה בסגול. וכן כתב בשו

שאף לדברי המשנה ברורה, אין צורך לקרות את כל הפסוק שני  ב ס' קמג("שדך )ח

)אשרי  ל"ש אלישיב זצ"הגריוקורא כל הפסוק וינקד בסגול תיבת זכר. וכן דעת 

ט אות א'( "ב פל")שאלת רב ח א"ח קניבסקי שליט"והגרא( "א סי"האיש פמ

ם שבדיעבד יצא ידי חובתו אם קרא שני פעמים זכר בזה אחר זה פעם בצירי ופע

 . 4בסגול

( 53עיין בספר מועדים לשמחה )אדר סי' ז הע'  ל"ז אויערבאך זצ"הגרשובדעת 

א הע' ג'( שהובא בשמו שצריך לחזור על כל הפסוק. אך "ובספר נטעי גבריאל פכ

ז אויערבאך שבשנים "א עמ' רלח( הובא שאמר הגרש"בספר ועלהו לא יבול )ח

 לק, ואיך שנוהגים זה טוב.הקודמות חזרו רק על המילים תמחה את זכר עמ

                                                
מ שטרנבוך, דלא מצאתי כתוב כן אלא "( בשם הגר259וצריך עיון מה שהביא בספר שלחן הפוסקים )עמ' קא הע'  4

 .להיפך
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הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 איסור עשיית גומא בעפר בשבת

ה ו ה בָׂ ַפְרתָׂ יָׂה ְבַשְבְתךָׂ חוץ ְוחָׂ  גו' )כג, יד(ְויֵָׂתד ַתְהֶיה ְלךָׂ ַעל ֲאֵזֶנךָׂ ְוהָׂ

 יש לברר באם בשבת מותר לחפור גומא בעפר.

 יית גומא בשבתאיסור עש

בגמ' בשבת בדף קב: מבואר שהחופר גומא חייב משום בונה, שבמשנה שם 

מבואר שהבונה חייב בכל שהוא, והגמ' מתקשה למה ראוי בנין כל שהוא, ואמר ר' 

, מבואר שבחפירת גומא חייב עני חופר גומא להצניע בה פרוטותיוירמיה שכן 

 משום בונה.

לגבי הגורר ספסל ועושה חריץ, שעשיית חריץ וברש"י בדף כב. בד"ה הלכה, כתב 

באדמה היא תולדה של בונה או של חורש, וכוונתו, שכשחופר גומא בבית חייב 

משום בונה, אך כשחופר גומא בשדה לצורך זריעה, חייב משום חורש ועיקר 

החילוק בין בית לשדה מבואר בגמ' בדף עד: לגבי הנוטל גבשושית מהאדמה, 

 בונה, ובשדה חייב משום חורש.שבבית חייב משום 

 עשיית גומא בעפר שבכלי

בפירות ובקמח וכיוצא בו הר"ן על הרי"ף בשבת דף יח. מדפי הרי"ף כתב, ש

אלא ודאי קמח  ,ט ללוש"ביו יהא אסור ליטול קמח ם לא כןשא ,ליכא משום גומא

שיית , עכ"ל, מבואר בדבריו שבאוכלים אין איסור עוכיוצא בו אין בו משום גומא

 גומא, ודווקא בעפר וכדו' שייך עשיית גומא.

אלא שבדבריו מבואר חידוש גדול, שהרי הקמח הוא בתוך כלי ואינו שייך כלל 

לקרקע, ובכ"א כתב הר"ן שהטעם שאין בזה משום בנין הוא מחמת שבאוכלים אין 

איסור גומא, ומשמע שאם היה בכלי עפר והיה עושה בו גומא, היה בזה משום 

ולמרות שהעפר בתוך כלי ואינו שייך כלל לקרקע, ומוכח שאיסור עשיית בנין, 
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גומא אינו מצד תיקון הקרקע, אלא מצד עשיית הכתלים שבגומא, שעצם זה שע"י 

 הוצאת העפר נוצרים ד' כתלים מעפר, זה גופא סיבה להחשיבו כבונה.

סור וכך גם כתב המג"א בסי' תצ"ח ס"ק ל"ב בדעת הר"ן, ולכך פסק להלכה לא

ביו"ט לתחוב נר לתוך כלי שיש בו חול, ומצד עשיית גומא, ולמרות שהחול הוא 

בכלי ואינו חלק מהקרקע, בכ"א גם עשיית גומא בעפר שבכלי אסורה, והובאו 

 דבריו במשנ"ב שם ס"ק צ"א.

 עשיית גומא בעפר תיחוח

 הראשונים דנו באם יש איסור עשיית גומא במקרה שהעפר רך כגון חול, שתכף

כשעושה את הגומא, עפר נופל פנימה לתוך הגומא ומתמלאת בחזרה, באם יש 

 בזה משום עשיית גומא, ולכאורה יש בזה סתירה בין ב' סוגיות.

בגמ' בביצה דף ח. מבואר שיש מקרים שאפשר לכסות דם של חיה ועוף ביו"ט, 

 והגמ' מתקשה מדוע אין בזה משום טחינת העפר, ומתרצת שמדובר בעפר טיחוח

עפר רך, והגמ' מתקשה שעדיין יש לאסור מחמת שעושה גומא ומתרצת שמפני 

שאינו צריך לעפרה לכך זה משאצל"ג ופטור, והותר לכיסוי הדם, ע"כ הגמ', 

 ועכ"פ מבואר שגם בעפר תיחוח שייך איסור גומא.

אך בגמ' בשבת דף לח: מבואר שלמרות שר' יוסי התיר בישול בתולדות חמה, 

אסר להטמין ביצה בחול חם, ובגמ' בדף לט. נחלקו האמוראים מדוע בכל אופן 

אסר בזה, רבה אמר שאסר מגזירה שמא יטמין ברמץ, ור' יוסף אמר שאסר מגזירה 

שמא יזיז עפר, וברש"י שם מבאר שהחשש הוא שמא יחפור גומא להטמין את 

"י מבאר הביצה, והגמ' כתבה שהנפק"מ בין רבה לר' יוסף הוא בעפר תיחוח, וברש

שמצד שמא יטמין ברמץ שייך גם בזה, אך לא שייך בזה שמא יחפור גומא, ומחמת 

שהעפר נופל לתוך הגומא חזרה ואין בזה משום עשיית גומא, ולכאורה זו סתירה 

 לגמ' בביצה שמבואר שיש איסור עשיית גומא גם בעפר תיחוח.

בשבת מדובר  ובתוס' שם תירצו ב' תירוצים, בד"ה איכא, כתבו לתרץ שבגמ'

שכל שכל המקום כולו הוא עפר תיחוח, וכשחופר גומא מיד נופל העפר ואין גומא, 
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אך בגמ' ביצה מדובר שכל המקום מסביב קשה ורק באמצע יש קצת עפר תיחוח, 

וממילא למרות שאין טחינה בחפירה בעפר אך הגומא עצמה נשארת מחמת העפר 

 שסביבה, ולכך הגמ' רצתה לאסור מצד הגומא.

בתוס' בד"ה מפני, תירץ, שמדובר בב' סוגים של עפר תיחוח, שבגמ' בשבת 

מדובר בעפר כזה שכשמניח את הביצה היא שוקעת מעצמה בתוך העפר, ורק בזה 

תיחוח כזה שצריך להזיזו בכדי להכניס את הביצה, יש בזה  אין איסור, אך עפר

 איסור אפילו כשהעפר נופל חזרה.

ס"ק כ"ה הביא שאם העפר תיחוח ברמה כזו שמיד  ולהלכה, המג"א בסי' תצ"ח

שנוטל העפר נופל עפר אחר במקומו, ומבואר שא"צ שיהיה כ"כ תיחוח שהביצה 

שוקעת מעצמה, והובאו דבריו במשנ"ב בס"ק ע"ג וקצ"ע המג"א בס"ק ל"ג 

 שהעתיק את לשון הר"ן שהצריך שהביצה תשקע מעצמה בעפר, ואכמ"ל בזה.

חול בגינת משחקים, שילדים חופרים בו גומות, שלפי מה  ודבר זה מצוי בארגז

שהתבאר מותר לחפור רק במקרה שהחול רך מאוד שהוא נופל מיד חזרה לתוך 

הגומא, וכ"ז בארגז חול בגינת משחקים שהוכן למשחק, אך חול שבשפת הים 

 שלא הוכן למשחק הוא מוקצה.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב ובהק להגרי"שתלמיד מ

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין "מים שיוצאים מהמזגן"

שאלה: מים שיוצאים מהמזגן, האם הם מוקצה? האם מותר להניח כלי לקבל את 

 המים הללו? והאם מותר לרוקן את המים הללו?

)עי'  בגמרא בדין "מוקצה" תשובה: רבי יהודה ורבי שמעון נחלקו בכמה מקומות

בדבר שזה  -. אולם כולם מודים במוקצה של "נולד" שבת מו, ב; קנז, א; ביצה ב, א(

 יצירה חדשה שלא היה בעולם כלל בתחילת השבת, שזה אסור )משנ"ב תצח, עז(.

ולכן המים שיוצאין מהמזגן שזה מים חדשים שנבראים בשבת פשוט שהם מוקצה 

הגם ש"גשם" אי"ז נולד )עי' משנ"ב שלח, ל( התם שאני )עי' משנ"ב שי, לב(. ו

פשוט לכן ו ,אבל "מי מזגן" זה מים חדשים שנוצרו מהאויר ,שהיו עכ"פ בעננים

 דהוי נולד.

כי הכלי  –וממילא אם יש כלי שמקבל את המים, אסור לטלטל או להזיז את הכלי 

  ז(. עצמו ג"כ נהיה מוקצה מדין "בסיס לדבר האסור" )עי' שו"ע שי,

מדין "ביטול כלי מהיכנו"  –ויתירה מכך אסור להניח בשבת כלי לקבל את המים 

 (.וביה"ל שלח, ח ד"ה אסור ;)עי' שו"ע שי, ו

דאוג שצינור המים ירוקן את מימיו במקום שלא מפריע לבני אדם. למומלץ ולכן 

הכין מלפני השבת כלי שיוכל לקבל את כל המים אך אם זה לא שייך, אז יש ל

 משך כל השבת, ולהניחו שם לפני השבת.ב

* 
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 ד ב ר:  ה ר ח ב

 קמא קמא בטיל 

לדון היה מקום אם נכנס קצת מים מלפני השבת )שהמים הללו אינם מוקצה(, א[ 

שהמים שנכנסים בשבת "קמא קמא בטיל". וכמו שמותר להכניס "קוביות קרח" 

דינם כנולד, מ"מ  לתוך כוס שיש שם קצת מים, והגם שהמים שנמסים מהקרח ג"כ

 קמא קמא בטיל )שו"ע שכ, ט(.

 שנמסים שהמים קרח קוביות בין חילוק יש ,יד( )שכ, במשנ"ב המבואר ע"פ אולם

 מוכנס הצינור אם גם מזגן במי משא"כ מותר, זה ולכן ע"בפנ ניכרים היו לא מעולם

 עצמו בצינור עצמו בפני ניכרים היו שהמים נחשב זה מ"מ המים, לתוך ישר

 שייך לא ולכן מתירין" לו שיש "דבר מדין נאסר זה הרי קודם ניכר היה כשהדברו

 לפני מים בכלי היה אם גם מועיל שלא ונמצא בטיל". קמא "קמא מצד כאן להתיר

 השבת.

גרה( ומתערב עם המים שם יאאם הצינורית מחוברת ישר למי האסלה )נומ"מ 

כמות המים של מי המזגן מותר ללחוץ על הלחצן ולהוריד את המים, מאחר ש

וזה כמות קטנה מאוד יחסית לכל המים שם, בפנ"ע לא היו מספיקים להוריד, 

 .שנהנה מזה )מרן הגריש"א זצ"ל(זה לא נחשב וממילא 

 בסיס לדבר האסור והמותר

ועי"ז יחשב הכלי  –'( לתוך הכלי ווכד מזלגרוצים להתיר להכניס את חפץ ) ישב[ 

שש"כ פי"ג כך יהיה מותר לטלטל את הכלי )בר" וכ"בסיס לדבר האסור והמות

 ארח"ש פי"ט סעיף שנב(.סל"ט; 

לענ"ד אין זה היתר ברור, שהרי המשנ"ב )רעט, י( כותב שלא מועיל להניח אך 

חלה להחשיב את הבסיס של המנורה "בסיס לדבר המותר והאסור", מאחר שעיקר 

ובסיס להשלהבת ולא  עשיית המנורה זה בשביל השלהבת, ולכן נעשית תמיד טפל

 ללחם ושארי דברים אחרים הגם שהם חשובים יותר.
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בפמ"ג )א"א רעט, יד( שדן במגש של כסף שמונח עליו הנרות, אם יועיל  וע"ע

להניח שם דבר היתר להחשיבו כ"בסיס לדבר המותר והאסור". וכותב הפמ"ג 

ליו שיתכן דלא דמי למנורה דעיקרה לשלהבת, משא"כ במגש לפעמים מניח ע

; שבת" )מאת הרב משה בודנר ידברים אחרים, ומסיים שעדיין צ"ע. ובספר "טלטול

( כותב שאכן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל אסר לטלטל מגש וע"ע ארח"ש פי"ט הע' תכ

 שיש עליו נרות שבת גם אם הניחו שם חלות.

כלי או עשוי להחזיק י עשוי להחזיק מים ולא דלגם בנידון שלנו, הרי ה וא"כ

 , וא"כ ע"פ הנ"ל יתכן שזה לא יחשב כ"בסיס לדבר המותר והאסור".מזלג

 של רעי גרף

 שח, שו"ע )עי' רעי" של "גרף דצמ המים את לרוקן לטלטל להתיר לדון יש עוד ג[

 לד(.

 הגם ,נקיים שהמים מאחר רעי" של ל"גרף נחשבים לא עצמן, דמצ המים הנה

 הרצפה על נשפכים שהמים ריאח בלא .זצ"ל( הגריש"א )מרן הרצפה על שנשפכים

 מותר ואז רעי", של "גרף כאן יש אולי לכלוך, גורם וזה זה, על דורכים ואנשים

 .םלסלק

לדון, האם מותר לטלטל את המים לפני שנשפך בכדי למנוע "גרף  מה שישאך 

של רעי". וזה קשור להיתר של "גרף של רעי" האם זה מתיר רק לסלק גרף, או שזה 

. וראה בכדי למנוע שלא יהיה כאן גרף של רעי )עי' שו"ע שח, לו(מתיר לטלטל גם 

במקום צורך גדול יש בביאור הלכה )שלח, ח ד"ה אסור( מש"כ בשם החיי אדם ש

וכמובן לכתחילה כאמור בודאי  פסק שמותר ליתן כלי תחתיו.שלסמוך על הטור 

 יש לדאוג לפני שבת שלא להגיע למצב הזה.

במקום שישיבתו גרף של רעי" זה רק כשכזה נמצא יש לציין שההיתר של " אך

 )שו"ע שח, לד ומשנ"ב שלח, לג(.קבועה שם דמאוס עליו 

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

 זמן אמירת הסליחות

א בני עדות המזרח משכימים קום בימי חודש אלול, לקיים את מה שכתבו הטור 

ום באשמורת לומר סליחות ותחנונים". והשולחן ערוך )תקפ"א א( ש"נוהגים לק

והמג"א הערה מקורו מד' המנהגים למהר"א טירנא )מנהגי סליחות עמוד פ"ב( 

שכתב כך: "מנהג לעמוד לסליחות במוצ"ש שלפני ראש השנה קודם היום 

ובדפוסים אחרים: קודם עלוה"ש, לפי שאמרינן בפ"ק דע"ז שהקב"ה שט בי"ח 

ונות בבוקר הוא שט בעוה"ז", והמג"א הוסיף: "והוא עולמות בלילה ובג' שעות אחר

עת רצון". וכתב הפרמ"ג שלפי"ז אומרים הסליחות בסוף הלילה ממש, קודם אור 

 היום.

והנה צ"ב מהיכא נילף דבר זה, כיון שבע"ז ג' ב' נאמר שהקב"ה "רוכב על כרוב 

בעוה"ז. קל שלו ושט בי"ח אלף עולמות", ולא מצאנו שמשייט בג' שעות אחרונות 

קינות )איכה( ב', י"ט.  -הגר"א ז"ל ציין בביאורו על הלכה זו כך: "באשמורת  והנה

)איכה( שם, ע"ז ג' ב', ברכות ג', ב'", עכ"ל הגר"א. ובאיכה ב' י"ט נאמר:  -לומד 

"קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נוכח פני ה'", ובברכות שם 

ות הלילה ועוסק בשירות ותשבחות. ולפי"ז י"ל מובא שדוד המלך קם משנתו בחצ

שמה שציין לע"ז ג' ב' כוונתו לכאורה שם "ובלילה שירו עמי", וציין רש"י שכן דוד 

ע"ה היה מתעסק בשירות ותשבחות בזמן זה. ונמצא דלפי"ז הגר"א לא ציין לעת 

הרצון שבג' שעות האחרונות של הלילה אלא לעת הרצון שמחצות ואילך. 

הביא כן בשם מדרש, ויש שהביאו כן בשם פרקי דר"א, ולא מצאתי כן והלבוש 

במדרש או בפדר"א )וכנראה שטעו ועירבו זה עם ד' פרד"א פרק מ"ו שהובא 

 בטושו"ע שמשה עלה למרום במ' יום אלו(, וצ"ע.
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ב ואם כנים דברינו בדעת הגר"א ז"ל ש"אשמורת" היינו חצות, ודלא כמשמעות 

משך, עדיין לכאורה לא מובן המנהג לומר סליחות בחצות. כל הפוסקים שנביא בה

דהנה הגר"א ייסד דבריו עה"פ "קומי רוני בלילה", ומשמע שישנו ענין לקום באופן 

מיוחד לצורך ה"שפכי כמים לבך", וכ"מ בלשון הרמב"ם )תשובה ג', ה'( "ונהגו 

שישנו ענין  כולם לקום בלילה ולהתפלל", ובלשון השו"ע "לקום באשמורת", והיינו

לקום ולהתגבר משנתו לצורך הסליחות, ואילו אנו לא הולכים כלל לישון עד 

חצות וחסר לנו בענין הקימה הנ"ל, ושמחתי לראות שהעיר כן גם בס' הלכות חג 

בחג להגרמ"מ קארפ שליט"א. ודוחק לומר שלאו דוקא הוא, ורק בזמנם שהחשכה 

 כוכבים, לכן נאמר "לקום", וצ"ע.שלטה בשעות אלו ונמו על משכבם כבר מצאת ה

ג ואמנם המנהג לומר סליחות בחצות מובא בספר המוסר למהר"י כלץ ז"ל 

)פ"ד(, וכן מובא באגרת בעל דגל מחנה אפרים שכן נהג הבעש"ט הק' וכן בכמה 

מונקאטש, ועוד(.  -ספרי גדולי החסידות )ס' משנת יעקב, קאפיש, וס' דברי תורה

"ת אגרות משה ח"ב סי' ק"ה, דמאחר וע"פ הקבלה מחצות וכן ביאר מנהג זה בשו

 הוא עד רצון טובא, שווה הוא לאשמורת הבוקר.

ד ורוב הפוסקים כתבו לומר באשמורת הבוקר. ורבי עמרם גאון כ' "קודם עמוד 

השחר", והרמב"ם הנ"ל כ' "לקום בלילה ולהתפלל בדברי תחנונים עד שיאיר 

ל"ט( ומחזור ויטרי )ח"א סי' שי"ג( כ' לקום לפני היום", וכן בסידור רש"י )סי' ק

עלוה"ש, וכן ברמ"א )סי' תר"ב א'( שגם את הוידוי צריך לומר קודם עלוה"ש, 

והאריך בזה בספר ישראל והזמנים )לרי"ד הארפענעס, סי' נ'(. וכן הוא בשער 

 הכוונות שכן נהג הקדוש האריז"ל, וכן מובא בכו"כ ספרי המקובלים.

ג הישיבות הקדושות בארץ ישראל לומר הסליחות אחר עלוה"ש, ה והנה מנה

כשעה או כחצי שעה לפני זמן תפילת שחרית בישיבה, ויש לברר מנהג זה, שהרי 

הוא אחר האשמורת האחרונה, וביחוד שהובא בשם קדמונים ובשם האריז"ל שלא 

לומר סליחות אחר עלוה"ש )ובס' דרכי חיים ושלום הובא שהגאון בעל מנחת 

בבוקר, ויש  7-אלעזר ממונקאטש הורה שבשופו"א אין לומר סליחות אחר השעה

 לברר טעמו, וכדלקמן(.
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והנה במנהגי וורמיזא )עמוד פ"ח( כ' שמנהגם היה לבוא באשמורת לביהכנ"ס 

ולהתחיל לומר "אדון עולם" ו"אשרי" ורק כשהאיר היום ממשמש החזן בטלית 

בר, שמדוע הקדימו לבא קודם עלוה"ש ומתחיל לומר הסליחות. ומנהגם צריך הס

 והתפללו אחר עלוה"ש.

( כיון -ו והנראה בזה דהנה בענין אמירת הסליחות ישנם כמה ענינים חשובים: א

שימים אלו בכללם הינם ימי רצון, יש להרבות בסליחות ותחנונים, ודבר זה מובא 

ת עת הרצון ( הענין לומר הסליחות דוקא בשע-בכל ספרי הקדמונים והפוסקים. ב

( ענין "לקום" לצורך -המיוחדת שבאשמורת, וכנ"ל בבירור זמן "האשמורת". ג

הסליחות, וכנ"ל )וכעת מצאתי ג"כ מש"כ בזה בס' שערים המצוינים בהלכה, 

עי"ש. ובס' חשוקי חמד ביומא כ"ב א' כתב ע"ד הש"ס שם דשאני מיגנא מממיקם 

לילך לישון עד סוף הלילה, מלהיות ופרש"י דנוח לו לאדם לנדוד שינה מעיניו שלא 

עומד ממטתו בהשכמה, וכ"פ ר"ח שם, וכ' דלפי"ז ישנה יתר חשיבות לקום 

בהשכמה לומר סליחות מלנדוד שינה עד חצות ולומר סליחות, וכמש"כ בס"ד(. 

ולפי"ז י"ל שסברו גדולי התורה שעדיף לוותר על ענין קימת אשמורת הבוקר, כדי 

רה, כאשר עדיין ישנם את הענינים של עצם אמירת שלא ייחלשו מלימוד התו

הסליחות משום שכל חודש אלול הם ימי רצון, והוסיפו לזה את ענין הקימה באופן 

מיוחד לצורך הסליחות, וע"כ הקדימו את שעת הסליחות ולא איחרו את שעת 

 התפילה.

ודם ולפי"ז יובן גם היטב מנהג בני וורמיזא, שאף שחששו מענין עטיפת הטלית ק

עלוה"ש, מ"מ לא ויתרו על קימתם לפני עלוה"ש ובאו ואמרו "אדון עולם" 

ההתאמצות שבקימה מהשינה בשעה מוקדמת  ו"אשרי", כדי להרויח את זכות

לצורך אמירת הסליחות. ואפשר דמשו"ה הקפיד בעל המנחת אלעזר שלא לומר 

הרגילים בבוקר, כיון שבשעה זו בלא"ה קמים האנשים  7-סליחות לאחר השעה 

ולמרות שניתן לקיים בכך את ענין הסליחות בימי הרצון, מ"מ יחסר בענין הקימה 

 מהשינה המיוחדת לצורך זה.

* 
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א( לדעת רוב הפוסקים עדיף לומר סליחות באשמורת האחרונה קודם  לסיכום:

עלוה"ש. ב( לענ"ד לדעת הגר"א עדיף לומר החל מחצות הלילה. ג( האומרים 

ש עושים כן כדי שלא להפסיד מלימוד היום עקב העייפות, סליחות לאחר עלוה"

אך זוכים לענין הסליחות בזמן עת רצון וגם בענין הקימה המיוחדת לצורך 

הסליחות. ד( האומרים סליחות בשעה מאוחרת, בה קמו הם בלאו הכי משנתם, 

 זוכים לענין הסליחות בימי הרחמים, ומפסידים את הענינים הנ"ל.
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צ בעיר "רב ומו, הרב יוסף צברי / ויצבור יוסף

 שלחן מלכים ועוד, ס ויען יוסף"אלעד ומח

 תוצאות האשת יפת תואר

ה )כא, י ַקְחתָׂ ְלךָׂ ְלַאשָׂ ה ְולָׂ ַשְקתָׂ בָׂ ַאיתָׂ ַבַשְביָׂה ֵאֶשת ְיַפת ֹתַאר ְוחָׂ  (ְורָׂ

 כמה תמיהות:לכאורה  ןבפרשה זו ישנ

מה היו צדיקים גמורים, וכדאמרינן מצינו במנחות שאותם שהיו יוצאים למלחא. 

מעורכי המלחמה", וכן  והתם: "שח בין תפילה של יד לתפילה של ראש חוזר עלי

ר בתפילה ובי"שח בין ישתבח ליוצר חוזר עליה מעורכי המלחמה", הרי שאפילו ד

קשה כיצד צדיקים גדולים אלו מיד כשיצאו למלחמה יכשלו  ם כןברו, ואילא ד

 גת: "שאם לא ישאנה בהיתר ישאנה באיסור".יעו למדרביפת תואר עד שיגי

ברה תורה אלא כנגד יצר הרע", ויש ירש"י כתב בטעם האי מילתא: "לא דב. 

"משום  מהלעיין בלשון זו, דהא בכל מקום שמצינו קולא נאמר לשון "משום" וכדו

 , ולא מצינו קולא שנאמרה בלשון "אלא כנגד".צא בועיגונא אקילו בה רבנן" וכיו

ובכלל יש לעיין, היכן מצינו קולא שהתורה תתיר לנו איסור רק מחמת "יצר ג. 

ר אהרע", ועיין בתוספת ברכה שהעיר ב' הערות אלו, ויצא לחדש שדין יפת תו

 נאמר רק בזמן המלחמה ורק זמן ששוהה במלחמה.

קראי, דאם הרש"י בשם המדרש לבאר סמיכות  ה שכתב, ממריך עיוןועוד צד. 

 ריך עיוןתואר סופך לשנואתה וסופך שתלד לך בן סורר ומורה, וצנשאת יפת 

אמאי מי שקיים את דברי התורה שהתירה ואמרה "ולקחת לך" יכשל ויצא לו 

 שיוולד לו בן סורר ומורה? ותקלה מקיום דברים אל

 משום מים גנובים ימתקו –יצרו תוקפו 

מים גנובים את הכלל של " ראגמבמה שמצינו  ל פי, על זהונראה לבאר כ

בסנהדרין ע"ה ע"א גבי אותו אדם שנתן עיניו באשה  ה שכתבוימתקו", והיינו מ

דעתיה, כדרבי יצחק, דאמר  אלא מייתב -"ולינסבה מינסב!  העלה לבו טינא:ואחת 
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רבי יצחק: מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה, 

 עם".שנאמר: מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינ

מן התורה האיש  -בסוטה ז' ע"א: "והביא האיש את אשתו אל הכהן  ן הואוכ

מביא את אשתו, אבל אמרו חכמים מוסרין לו שני תלמידי חכמים, שמא יבא עליה 

בעלה  -רבי יוסי אומר בעלה נאמן עליה מקל וחומר, ומה נדה שהיא בכרת  ,בדרך

שכן  -לא, אם אמרת בנדה  ,לואמרו  ל שכן,לא כ -נאמן עליה, סוטה שהיא בלאו 

 ין שםיש לה היתר, תאמר בסוטה שאין לה היתר? ואומר מים גנובים ימתקו וגו' עי

 .פותברש"י ותוס

ה שאין וחזינן דכל דבר האסור היצר תוקף בו ביותר ונותן בו טעם לעבור עליו, מ 

 והוי כעין "פת בסלו". ל כךדבר המותר לאדם אין בו תקיפות יצר כ כן

 ר ההיתר לפי זהביאו

דאף אשת יפת תואר על דרך זה הוא, דכיון שידעה תורה  ש לומרוהשתא י

להם אשת יפת תואר,  הרישצדיקים גדולים יוצאים למלחמה וחששה שיכשלו, הת

 בר זה, כיון דדל זה כל כךכדי שאף אם יתקלו בה במלחמה לא יהא יצרם תוקפם ע

על ידי יוכלו לקחתה, ו ר כךאחמה להם לחשוש, הלא גם  ,מותר להם מן התורה

 כך לא יכשלו בה.

אין  ין הכי נמי", דאר הרעוהשתא ניחא לשון רש"י "לא דברה תורה אלא כנגד יצ

יקח אשת יפת תואר, אלא רצון תורה להקליש  ל אחדכאן כוונה למעשה ממש שכ

כ"משום  א הויכדי ששפיר הוא יוכל לעמוד בנסיון, ולכן ל ר הרעיצהממנו כח 

, דלא מצינו ר הרעאין כאן קולא משום יצ ין הכי נמיא אקילו בה רבנן", דאעיגונ

, אלא סיוע שנתנה תורה ליוצאים למלחמה שלא ר הרעשיבטלו איסורים משום יצ

 יכשלו באשת יפת תואר".

הך ד"אם לא ישאנה בהיתר ישאנה באיסור" אליבא דהיוצא למלחמה  י זהולפ

 ל ידיזה יתכן שהוא ישאנה באיסור, וענאמר, דאם לא תתיר לו התורה איסור 

 ההיתר יוכל להגיע למצב שלא ישאנה כלל.



 

 להעמ'  -אספקלריא 

 

 הולדת הבן סורר ממנה

"סופך שתלד לך בן סורר ומורה" קאי באמת על מי  ה שכתב רש"ימ הז ולפי

שנשאה לבסוף, דאף דאמרה תורה "ולקחת לך" אין זו מצות עשה, אלא עצה 

איכא עליה קצת  ל זה,יצרו לא תקפו עד ף על גבא ,נשאה ל זאתטובה, ומי שבכ

 תביעה שלא עמד בנסיון, ולפיכך סופו שיצא לו בן סורר ומורה ממנה. 

דברור  אי גוונאוכה ת תואר,ולא תקשי לך מדמצינו גבי דוד שלקח אשת יפ

לתאוה אלא סודות  י אדםכשאר מחשבת בנ ס ושלוםופשוט שלא עשה כן ח

שות שלמה וכו', ולכן לא מצינו שנולד לו בן וכנ ,עמוקים ישנם בזה ולתקן נשמתם

 .ודו"ק ,סורר ומורה שנסקל



 

 לועמ'  -אספקלריא 

 

מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

נים מי שעייף וייגע ולכן אינו משכים לביהכ"נ מי' הראשו

 הוא מפני שאינו 'ירא חטא'

ֵגַע ְוֹלא יֵָׂרא ֱאלֹ  ֵיף ְויָׂ ה עָׂ  )כה, יח( יםקַ ְוַאתָׂ

. "ויזנב בך כל הנחשלים אחריךמוד א'(, איתא: "ע מהדף ) 'פסיקתא זוטרתאב' 

ונחשלו מתחת מלמד שלא היו הורגין אלא בני אדם שהיו נמשכין מדרכי המקום 

. ולהלן הוא אומר )שמות יז( "יםקאל ואתה עיף ויגע ולא ירא". כנפי השכינה

, עכ"ל. שרפו ידיהם מן המצות. על עסק רפידים. "וילחם עם ישראל ברפידים"

ומבואר שלעמלק היה כוח להרוג רק את אלו שלא דבקו בשכינה, ולא היו יראי 

שלא עשו אותם כראוי  -אלוקים, אלא היו עייפים ויגעים ורפו ידיהם מן המצוות 

  .בזריזות ובשמחה

ובספר 'בוצינא דנהורא' מהרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זצ"ל, כתב כאן וז"ל: רצונו  

לומר שאין לך זריזות לתורה ועבודה, רק תמיד אתה עייף, סימן שלא ירא אלוקים 

זה שהיית עייף ויגע בעבודת אתה, עכ"ל. וכעי"ז כתב ב'ילקוט מעם לועז', וז"ל: 

, כמו שנאמר בישעיה )מג, כב( "ולא ראויהמצוות סימן שלא היה בך יראת שמים כ

אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל". שאם אתה בא לעסוק בתורה אתה יגע, 

 ואילו בעסקי עולם הזה אתה עושה מעשיך בזריזות, עכ"ל.

קכב, -והגה"ק רבי יעקב פינצ'י זצ"ל בספרו 'זכות אבות' עמ"ס אבות )עמ' קכא 

שהמתגבר ר כארי'(, האריך לבאר בטוב טעם, על מאמר התנא 'הוי רץ כצבי וגיבו

כארי לבית הכנסת וביהמ"ד וכובש את יצרו, עליו נאמר )ישעיה מ, לא( "ירוצו ולא 

, אבל מי שח"ו אינו מתגבר כנגד יצרו עליו נאמר "ואתה עייף ייגעו ילכו ולא ייעפו"

 ויגע ולא ירא אלוקים", עכת"ד עיי"ש.



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

* 

כנסת מעשרה הראשונים, מצינו שהיא שייכת והנה לגבי מעלת ההשכמה לבית ה 

 ע"ה(, סי' שבת )ענין הלקט' 'שבולי דיעוין בספר. לאלו שהם בגדר 'יראי אלוקים'

 הגדול רבינו צוה דברים שבעה שהביא מהמכילתא פ' בא בשם רבינו הקדוש, וז''ל:

 תישן אל חטא, יראת של' ג ארץ. דרך של וארבעה חטא יראת של שלשה בניו, את

וכו', עכ''ל.  באחרונה הכנסת לבית תכנס ואל שמע, את שתקרא עד מטתך על

ומבואר דהנהגה זו שורשה ממדת 'יראת חטא', ואינה רק הנהגה של ד''א. והיינו 

דהכניסה לביהכ"נ באחרונה אינה רק חסרון במדת הזריזות אלא גם ביראת שמים. 

ינה היא דרגה ומאידך המעלה להיות מעשרה הראשונים המקבלים את פני השכ

 של 'יראת חטא'.

לפי"ז יתכן לומר שזהו שאמר הכתוב "ואתה עייף ויגע" ואינך עושה המצוות  

כי אם היית ירא אלוקים, בזריזות ובשמחה, למה מפני שאינך "ירא אלוקים". 

ממילא היה איכפת לך כבוד שמים שלא תהא השכינה ממתנת ולא היית 'עייף 

צר הרע ומשכים בזריזות לבית הכנסת מעשרה ויגע', אלא היית מתגבר על הי

 הראשונים.

וידידנו הר"ר ישראל אברהם קלאר כתב לי שיתכן לרמוז זאת בתיבות "ולא  

 .'חטאמ'ראים י'כנסת ה'בית ל'צים א'שר א'אשונים ר' ימולא  - ' א'ל'ק'י'ם'"י'ר'א



 

 לחעמ'  -אספקלריא 

 

חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 ן דעת סופריםמג"ש בישיבת מיר וראש מכו

סורר ומורה הוא "עונש" על מעשיו, או  חיוב מיתה בבן

 "הצלה" כדי שלא יחטא

ַביו ְבקֹול ֹשֵמעַ  ֵאיֶנמו ומֹוֶרה סֹוֵרר ֵבן ְלַאיש ַיְהֶיה ַכי  )כא, יח( ַאםוֹ  וְבקֹול אָׂ

יש לחקור אם מיתתו של בן סורר היא "עונש" על חטאיו ולפי זה אדם שהוא 

לא יענש כבן סורר שאינו בר עונשין. או שמיתתו היא "הצלה" כדי שלא "טריפה" 

 יגיע לידי עברות חמורות, ולפי זה אף "טריפה יהא חייב מיתה.

 יוסי רבי ניא(, "תא ,עב סנהדריןבטעם מיתתו של בן סורר ומורה, אמרו בגמרא )

 אמרה האיטלקי יין לוג חצי ושתה בשר תרטימר זה שאכל מפני וכי אומר הגלילי

 שסוף ומורה סורר בן של דעתו לסוף תורה הגיעה אלא .ליסקל דין לבית יצא תורה

 את ומלסטם דרכים לפרשת ויוצא מוצא ואינו למודו ומבקש אביו נכסי מגמר

 ".חייב ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה הבריות

חקר על שם סופו", ו נידון" (, הסתפק, שהואיל ובן סורררמח מצוה) חינוך נחתובמ

 כגון שאוכל כיצד יהיה הדין בבן סורר ומורה, שמחד יש בו סימני בן סורר ומורה,

ועוד שאר סימנים, אך מאידך יש בו סימני טריפה,  יין לוג חצי ושתה בשר תרטימר

ולפי שסיבת מיתתו הואיל וסופו  .והיינו שלא יוכל לחיות שנים עשר חודש

ילא אינו יכול לחיות עד לזמן שמלסטם את הבריות ודינו להסקל, אך זה שממ

 .גההוא, אם כן שוב לא ידונו אותו כבן סורר ומורה

                                                
וכעין זה חקר בספר עמודי ארזים )ביאור על היראים סימן נז אות נו(, כיצד הדין בבן סורר ומורה שהוא חיגר  ג

וסומא שאינו יכול ללסטם את הבריות, האם אף הוא נפטר ממיתה. אכן,  נראה לומר שבחיגר וסומא, שהוא מכל 

 מת כן לא יפטר מעונש.מקום רוצה לללסטם אלא מכל מקום אינו יכול בפועל לעשות כן מח

 



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

 יופיכתב המנחת חינוך שם שטעם זה "שסופו ומלסטם את הבריות" הוא "אך  אך

", ולכך כתב בעצמם ל"חז רשושפי במקום אלא מהם ללמוד ואין התורה טעמי

 . דורר ומורהשבטריפה יוכלו בית לדון אותו כל שיש בו סימני בן ס

מדברי החתם סופר )שו"ת אבן העזר קעד(, נראה לכאורה שחלק על דברי 

 שרכב באחד מעשהע"א(:  מו סנהדרין) המנחת חינוך. ושם דן על המעשה בגמרא

 אלא לכך שראוי מפני לא וסקלוהו דין לבית והביאוהו יונים בימי בשבת סוס על

 . לכך צריכה שהשעה

הדין לכך, שהרי לא עבר זה אלא על איסור דרבנן. והקשה בחתם סופר מה מקור 

וכתב שמקור הדין הוא מבן סורר ומורה שנידון על שם סופו שהואיל וסופו לבא 

לידי חיוב מיתה נהרג עתה על שם סופו. ולכך כתב שאזף איש זה שהחל לחלל 

שבת אך מדרבנן סופו לחלל אף חיובי שבת החמורים ולכך הרגוהו כפי הדין בבן 

 ומורה שנידון על שם סופו.  סורר

ולכאורה נראה שהבין שדין זה שבן סורר "נהרג על שם סופו", הוא סיבת מיתתו 

של בן סורר ומורה ומכאן למד אף למחלל שבת, אם לא שנאמר שהביא את דינו 

 אלא אסמכתא בעלמא. של בן סורר ומורה

שורש נידון זה  ונדון זה אם אדם טריפה שייך הוא בדין בן סורר ומורה. לכאורה

תלוי הוא בחקירה נוספת בבן סורר, האם חיוב מיתתו של בן סורר הוא "עונש" על 

חטאיו, וסוג העונש שנקבע הוא סקילה לפי שסופו להרג, ואם כן "טריפה" לפי 

 . השאינו בר עונשין לא שייך בו חיוב מיתה

                                                
 הרי בתורה האמור ומורה סורר בןה"א(:  זפ" ממרים ם"רמבומדברי הרמב"ם מבואר שהוא מדין "עונש", שכתב ) ד

 המביאה אכילה תאכל לא הדם על תאכלו לא הזהיר והיכן, הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש ולא סקילה בו נתפרשה

ורר ומורה הוא מדין עונשאה שם באיזה אופן יתכן דין זה. וכן הוא .ומבואר בדבריו שדין בן סדמים שפיכות לידי

, בהם וממרה ואמו אביו מקלה שהוא האחד, עונשין שני עליו יש והנהיח'(:  כא דברים) :בדברי הרמב"ן  שכתב וז"ל 

לאחר מכן אכן צ"ע שסתר דבריו שכתב  .תהיו קדושים( ב יט ויקרא) שנצטוינו מה על עובר וסובא זולל שהוא והשני

 וצ"ע. כי לא הומת בגודל חטאו, אלא ליסר בו את הרבים ושלא יהיה תקלה לאחריםוז"ל: 

 
  ה



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

גיע לידי "הצלה", שהואיל וסופו לה או שמיתתו של בן סורר אינה "עונש" אלא

מעשים הרעים אמרה תורה "ימות זכאי ואל ימות חייב". באה תורה והצילתו מן 

 , ולפי זה אף שהוא טריפה יחויב מיתה.והעבירה

ויש שתלו חקירה זו במחלוקת אחרונים, שנתקשו המפרשים, מדוע מיתתו של בן 

 סורר בסקילה, שהרי בן סורר סופו שמלסטם את הבריות והיינו רציחה, והקשה

הרא"ם )דברים כא יח(, שאם כן דינו בסיף כדין רוצח ולא בסקילה החמורה, וראה 

שם מה שתירץ. הרי שהבין שמיתה האמורה בבן סורר היא עונש על מעשיו, ולפי 

  דבריו טריפה לא יהיה חייב מיתה שאינו בר עונשין.

ובמהר"ל בגור אריה )דברים שם( תירץ, שעונשו של בן סורר אינו עונש על 

מעשיו אלא שלפי שהוא "רודף" אחר הרבים להורגם מותר להורגו כדי להציל מן 

העבירה, ובדין רודף מותר להורגו בכל מיתה שאפשר ואף בסקילה. ומתבאר 

בדבריו שחיוב מיתה אינו עונש אלא "הצלה" , ולפי זה בן סורר אף שהוא טריפה 

 הוא מיתה.

                                                
 וראה רש"י סנהדרין עג א ד"ה  ואלו ו
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'יקרה יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 

 מפנינים' עה"ת

 כי תצא למלחמה על אויביך, במלחמת הרשות הכתוב מדבר

ַביתָׂ ַשְביֹו )כא, י( נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׂ ְביֶָׂדךָׂ ְושָׂ ה ַעל ֹאְיֶביךָׂ וְנתָׂ מָׂ  ַכי ֵתֵצא ַלַםְלחָׂ

ברש"י מספרי )ריא( במלחמת הרשות הכתוב מדבר, שבמלחמת ארץ ישראל 

לא , שהרי כבר נאמר בשבעה אומות ושבית שביו )שהיא מלחמת מצוה(, אין לומר

 טז(. –)לעיל כ  תחיה כל נשמה

לרבות כנענים שבחוצה  – ושבית שביו( תניא דף לה ע"ב)במסכת סוטה הנה 

מארץ לחוצה  - כי תצא למלחמהלארץ. ופירש רש"י דקרא בחוצה לארץ כתיב 

מדבר, דכי  במלחמת הרשות הכתוב – כי תצא למלחמהלארץ, והכי תניא בספרי 

לרבות כנענים שבתוכה,  –ושבית שביו  תצא משמע, כשתעלה על דעתך לצאת,

בא הכתוב להתיר כנענים שבחוצה לארץ ולקיים מהם יפת תואר שלא יהיו בכלל 

 לא תחיה כל נשמה.

)בסוטה( דבחומש פירש רש"י בענין אחר. וכוונתו דיש לנו  המהרש"א וכבר העיר

 ות מנא לן דבמלחמת הרשות הכתוב מדבר,בדברי רש"י שתי הוכחות שונ

דבחומש כתב, שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו, ובגמרא כתב, 

 מדכתיב כי תצא, משמע לכשתעלה בדעתך.

וכשנראה את דברי המהרש"ל יתבאר לן דפירוש רש"י כאן ובחומש ענין אחד 

מת רשות על מה שהוכיח רש"י בחומש דבמלח הרא"םהוא, ונקדים את קושיית 

הכתוב מדבר, והקשה ואם תאמר דלמא במלחמת חובה הכתוב מדבר, ומאי 

ושבית שביו, ששבה הוא משאר אומות שאינם בכלל לא תחיה, כדמשמע מייתורא 

 .זדשביו 

לפרש  ז"ל רבינו שלמה לוריא , שמעתי מפיבלבוש האורהכתב  מהר"ם יפהוהנה 

לחמת ארץ ישראל שהיא דברי רש"י, דקשה ליה מיד בתחילת הפסוק, אם במ

                                                
 , ועוד.ובשפתי חכמים, ובגור אריה למהר"לעיין שם מה שתירץ  ז
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חובה הכתוב מדבר, לא שייך לומר כי 'תצא'. דאין נופל לומר כי תצא, אלא 

כשיצא האדם מארצו או ממקום קבוע שלו, וילך למקום אחר להלחם שם, אבל 

עכשיו שהם לא היה להם מקום קבוע שדרים שם, אלא היו באים לארץ לכבוש 

 .חץ ונלחמת עמהם, מאי כי תצא אותה לשבת בה, היה לו לומר כי תבא אל האר

אלא הכי קאמר כי תצא מארצך שאתה תדור שם לחוצה לארץ למלחמה, והרי 

 לך דבמלחמת הרשות הכתוב מדבר.

ואחר כך אמר רש"י, וכי תימא היא גופא קשיא למה לא קבע הכתוב דין של 

פרשה זו על מלחמת ארץ ישראל, ועל זה משיב 'שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר 

בית שביו'. ואין כוונתו לפרש כאן תיבת כי 'תצא' דפירוש כי תצא הוא כמו וש

שפירשתיו הוא פשוט בעיניו ואין צריך לפרש, ואין כוונת רש"י בכאן לפרש אלא 

לסיים דבריו בפירוש דושבית שביו, שפירושו לרבות כנעניים שבתוכה. עכ"ד 

 הנצרך לענייננו. ושוב לא קשיא קושיית הרא"ם.

אתינן להכא, שוב אפשר לפרש בדברי רש"י ממש כפירוש המהרש"ל, והשתא ד

רק בדרכו של רש"י, והכי פירושו, דאם במלחמת חובה הכתוב מדבר, לא שייך 

לומר כי 'תצא' דאין נופל לומר כי תצא, אלא כשתעלה על דעתך לצאת, ומלחמת 

לה שתע -חובה אינה תלויה בדעתך אלא בציוויו של מקום. אלא מאי כי תצא 

בדעתך לצאת, ועל כרחך במלחמת הרשות הכתוב מדבר. ואין כוונתו כאן לפרש 

 תיבת כי תצא וכו' וכדלעיל.

ועתה יבא על נכון פירוש רש"י במסכת סוטה עם פירושו כאן, דשניהם ענין אחד 

ממש, דמנא לן דבמלחמת הרשות הכתוב מדבר, זה ילפינן מלישנא דקרא 'כי 

חומש מפרש רק למה לא ביארה התורה דינא דיפת תצא' וכדכתב בגמרא, וכאן ב

 תואר במלחמת מצוה וכדפירש המהרש"ל. ודו"ק.

                                                
כי תצא מחנה רשה זו עצמה שהקשה, ואני שמעתי ולא אבין, שהרי מצינו מקרא מלא כתוב בפ בצדה לדרךעיין  ח

אל יצא איש י(, והתם קאי על מלחמת מצוה כמו על מלחמת הרשות, ועוד שהרי כתיב  –)לקמן כג  על אויבך

והיה ז(, וכן  –)שם יח  ויצא משה לקראת חותנוט(, וכן  –)שם יז  וצא הלחם בעמלקכט( וכן  –)שמות טז  ממקומו

ן למה לא יהיה 'כי תצא' דהכא כמוהם, ויהי פירושו כי תצא מן ח(, וכאלה רבים. אם כ –)שם לג  כצאת משה

 המחנה. 
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בכוונת כי תצא  אלא שמעתה צריך עיון על המהרש"ל דאמאי לא ניחא ליה

שהקשה, אבל  בצדה לדרךכדפירש רש"י, ויצא לו לחפש פירוש חדש. וכן מצאתי 

ירש רש"י גופיה בפרק אלו אכתי קשה לפי דבריו, יותר היה נכון לפרש כדפ

  נאמרין.
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 אלול חודש בשופר תקיעה

 הטעם שתוקעים בחודש אלול בשופר

מפני שבו ביום עלה משה רבנו למרום לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר 

שונה במחנה שמשה עלה להר שלא יטעו ישראל עוד אחר ע"ז, כשם שטעו ברא

שנמנעו ישראל מלחטוא, ועל זה  אוא"כ על ידי השופר נתעלה ה' יתברך ונתייר

בתרועה" לכן אנו תוקעים כדי למנוע את  םנאמר בתהילים )מז, ו( "עלה אלוהי

העם מחטא ועון, כיון שעכשיו קרב הזמן של יום הדין שבו הקב"ה יושב ודן את 

 א א(.העולם כולו והרי הוא בעבור סור מרע )לבוש תקפ

)עמוס ג,  כדכתיבלעורר הלבבות ע"י קול השופר שיחזרו בתשובה  : כדיטעם אחר

, משל לדבר מלך כשבא לצור על העיר, "ויתקע שופר בעיר והעם לא יחרדאם "ו( 

באים דרכו להריע ולתקוע להזהיר את  םהצופה העומד במגדל כשרואה חיילי

 העם שיהיו על משמרתם )מהרי"ל מנהגים(, 

: כדי לערבב השטן שלא להשטין את ישראל, ביאור שלא יבין מתי טעם אחר

הלבוש כתב יהיה ראש השנה ולא יקטרג )טור תקפא א, רבינו אברהם קלויזנר(, 

 כדי לבלבל השטן שיזכור יום דינו לעתיד לבוא )לבוש תקפא(. 

כדי שיהיה התוקע רגיל בתקיעות של ראש השנה ולא יבוא לידי  טעם אחר:

 מהר"ח או"ז ר"ה, מנהגי מהר"ם מרוטנברג(.  טעות )דרשת

שידעו שדורשים בהלכות החג קודם  טעם אחר:כדי לחנך התינוקות,  טעם אחר:

 החג ל' יום )הגהות הרד"ל על פרד"א פרק מ"ו(.

: לפי שהוא דמיון לבעל חוב שנותנים לו ב"ד זמן ל' יום הטעם שתוקעים מר"ח

כמו כן נותנים לאיש הישראלי זמן להכין כדי למצוא כדי גאולתו להפטר מנוגשיו, 

עצמו ל' ימים קודם יום הדין בתשובה, תפילה וצדקה, כדי לתקן מה שפגם )אלף 

 המגן תקפא, יא(. 
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מנהגם לתקוע בכל יום באמצע אמירת סליחות בשעת אמירת י"ג  בני ספרד:

 מידות כדי לקיים המנהג תקיעת שופר )כה"ח תקפא ס"ק יג(.

 )טור תקפא, א(ף תפילת שחרית תקיעה בשופר בסו

לפי שעלית משה למרום הייתה בהשכמה  הטעם שתוקעים בתפילת שחרית

 : לפי שאז כולם נמצאים בבית הכנסת.טעם אחר)מהרי"ל(. 

לפי שעדיף לתקוע קודם שיוצאים בני אדם למלאכתן כדי שיעשו  טעם אחר:

 מלאכתן בדרך התורה )אגרו"מ חאו"ח ח"ד ס כא אות ה(.

 הציבורחובת 

שמצוות תקיעת שופר בחודש אלול חובה על הציבור דומיא דקריאת  יש שכתבו

, ציץ אליעזר ח"ב 3התורה ולא על המתפלל היחיד )הליכות והנהגות תשרי עמוד 

 סימן מה(.

: שכיון שעיקר בתקיעות כדי לעורר את העם בתשובה )והביאו ויש שכתבו

ן שעיקר לעורר בתשובה דבר זה אסמכתא מפדר"א( שמשה רבינו עלה למרום וכיו

 שייך אף ביחיד )פסקים ותשובות אלול תשרי עמוד יז, שיח יצחק(.
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו', 

 לקיים מצווה זו? ממתי החיוב -מחיית עמלק 

ַניַח  יָׂה ְבהָׂ ל ֹאְיֶביךָׂ ַמןָׂ קֱאלֹ  ה'ְוהָׂ ֵלק ַמַתחַ יךָׂ ְלךָׂ ַמכָׂ ֶרץ ַתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָׂ אָׂ ת ַביב בָׂ

ח ַים ֹלא ַתְשכָׂ מָׂ  )כה, יט( ַהשָׂ

יש מחלוקת גדולה בין הראשונים בהקשר למצוות מחיית עמלק, לרוב הראשונים 

והראיה לכך משמואל שציווה את שאול , מצוות זו קיימת גם קודם ביאת המשיח

ואב להרוג את אדום שמפשטות לשון למחות את עמלק, וכן דוד שציווה את י

הגמרא ב"ב כ' הם היו עמלקים שלכן דוד כעס למה יואב הרג רק את הזכרים ולא 

 הרג ומחה את זכרו של עמלק שכולל בזה כל נפש בין זכר ובין נקבה.

אומנם יש עדיין קצת פלא בעניין, שהרי מצוות מחיית עמלק היא מדור דור עד 

י שנשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם ביאת המשיח, וכפי שכתב רש"

 עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהי' השם שלם והכסא שלם.

)תנחומא( חתך ראשי  -וכן מצאנו ברש"י שמות פרק יז פסוק יג "ויחלש יהושע" 

גבוריו ולא השאיר אלא חלשים שבהם ולא הרגם כולם, מכאן אנו למדים שעשו 

ינה: ומתוך זה נראה שהשי"ת רצה שיעשו מחיית עמלק אבל ע"פ הדבור של שכ

לא באופן מוחלט אלא שישארו עמלק לדורות הבאים בכדי שיתקיים מחיית עמלק 

 המושלם בביאת המשיח שאז כסאו של הקב"ה יהיה שלם.

ולפי זה תמוה, איך ציווה שמואל לשאול למחות את זכר עמלק הרי אם אכן 

ל בשלימות והיה הורג את אגג ואת הצאן אם כן שאול היה מקיים מצוות שמוא

ואולי שמואל הנביא כאב לו שחלק מעם  לא היה המשך למצוות מחיית עמלק?

ישראל ביקשו מלך שלא כשורה, לא מחמת מצוות ה' שימנו מלך בביאתם לארץ 

ישראל, אלא ביקשו מלך כי רצו להידמות לגויים, ויש בזה גם פגיעה במלכות 

ו רצוננו במלך בשר ודם ולא במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך שמים כביכול אמר

 הוא, ואכן כדברים הללו טען שמואל לעם שהם חוטאו בבקשם מלך. 
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אבל היות וה' ציווהו בכל זאת לתת להם מלך, לכן שמואל ניסה לנצל מצב זה 

לקיים מצוות מחיית עמלק בשלימות שאולי על ידי זה יזכו לביאת המשיח תכף 

ם ישראל לא יחטאו חלילה עם מלכם, אלא אדרבא זה יהיה חלק מושלם ומיד, וע

אולי מטעם זה ניסה גם דוד המלך , ומקיום הג' מצוות שהתחייבו בכניסתם לארץ

להכרית כל זכר עמלק, כי כשם שהכין את היסודות לבניין בית המקדש כך חפץ 

ק את הזכרים דוד להכין את היסודות לביאת המשיח תכף, והיות ויואב לא הרג ר

עמלקים שיואב לא הצליח  400ולא חשב להרוג גם את הנקבות לכן נכשל ונמלטו 

 להורגם.

ולפי זה צריך עיון שמדוע יהושע לא נצטווה להרוג גם את החלשים של עמלק, 

 הרי אם היה הורג את כל עמלק אולי היו זוכים לביאת המשיח תכף ומיד? 

שעל פי הדיבור עשה  "י כן במפורשואם השי"ת לא הסכים לכך כפי שכתב רש

כן, אם כן מדוע שמואל ודוד לא סברו ללמוד מזה שלא למחות לגמרי את זכר 

עמלק באופן מושלם אלא לשייר מעמלק לביאת המשיח? ולא שיגרמו על ידי 

מחיית עמלק באופן מושלם את ביאת המשיח תכף ומיד, כפי שמשה ויהושע 

שונה למרות שהיה בכוחם לעשות כן שלוחו לא עשו כן במלחמת עמלק הרא

 שהרי הם הרגו את כל הגיבורים ובכוונה השאירו רק את החלשים?

ונראה לתרץ בפשיטות, שאכן אין ראיה כלל מכך שהשי"ת לא רצה שמשה 

ויהושע ימחו לגמרי את זכר עמלק, כי זה היה לפני מתן תורה, וביאת המשיח לפני 

עליל, כי כל התענוג של ביאת המשיח מתן תורה זה דבר שלא אפשרי לכאורה ב

אבל , זה "כי אם לשמוע את דברי ה'" ולהתענג על ה' בשמוע תורה מפי הקב"ה

שמואל ודוד המלך היו לאחר מתן תורה, ולכן הם סברו שמתאים לקרב את ביאת 

 המשיח ותיקון העולם המושלם על ידי מחיית כל זכר עמלק באופן מושלם.

* 

 

 



 

 מחעמ'  -אספקלריא 

 

 ן לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכהועלו מושעים בהר ציו

לימדך שאין מלכותו  –כתב רש"י על פסוק 'ועלו מושיעים וגו'' )עובדיה א, כא( 

שלימה עד שיפרע מעמלק: ולכאורה קשה, שהרי עשו ואדום זה לא עמלקים, רק 

 –אדום הם עמלקים, כמו שכתב הרמב"ם במורא נבוכים ח"ג נ'  –חלק מזרע עשו 

ת "זרע עמלק" לבד, אך לא את שאר זרע עשיו, ולכן פירט הכתוב שה' ציווה למחו

משפחותיהם לידע מי לא מזרע עמלק, ואם כן מדוע רש"י מקשר את עשיו לעמלק 

 שמשמע שצריך למחות גם את עשיו ורק כך יהיה המלוכה לה'?? 

וראה גם במדרש תנחומא שמאריך לגבי עשיו בפסוק 'זכור את אשר עשה לך 

 עמלק'

נראה לתרץ כמו שראיתי כתוב במלבי"ם על הפסוק בישעיה )סג, א( "מי זה  ולכך

מצייר פה כי תחלה יבא אל אדום בדברים רכים, וימשיל את ה'  -בא מאדום" 

 –שהולך בבגדים נקיים וזכים, ואחר שלא ישמעו בטוב אז ילבש נקם להלחם עמם 

לק צריך למחוק ולא אדום יטענו שרק את עמ –אדום לבושו, ואולי כוונה, שעשיו 

את אדום, כי מצאנו אפילו צדיקים שיצאו להם בני רשעים, כמו שיצא עשו 

 מיצחק. 

אדום  –ולכן להקב"ה מוכיח להם זה שקר, שעמלק יצא רשע זה דווקא בגלל עשו 

שבגלל שהציק ליעקב אבינו מאוד מזה יצא כל הרשעות, ולכן יעקב כשנפרד מעשו 

ב רש"י שבעת הגאולה יעקב יבוא לשפוט את עשיו אמר לו עוד ניפגש, וכמו שכת

על כל הרשע שיצא מעשו כל הדורות, וזה מחיית זכר עמלק מושלם מחיית כל 

הרע מהשורש, וזה מלמדנו שחייב למחוק את הרוע שיש לנו מהשורש ולא רק 

מלמעלה, ורק כך נצליח להמליך עלינו את בורא עולם מלך מלכי המלכים הקדוש 

 ברוך הוא.
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ית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי לו

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 למעלה מדרך הטבע! -העושה תשובה זוכה לסעייתא דשמיא 

נֹו  ה ַעל ֹאְיֶביךָׂ וְנתָׂ מָׂ  (. )כא, יוגו' יךָׂ ְביֶָׂדךָׂ קֶ ֱאלֹ  ה'ַכי ֵתֵצא ַלַםְלחָׂ

ה גם כאשר מלחמה! המילה עצמה מעורר פחד, מעורר יראה מעורר בהלה!! ומ

 דנים בהמלחמה הגדולה, כידוע דברי החובת הלבבות )שער יחוד המעשה פ"ה(

ואמרו על חסיד, שפגע אנשים שבים ממלחמת אויבים, ושללו שלל אחר מלחמה "

שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים שלל, התעתדו למלחמה חזקה, אמר להם: 

לחמת היצר וחייליו. אמרו לו: ומה היא המלחמה הגדולה ? אמר להם: מ הגדולה!

ומן התימה, אחי, כי כל אויב שיש לך, כשתנצח אותו פעם ושתים, ירף ממך ולא 

יעלה על לבו להילחם בך, לדעתו יתרון כחך על כחו, והוא מתייאש מנצח אותך 

ומגבור עליך. אבל היצר אין מספיק לו ממך ניצוח פעם ומאה פעמים, בין שנצח 

יארוב  -ימיתך, ואם תנצחהו פעם אחת  -אותך  אותך, בין שנצחתו. כי אם ינצח

לך כל ימיך לנצח אותך, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )אבות ב ד(: אל 

 עכ"ד. תאמין בעצמך עד יום מותך.

 -ומהו העצה? האיך זוכים אמנם להתגבר ולעמוד מול מלחמה הגדולה הזו 

כים לעשות משהו. צריכים לצאת, צרי -אומרת לנו התורה הקדושה "כי תצא" 

כאשר  -משהו! לצאת ללחום. ואז מבטיח השי"ת לנו "ונתנו ד' אלקיך בידך.." 

אז  -מתחילים לעבוד, יוצאים ללחום, נכללים אנו להיות בכלל "הבא לטהר" 

 מובטחים אנו "מסייען אותו!" יש סעייתא דשמיא.

ודות זה מו"ר הגר"ח קויפמאן זצ"ל מגייטסעהד יצ"ו בעמח"ס משחת שמן אמר א

ת ֲאָמָתהפעם בנוסחו הנעים.. בבתיה בתו של פרעה מוצאים אנו " ", ..ַוִקְשַלח אֶּׁ

, והמוסר השכל בזה על דרך שנשתרבבה אמתה אמות הרבהוזכה להנס הגדול 

הנזכר, כי מכיון שעשתה משהו, השתדלה, שלחה ידה, זכתה להנס. ואמר בנועם 
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עשית שם חור.." ורק מחמת שעשתה דבריו "אילו נשארה ידה בכיסה.. לא היה נ

 "כי תצא", אז יש סעייתא דשמיא "ונתנו ד' אלקיך בידך!" -משהו 

 מי זוכה לעזר למעלה מדרך הטבע?

אמנם בכל זאת לפעמים מתקשה האדם להתחיל, ופעמים אף מתייאש מכח גודל 

עוונתיו ושפלות מצבו. זוכר אותו בטוב הנפילות הרבות שעברו עליו, ומי הוא 

ריה שפילה לזכות עוד לסעייתא דשמיא, הרי מכף רגל ועד ראש אין בו מתום! הב

 ועל פי דרך הטבע אי אפשר לו עוד לשוב אליו יתברך..

אולם טל של תחיה יש! טל של תחיית המתים... דבריו הקדושים של רבינו יונה 

שבכוחם להתחזק ולעורר מאד  -בתחלת ספרו הנורא והנפלא "שערי תשובה" 

ם ְוִהְתָבֵאר ַבקֹוָרה, ִכי ַיֲעזֹור ַהֵח קחו עמכם דברים.. דבריו הקדושים. וז"ל " -ומאד 

ם ַמֶשֶגתַלָחִבים  , ִויַחֵדש ְבִקְרָבם רוַח ָטֳהָרה ְלַהִציג ַמֲעַלת ַכֲאֶשר ֵאין ַיד ַטְבעָׂ

 !"ַאֲהָבתוֹ 

ם ועבודת זאת אומרת אשר האדם שנכנס להשערי תשובה, להתעסק במצות היו

ומוכתר בכתר שם  -השעה, ולקח טוב, המתנה הגדולה של תשובה קונה לעצמו 

ם טוב להיות בכלל "השבים" הרי זוכה הוא לעזרה מלעילא  ַכֲאֶשר ֵאין ַיד ַטְבעָׂ

 פשוטו כמשמעו סעייתא דשמיא למעלה מדרך הטבע! - !ַמֶשֶגת

ראשונה" -"מחלקהוכאשר האדם מתבונן בזה ומכיר ומבין שיש בידו כרטיס ל

ויהיה לו עזר למעלה מדרך הטבע, בודאי יתחיל ויעשה ה"כי תצא" ואמנם יזכה 

 להבטחת הקרא "ונתנו ד' אלקיך בידך.."

 אם יש עשרים עקרים לתשובה? מה הם?

ברגע שמבינים שיש כזה סעייתא דשמיא.. יש סקרנות לידע מהו אמנם האופן 

כים הלאה תוך השערים, ורואים אנו לקיים המצוה דאורייתא בשלימותה.. וממשי

שכבר בשער הראשון יש עשרים עקרים.. ואספר מה ששמעתי פעם מאברך יקר 

אחד מידידי נ"י. דברנו אודות השערי תשובה, וסיפר לי שבודאי התחיל פעם 

ללמוד אותה.. אמנם כאשר הגיע להעיקר של "בושה" ראה שכבר מבקשים ממנו 
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תו.. )אין ברצוני ליכנס לדון בזה ולענות לו.. כי מדריגות רמות שהם למעלה מהשג

בודאי איזהו השגה של בושה שייך לכל אחד המתבונן.. אבל אמשיך לספר..( 

שאלתי אותו האם יודע שיש עיקר הקל מאד שבידו לקיים בבירור? העיקר 

החמשה עשר, קוראים אותה "תפלה!" ושיש בזה שלש נקודות שיש להתפלל 

כאשר ענה לי שפשוט לא ידע מזה מחמת שסגר הספר לפני עליהם כמבואר שם! ו

שהגיע שם.. הרי כמה יהנו אחרים כמותו לראות סיכום של כל העשרים עקרים 

 בסקירה אחת. 

כמובן אחרי שיודעים שיש סעייתא דשמיא למעלה מדרך הטבע כפי שנתבאר, 

גש הרי אף אם מתחלה היה חושב שאינו שייך לכל אלו המדריגות אבל מעתה י

בפנים חדשות מתוך אמונה ובטחון שבידו לקיים בשלימות ה"כי תצא" ולזכות 

 בפועל לההבטחה הסמוכה "ונתנו ד' אלקיך בידך!" אכי"ר.

ואלו הם העשרים עיקרי התשובה המבוארים בשער הראשון בשערי תשובה, 

 -ע"ש:

ַהָיגֹון.  -א. ָהִעָץר ַהְחִליִשיֲעִזיַבת ַהֵחְט  -ַהֲחָרָטה. ָהִעָץר ַהֵחִני -ָהִעָץר ָהִראשֹון 

ה, צֹום וְבִכי. ָהִעָץר ַהֲחִמיִשי  -ָהִעָץר ָהְרִביִעי   -י ַהְדָאָגה. ָהִעָץר ַהִחִח  -ַהַפַער ַבַמֲעשֶּׁ

ַהְכָנָעה הַ  -ַהְכִניָעה ְבָכל ֵלב ְוַהִחְפלות. ָהִעָץר ַהְחִמיִני  -ַהבוָשה. ָהִעָץר ַהְחִביִעי 

ה. ָהִעָץר ַהְקִשיִעי  ְלֵהיִטיב ְףָעָליו  -ְשִביַרת ַהַקֲאָוה ַהַגְשִמית. ָהִעָץר ָהֲעִשיִרי  -ַבַמֲעשֶּׁ

ר ָזָדה ָעָליו. ָהִעָץר ָהַאַחד ָעָשר   -ִחףוש ְדָרָכיו. ָהִעָץר ַהְחֵנים ָעָשר  -ַבָדָבר ֲאשֶּׁ

ַיְחקֹור ְוֵיַדע וְ  ָחד ֵמֲעֹונֹוָתיו. ָהִעָץר ַהְחלָשה ָעָש שֶּׁ ל ָהעֹונֶּׁש ְלָכל אֶּׁ ִלְהיֹות  -ר ַיִכיר גֹודֶּׁ

ָשר ַהִודוי. ָהִעָץר ַהֲחִמָחה עָ  -ָהֲעֵברֹות ַהַץּלֹות ֲחמורֹות ְבֵעיָניו. ָהִעָץר ָהַאְרָבָעה ָעָשר 

ר יוַכל ִלְתקֹון. ָהִעָץר ַהִח ִקץ -ַהְקִפָּלה. ָהִעָץר ַהִחָחה ָעָשר  - ְבָעה ון ַהְמֻעָות ַבֲאשֶּׁ

ת. ָהִעָץר ַהְחמֹוָנה ָעָשר  -ָעָשר  ד ְוָהֱאמֶּׁ סֶּׁ ֱהיֹות ַחָטאתֹו נְֶּׁגדֹו  -ִלְרדֹוף ְףֻעּלֹות ַהחֶּׁ

ְטאֹו ְבִהְזַדֵמן לֹו ְוהוא ְבתוֹ  -ָתִמיד. ָהִעָץר ַהִקְשָעה ָעָשר  ף ַקֲאָותֹו. ָהִעָץר ֲעִזיַבת חֶּׁ קֶּׁ

ְשִרים  ר ָקִציג ָידֹו. -ָהעֶּׁ  ְלָהִשיב ַרִבים ֵמָעֹון ַכֲאשֶּׁ
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 יין מפוסטר

כן אין מה לחשוש ליין נסך,  שמעתי שכל היינות עוברים פיסטור בחום רב. אם

 ובהפרט במיץ ענבים שממש מרתיחים אותו בזמן הייצור?

: יין ומיץ ענבים מפוסטר, הורו הפוסקים שאין דינו כמבושל, משום תשובה

שבפיסטור לא שייך היתר יין מבושל שיסודו משום שהיין לא טוב )סוג ב'( ולכן לא 

נו מבושלים וממילא זה היין המצוי ינסכו אותו, מפני שכיום כמעט כל היינות של

, ועוד טעם מפני שאין משתנה טעמו טוהמקובל בכל מקום ובהכרח שמנסכים אותו

 .יבפיסטור

* 

 

 

 

                                                
טעם ההיתר כיון שנכרים אינם מנסכים יין פגום וגם דבר שאינו שכיח לא גזרו עליו רבנן אבל כיום הרי כל יין הוא  ט

 מפוסטר והדר דינא שאסור. הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות ח"א סי' ע"ה.

כט: ד"ה אי כתב ששנה שכל הענבים בוסר לא שייך להתיר היין, שהרי באותה שנה כל היין כן,  ובאמת, תוס' ע"ז

 והרי ודאי שבאותה שנה גם כן הנכרים מנסכים לע"ז, וכן גם בנידון זה, אם כל היינות מפוסטרים לא שייך ההיתר.

עתה אם נגזור הוי גזירה חדשה. ועכ"פ ובשו"ת מנח"י ח"ז סי' ס"א נטה להקל בזה כיון שלא גזרו על יין מבושל ומ

לענין מגע מחללי שבת כיום מיקל בזה. ועיין בשבט הלוי ח"ב סי' נ"א וח"ז סי' רל"ד שדן בזה ומצדד לכאן ולכאן 

ולמעשה נוטה להחמיר לגבי נכרים ולהקל לגבי מחללי שבת, אמנם כבר הורו הפוסקים שכיום החילונים הם 

 לגמרי. מומרים גמורים ודינם כנכרים
מעלות ופיסטור מיץ ענבים הוא בסביבות  85מנחת שלמה ח"א סי' כ"ה.   והנה, כיום פיסטור יין הוא בסביבות  י

מעלות, אבל אעפ"כ דעתו שהפיסטור אינו מועיל מפני שהפיסטור נעשה באופן שלא ישתנה כלל טעם היין.  100

ל מיץ ענבים בביתו, י"ל שמועיל גם כן לכל השיטות, ואם מבשל יין בביתו, ודאי מועיל לכל השיטות. ואם מבש

מפני שטעמו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל הוא מכיון שכל היינות כך אבל ודאי שבישול בבית שונה מפיסטור בבית 

 חרושת שנעשה באופן שלא ישנה את טעם היין, כן נלענ"ד.

מעלות צל'  80 -ום של קע"ה מעלות שזה כובאגרו"מ יו"ד ח"ב סי' נ"ב וח"ג סי' ל"א כתב שאם היין הגיע לח

מעלות.  100המקובלות בישראל כיום נחשב כמבושל מפני שאז כבר נתמעט ממידתו ואין צריך רתיחה גמורה של 

 מעלות לפחות. 80 -וכיום פיסטור רגיל מגיע ל

שהוא כשנתמעט ובשבט הלוי ח"ז סי' רל"ד כתב שאין הפיסטור מגיע לחום הנצרך כדי להתיר כמש"כ הש"ך 

ממידתו ע"י החום, אלא שצידד להקל כשיטת הרשב"א שמספיק הרתחה גרידא ודלא כפסק הש"ך, ולמעשה אינו 

 מיקל בפיסטור לענין נכרי.

 ועי' באגרו"מ שם ובקובץ תשובות ח"א סי' ע"ו שדנו אם מספיק חום שהיס"ב או שאין היין מתמעט ממידתו בכך.
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 שאלות בענייני שבת

 מכונות אוטומטיות לממכר מזון

יש לי מכונות אוטומטיות לממכר מזון בכמה נקודות בארץ, ומאוד קשה לכבותם 

 וב המכונות נמצאות במקומות שיש נכרים וחילונים?לפני שבת. מה לעשות? הרי ר

מותר להשאיר מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתיה הפועלות במקום  תשובה:

 .יאשדרים בו נכרים

ולהשאיר מכונות כאלו במקום שדרים בו יהודים מחללי שבת, אם יש להם 

כן  מותר אלא שאין לעשות -של נכריאפשרות לקנות במכונה אחרת או בחנות 

 .יבאסור משום לפני עיור -משום חילול ה', ואם אין

                                                
לחוש כיון שהנכרי עושה כן לצרכו בלבד ומותר כמבואר בסי' רע"ו, א' וגם שמא מצד הנאה ממעשה נכרי אין  יא

 ירבה פשוט שלא שייך במקרה כזה.

מצד שכר שבת אין לאסור מפני ששכר שבת הוא על פעולה בשבת או על השכרה של בית למשך שבת שהתשלום 

סה אוטומטיות אין איסור שכר שבת על הזמן אבל האיסור לא שייך בקניית דבר בשבת. ונראה שגם במכונות כבי

מפני שהתשלום הוא עבור השימוש במכונה ולא על שכירות המכונה לזמן, ודומה לשימוש במרחץ שאין בזה שכר 

 שבת כמבו' במג"א סי' רמ"ד סקי"ח, ועי' בשבט הלוי ח"ה סי' כ"ז לא כן.

אז שייך איסור ממצוא חפצך ושמא מצד מקח וממכר בשבת אין לאסור מפני שהוא רק באופן של מעשה מו"מ ש

יכתוב, אבל אם אינו עושה שום מעשה אלא חפציו או מעותיו נסחרים ע"י אחרים אין בזה איסור מו"מ בשבת, 

שהרי מותר ליתן לנכרי מעות בערב שבת שיקנה בהם סחורה אף שיתכן שהנכרי יקנה בהם בשבת כיון שלא אמר 

רמ"ה, ה' ומשמע שאין איסור מו"מ בעצם מה שמעותיו קונות חפצים,  לו להדיא שיקנה בשבת סי' ש"ז, ד' וסי'

וכעי"ז בסי' רמ"ה, ד', ואם היה בזה איסור א"כ גם בלי ענין אמירה לנכרי היה צריך לומר שלא יקנה בהם בשבת, 

ועוד מבואר כן במ"ב סי' רמ"ד סקל"ה לגבי הפעלת חנות משקאות בשבת שבאופנים מסוימים מתיר אם הנכרי 

עוסק במכירה ולא חשש לאיסור מו"מ.   ואף שהגרעק"א בשו"ת סי' ח"א סי' קנ"ט כתב שאסור לעשות קנין מער"ש 

שיחול בשבת, היינו מפני שעשה מעשה בער"ש וא"כ שייך להכלילו באיסור מו"מ בשבת אם הקנין חל בשבת, אבל 

י"ד בשם הא"ר שאם הנכרי מניח מעות אם לא עשה מעשה כלל אינו בכלל האיסור.   ומש"כ המ"ב בסי' שכ"ה סק

ולוקח משכון נראה כמו"מ היינו מפני שהישראל עומד לידו ונראה כעוסק עמו. ועי' במנח"י ח"ג סי' ל"ד וח"ט סי' 

 כ"ו שהתיר רק באופנים מסוימים.
ותו איסור לפני עיור הוא רק כאשר ממציא לחוטא איסור שלא היה יכול לעשותו או שלא היה בדעתו לעש יב

כתרי עברי דנהרא, ולכן כשיכול לקנות במכונה אחרת או בחנות של נכרי לא שייך האיסור, וכמבואר בוביום השבת 

סי' ל"ב סעיף י"ט ובהערות שם.   ומצד מסייע לדבר עבירה נחלקו האחרונים אם שייך איסור זה בישראל מומר עי' 

ד ונטיית הפוסקים להקל בזה, וגם יש לצרף שאינו נותן לו ש"ך ודגמ"ר ביו"ד סי' קנ"א סק"ו ומג"א סי' שמ"ז סק"

ל "דבר איסור ממש אלא רק משאיר את המכונה פועלת בשבת ובאופן זה מותר וכנ"ל.   והורה הגרי"ש אלישיב זצ

 שאין לעשות כן בכל מקרה מפני חילול ה'.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 לא תוכל להתעלם

ה ֹלא תוַכל ְלַהְתַעֵלם אתָׂ ַחיךָׂ ֲאֶשר ֹתאַבד ַמֶםמו וְמצָׂ ל ֲאֵבַדת אָׂ  )כב, ג( ְלכָׂ

, לו( מביא מספר טעמי מצות )ל"ת ך חיים תוכחת מוסרדרהשל"ה הקדוש )

טעם מצוה זו, להודיע שאם אבדת ממון של חבירך חייבה התורה להשיבו, "שי"א(: 

כל שכן אבדת נפשו שאתה ערב פרען, רצה מזה גובה רצה מזה גובה. ועתיד יוצר 

, ולא אמר 'השבה'כל יתברך להשיב לנו אבדותינו. להכי אפקיה קרא בלשון 

 -, שצריך אתה לעמוד על משמרת לטרוח וליגע איך אחיך ישוב בתשובה 'חזרה'

ולא תוכל להתעלם מפני הערבות. ומשום מצות השבה הותר להכריזה בשבת. ועוד 

דלאו מצוא חפציך היא, שהגאולה מעוכבת ותלויה בעבור התשובה ולא תוכל 

 ."להתעלם

 תשי"ג -יסוד ישיבה בלוס אנג'לס 

אלעזר שמחה וסרמן זצ"ל, בנו בכורו של מרן הגה"ק רבי אלחנן מו"ר הגאון רבי 

זצוק"ל הי"ד, הגיע לעיר לוס אנג'לס בשנת תשי"ג לערך, בראשות קבוצה מובחרת 

יורק. -מבחירי ישיבת תורה ודעת בנו -של תשעה "אריות" )כלשונו של מו"ר זצ"ל( 

נן. אותו רב הם הגיעו לשם על פי הזמנתו של רב מקומי, שהתעטף בחלוקא דרב

כולל העמדת בית מדרשו  -היה אמור לשאת בעול הגשמי של הישיבה החדשה 

כמשכנה, ומו"ר זצ"ל היה אמור להתעסק אך ורק בצד הרוחני של העמדת 

 תלמידים והרבצת תורה.

באותן שנים לא היה אפילו נער אחד חובש כיפה בלוס אנג'לס, ומו"ר התבטא 

ישראל לא היה ניתן להשיג אז בעיר. -ם חלבשיש לו חלום שפעם יהיה כזה... ג

ישראל, ומו"ר שאל את הרב מה -הבחורים פנו למו"ר ורבי בבקשה שיארגן חלב

סתם, -תניח על השלחן חלב -ניתן לעשות בנדון? השיבו אותו רב: "מה הבעיה? 

 ישראל...".-ותספר לבחורים שזהו חלב
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ם החלב )הרי ניתן סיפר מו"ר זצ"ל: "באותו רגע הבנתי שהבעיה איננה ע

להסתמך על ההתר של מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל(. הבעיה היא עם הבשר! כיצד 

 ניתן לסמוך על השחיטה של אותו רב שאיננו אדם ישר ונאמן?!".

"שלא להכניס מהשחיטה של אותו רב  -כך המשיך וסיפור מו"ר זצ"ל  -"הוריתי" 

 לישיבה".

חורים ואת רבם מבית מדרשו, והפסיק כאשר הרב שמע על כך, הוא גירש את הב

את מימון הישיבה. הוא לא הסתפק בכך, אלא אף יצר קשר עם שאר רבני העיר 

 והזהירם לבל יכניסו את הקבוצה "הפנאטית" לבית מדרשם...

התקשר מו"ר זצ"ל למרן הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל ושאלו: "האם ניתן 

וביה: "האם ניתן לעזוב -השיבו מיניהלהישאר במקום כזה?", ומרן הגר"י קמנצקי 

 מקום כזה?!"

 המוצא נפשות אבודות להשי"ת מצווה ב"לא תוכל להתעלם"

ביאר מו"ר זצ"ל: אין חובה לצאת לרחובה של עיר לחפש אבידות, אך כאשר 

. בדומה, אין חובה לחפש נפשות "לא תוכל להתעלם" -מוצאים אבידה ישנו איסור 

אסור להתעלם,  -שר מוצאים נפשות כאלו אבודות להשם יתברך, אך כא

 להשיבם בתשובה ולהחזירם לאביהם שבשמים. ומחויבים

מו"ר זצ"ל נשאר בלוס אנג'לס כמחצית היובל, ויצר שם מהפכה רוחנית. )וזכורה 

לטוב הרבנית פיגא רחל וסרמן ע"ה שנשארה בדטרויט הרחוקה בשנה הראשונה 

 התקיימה הישיבה באותה השנה(.לישיבה בלוס אנג'לס, וממשכורתה כמורה 

לפני כעשר שנים התקיים כנס בישיבת אור אלחנן בירושלים עבור בחורים מלוס 

 אנג'לס שלומדים תורה בישיבות הקדושות בארץ ישראל. מאות השתתפו!

 goldm@enativ.com לתגובות:

mailto:goldm@enativ.com
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מו"ל כתבי מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס חובת 

 הלבבות המבואר ושא"ס )קרית ספר(

 אף על פי שחטא ישראלסנהדרין מד. 

כהמשך למש"כ שבוע שעבר בשם מו"ר הגה"צ ר' ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל 

איך שהחטא של ה'בוגדיו' הם יחס של 'בגדיו' של מי שעשה את החטא ולא נוגע 

ותו, נבאר בס"ד דברי הגמרא שלמדנו השבוע, וכיון שימי הדין באים לעצם מה

לקראתינו זה הזמן להתבונן בדברים אלו. דברים דלהלן יתבארו היטב ע"פ דברי 

מו"ר זצוק"ל שהודפסו בקונטרס 'מתורת רבינו' אלול תשע"ז הגם שהוא לא 

 התמקד על הגמרא דנן.

זבדא אף על פי שחטא ישראל  חטא ישראל אמר רבי אבא ברא ז"ל הגמרא "

דקאי ביני חילפי אסא שמיה ואסא  יגהוא אמר רבי אבא היינו דאמרי אינשי אסא

 ".קרו ליה

. אולם ידמבואר בהוה אמינא של הגמרא ש'ישראל שחטא' איבד שמו 'ישראל'

" והוא חידוש מיוחד אף על פי שחטא ישראל הואהגמרא מצא דרשה מיוחדת ש"

ולכאורה הפשט בה"א הוא שהרי הקובע של 'ישראל'  שלא איבד שמו 'ישראל'.

הוא שמעשיו שמוכיחים עליו ש'עמדו אבותיו על הר סיני'. מי שמסוגל לעשות 

עבירה הרי שדחה רגלי השכינה וסותר את רצונו יתברך בהדיא וכי יתכן שנשמתו 

                                                
לא משולש, חוט המשולש לא יש להפליא שהדוגמא המובא כאן הוא 'הדס' והדס בריה הוא אינו 'שוטה' א יג

במהרה ינתק, ומרמז על הג' אבות שדוקא מכחם הקשר הדוק יותר עמוק ממוקם שחטא מגיע ע' שיעורי נפש 

 אליהו על נתיב התשובה. 
ע' חת"ס )שו"ע או"ח לט על המג"א ס"ק ד( וקרן אורה )יבמות יז.(, וע"ע גר"א )אדא פרשת ראה( בענין 'עיר  יד

יתכן מציאות כזו שישראל נהפך ל'גוי', ולא נשכח את הגמרא )קידושין יח.( שעשיו נקרא הנדחת' ואכמ"ל אם 

'ישראל מומר' ולא 'גוי'. ויש לחלק בין קודם מתן תורה שהיה לאבות רק שם 'ישראל' אבל לא 'קדושת ישראל' 

 וכאן הרי מדובר על 'קדושת ישראל' כמבואר כאן ברש"י.

מבאר ע"פ רש"י שהיו יורדים למדרגה של 'עם', דומה לערב רב. ויש לציין  בספר סנהדרי קטנה )סנהדרין מד.(

יג יח(, אולם היה חסר ש'לשמה' של הגירות ולכן היה שהערב רב היו חלק מישראל כמבואר ברמב"ם )איסורי ביאה 

משא"כ שייכותם לישראל רופף, ובגמרא )ביצה לב:( מבואר שלא הצליחו להתחבר למיוחסים ל'זרעו של אברהם' 

 שאר גרים, וע' מש"כ במק"א בענין 'המלמד את בן חבירו תורה ואכמ"ל.
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. והוא שבה"א של הגמרא יש רק א' מב' אפשרויות או טושמע אנכי ולא יהיה לך

 ל שלא חטא' או 'חוטא שאינו ישראל'.'ישרא

". ויש כמה דרכים להבין את אף על פי שחטא ישראל הואקמ"ל בגמרא ש"

 הקמ"ל של הגמרא.

 א קמ"ל שיתכן 'ישראל חוטא'.

ב בעצם 'חטא' ו'ישראל' הם תרתי דסתרי ממש ולא יתכן 'ישראל' ש'חוטא' 

דם' הוא נקרא אע"כ שצריך להפריד את ה'אדם' מה'מעשה', ואכן מצד ה'א

'ישראל' ומצד המעשה הוא עשא 'חטא'. וענין זה מבואר בגמרא וכ"כ בגמרא 

 . שם )ברכות י.( שלא כתוב 'יתמו חוטאים' אלא 'יתמו חטאים' ע' מש"כ

להמתיק צד זה יש לעיין במשך דברי הגמרא כאן שה'דאמרי אינשי' שאם נתבונן 

ומח בין חילפי שישתנה שמו בדבריהם הוא פלא עצום שהרי וכי בגלל שההדס צ

. אלא טזמהדס לחילפי. וכי חידוש הוא שתפוח הגודל בין התפוזים נקרא בשם תפוח

הענין הוא שישראל שעושה חטא ר"ל, הוא רק 'נכנס' למקום הקלי' של לכלוך, 

, ואם רק יזולבש בגד של צואה ע' מש"כ לעיל )סנהדרין לז. בענין 'בגדיו' ו'בוגדיו'(

, יתברר יחת הבגדים מעליו ע"י עקירת רצונו )כמבואר במס"י פ"ד(יסלק את צוא

למפרע שמצד עצם מהותו לא היה שייך לעצם החטא. והוא מה 'דאמרי אינשי' 

שהיא הנותנת כיון שכ"כ פשוט שהסובבים אותו לא קובעים את מהותו, ה"ה 

ישראל שעשה חטא הרי הוא רק 'מסובב' בחטא אבל אין החטא נגע בעצמותו, 

 כן נשאר שם ישראל.ול

                                                
 . )נדרים כ.( "ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיניכלשון הגמרא  טו

וכן שכתוב ברמב"ם )איגרת תימן( שמי שכופר בעיקר בידעו שלא עמדו אבותיו על הר סיני לפחות מצד הנפש של 

יהודי הוא של מי שלא עמד בהר סיני וע' מש"כ בקונטרס 'אני מאמין'. ע' אריז"ל )הו"ד במג"א מו י( שהכונה אותו 

 בברכה כל יום 'שלא עשני גוי' הוא שלא קיבל נפש של גוי.
 ע' ספר סנהדרי קטנה )סנהדרין מד.( שקצת מתיחס לזה ע"ש. טז
 מתורת רבי ישראל אליהו ויינטרויב זצוק"ל )אלול תשע"ז(. להבין מושג זה יותר עיין בקונטרס 'מתורת רבינו' יז

במק"א ביארנו ע"פ החו"ה )שער הבטחון( שכל ה'בחירה' אינו אלא על ה'רצון' ואילו ה'פעולה' מיוחס להקב"ה,  יח

א"כ ברגע שיש עקירת הרצון )לשון המס"י שם( כבר לא מיוחס המעשה להאדם אלא להבורא, ושוב הוא כמצוה 

 שובה מאהבה ונהפך לזכויות. הדברים עדינים ואכמ"ל.אם עשה ת
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נמצא שעוצמת הה"א נשאר קיימת שלהיות 'ישראל' ו'לחטוא' הם תרתי דסתרי, 

אלא במקום להפקיע שם ישראל מהחוטא, מפקיעים התואר 'חוטא' מהישראל. 

 יש עוד הרבה מה להאריך ואכ"מ.

* 
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רדכי מלכא, הרב הראשי מעדני מלך / הרב מ

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 הכנה לימי הדין / פתחו לי פתח כחודו של מחט

נֹו  ַכי ה ַעל־ֹאְיֶביךָׂ וְנתָׂ מָׂ ַביתָׂ ַשְביוֹ קֶ ֱאלֹ  ה'ֵתֵצא ַלַםְלחָׂ  )כא, י( יךָׂ ְביֶָׂדךָׂ ְושָׂ

 ?"כי תלחםכתבה "ולא  "כי תצא"מדוע כתבה התורה הבין, יש ל א

כלל  לכלוהרי הדברים אמורים  ,בלשון יחידנכתב ועוד מדוע לשון המקרא  ב

 ישראל?

 יצרהרמז על מלחמת 

לרמז על מלחמת האדם (, שזה בא פרשת כי תצא)בספר מגיד מישרים מבאר ו

מה שנאמר כ האו"ח בדרך רמז "פ מש"ע ,ואפשר לבאר בדרך רמז .עם יצרו

שזה רמז לחודש אלול חודש הרחמים  ",ובכתה את אביה ואמה ירח ימים"

  .והסליחות

שהיא מלחמה פרטית לכל אדם עם  ,ונראה שהפסוק מרמז על מלחמת יצה"ר

איזהו גיבור ( "ב ,אבות ד)יצרו שהוא האוייב הגדול של האדם, כמ"ש התנא 

  .דם בכל יום ובכל עת, ללמדנו שזו המלחמה הקשה שיש לא"הכובש את יצרו

", כי תצאב"תלוי , הדבר שבכדי לנצח את יצרו ,ולזאת מייעצת לנו התורה

ומספיק רק לצאת נגד וכבר  ,שצריך האדם מצידו להתחיל את מלחמתו עם יצרו

פתחו ", כי כך הנהגתו יתברך שמבקש מהאדם "ונתנו בידך"זוכה להמשך הפסוק 

חז"ל ו שא, וכמ"תח כפתחו של אולםאפתח לכם פאני לי פתח כחודו של מחט ו

 ".אלמלי הקב"ה עוזרו לא יוכל עליו"

, כיון שאינו נצרך להגיע "תלחםבלשון "ולכן נכתב בדוקא בלשון "תצא" ולא 

אלא בזה שיש בליבו גמירות דעת ורצון להלחם ומתחיל  ,לשלב זה של מלחמה

 כבר הקב"ה נותנו בידו ונוצחו. ,לצאת למלחמה
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 'פתח כחודו של מחטפתחו לי 'סגולת 

ֲאִני ְיֵשָנה ְוִלִבי ֵער קֹול עה"פ )שה"ש ה, ב( "דרשת חז"ל  אתנוכל להבין עפ"ז ו

רֹּאִשי ִנְמָלא ָטל ְקֻופֹוַתי רְ  ִסיֵסי דֹוִדי דֹוֵפק ִףְתִחי ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָמִתי שֶּׁ

כה "בשעה שאמר )שמות יא(  על ידי משה,)שה"ש רבה ה, ב( ודרשו חז"ל ", ָלְיָלה

, פתחי לי, רבי יסא אמר, אמר "אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים

ואני פותח  ,הקב"ה לישראל בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט

  לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו וכו'.

ומה מידה כנגד  ,וכי יש משוא פנים אצל השי"ת ,ולכאורה הדבר צריך ביאור

 מידה זו?

עיקר הנסיון הוא להתחיל והשאר  ,כיון שכל ההתחלות קשותאולם לפי האמור, 

ל השאר כו ,ולכן מספיק שיתחיל מרצונו פתח כחודו של מחט ,ממילא נמשך אחריו

 א מאליו עד שיפתח כפתח של אולם.ויב

 מקור דרשת חז"ל שמצוה גוררת מצוה

עו ְוַעָקה ִאם ָשמֹוַע ִקְשְמ "ה(  ,שמות יט)מהפסוק  שהואנראה  ,ומקור דרשת חז"ל

ץ ם ִלי ְסֻגָּלה ִמָכל ָהַעִמים ִכי ִלי ָכל ָהָארֶּׁ ת ְבִריִתי ִוְהִייתֶּׁ ם אֶּׁ לפי דברי ", וְבֹקִלי וְשַמְרקֶּׁ

אם שמוע ", שכל התחלות קשות. "ועתה קבלו עליכם: "המכילתא דרבי ישמעאל

דם מצוה אחת, משמיעין לו מצות הרבה, שנאמר , מכאן אמרו שמע א"תשמעו

אם "שכח אדם מצוה אחת, משכחין לו מצות הרבה, שנאמר  ",אם שמוע תשמעו"

ועתה אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן שם: " וכן פירש רש"י. "שכח תשכח

 ."ואילך, שכל התחלות קשות

 מעשה עם החתם סופר

שהוא זכה להיות חתם  ,מידיולתל 'חתם סופר'אמר הונסיים במעשה, שפעם 

 ,והשיב ?איך אפשר לגדול בתורה מחמש דקות ,שאלו תלמידיו !סופר מחמש דקות

בתחילת הסדר מתחיל בדברי חולין ורק  ,בדרך כלל כל אדם שמתחיל סדר לימוד

ומנסיון המציאות שכאשר התחיל בדברי חולין זה נמשך  ,אח"כ מתחיל ללמוד
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שהחמש דקות  ,בלימודו, אבל הוא קיבל על עצמוואינו מספיק  ומאבד הרבה זמן

וברגע  ,של תחילת וסוף הסדר מתחיל בלימוד ודוחה את יצרו שהוא ידבר אח"כ

 שהתחיל בלימוד מנצל את כל זמנו ומספיק הרבה בלימודו.

 השכל מוסר

כאשר אדם מתחיל  ,הסגולה של ההתחלה העד כמה גדול ,נמצאנו למדים

היא תגרור עוד מצוות עד שנתן עשרת  ,במצוה ולו הקטנה כמו צדקה של פרוטה

אלפי רובל, ולכן כמה חובתו של האדם בכדי להתגבר על יצרו פתחו לי פתח 

  .כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם

יתחיל וכן כל שבוע  ,להתחיל את היום בדבר מצוה ,ולזאת ישתדל כל אדם תמיד

וכל התחלה ישמור שיהיה בקדושה  ,וכן את השנה ,וכן כל חודש ,בדבר מצוה

כאשר  בפרטועי"ז זוכה האדם להתגבר על יצרו ולעשות רצון קונו. ו ,ובדבר מצוה

ובזה נוכל להיות  ,מוטל עלינו להתכונן לקראת יום הדין ,אנו נמצאים בחודש אלול

 טובים ולשלום. בטוחים בעזה"י שנזכה להכתב ולהחתם לחיים
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 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי, א"שליט

 ועוד, כ"ג' החדש

 רשות לרופא לרפאות

 )כב, ב( לוֹ  ַוֲהֵשֹבתוֹ 

בספר מרפסין איגרי בפרשתנו הקשו וז"ל, במסכת סנהדרין )דף ע"ג ע"א( שנינו: 

 גופו".לרבות אבידת  -"והשבותו לו 

קשה, כיצד, אם כן, דרשו חז"ל במסכת בבא קמא )פ"ה ע"א( מן הכתוב "ורפא 

ירפא", "מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות", וכי רק רשות יש לרופא לרפאות, 

והלא חובה גמורה היא, כנלמד מן הכתוב "והשבותו לו", "לרבות אבידת גופו", ? 

 עכ"ל.

והשבותו לו", המרבה אבידת גופו, א( ונראה לתרץ בס"ד שאכן, מפסוק זה: "

נלמד גם את החיוב שיש לרופא לרפאות חולים ולהשיב להם את גופם, אלא שיש 

מקומות בהם אין הרופא חייב לטפל בחולים, וכגון שהחולה נגוע במחלה מדבקת, 

שעל פי דיני וחיובי התורה, אין אדם מצווה לסכן את עצמו בשביל מצוות התורה, 

 פא חיוב לרפאות חולה שכזה.ושוב אין על הרו

לא זו בלבד, אלא יתכן, שמאחר ואסור לאדם להכניס עצמו לידי סכנה, על כן 

יהיה אסור לרופא לטפל בחולים מסוכנים הנגועים במחלות מדבקות, ויכולים 

 להביא את הרופא לידי סכנה.

ולכך כתבה לנו התורה: "ורפא ירפא", מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. שאף 

במקרים בהם יש סכנה לשלומו של הרופא, ומצד חיובי הדין של "והשבותו לו" אין 

 הרופא חייב לטפל בחולה זה, מכל מקום רשות היא בידו לטפל בו.

וכך פסק בשו"ת "ציץ אליעזר" )חלק ט', סימן י"ז פרק ה'(, שמותר לרופא לסכן 

 עצמו לטפל בחולים הנגועים במחלות מדבקות.
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שמהפסוק: "והשבותו לו", למדנו, שאדם הנמצא בסכנת חיים,  ב( עוד י"ל בס"ד

יש חובה להצילו ולהחזירו לחיים בטוחים, וכפי שפירש רש"י )בסנהדרין שם( 

 כגון שטובע בנהר ומצילו. -אבידת גופו 

גם רופא שיש לפניו אדם שנמצא בסכנת חיים, חייב הוא לטפל בו  ואכן לפי זה,

 ולהצילו, מדין "והשבותו לו".

אך עדיין, גם לאחר פסוק זה, לא נדע כי יש רשות לרופא לטפל בחולים שאינם 

"מכאן שניתנה הרשות  שרויים בסכנת חיים. לכך כתבה תורה: "ורפא ירפא",

אף חולה שאין בו סכנה. ובחולים אלו, אכן, אין לרופא חיוב  לרופא לרפאות",

 לרפאות, אלא רשות בלבד. 

רו צדיקים, שניתנה רשות לרופא "לרפא" את ג( עוד י"ל בס"ד ע"פ מה שאמ

החולה, אבל אין לו רשות "לייאש" את החולה, שלא יאמר לחולה שאין לו סיכוי 

 להתרפאות ח"ו. ע"כ.

החיוב "והשבותו לו", היינו אבידת גופו, פירוש, שעל אבידת  ולפי זה י"ל שזה

שיב גופו גופו, יש חיוב "והשבותו לו", שיאמר הרופא לחולה שבעזרת ה' י

 בבריאות, וישאר לחיות, ודו"ק.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 שלוח הקןבגדר מצות 

ֶרץ ֶאְפֹרַחים אֹו ֵביַצים ְוהָׂ  אָׂ ל ֵעץ אֹו ַעל הָׂ ֶניךָׂ ַבֶדֶרְך ְבכָׂ ֵרא ַקן ַצסֹור ְלפָׂ ֵאם ַכי ַיקָׂ

ֶאְפֹרַחים אֹו ַעל ַהבֵ  ַניםֹרֶבֶצת ַעל הָׂ ֵאם ַעל ַהבָׂ ֵאם ַשֵלַח ְתַשַלח ֶאת הָׂ . יַצים ֹלא ַתַקח הָׂ

ְך ְוַהֲאַרְכתָׂ יַָׂמים ְך ְלַמַען ַייַטב לָׂ ַנים ַתַקח לָׂ  (ז-. )כב, וְוֶאת ַהבָׂ

שאלה: במרפסת ביתי מעל קרשי הסוכה הקימה יונה קן ובו הטילה ביצים האם 

ים המצוה )כלומר מצוה חיובית(, אני מחוייב לשלח את האם ולקחת הבנים ולקי

או שרק אם אני רוצה לקחת הבנים אני מחוייב לשלח את האם, אך אם אני לא 

צריך אותם אני לא מחוייב לשלח את האם ויכול להניחם כמות שהם )מצוה 

 קיומית(?

 מצוה חיובית או קיומית

ך רבי יאיר חיים בכרל חוות יאירשאלה זו כבר נשאלה בבית מדרשו של בעל 

יכול :( חולין קלט)גמ' לשון המבתשובתו )סז( ודעתו שזו מצוה חיובית והוכיח כן 

 ךכבן ממוהיחזור בהרים וגבעות כדי שימצא קן ת"ל כי יקרא במאורע לפניך 

  .מחויב ליטפל לפניו הואיקרא  שאיננו מחויב לחפש אחר קן אך אם

עופות תצטער שהוא כדי שהעוף ֵאם ההקדוש זוהר הטעם פי מסתבר לגם  ךוכ

וע"י כך יתגלגלו רחמי הקב"ה על בניו  הותפרח ממקום למקום לבקש את בני

 שבגלות. 

ופי' תוס' שנוטל התחתונים  הז ג"עה סדרי ביצים ז שני :(קמ) ברי הגמ'אך מד

אם אינו רוצה ליקח הבנים אין צריך לשלח, ע"כ שומניח האם על העליונים, מוכח 

  .ויקח לעצמו התחתוניםיניח האם על הבנים העליונים 

רש"י בפירושו ש בתשובה )ח"א ק( הביא את דבריו והוסיף על כךחתם סופר ה

ד"ה יציאת רובא כתב, וז"ל, דאם בא אדם ומצא את  :סתר עצמו, כי בחולין קמא

האם כשהיא מטילה ביצתה וכבר יצא רובא חייב לשלח עכ"ל, מבואר דכל שבא 



 

 סהעמ'  -אספקלריא 

 

 הגמ'נו רוצה בבנים, וכן משמע קצת לשון ומצא אם רובצת חייב לשלח אפילו אי

אמנם במס' ב"מ  .גבראשזה חובת עם יציאת רובא הוא דאיחייב בשלוח, משמע 

פירש"י ד"ה מיציאת רובא ואם בא לתפוש קודם יציאתה חייב לשלח האם  .קב

וליקח הבנים עכ"ל, משמע להדיא אם אינו רוצה ליקח הביצה לא בעי לשלח 

יקא דאמר עם יציאת רובא הוא דאיחייבה לה בשלוח ם הכי דיש הגמ'ולשון 

משמע דלא קאי אגברא אלא אהביצה דאיחייבה לה בשלוח אמה מי שרוצה 

  .ליטלה

במאי משלחה ר"ה אומר  :(קמא)בחולין ראיה מביא החת"ס מד' הגמ' עוד 

ברגליה, פירש"י אפילו תלש כנפיה רק רגליה שלימות ומשלחה ברגליה די, ורב 

כנפיה שלימות שתוכל לפרוח. אמנם רמב"ם  ובאגפיה צריכים שיהייהודה אמר 

ה' שחיטה פי"ג ה"ה פירש ר"ה אמר ברגליה שצריך לתופשה ברגליה ולרב 

יהודה צריך לתופשה בכנפיה ולשלחה. נמצא לרמב"ם אינו די אם מפריחה 

 הגמ' )שם(בהקשה על הקן שתפרח מאליה אלא צריך לתופשה ולשלחה. וצ"ע ש

)שידפוק על הקן כדי שגביה ויזכה זיל טרוף אקן דליתגבהו ולקננהי  אומרת

לקיים  רוצהלא הוא ם ששוקשה הא צריך לשלוח ביד דוקא. וצריך לומר  בביצים(

מזומן ופטור מלשלח אלא משום  המצות שלוח אלא לקנות פירי שובכו ויהי

ם ולא שאסור לקנות הבנים בעוד שהאם רובצת עליהם ע"כ טרף אקן להגביה הא

שקיים בזה מצות שלוח אלא שיהיה מותר לקנות הבנים וכצ"ל לדעת הרמב"ם, 

  .אין חיוב לשלח אם אינו רוצה ליקח הבניםהרמב"ם ש ואם כן מוכח דדעת

אינו מחוייב ליקח הבנים אלא יכול לשלח שפ"ג פשט  חכם צביבתשו' מאידך 

ו ששת ימים תעשה גם שניהם האם והבנים, והאי והבנים תקח לך אינו אלא כמ

כן ממתני' אמר הריני נוטל האם ומשלח הבנים חייב ע"ש  הוכיחמלאכתך, ו

 . שמבאר בארוכה

החנוך מדברי חז"ל שהמקיים מצות שלוח  פרבס הרא"הראיה נוספת לכך מדברי 

למכתב  ההקן זוכה לבנים דכתיב שלח תשלח את האם והבנים תקח לך, למה לי

תזכה ליקח לך לעצמך בנים. הרי  זאם תשלח א והבנים תקח לך, אלא הכי קאמר
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אל"כ הרי צריך לכתוב שחכם צבי שאין מצוה בלקיחת הבנים, דברי המבואר כ

  .והבנים תקח לך למצוה

 קיום המצוה בשבת

בשבת וי"ט אסור לעורר הקדוש הנ"ל טעמו של הזוהר פי להחת"ס הנ"ל כתב ש

זה אך בשבת וי"ט לא ינהוג. שום פוסק לומר ת באזזכר ושלא ה אףיללה לעילא, ו

צריך לשלח בידו ולתופסה בכנפיה שהרמב"ם  לא הוכחה גמורה כי לשיטת

ולשלחה, אם כן לא מיבעיא במחוסרת צידה דה"ל צידה גמורה ופשיטא בלי ספק 

שחייב חטאת, אלא אפילו באינו מחוסר צידה מ"מ טלטול מוקצה איכא ואסור, 

אסור, אך לרש"י שיכול להפריח האם  דאפילו לפקח גל לתקוע בשופר שתחתיו

בלי נגיעת ידו ובלי איסור צידה ומוקצה היה אפשר בשבת, ולהזוהר הנ"ל אסור 

  .משום יללת אימא עילאה. אלא שאין אתנו יודע עד מה ובמופלא ממני לא אדרוש

היוצא מזה לנדון שלפנינו, הפוגע בשבת בקן ציפור לא מיבעיא  מסיים החת"ס

לא יפריחו שלא לעורר יללה לעילא, אלא אפילו עפ"י הנגלה  לטעמו של הזוהר

כיון שעפ"י אותו הטעם אינו מחוייב לחזור אחר מצוה זו כשאינו רוצה בבנים א"כ 

להרמב"ם שמצות שלוח ביד אסור בודאי, ואפילו להפריח נ"ל דלא שפיר דמי כיון 

ד בזה אין דלהרמב"ם לא יצא ידי חובת מצוה נמצא התאכזר שלא לצורך והמתחס

 .רוח חכמים נוחה הימנו
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מח"ס  ,מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף

 'לב הארי'

 בענין בכור ליצירה ובכור ללידה

ה ְויְָׂלדו לֹו בָׂ  ַאַחת ְשנואָׂ ה ְוהָׂ ַאַחת ֲאהובָׂ ַשים הָׂ ה ַכי ַתְהֶייןָׂ ְלַאיש ְשֵתי נָׂ ֲאהובָׂ ַנים הָׂ

יָׂה ַהֵבן ַהבְ  ה ְוהָׂ הְוַהְננואָׂ  )כא, טו( כֹור ַלְנַניאָׂ

בפסוק משמע שתחילה ילדה האהובה, וכמו שכתוב "וילדו לו בנים האהובה 

והשנואה", קודם האהובה ואח"כ השנואה. ומאידך הפסוק מסיים שהבכור נולד 

 נוצרלשנואה. ותירץ בכלי חמדה בשם הגר"א, שלגבי 'נחלה' בכור הוא מי ש

קודם הבן של  נולדקודם הבן של השנואה, ו נוצרראשון, והפסוק מדבר במקרה ש

האהובה, וכגון שנולד לשבע חודשים ואח"כ נולד הבן של השנואה לתשעה 

קודם,  נוצרקודם, אבל הבן של השנואה  נולדחודשים, ונמצא שהבן של האהובה 

 והפסוק כאן מחדש לנו שאזלינן בתר ראשון ל'יצירה'.

שראשון ביצירה, יוצא שאם נולדו ומקשה הכלי חמדה, שלפי"ז שהבכור הוא מי 

תאומים, מי שנולד אחרון יהיה הבכור, כי זה שיצא אחרון זה הוכחה שהוא נוצר 

ראשון, דהרי תמיד מי שנוצר אחרון יוצא ראשון, וההלכה אינה כך, אלא הנולד 

 ראשון הוא הבכור לנחלה ולכל הענינים ולא היוצא אחרון שנוצר ראשון.

אמר לי פעם בשם הג"ר יהודה סילמן שליט"א בדרך אאמו"ר שליט"א  -אגב 

צחות, שניתן לראות בבית הכנסת כענין הנ"ל, שמי שנכנס לתפילה אחרון הוא 

יוצא ראשון, וזה כמו קופסא שמכניסים בה דברים שהדבר שהוכנס אחרון הוא 

 שיצא ראשון....

על ומתרץ שם בכלי חמדה שכל תאומים נוצרים מטיפה אחת ואי אפשר לומר 

אחד מהם שהוא נוצר ראשון, דשניהם נוצרו יחד, ובכה"ג שאין ראשון ביצירה 

אזלינן בתר הראשון בלידה, אבל כל היכא שכן יש ראשון ליצירה הוא 

וע"ש שהמשיך בדברים נפלאים ומתוקים )ודן האם באמת תאומים נוצרים  הבכור.

 יחד מטיפה אחת(.



 

 סחעמ'  -אספקלריא 

 

כזה שהיה ראשון ללידה וראשון ויש לעיין למה הפסוק נוקט כאן דוקא ציור 

 ליצירה, וכי כאן המקום להשמיענו שהבכור הוא הראשון ליצירה.

ואולי קמ"ל הקרא שאע"פ שלבכור של השנואה יש תרתי לריעותא, גם הוא בן 

השנואה, וגם הוא בכור רק ליצירה ולא ללידה, בכ"ז לא יוכל לבכר את בן 

 ם להודיענו דיני נחלה. ועיין.האהובה על פניו. ועוד יתכן שאכן כאן המקו

ועוד י"ל בטעם שנקט הפסוק ציור כזה, עפ"י דברי האור החיים בפסוק זה, "והיה 

הבן הבכור לשנואה, אמר הכתוב בדרך ודאית על דרך אמרו 'וירא ה' כי שנואה 

לאה', כי ה' יראה בנשברי לב לסומכם". וי"ל שבאו ללמדינו שאפילו שנראה 

דה קודם והוא הצליחה יותר, מ"מ בהמשך יתגלה שהזרע בתחילה שהאהובה הולי

נקלט קודם אצל השנואה והבן שלה הוא הבכור, דמה ש"ה' יראה בנשברי לב 

לסומכם" אין זה נראה מיד כלפי חוץ ובילקוט יש נוסח "הפסוק מבשרו שיהיה בן 

הבכור לשנואה", והיינו כנ"ל דאעפ"י שנראה בתחילה לא כך, מ"מ הפסוק מבשרו 

 כך יהיה. ש

 הערה בדברי החת"ס בפסוק זה

החתם סופר על פסוק זה כתב שהסיבה שהבכור ודאי נולד לשנואה ולא 

לאהובה, כי כתוב בגמרא בנדה שכשהאשה משתוקקת לבעל יותר ממה שהוא 

משתוקק לה היא מזרעת תחילה ויולדת זכר, וכשהוא משתוקק לה יותר הוא 

באהובה שהוא משתוקק לה יותר נולד מזריע תחילה ויולדת נקיבה. וממילא 

נקיבה, ובשנואה שהוא לא משתוקק לה והיא משתוקקת לו יותר נולד זכר, ולכן 

 הבכור ודאי מהשנואה.

ויל"ע בזה בכמה הערות, א. ד'שנואה' אמרו חז"ל שהיינו שנואה בנישואיה דהיא 

אותה חייבי לאוין וכדו', וא"כ אדרבה אולי זה ראיה שמשתוקק לה יותר דלקח 

בפסוק מפורש שנולדו שני בנים והבכור לשנואה, ולא  אפילו שהיא אסורה לו. ב.

שנולד אחד בן ואחד בת. ג. גם אם מהאהובה נולד בת, זה לא סיבה שהבכור יהיה 

מהשנואה, כי אם יש קודם בת זה כבר סיבה שהבן של השנואה שנולד אח"כ לא 

יהיה הבכור. וצ"ע ומצוה ליישב.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 רחמנות!!...

ננסה לתאר כיצד נראה ר"ה במקום תורה מאות מתפללים מעומק הלב עומדים 

בחרדת קודש פחד הדין ניתן למשש בידים. מלכויות זכרונות שופרות. קול שופר 

חרדו. הכל מבינים הכל מרגישים אין זה יום נשמע, היתקע שופר בעיר ועם לא י

 רגיל כלל, יום מיוחד הוא יום גינוסיא. יום שכלל ישראל מכתיר את הקב"ה.

ולפתע אדם מגודל נראה חילוני בבגדי חולין שלו. עומד ובוהה לא מבין כלום לא 

יודע על מה ולמה כל זאת. רחמנות פשוט רחמנות, יהודי תינוק שנשבה, מסתכל 

היהודים כתרנגול בבני אדם. הכיצד ניתן להסביר לו משהו על גדולת  על אחיו

היום, הכיצד תינתן האפשרות לשתף אותו במדה מסוימת, למי יש זמן, הלא צריך 

להתחיל אצלו הכל מא', איך אפשר. והוא עומד ובוהה מסתכל משתומם קמעא 

 ונפנה ללכת. 

ה זאת, הן ר"ה היום הלא והנה נגש אליו מאן דהו והוא שואל אותו בקול תם מ

ידעת. יום גדול הוא, קדוש ונורא, הלא שמעת. ויאמר לא. לא עת לדבר עתה עונה 

לו ההוא, אבל כדאי לך להתפלל כדאי מאד אולי תחטוף משהו מקדושת היום. כל 

כסף וזהב לא ישוו בו. איני יודע להתפלל הוא עונה. אעפ"כ קח מחזור ותגיד 

להפסיד. מי אני ומה אני. יהודי אתה ור"ה היום, עשה  משהו, ה' שומע אותך, חבל

 מה שתוכל זה שוה המון.

ככה אנחנו עומדים היום, חודש אלול הגיע, בימים הקודמים לפני כמה דורות 

פלצות היתה אופפת יהודי כבר בברכת החדש, ואילו אצלנו סתם יום חול רגיל, 

ם, אותו אלול שהי' אצל ר' ת"ל יושבים ולומדים יגעים בתורת ד', אבל אלול היו

ישראל סלנטר, וכשהוא עמד בחדש זה לדבר דברי התעוררות פתח ואמר, אלול 

היום צריך לעשות תשובה, והתעלף. ואנחנו עומדים ומסתכלים כתרנגול בבני 
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אדם, רחמנות תינוקות שנשבו, לא יודעים כלום מה לעשות. אבל הימים ימי רצון 

ם שאפשר להשיג בהם. כל כסף וזהב לא ישוו, ימים של התקרבות להקב"ה, ימי

מה עושים. אין עצה רק לחטוף מה שאפשר אולי נזכה משהו. להוסיף עמל התורה 

 תפלה לימוד המוסר.

 הי' הגרי"ב אומר כל המקדים לעמוד לדין לפני ר"ה הרי"ז משובח.

ואיתא בגמ' אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. יסוד ר"ה 

שי"ת הוא המלכות. וצריך לפתח הרגשה של מלכות. והנה זה היסוד של ימי דין וע

 שצריך להרגיש שהעולם אינו הפקר ויש מנהיג לבירה.

ואמרו חז"ל הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים. וי"ל דהענין שע"י שהצדיק 

מתפלל ומחמת התפילה מקבל הטוב יש בזה גילוי של כבוד מלכותו. ואנו 

כבוד מלכותך. ותכלית כל הבריאה הוא, והי' ד' למלך על כל  מתפללים גלה

 הארץ, מלוך על כל העולם כולו בכבודך.

עוד זאת נכלל במלכות הרגשת מחויב לקיים מצוות ד'. וכתיב שופטים ושוטרים 

תתן לך בכל שעריך, ופירש הרמב"ם בספר המצוות שלא יהיו המצוות תלויות 

 .באמונת כל איש ואיש. וזהו מלכות

עוד זאת נכלל במלכות דאין מלך בלא עם, והעם משרת להמלך, וצריך להיות 

באחדות, שאיש לרעהו יאמר חזק. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי 

ישראל, אימתי ויהי וגו' בזמן של יחד שבטי ישראל. וכל זה נכלל במלכות. יתן ד' 

ט בספרן שצ"ג, ויגלה כבוד ד' ונזכה להכנה של אלול ולהרגשה של מלכיות ולכוח"

 בבריאה ונשגב ד' לבדו ביום ההוא. והאלילים כליל יחלופון בב"א.
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ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, רב 

דכפר הרי"ף ומח"ס שו"ע המוסר ב"ח, עין 

 במשפט, ושא"ס

 היציאה היא הנצחון

מָׂ  אַ֥כֽי ֵתצֵ  נ, יךָׂ ֹ֑אְיבֶ  ַעל הַ֖לַםְלחָׂ בַ , ךָׂ ֖יָׂדֶ בְ  יךָׂ ֱ֛אֹלהֶ ' ה וֹ ֞וְנתָׂ  )כא, י( ַשְבֽיוֹ  יתָׂ ְ֥ושָׂ

נו אשר גם היא בתמידות חלה בחודש אלול, חודש פסוק זה שבו מתחילה פרשת

הרחמים והסליחות. יש בו עידוד עמוק לנפש, ודרך מחכימה לנצח במלחמות היצר 

 בכל השנה כולה. יש בו תועלת גדולה אל הנפש הפנימית של כל יהודי המפחדת

מן המלחמות עם היצר הרע, ושואלת את עצמה: "האם באמת אצליח לשנות 

 הרגלים רעים אפילו אותם שנולדתי איתם"? ועוד שאלות הדומות לאלו.

אמנם רבותי, הבטחה גדולה הבטיח לנו ה' יתברך, והיא: "כי תצא למלחמה על 

ז"ל אויבך", כאשר האדם מחליט בדעתו לצאת למלחמה עם האויב שלו, ואמרו ח

שאין לאדם אויב גדול כמו היצר הרע )סוכה נב.(, ואז הוא אומר לעצמו: "אני יוצא 

למלחמה, די, בחרתי בכך שאיני רוצה כבר להיות שבוי בידיו של היצר הרע, כל 

אשר יאמר לי אעשה, לא ולא", והוא באמת מתחיל לקדש מלחמה, מכין את 

וא לא הגיע לשדה הקרב, הכלים למלחמה, את הנשק, החרבות. אפילו שעדין ה

יך קאלא רק זה עתה יצא מפתח ביתו, כבר יש לו הבטחה ביד: "ונתנו ה' אל

ה' עוזר לך לכבוש אותו, ואתה מנצח אותו. לא  !בידיך", ה' יתן אותו בידים שלך

בכוחות עצמך אלא בכוחות עילאיים של ה' יתברך, והסיבה לכך, כי עצם זה 

 הנוצח אשר ידו על העליונה. שאדם רוצה להלחם, זה אומר שהוא

וכך אמרו חז"ל )קידושין ל.( שאלמלי הקב"ה מסייע את האדם במלחמותיו עם 

היצר הרע, אין האדם יכול לנצחו. והסיבה, כי מלחמה בדרך כלל צריכה להיות 

שוות כוחות, אדם גיבור עם גיבור, חלש עם חלש, מלאך עם מלאך, אדם עם אדם. 

ל אדם עם מלאך! המלאך מורכב מאש, כולו שמימי, ואילו כאן, זוהי מלחמה ש

רוחני, ואיך ילוד אשה יבוא עימו במגע, הרי הנף ידו של מלאך מגעת לשחקים 
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)כמבואר בחולין צב:(? יתירה מכך, הרי היצר הרע יש מאחוריו שנות מוניטין 

רבות, וותק ורייטינג של אלפי שנים, והינו ממולח ביותר להחטיא את האדם, וכל 

ן בנידון דידן, שהמלחמה היא בצורה רוחנית ולא בצורה גשמית, בודאי עם רוב שכ

 תחכומיו יצליח להפיל את האיש שולל?

כן מובן מדוע צריך רק סיעתא דשמיא כדי לנצוח במלחמה זו, ולא בכח יגבר ל

א ב, ט(, שבאמת בכוחות הטבע ובהסברים שכליים והגיוניים אין -איש )שמואל

 לה.ית כיעילה מלכתחהמלחמה הזאת נתפס

אמנם, הקב"ה כשהוא מגיש לאדם את הסיוע להלחם עם היצר הרע, צריך הוא 

וממתין ומצפה לראות שאכן האדם רוצה לצאת למלחמה, כי לא שייך שהקב"ה 

אם האדם בעצמו אינו חפץ במלחמה. לכן תיכף כשהשי"ת  -יסייע לאדם להלחם 

א, הוא בעצמו, וה' יתברך הוא כל רואה ומבחין שאנו יוצאים למלחמה, גם הוא ב

 יכול, והוא מנצח את היצר הרע ומביס אותו.

"היציאה", רק לצאת זה כבר ניצחון. זו לא מלחמה רגילה שצריכים להכות 

באויב, אלא ההכאה הגדולה היא בכך שאנחנו יוצאים. כל מגמתו של היצר הרע 

לית הזאת וכל תחכומיו הם שלא נצא למלחמה. הוא עושה הכל למען התכ

שפלוני לא יצא למלחמה, שישאר איתי, והוא המומחה הגדול ביחסי לקוחות 

וקליינטים... אבל כאשר יוצא האדם למלחמה עם היצר הרע, הוא מחליט לשנות 

כיוון, מיד נקשר הוא בעבותות אל הקב"ה, כי בכך מעיד הוא שרצונו הוא להדבק 

צון הזה בלבד שובר לרסיסים בשכינה, לחזור בתשובה אל אביו שבשמים, כבר הר

את עבודתו המרובה של היצר הרע למשך חודשים רבים סביב האדם, בהם הציג 

 בפניו שלל דמיונות כי "טוב לו" בכך שהוא נמצא בתוך השבי שלו.

ובימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שה' יתברך קרוב אלינו יותר מכל 

צר הרע, הוא מיד פוגש את הקב"ה, השנה, כאשר יוצא האדם אל המלחמה עם הי

ואז ה' יתברך מסייעו ביחד להלחם עם האויב, היצר הרע, ובשניות אחדות האויב 

 מובס.

וזוהי עצה גדולה אף לכל ימות השנה, בהם רואה האדם מרחוק איזה נסיון 
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שעלול להגיע אליו, מדמיין הוא את היצר הרע עם "רובים ותותחים" ענקיים 

קות שלו בה' יתברך. ואז הוא חושב וחושב, "מה אעשה"? איך המאיימים על הדבי

אוכל לסלק את עצמי מהנסיון הזה. בדיוק באותו הזמן צריך הוא לזכור, "כי תצא 

למלחמה" ... "ונתנו ה' אלהיך בידיך", תצא למלחמה, תגלה בתוכך סימני עוינות 

ע, אלא דבר ליצר הראו סימפתיה "קולא"  וומלחמה אל היצר הרע, אל תגלה איז

ראשון תגדיר אותו כ"אויב", תדע שאתה יוצא למלחמה עם "אויבך", ודבר שני, 

תצא למלחמה, תדבר על הנסיון, תאחל לעצמך לעבור אותו בשלום, ותצא, תעשה 

 איזה מעשה של מצוה.

בסוף, כשכבר מגיע אליך היצר הרע, הינך מגלה כי בידך נמצאים כלים מהותיים 

, ממש בא לפניך בלי שום כלי, הולך בעירום ובחוסר כל, להלחם בו, ואילו הוא

"איפה המלחמה שפחדתי ממנה"? הוא שואל את עצמו. הסיבה לכך, כי כשכבר 

יצאת עליו למלחמה הוא "בידך", הוא נפל בשבי שלך, ניצחת אותו, הוא זרק את 

 הכלים ובא עם נעליו בידיו...

)דרשות, פרשת כי תצא(  ופרמשך הפסוק "ושבית שביו", ופירש החתם סוזהו ה

כי כוונת הפסוק היא לקחת את דרכי המלחמה בהם מצליח היצר הרע לפתות 

 אותנו, ובהם ממש להשיב לו על ראשו, וללמוד לקח להבא שלא ליפול ברשתו.

לכן מובן מדוע נאמר ושבית "שביו", היה לפסוק לכאורה לומר "שבייך", הרי הוא 

אתה לוקח אותו בחזרה אליך. אמנם לא ולא,  ועכשיו -לקח את השבי הזה ממך 

ה"שבי" שלו הם דרכי המלחמה והתכסיסים הסודיים בהם הוא משתמש עבור 

הפלתך במצולות, מהן תלמד ליזהר בכל פעם מן הרשת המסוכנת שלו שעכשיו 

 למדת איך היא נראית, מה הצבע שלה, ומאיזה כיוון היא מגיעה ללכוד אותך.
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' דוד חיי' ל"מו ,דוד פישהוף/ הרב  דודנפש 

 ב"ב על מינצר ד"הגרח מתורת

 בן סורר ומורה נידון על שם סופו

ַביו ְבקֹול ֹשֵמעַ  ֵאיֶנמו ומֹוֶרה סֹוֵרר ֵבן ְלַאיש ַיְהֶיה ַכי  ְוֹלא ֹאתוֹ  ְוַיְןרו ַאםוֹ  וְבקֹול אָׂ

ְפשו .ֲאֵליֶהם ַיְשַמע ַביו בוֹ  ְותָׂ . ְמֹקמוֹ  ַשַער ְוֶאל ַעירוֹ  ַזְקֵני ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֹוַציאו ַאםוֹ וְ  אָׂ

ְמרו ֻמהו .ְוֹסֵבא זֹוֵלל ְבֹקֵלנו ֹשֵמעַ  ֵאיֶנמו וֹמֶרה סֹוֵרר ֶזה ְבֵננו ַעירוֹ  ַזְקֵני ֶאל ְואָׂ ל וְרגָׂ  כָׂ

ַנים ַעירוֹ  ַאְנֵשי ֲאבָׂ ע וַבַעְרתָׂ  וֵָׂמת בָׂ רָׂ ל ַמַקְרֶבךָׂ  הָׂ ֵאל ְוכָׂ או ַיְשְמעו ַיְשרָׂ  כא(-)כא, יח .ְוַירָׂ

ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו הגיעה תורה לסוף דעתו סוף כתב רש"י: 

שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את 

והוא מן המשנה בסנהדרין , עכ"ל. הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב

מ"ה( ובברייתא שם )סנהדרין עב, א(. והקשה במזרחי, מדוע לגבי ישמעאל )פ"ח 

שעתידים בניו להמית בני ישראל  נאמר "באשר הוא שם" ולא נידון על שם סופו

. ותירץ שישמעאל לא התחיל באותה עבירה אבל בן סורר כבר בנודות נפוחים

שמעאל כשר וכן כתב החזקוני שי התחיל רשעותו של עתיד, כמבואר בברייתא.

אם כן המזרחי והקשה היה באותה שעה "ממה שהיה עתיד להיות רשע בסופו". 

מדוע מיתתו בסקילה, הרי סופו להיות מלסטם את הבריות ומיתתו בסייף שהיא 

מיתה קלה מסקילה. ותירץ שמא יבוא ללסטם את הבריות בשבת, ומיתתו 

שיש בהן בירות נוספות . עוד כתב שמא יעבור עוראה להלן , וכ"כ בחזקוניבסקילה

מיתות חמורות. ובדעת זקנים כתב שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו הוי כמו 

מקלל אביו ואמו )לכאורה כוונתו על שם סופו( והוא בסקילה שנאמר אביו ואמו 

 ., וכעי"ז בפירוש הרא"שקלל דמיו בו

 אימתי דנים על שם סופו 

ל ישמעאל להמית בני ישראל והטור כתב שאינו דומה לישמעאל, שחטאו ש

בצמא, אינו בידיים. ולכן דנוהו כפי אותה שעה. ובמושב זקנים כתב שאין זה הוא 

עצמו אלא זרעו עתידים להמית בצמא. והקשה שגם ישמעאל התחיל בעבירה 
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שנאמר שהיה מצחק, לשון עבודה זרה ורציחה. וכתב שלענין מים היה צריך 

כתב שיש חילוק בזה בין בית דין של מעלה  ובגור אריהלמצוא לו מים לשתות. 

. שאין הורגים על שם סופו, ובית דין של מטה נצטוו לדון הרשעים על שם סופן

וביאר שבית דין של מטה דנין כדי שימות זכאי וכל ארבע מיתות אינה רק לנקותם 

ולפיכך בית דין של מעלה דוקא אין  .מן עונש שלמעלה, שכל המומתין מתכפרין

ותו אלא כפי מעשיו, אבל בית דין התחתון דנין כדי לסלק מאתו רשעתו דנין א

ובנחלת יעקב )בראשית כא, יז( תירץ שיהיה צדיק וזה בעצמו דין בית דין התחתון. 

ושמא הן  שסברת ימות זכאי ואל ימות חייב, אינה אלא בבן סורר ולא בישמעאל.

ר ומורה התורה חייבה הן הדברים. וראה עוד בגור אריה )שם( שביאר שבבן סור

אותו על שם הסוף, אבל אחר שחייבה אין הוא נידון על שם סופו, אלא על שעבר 

רה ועתה על דברי תורה. והרי הוא נידון על של עכשיו. ואין חילוק בין דין סורר ומ

ובין חילול שבת, שזה עבר על דברי תורה ונידון עליו וזה עבר על דברי תורה ונידון 

 עליו.

ומבואר שיש כמה פרטים בנידון על שם סופו, ומהם שאין זה דבר העתיד להיות 

בלבד, אלא שיש כאן איזו התחלה לכך ולפיכך נידון על שם סופו. וכתב החזקוני 

שהוא כעין רודף שמצוה להרגו על שם העתיד אף שלא עשה עדיין שום דבר, 

שהרודף אחר חבירו להרגו, וימות זכאי ואל ימות חייב. ולכאורה גם בזה יש דמיון, 

 יש כאן התחלה ואין זה רק דבר העתיד להיות.

 בן סורר ומורה הרי הוא כרודף כבר עתה

ובגור אריה תירץ בזה קושיית המזרחי, מדוע הוא נידון בסקילה על שם סופו ולא 

בסייף. ועל מה שתירץ המזרחי שהוא עתיד ללסטם הבריות בשבת, הקשה בגור 

שיהיה מלסטם בשבת עד שיתחייב סקילה, ואדרבה יש לדונו  מנא לן לומראריה 

לזכות שנאמר "והצילו העדה" )עיין פסחים יב, א(. וכתב הגור אריה שהוא נידון 

על שם סופו, שעתיד להיות רודף. וכיון שיהיה רודף מותר להצילו בנפשו כלומר 

שבן  להרגו בכל מה שאפשר להמיתו, אפילו בסקילה. ולכאורה מבואר בדבריו

סורר כיון שעתיד ללסטם, כבר עתה הוא רודף. אלא שעתה היא תחילת הרדיפה. 
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, ואין זה רק דבר העתיד והן הן דברי הרא"ם שכבר התחיל רשעותו של עתיד

 .להיות

 מדוע נסקל ולא נהרג בסייף

ועל קושיית הרא"ם מדוע נהרג בסקילה, כתב בספר באר בשדה שהמלסטם את 

ים והתראה כדי שנחייבו בבית דין, ואם כן מצינו שההורג הבריות אינו הורג בעד

במזיד בלא עדים הקב"ה מזמינו בפונדק עם ההורג בשוגג והוא נופל עליו והורגו 

ויוצא לגלות. נמצא שדינו של הורג במזיד בלא עדים והתראה הוא סקילה, ומה לי 

יד ללסטם נפל עליו אדם ומה לי נפלו עליו אבנים. ועל תירוץ הרא"ם שהוא עת

והנה  בשבת ראיתי מקשים שנטילת נשמה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה,

כדבריו כתב הרמ"ה בסנהדרין )עא, ב( ומדבריו משמע שחיוב סקילה הוא על ידי 

מלאכת הוצאה, כלשונו "ומאחר שהוא צריך לצאת לפרשת דרכים ללסטם את 

 יכה לגופה.הבריות סוף בא לידי חילול שבת", ואם כן היא מלאכה הצר

 נענש על המרי באביו ואמו

עוד כתב בספר באר בשדה, שדינו של בן סורר ומורה חלוק, דהכתוב הטיל כמה 

תנאים שיהיו שוים בקול ומראה ובקומה ושיהיו שניהם רוצים וכן כמה תנאים 

ק שיבוא ליהרג והקב"ה אינו מזמין שיתקיימו ואחריהם באופן שהמציאות הוא רח

כשרואה שאין עתיד לצאת ממנו ולא מזרעו שום דבר טוב והיינו כל התנאים אלא 

טעמא שאין הקב"ה דן את האדם אלא באשר הוא שם משום שהוא רואה שעתיד 

ר' משה בן שם להוא או זרעו אחריו לעשות איזה דבר טוב. ובספר עבד שלמה )

ת טוב גבאי הספרדי, תלמיד הריב"ש והרשב"ץ( כתב וז"ל: סוף דבר שאין כח בדע

השכל האנושי ואין יכולת בהקש השכלי לעמוד על טעם מצוה זו אלא שנאמר 

שהיא גזירת מלך ואין לנו לחקור איך ולמה. ונראה בעיני שאין בן סורר ומורה 

חייב מיתה על אכילה גסה כזו או על שתיה כזו בלבד ואפילו שהדעת נותנת 

רו אותו ולא שמע שעתיד ללסטס את הבריות. לולי המרי שמרה באביו ואמו שיס

ו אמר אמת, חייב לאליהם. הלא תראה שזקן ממרא שמורה בבית דין הגדול ואפי

  מיתה ועיין רמב"ן.



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

דה אנגלנדר, מח"ס 'חזון נפש חפיצה / הרב יהו

 'איש עם ביאורים והערות

 תפילה למלא צרכיו ותפילה לצורך התפילה

ה ֵתֵצא ַכי מָׂ נוֹ  ֹאְיֶביךָׂ  ַעל ַלַםְלחָׂ ַביתָׂ  ְביֶָׂדךָׂ  ֱאֹלֶקיךָׂ ' ה וְנתָׂ ַאיתָׂ . ַשְביוֹ  ְושָׂ  ַבַשְביָׂה ְורָׂ

ַשְקתָׂ  ֹתַאר ְיַפת ֵאֶשת ה ְוחָׂ ַקְחתָׂ  בָׂ הְלַא  ְלךָׂ  ְולָׂ  יא(-)כא, י. שָׂ

פשטות הדברים היא שאדם יוצא למחמה מפני אימת הצר עליו הקם עליו 

להורגו, או מפני שדחק עליו המקום ובא הוא להרחיב גבולו, או מפני נקמה שהוא 

רוצה ליקום באויבו, והנצחון במלחמה הוא עיקר הדבר, ופעמים שגם שולל שלל 

א סדר הדברים כאן, שבתחילה בנ"י לוחמים וזה דבר נוסף על עיקר הנצחון, וכן הו

מלחמתם באויביהם ונתנם ה' אלקינו ומנצחים במלחמה, ובנוסף שובים את שביים 

ובהם נמצא עניין אשת יפת תואר. וכעין זה הוא מלחמת מדין שגם בה עיקר 

 המלחמה היה נקמת ה' במדינים וממילא נסוב עניין השלל, וכמפורש בתורה. 

כיוון לחמה שכל עניינה הוא שללה, והוא בברכות ג ע"ב: "ומאידך, מצאנו מ

. אמרו לו אדונינו )אצל דוד המלך( נכנסו חכמי ישראל אצלו שעלה עמוד השחר

אמרו לו אין  המלך עמך ישראל צריכין פרנסה. אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה.

דיכם הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. אמר להם לכו ופשטו י

 .." בגדוד.

 תפילה ושלל תפילה –מלחמה ושלל מלחמה 

והנה, יש מרבותינו שדרשו עניין אשת יפת תואר גבי התפילה, שהמלים "אשת" 

. והנה נק' זו יטני שפתי תפתח", והמילה יפת היא: "פי יגיד תהילתך"-הם ר"ת "אד

 שהמילה "אשת" מכוונת כנגד התפילה יסודה מהררי קדם שפירש האר"י ז"ל

ו. כלומר, למזג מידת המלכות -י שפתי תפתח ופי" הוא אשת -בכוונות ד"אדנ

 . כהנמשלת לאשה, לאות ואו שהיא רמז למידת התפארת

                                                
 בעש"ט עה"ת כאן.  יט
 שהיא כלולה מו' ספירות חג"ת נה"י.  כ



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

ועצם המלחמה כבר נרמז בתורה שהיא תפילה, שכך תרגם אונקלוס דברי יעקב 

בצלותי ובבעותי. ולפי זה יש  –" כאאבינו: "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

ו לדקדק שענין תיקון זה נרמז בעניין אשת יפת תואר, היינו, שלל המלחמה, לנ

תפילה, ולכאורה מתבארת כאן  –שלל התפילה, ולא נאמר גבי עצם המלחמה 

נקודה נפלאה, שהנה אדם בעומדו לתפילה ברגיל מתפלל הוא על צרכיו, "תפילה 

 הצרר הצר על רצכםבא מלחמה תבאו ", "וכיכבלעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו

" נמצא כגמאיביכם ונושעתם אלקיכם' ה לפני ונזכרתם בחצצרות והרעתם אתכם

שהאדם עומד בתפילה מפני מלחמתו הוא, ועדיין הוא זוכה שבתפילה זו ישלול 

שלל עליו לא חישב מקודם, שנמצא הוא מקשר את העולמות ומתקן הרבה מכפי 

 שחשב שיתקן. 

יינה הוא ליחד ולתקן תיקונים אלו, וכה"ג היא ומאידך, יש גם תפילה שכל ענ

מעין מלחמת דוד, כלומר, מלחמה לצורך השלל, שהשלל הוא הסיבה לצאת 

 למלחמה, ייחוד אדנ"י ומלכות הוא הגורם לעמוד לפני ה' בתפילה. 

                                                
 בראשית מח, כב.  כא
 תהלים קב, א.  כב
 במדבר י, ט.  כג



 

 עטעמ'  -אספקלריא 

 

 כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון' לממונות הוראה ובית

מתי אין חובה לעשות מעקה לגג? האם השוכר חייב להתקין 

 מעקה?

מעשה באדם ששכר דירה ללא סורגים, וחי בה כך שנים מספר. עד שגדלו ילדיו, 

. אולם המשכיר מסרב. השוכר מבקש ורגיםוהוא מבקש מהמשכיר להתקין ס

האם  להתקין על חשבונו, והמשכיר אוסר עליו לעשות חורים בקיר לצורך סורגים.

המשכיר חייב להתקין סורגים? האם המשכיר רשאי לאסור על השוכר להתקין 

 סורגים?

 שתי מצוות

  :י מצוות בעניין זהתהתורה מצווה עלינו ש

מצוות מעקה, שהיא מצוות עשה, ומצוות לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. 

מצוות מעקה אינה קיימת בכל מקרה בו יש סכנה. וכגון, אדם שיש לו מרפסת 

וכן ומה גבוהה, אין לו מצוות מעקה כלל. שהרי המרפסת הזו אינה גג. תלויה בק

אדם שיש לו חלונות גדולים בבית, והוא מתגורר בקומה גבוהה, אין עליו מצוות 

אך מחובתו להזהר שלא יהיה סכנה, שהרי מעקה. שהרי חלונות הבית אינם גג. 

גגות בתים.  נאמר לא תשים דמים בביתך. ואילו מצוות מעקה, אינה אלא על

אמנם, גג שאין דרך לעלות עליו בקביעות, וכגון בתים בהם הגג סגור ונעול, 

ומשמש רק לצרכי דודי שמש וכדו', ופותחים אותו רק לצורך שימושים אלו. אינו 

וכן גגות של בתים שאין כלל סולם לעלות עליהם, וכגון גגות  חייב במעקה כלל.

מעקה, כיון שאין דרך לעלות עליהם של קראוונים וכדו'. אין עושים להם 

 בקביעות.

 נפרדתמצוה  – לא תשים דמים בביתך

אמנם מצוות לא תשים דמים בביתך, אינה תלויה במצוות מעקה וגדריה, אלא 

כל מצב סכנה, אסור להשאירו כך בבית. בין אם סכנת נפילה, ובין כל סכנה 



 

 פעמ'  -אספקלריא 

 

, שהרי הבית אותו הוא שכר, נחשב כביתו אחרת. ומצווה זו מוטלת על השוכר

. וכאשר אדם שוכר דירה, הרי ות )שו"ע חו"מ סי' שיד סעיף ב(בכל תקופת השכיר

הוא רואה אם יש סורגים או לא. ואם שכר את הדירה ללא סורגים, אינו יכול 

לדרוש שינוי מצב בתקופת השכירות. אך אם היה סורגים והתקלקלו, על המשכיר 

גים, לתקנו. שהרי זה כהתנו שיהיה סורגים בדירה. ומותר לשוכר להתקין סור

ובלבד שהוא יוכל להורידם כשיוצא, ולסדר את החורים בקיר באופן מלא. שלא 

 יוותר קלקול בקיר של המשכיר.

ואם השוכר סיים את השכירות, והותיר את הסורגים בבית. אם המשכיר נהנה 

מהסורגים, עליו לשלם את תמורתם. אך אם אינו נהנה מהם, רשאי המשכיר לומר 

ים איתו. מאחר ודירה גם אם היא בקומה גבוהה, לשוכר שיטול את הסורג

והחלונות גדולים. אפשרי להשתמש בה ללא סורגים. בפרט במצב בו אין ילדים 

)עיקרי דין זה בו אדם בנה והתקין את שלו  באותה דירה, ואין חשש סכנה כלל

בבית של חבירו, ברשות או שלא ברשות. התבארו בחו"מ סי' שעה, ומחמת שיש 

 .ת גדולה, והמקום צר מלהכיל. ניתן לפנות במייל בעניין זה(בזה אריכו



 

 פאעמ'  -אספקלריא 

 

פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 נשים במצות עשיית מעקה גדר חיוב

ַמים ְבֵביֶתךָׂ ַכי יַ  ַשים דָׂ ַשיתָׂ ַמֲעֶקה ְלַגֶגךָׂ ְוֹלא תָׂ ש ְועָׂ דָׂ  ֹסל ַהֹמֵפל ַמֶםמוַכי ַתְבֶנה ַבַית חָׂ

 )כב, ח(

מצינו בדברי הפוסקים שעשה ולאו אלו של מצות מעקה הם בבחינת כך 

יתו בכדי שלא יוזקו הוא או שהתוה"ק ציוותה כל אדם להסיר מכשולים ופגעים מב

נעסוק מעט בעניין מצוה זו של עשיית )עי' בספר החינוך, מצוה תקמו( אחרים.

 מעקה, גדרה וחיובה לנשים מדין מצות עשה שלא הזמן גרמא.

בספרי נקט מצוה זו כעשה ועשית מעקה לגגך ולא תעשה ולא תשים דמים 

 .(חצעשה קפד ול"ת ר)בביתך, וכן הוא בספר המצוות 

אי' ואיזוהי  (לד.)ובחידוש זה של הספרי נתחדשה סוגיא, דהנה בגמרא קידושין 

מצות עשה שלא הזמן גרמא מזוזה, מעקה, אבידה ושילוח הקן. והקשו שם תוס' 

דהא בכל הני נכתב גם לאו וכגו' מעקה דכתיב לא תשים דמים בביתך, דמוקמינן 

ינו שמניח בידיו המכשול, מ"מ אתי למגדל כלב רע בתוך ביתו וכו' דהי (טו:)בב"ק 

נמי למעקה "דהא דרשי בספרי "ועשית" זו מצות עשה "לא תשים דמים" זו מצות 

לא תעשה". וא"כ הק' תוס' הא השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה, 

ובלאו הסברא דלא הזמן גרמא, יהיו הנשים חייבות מדין לאו שבמצוות אלו. 

הא "עונשים" כתיב, היינו דווקא בלאו שלוקין עליו, והכא יעויין במהרי"ט שהק' ד

ותי' ר"י דבכל אלו מצינו עשה גם בלא הלאו,  אין לוקין, עיי"ש מה שיישב

ד"לא תשים" אלא א"כ בנה ביתו מתחילה על דעת שלא  דבמעקה אינו עובר אלאו

יעשה מעקה לגגו, אבל אם מתחילה כשבנה ביתו נתכוון בדעתו לעשות מעקה 

אחמ"כ נמלך בדעתו או שנפל, לא עבר אלאו אלא מחוייב בעשה ד"ועשית ול

 מעקה לגגך", ובזה הנשים פטורות אי הוה מ"ע שהזמן גרמא.



 

 פבעמ'  -אספקלריא 

 

תירץ דהחידוש הוא שחייבות הנשים גם על העשה  (יד: מדה"ר ד"ה ואיזו)בר"ן 

ולא רק בל"ת הנאמר במצוה, ואע"ג דגבי שבת ויו"ט מצינו עשה ול"ת ואין עשה 

דוחה עשה ול"ת, ואחד האנשים ואחד הנשים חייבים בדבר, חזינן א"כ שמקיימות 

גם העשה, זה אינו, משום שבנידו"ד שייך לחלק העשה מן הלאו, וכדלעיל בדברי 

התוס', ולכן חידוש הוא במצות מעקה והדומים לה, שהנשים מחויבות גם משום 

ה והל"ת באין כאחד העשה שבמצוה וגם משום הל"ת, משא"כ בשבת ויו"ט דהעש

 ולא שייך לאיפלוגי בינייהו.

והנה ברמב"ן תירץ שבמצוות אלו המובאות בגמרא העשה הוא עיקר המצוה, 

והל"ת אינו אלא בכדי לחזק העשה, ודינא שהשוה הכתוב אשה לאיש היינו 

כשהלאו אתא בפני עצמו. דהיינו, אמרה תורה שלא יתעכב האדם בעשיית מעקה 

ים בביתו, ואין ה"נ אם יהיו הנשים פטורות מן העשה יפטרו בכדי שלא ישים דמ

 נמי מהלאו. 

באופן  (על המשניות, פ"א אות כב')נפק"מ בין שיטות אלו, מצינו מש"כ הגרעק"א 

דאיכא לאו, אי הנשים חייבות גם בעשה אף שהוא מ"ע שהזמן גרמא. דלשיטת 

דעת הר"ן מכח הל"ת תוס' פטורות מעשה וחייבות מדין "השווה הכתוב" בל"ת, ול

 כדשחייבות בו, מתחייבות נמי בעשה אף שהוא מ"ע שהזמן גרמא.

הנפק"מ, שאם  (ד"ה בד"ה מעקה)ובעיקר פלוגתת קמאי אלו, כבר כתב בפנ"י 

חייבות גם בעשה הרי נאמר הכלל דמצוה בו יותר מבשלוחו, וצריכות הנשים 

 (מצ' תקמו' אות ג')לקיים המצוה לבדם ולא ע"י שליח. עוד כתב במנחת חינוך 

דאי חייבות גם בעשה, יהא מוטל עליה או על שלוחה לקיים המצוה, ואם שלחה 

מי שאינו בר שליחות ביטלה המצוה. אבל אם חייבת רק בל"ת הרי נעשתה 

 המצווה, ולא אכפ"ל היאך.

                                                
ויש לדון בכוונת דברי הר"ן שחייבות גם אעשה, ובפשטות י"ל שחייבות מדינא ד"כל שישנו בעשה ישנו בלאו"  כד

שינן בפסחים מג: גבי מי שישנו בלאו דאכילת חמץ ישנו נמי בעשה של אכילת מצה. אבל ז"א, כדכתב וכדדר

מהרי"ט ד"ה תוס' מעקה דהא דאמרינן כל שישנו היינו בב' הלכות נפרדות זו מזו כגו' שאסורים בחמץ חייבים 

שישנו". ובאמת המעיין יראה בלשון  במצה, אבל בנידו"ד לכו"ע היא מצוה אחת, וכדלעיל, ולא אמרינן כללא ד"כל

 הר"ן שלא כתב סברא זו אלא נקט בפשיטות שזהו חידוש הגמרא.



 

 פגעמ'  -אספקלריא 

 

ובעניי חשבתי לומר במאי דכתב הרמב"ן שהעשה דידן הוא עיקר המצוה, והלאו 

שחידשה תורה לאו נפרד "בכדי לחזק" את  כהו' חידוש גדול הואלחזק אתא, דלכא

 קיום העשה.

 (ג.)על הא דאי' בסוכה  (חו"מ ליקוטים סי' יח' סק"א)החזו"א "ד ושמא י"ל עפי

שבית שאין בו ד"א על ד"א פטור ממעקה, והק' החזו"א אמאי, הא איכא חשש 

תירץ החזו"א שסתם גג . וכוהיזק ומכשול לאחר ולא גרע מסולם רעוע, ומדוע ייפטר

אינו בכלל חשש מכשול ונזק, דהא מעשים שבכל יום שעולים אנשים על גגות ועל 

אילנות, ונזהרים שלא יינזקו, ולא אסרה התורה כה"ג. אלא חידוש כתבה התוה"ק 

שבגג בית דירה, מצות עשה להקפיד על סכנת הנופל ובזה בעינן לתנאי "בית" 

 בית. ובליכא ד"א על ד"א לא מיקרי

ומכוח דברים הללו שמא י"ל דזהו חידוש הרמב"ן, שחידשה התורה שחייב 

לעשות מעקה אע"פ שמותר לאדם לשהות בגג שאין בו מעקה, ומשום שאין לך בו 

אלא חידושו, נכתב רק שבכה"ג שבונה בית צריך לעשות מעקה, וא"כ "מצטרף" 

ת זה אין הנשים הל"ת רק בכדי לחזק את קיום החידוש הנ"ל, ומשו"ה על ל"

 חייבות.

גבי מה שכתבו תוס',  (חולין קה.)ואולי סמך לדברים, מהא דהקשה הגרעק"א 

הטעם שאין מברכים על מים אחרונים, משום שבאים המים לטובת האדם ולמנוע 

סכנה דמלח סדומית. והקשה הגרעק"א דא"כ אמאי מברכין אמצות מעקה, הא לא 

. ל' נט"יפתיחה להפרמ"ג בתי' העויין אתא אלא בכדי להפרישו מן הסכנה י

ולדברינו א"ש שחידוש גדול מצינו כאן, ו"סברת" החידוש היא משום סכנה וכמו 

שכתבה התורה הטעם ד"לא תשים דמים", א"כ עשה זה בעיקרו הוא חידוש 

 וכדכתב בחזו"א, וא"כ נעשה ככל עשה שבתורה שמברכים על קיום מצוותו.

 t38200@gmail.com :לתגובות

                                                
 .יעויין באריכות לשון הקובץ הערות )סי' ח אות ט( שהקשה מדינא דעוסק במצוה כה
 .קשבבהכנ"ס וביהמ"ד פטורים אינשי ממצות מעקה, הא אכתי איכא חשש היז (קלו.)כמו"כ הקשה על הא דחולין  כו
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 זכרנו לחיים

ַייתָׂ ְבַאְרצוֹ  ַחיךָׂ הוא ֹלא ְתַתֵעב ַמְצַרי ַכי ֵגר הָׂ  )כג, ח( .ֹלא ְתַתֵעב ֲאֹדַמי ַכי אָׂ

לגמרי, אע"פ שראוי לך לתעבו שיצא בחרב , מיואדלא תתעב אומר רש"י: 

ם ליאור, מה טעם, שהיו מצרי מכל וכל, אע"פ שזרקו זכוריכ . לא תתעבלקראתך

יבא להם בנים אשר יולדו להם דור שלישי  לכם אכסניא בשעת הדחק. לפיכך

ושאר האומות מותרין מיד, הא למדת, שהמחטיא לאדם קשה לו מן  בקהל ה',

והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם ההורגו, שההורגו הורגו בעולם הזה, 

עב, וכן מצרים שטבעום, ואלו שהחטיאום פיכך אדום שקדמם בחרב לא נתל הבא,

 .נתעבו

 וכי לרשע אין עולם הזה?!

ליהנות מן העולם הזה כמה  -דבריו אלו לא מובנים, שהרי כל מטרת הרשעים 

שיותר, בבחינת 'אכול ושתה כי מחר נמות', ומדוע אם כן כותב רש"י שהמחטיאו 

 מוציאו אף מן העולם הזה?

 מדוע ליעקב יש עולם הזה?

דבי אליהו זוטא )פרק י"ט( מובא שיעקב ועשו חלקו ביניהם את שני  בתנא

 העולמות, יעקב נטל את העולם הבא ואילו עשו נטל את העולם הזה.

כאשר בא יעקב מבית לבן ראה עשו שיש ליעקב בנים ועבדים ושפחות. באותה 

שעה אמד בדעתו ואמר, אם עולם הזה שאינו חלקו של יעקב, כך נתן לו הקב"ה 

 רו, העולם הבא שהוא חלקו על אחת כמה וכמה.שכ

 לחיים ולא למוות

המגן אברהם )סימן תקפ"ב ס"ק ד'( אומר שכאשר אומרים בעשרת ימי תשובה 

"זכרנו לחיים", יש לומר במילה 'לחיים' את הלמ"ד בניקוד שב"א, ולא בפת"ח 

 באופן שישתמע לא חיים.
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טל אנו אומרים "לחיים ולא  שאל הרב מטשעבין זצ"ל, הרי בתפילת גשם ותפילת

למוות" והלמ"ד במילה "למוות" מנוקדת בפת"ח, ואם ננקוט כדברי המגן אברהם, 

 פירושו לא מוות, וכאילו אומרים לחיים ולא לא מוות. הייתכן?!

ותירץ שיש כמה דרגות חיים. יש מי שכולו חי בבחינת 'כל עצמותי תאמרנה' 

חיותו מסתכמת בכך שאינו מת. כשאנו  ובכל חושיו הוא חי. לעומתו יש מי שכל

כוונתנו לחיים מלאים חיות ופעילות, ולא חיים  –מבקשים "זכרנו לחיים" 

המסתכמים בכך שאיננו מתים. וזו כוונת התפילה "ולא למוות" בפת"ח, שלא יהיו 

 לנו חיים שמהותם היא רק שאינם מוות...

 העולם הזה הוא פרוזדור

זה אינם מטרה לעצמה. כל מהותם היא כפרוזדור אצל יעקב אבינו, חיי עולם ה

המשמש כמעבר לטרקלין. יש ליעקב בנים ועבדים ושפחות, אך כל מטרתו בהם 

 היא לעשות רצון אביו שבשמים ולהגיע על ידם לעולם הבא.

לעומתו אצל עשו חיי העולם הזה הם המטרה. הסתכלותו עליהם היא שהם 

 נכון.התכלית והיעד, וכמובן שזה לא המבט ה

המחטיא את האדם אומר לו להסתכל על העולם הזה כתכלית, ובכך הוא מאבד 

ממנו את הדרך הנכונה של ההנהגה בעולם הזה. זה נקרא שהוא מאבדו גם מן 

 העולם הזה.

בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות של חודש אלול, עלינו לזכור את מטרת חיינו 

ה לכתיבה וחתימה טובה, כאשר אנו בעולם הזה כאמור ולנהוג לפיה, ובכך נזכ

 יודעים את יעודנו עלי אדמות ומממשים אותו!

 שבת שלום ומבורך! 

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 ' או 'אני ראיתיו'עתיד להיות בן סורר ומורה לא היה ולא'

ַביו ְבקֹול ֹשֵמעַ  ֵאיֶנמו ומֹוֶרה סֹוֵרר ֵבן ְלַאיש ַיְהֶיה ַכי  ְוֹלא ֹאתוֹ  ְוַיְןרו ַאםוֹ  וְבקֹול אָׂ

 ֲאֵליֶהם )כא, יח( ַיְשַמע

: "כמאן אזלא הא דתניא, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד בגמ' )סנהדרין עא.(

דרוש וקבל שכר. כמאן? כרבי יהודה. איבעית אימא, רבי  -ב להיות, ולמה נכת

שמעון היא, דתניא, אמר רבי שמעון, וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי 

לוג יין האיטלקי אביו ואמו מוציאין אותו לסקלו? אלא לא היה ולא עתיד להיות, 

 י על קברו. דרוש וקבל שכר. אמר רבי יונתן, אני ראיתיו, וישבת -ולמה נכתב 

 -כמאן אזלא הא דתניא: עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה 

כרבי אליעזר, דתניא, רבי אליעזר אומר: כל עיר שיש בה  -דרוש וקבל שכר. כמאן 

אמר קרא 'ואת כל  -אינה נעשית עיר הנדחת. מאי טעמא  -אפילו מזוזה אחת 

ון דאי איכא מזוזה לא אפשר, דכתיב שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש', וכי

 'לא תעשון כן לה' אלהיכם'. אמר רבי יונתן, אני ראיתיה, וישבתי על תילה". 

והנה מלבד השאלה הפשוטה בכל מחלוקת מעין זו, וכי נחלקו במציאות. הנה 

השוו כאן את עיר הנדחת לבן סו"מ, ובשניהם אמר רבי יונתן שישב על קברו או 

סו"מ אפשר שלא נודע לנו על מציאות מעין זו, אבל עיר הנדחת לה, ובשלמא בן ית

, ומעולם לא והיו מציינים מקומה ושם העירמאד  ודאי היה מתפרסםהיה אילו 

נזכר לא במקרא ולא בקבלת חז"ל על עיר מסוימת שדנו בה עיר הנדחת, שבבית 

ה שודאי ראשון לא נזכר במקרא ואילו בבית שני היה לנו קבלת חז"ל, ואם כן נרא

ואיך אמר רבי יונתן שישב על תלה. עוד צ"ב מה הדגיש רבי יונתן שישב  ה,לא הי

על קברו או על תלה, אטו לא היה די בעדותו שראה עיר זו או קבר של בן סו"מ. 

עוד יל"ע שלמ"ד שלא היה ולא נברא ביארו שנאמר משום דרוש וקבל שכר, וצ"ע 

אטו נאמרו פרשיות ע"ז וג"ע משום אטו המצות נאמרו משום שיהיו במציאות, 
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שאכן רצון הבורא שיתקיימו במציאות. עוד צ"ע מה הפירוש דרוש וקבל שכר, מה 

 עלינו לדרוש בו יותר מכל התורה כולה, ומה השכר שמובטח כאן. 

 דין בן סורר ומורה

שגם אם ד' מיתות )סנהדרין לז:( אמרו חז"ל עפ"י מה שנראה לומר דבר פשוט, 

 הגג מן נופל או סקילה, שנתחייב "מילו, דין ד' מיתות בית דין לא בטלו, בית דין בט

 שנתחייב מי מכישו. נחש או בדליקה נופל או שריפה, שנתחייב מי דורסתו. חיה או

 או בנהר טובע או חנק, שנתחייב מי עליו. באין ליסטין או למלכות נמסר או הריגה,

  בסרונכי". מת

נחלקו התנאים, האם אכן היה עיר הנדחת זה ברור ולא עפי"ז יבואר, ש

במציאות, שזה אכן לא היה מעולם ולא נתקיים דין זה כפי המצווה בתורה עם כל 

בן סו"מ ודאי נתקיים. הנה עת חורבן  ודיןעיר הנדחת  דיןפרטיה ודקדוקיה. אבל 

בית ראשון וגלויותיו וכל ההרוגים שהיו בעת ההיא, כבר אמרו חז"ל שנענשו 

 ומיא דפרוגייתא חמרא חלבו, רבי )שבת קמז:( "אמרים הללו. הנה אמרו משום דינ

שלא גלו עשרת השבטים אלא  הרי מישראל". השבטים עשרת קיפחו דדיומסת

על גודל שקיעותם בחטא עבודה כיו"ב אמרו  .משום שהיו שקועים ביין ובזלילה

בר אחד שבעת החורבן עמד אליהו ושאל תינוק אחד אם רצונו שילמדנו דזרה, 

ובזכות זה יחיה, הסכים התינוק ואמר לו אליהו אמור שמע ישראל וכו', לא הסכים 

התינוק באמרו הס מלהזכיר בשם שמים, הוציא יראתו מחיקו נשקה ומת. וכי נוכל 

לומר שעונשים הללו אינם פועל יוצא של דין שמים לקיים בהם עיר הנדחת ודין בן 

 סו"מ?! 

שישב ממש על  ,הביאור ישבתי על קברו כפשוטו עפי"ז, יש מקום לומר שאין

וכהערת רעק"א בגליון )סנהדרין עא.( שאסור לשבת על קבר, אלא  - ,קברו

פעמים בא לשון ישיבה על התבוננות בדבר, וכן הדיינים ש .הכוונה להתבוננות

עפי"ז קאמר רבי יונתן שהוא ישב על  .יושבים, ובלשון בני אדם להתיישב בדבר

ב על תלה של עיר הנדחת, שלדעתו נתקיימו פרשיות הללו במציאות. קברו ויש

שגם אם לא נתקיימו בכל תנאיהם, נתקיים ענינם ודי בן סורר ודין עיר הנדחת. 
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סבירא להו שאחר שסו"ס לא נתקיימו הדברים כפשוטו של מקרא,  החולקיםאולם 

  '.לא היה ולא עתיד להיות'אם כן גדרם 

ביאור המו"מ בין דוד מלך ישראל לבין חושי הארכי,  ולכשנתבונן, אפשר שזהו

בשעה שביקש אבשלום להרגו )סנהדרין קז.(, "אמר חושי הארכי מאי טעמא 

קנסיבת יפת תואר? אמר ליה דוד יפת תואר רחמנא שרייה. אמר ליה לא דרשת 

סמוכין? דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, כל הנושא יפת תואר יש לו בן 

סורר ומורה". ולכאורה ודאי דריש דוד סמוכין, ובפרט במשנה תורה שלכו"ע 

דרשינן בו סמוכים, אלא שסבר דוד שאבשלום אינו בן סו"מ, שהרי לא היה בן י"ג 

וכל ולא הביאוהו אביו ואמו אל בית דין, ולא אמרו עליו איננו שומע בקולנו, שנים 

ן סו"מ כולל בתוכו גם כל אולם חושי סבר שב .הנך פרטים האמורים בפרשה

מכללא דבן סו"מ הוא. עפי"ז מובן  ,הדומה לו, שבן שקם באביו וגונב כל אשר לו

שגם אם דרש סמוכים לא היה דורש ענין הסמיכות להאי ענינא, משום שאכן רבים 

ולא היה ולא עתיד להיות בן סו"מ. וז"ש דוד התורה התירתה, ר"ל  ,נטלו יפ"ת

אולם ובודאי לא משום האי נענש במעשה אבשלום. רון, שודאי אין בה פגם וחס

בן סו"מ ממש כדין הפרשה, מ"מ אין  אינווגם אם  ,חושי סבר שעדיין חסרון יש בה

אלא יש בו מענין בן סורר ומורה, הבן הנולד ממנה כבני אברהם יצחק ויעקב. 

 שגורם רעה לעצמו ולהוריו. 

 במה נחלקו

אמרה תורה דינים  נברא, ביארו מדוע והנה לשיטת האומרים שלא היה ולא

אפשר שגם לשיטתם עיקר הפרשיות נאמרו להבין  ".דרוש וקבל שכר"הללו, 

מתוכם כמה חמור בעיני המקום הזלילה והסביאה שחיובו מיתה, וכמה חמור 

בעיני המקום חטא ע"ז שנעשה על ידי רבים, שכל אנשי המקום אין בהם איש כשר 

ודברים הללו אכן היו בפועל בסוף בית ראשון, וזה וכולם להוטים אחרי ע"ז, 

הביאור דרוש וקבל שכר, שעל ידי שידרשו להבין את המכוון מאת ה' בפרשיות 

הללו ממילא יבואו לידי הישר והטוב בעיני ה' ויקבלו שכר, ואין הכוונה שיעשו על 

מנת לקבל שכר, אלא שבזה יבוא עליהם ממילא ברכת הטוב שהבטיחם ה' 
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ומה שנמצא "בכמה מקומות. ולכאו' הם דברי רבינו בחיי )דברים כא, כא(:  בתורתו

שם, אמר ר' יוחנן אני ישבתי על קברו של בן סורר ומורה ועל תלה של עיר 

הנדחת, אפשר לומר דפליג אברייתא, או שמא הא דר' יוחנן לא היה בן סורר 

מור כדין תורה ומורה גמור אלא כענין אבשלום, אבל לא היה בן סורר ומורה ג

 שנגמר לסקילה".

אלא שאם השוינו דבריהם, צ"ע במה נחלקו התנאים הללו, ואפשר שנחלקו האם 

ניתנו כבר מעיקרא באופן שלא יוכלו להתקיים, או שניתנו באופן שיכולים 

 להתקיים, אלא שבפועל לא נתקיימו. 

ם הללו י"א שהפרטים שניתנו בה מראים שלא היה רצון ה' שאכן יתקיימו דיני

בפועל, וניתנו רק בשביל ללמד מוסר השכל, כי איך יתקיים במציאות שגם אביו 

ואמו שוים בקול מראה וקומה, וששניהם מסכימים על עונש המות עליו, ושיהיה 

בדיוק בשנים ויאכל טרטימר בשר וישתה לוג יין ושיגנבם וכל הפרטים. כיו"ב עיר 

פרט שלא יהיה בה שום תשמיש הנדחת איננה יכולה להתקיים כי צריך לה 

קדושה ואז נוכל לשרפה. מזה מוכח שמעיקרא ניתנו באופן שלא יהיו לעולם. אבל 

רבי יונתן סבר שאחר שיכולים להתקיים, אם כן מה שאכן נחרבה הארץ ונהרגו 

 בה עוללים ויונקים, זהו גופא דין עיר הנדחת ודין בן סו"מ. 

בואר שם, שלא עתיד להיות, ומכל מקום מ קצח.(-)בלק, ח"ג קצז: ועיין זה"ק

נכתב בתורה כנגד גלות ישראל וגאולתם, ומזה מבואר כמש"כ, שככתבה לא 

 נתקיים, אולם דינה נתקיים, ודוק. 
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 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

 השב תשיבם

שקרא בעיתון  בעקבות מודעהלשוב פורסם לאחרונה על 'בעל בתשובה' שזכה 

חרדי. "נמצאה מעטפה עם דולרים. המאבד יקבלו עפ"י סימנים...". הלה יצא 

מכליו, איה בכל ארצות תבל יטרח אדם לפרסם בעיתון על 'מזומנים' שמצא? 

, התעוררות ִנְקָצה וגברה בליבו, ההכרה כי אין ְגֻדָּלה כתורה ואין ְקֻדָחה כישראל

 ר מחצבתו. עד ששב לצו

"ֹלא תוַכל  רבינו השל"ה הק' מביא הרחבה נוספת לגדרי מצות השבת אבדה,

ְלִהְתַעֵּלם, להודיע שאם אבדת ממון של חברך ִחְיָבה התורה להשיבה, כל שכן 

, שצריך אתה לעמוד חזרהולא אמר  השבה, ולהכי אפקיה קרא בלשון אבדת נפשו

תשובה, לא תוכל להתעלם מפני על משמרתך לטרוח וליגע איך אחיך ישוב ב

בעבור התשובה". מלבד 'שור אחיך' שהנך  שהגאולה מעוכבת ותלויהָהַעְרבות, 

 עצמו כשהוא תועה, ָהֵשב. אחיךְמֻצוֶּׁה להשיב, גם את 

למחנכים מזדמנת מצוה זו בתדירות. הצופה בתלמידיו יחשוף 'תלמידים 

רגשותיהם. הם זקוקים  אבודים', אם בלימודים, ואם בהווי החברתי, ובסבך

לעזרתנו. בפנינו ניצבת גם המצוה ְלַכֵון הורים אבודים, התועים והתוהים כיצד 

לקדם את ילדיהם. לנו האפשרות בס"ד להדריך ולתמוך. בדרך כלל לא נדרש בזה 

 מאמץ, כמו תשומת לב.

בתום סידרת שיעורים שמסרתי בפני קהל מחנכים, ביקש מחנך בעל צורה, אחד 

פים, את רשות הדיבור. הוא פתח את דבריו "ברוך השם, אני מחנך המשתת

אך לא תמיד הייתי נראה בכיתה ז' זה כעשרים שנה, בני וחתני אברכים מצוינים. 

בהצביעו על זקנו המלבין ועל מגבעתו ההדור. "גדלתי כילד בעיר חילונית,  -" כך
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בה קדושה, הסכמתי, בשכונה מוכת עוני ופשיעה. ַרָחם השפיע עלי שאבוא לישי

כי הבטיח לי אופניים חדשות. )בשכונה שלי השגנו אופניים רק בקנין 'משיכה'...(. 

הגעתי לישיבה. הושיבו אותי מול גמרא גדולה עם סטנדר. אני מביט בגמרא ולא 

מבין מאומה. מסתכל לימיני ולשמאלי, רואה בני תורה שקועים ומתענגים, ואני? 

רגלי! הבנתי מיד שטעיתי, ואצטרך 'להשיג' אופניים בלורית לראשי וסנדלים ל

בעצמי... אילולא ריח ארוחת הצהרים שעלה באפי הייתי ממהר לעזוב. אך הנה, 

ראש הישיבה נעמד לידי. הושיט יד וקרא לעברי בחום "ברוך הבא! אתה חדש 

כאן!" הנהנתי, מבויש. "מנהג בישיבתנו" המשיך "שתלמידים חדשים עולים לתורה 

!" הייתי נבוך. לקרוא ואף קוראיםתם הראשונה ל'רביעי', וכנהוג, עולים בשב

בתורה? אני? בקושי אני קורא בספר מנוקד! הרב זיהה את מצוקתי "בוא ֵשב לידי 

ונתחיל להתכונן!" הוא התחיל לקרוא איתי את הפסוקים, עד שאמר "מחר נמשיך, 

ר, הרב בעצמו המשיך ועד שבת תהיה מוכן!" לא יכולתי לעזוב! נשארתי למח

ללמדני יום יום. בשבת לאחר שקראתי זכיתי לקריאות "חזק וברוך!". ראש הישיבה 

חמישי!" כמובן, נותרתי בישיבה, וכך נעשיתי מי  –נהנה ומיד הכריז "בשבוע הבא 

 שעומד בפניכם!".

של  דורותזו השבת אבדה מושלמת! זכה ראש הישיבה ובעינו הטובה השיב 

 זי"ע' רבינו ה'בית ישראלשבשמים )אגב, שמו שמור 'במערכת'(. נשמות לאבינו 

מרבה היה לדרוש משומעי לקחו להיות משיבי 'אבודים', וכך גם פירש את מצוות 

'פריקה וטעינה' שבפרשתנו, לסייע ביד הנופל ברוחניות, ולהעמידו. במצוה זו 

היה מדייק כדברי חז"ל )ב"מ ל"ב( ", ומכאן ַעםוֹ ָהֵקם ָקִקים  - ַעםוֹ נאמר "ָעֹזב ַקֲעֹזב 

ְמֻצִוים לעזור לו. -שעל הנופל לסייע 'בעצמו לעצמו', ולא לסמוך רק על אחרים שֶּׁ

את הנער שיכין את הקריאה,  הפעילכך עשה ראש הישיבה הנ"ל בחכמתו, הוא 

. המאכיל 'לחם חסד' לתלמידיו מבלי להביאם שהוא שווה ובעל ערךשיחוש 

ור שיביא לצמיחתם. יש להמתין ַעד ְדֹרש ָאִחיָך ֹאתֹו. מצדם, לא בר לעשייה

מחזקת דימוי עצמי, ומביאה  עצמיתלהביאו לידי מעשה. שהוא ידרוש. פעולה 

 לשינוי.
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לעתים לא מוצאים אנו 'תקשורת' בונה עם הזולת. נזכור את שרמזו בעלי המוסר 

יָך  , חוסר ַהִץְרָבה בא מתוך חוסר ידיעה ְוֹלא ְיַדְעקוֹ  -בפסוק ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאלֶּׁ

, לקרבוכך  להתקרבוהיכרות. נעמיק את ההיכרות ונמצא מסילות לליבו. נשתדל 

ה ֹאֵבד. בבקשה,  לא נוכל להתעלם. רבש"ע, ְדֹרש אותנו גם אתה, כי ָקִעיִתי ְכשֶּׁ

ָך.  ַבֵץש ַעְבדֶּׁ

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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, קמינר שלום הרב/ שו"ת חינוכי  – החינוך תורת

 והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה חינוכי ייעוץ

 פתיחת שנת הלימודים

 שאלה:

ראשית אשמח אם 'אספקלריא' תאיר ותחולק אצלינו בביהכנ"ס עוד יותר מוקדם 

ד הכנה של שבת ומקדישים מס' דקות ]כי יש לנו התכנסות כל "ליל שישי" ללימו

 תודה. בכל פעם בנושאי חינוך המועלים כאן במדור....[

הענין שברצוני להעלות כעת, עם פתיחת שנת הלימודים, בכל תחילת שנה מצד 

אחד ישנם המון רצונות, התלהבות, להישגים חדשים, להספקים גבוהים יותר. אלא 

ספקנות, במעבר לכיתה החדשה או  שמאידך אני חש שיש איזשהו פחד. תהיות,

ישיבה חדשה וכדו'. האם תוכל לכוון אותנו כיצד עלינו להתייחס לכך, וכיצד עלינו 

 להדריך את ילדינו שיחיו?

 בברכה,

 אשדוד -יוסף כהן 

* 

 תשובה:

שלום ר' יוסף. תודה על המשוב בכלל, וכה לחי על ההתכנסות שלכם בנושאי 

התכנסויות  'חינוך' זה בדיבור, מעשה ומחשבה. חינוך. כפי שכבר ציינתי בעבר:

למיניהם גורמות לחשיבה ועיון בציפור נפשינו ובייעודינו. זהו בבחינת 'השתדלות' 

המוטלת על כל הורה אשר מאחל ומייחל לעשות שליחותו נאמנה, ולרוות נחת 

 מהצאצאים.

נוי הן לעצם הענין, בשורש הדבר יש לזכור כי כל תחילת שנת לימודים זהו שי

אצל הילדים, וכמו כן אצלינו ההורים והמחנכים. וכל שינוי כרוך בקשיים, 
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בלבטים. הרבה אי וודאות. אשר גורמים לעיתים מעין תחושה של תיסכול, 

 בילבול, נקיפות מצפון, לחץ וכדו'.

הלבטים, חששות, פחדים,  חשוב לדעת ולהבין את ה'שינוי' שעוברים הילדים.

ת הלימוד. הספקים. מבחנים. מטלות. חברה. הקשר עם מהו צור איך ייראה.

סטיגמה ודאי -ק"ו באם יש איזשהו דעה קדומה שלילית עליו  המחנך הבא.

ובוודאי שזה גורם לאי נוחות. ואמירות כמו: "אוף. לא רוצה ללכת לכיתה 

"אם הרבי כועס  או "אצל הרבי הזה בין כה אי אפשר ללמוד כלום..." או הזאת....."

 כמו ששמעתי שעשה שנה שעברה, אני יורד כיתה..." וכדו'. על

* 

פחד וחשש מהבלתי נודע, הוא בטבע גורם לאי נוחות. וככל שהנפש יותר 

חלשה וטרם מעובדת, ההשלכות יותר משמעותיות. אלא שזה לא ניכר \צעירה

ולכן  ומתבטא אצל כולם אותו דבר ובאותה רמה. שונה התגובה מאחד לרעהו.

 כהורים: תפקידינו

לשדר מסרים מרגיעים, בטוחים, נעימים. מסרים אשר יעוררו אצל הילדים   .א

אני נזכר שאני הלכתי לכיתה ג'  תחושת רוגע וביטחון. סיפור אישי כמו: "יוסי,

צמרמורת מתעוררת בי...  וסבא אמר לי שהשנה אנחנו מתחילים ללמוד גמרא.....

..., אחרי שבוע הראשון סבא ההרגשה של הלחץ מצד אחד וההתרגשות מאידך..

אמר לי איך שרואים את האושר שלי..." . או סיפור כמו: "ראיתי אתמול את 

זה הזכיר לי איך  שרוליק, החבר שלך, יוצא עם אבא שלו מהחנות לקנות גמרא.

 או דוגמה: אוחזים ס"ת בהכנסת ספר תורה..חיבק...נישק...היה עם אור בעיניים...."

את פרק 'השואל'. יש לי סיכומים ועבודות שפעם עשיתי " אני מחכה שתלמדו 

 למישהו, ואני משוכנע שאתה מאד תיעזר בזה ותהנה." וכדו'.

"איזה  -טוב שהילדים ישמעו דברי הערכה על המחנך. אם זה במישרים,  .ב

יופי, סוף כל סוף התחלת אצל הרבי.... רואים את הדפי קשר שלו, זה כבר משקף 

או בעקיפין הילד שומע שאבא אמר ל...: " שמעתי על הרבי  את הנעשה בכיתה...".

של יצחק דברים טובים מאד. מהורה שבנו סיים אצלו בשנת לימודים הקודמת 
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ומאד מאד נהנה מהיחס שלו לילדים. צורת ההסבר שלו בלימוד. הילד ממש 

התקדם והרגיש חלק מהכיתה....". ילד ששומע דיבורים מעין אילו מאחורי הפרגוד 

 מאד תורם ומכניס לו במודעות תמונה חיובית על המחנך. זה

ישתדלו ההורים בכל בקשה או משוב שבועי לכיתה, לציין סוג של ביטוי  .ג

להערכה. המינימום הוא "יישר כח"...., והנכון הוא: "יישר כח על היחס לנושא 

וכן "....הילד שיתף אותנו בימים הראשונים על צורת  ספציפי שהיה עימו..."

 סבר של הרבי בחומש..."הה

דהיינו, להכניס  הקב"ה. –עלינו לזכור להכניס בענין את אדון העולמים  .ד

כגון: בא נאמר יחד כמה פרקי  מסרים של אמונה וביטחון בריבונו של עולם.

"אבינו אב  תהילים...., תזכור לכוון בשמו"ע כשאתה אומר "שמע קולנו.."

 וכו' וכדו'. הרחמן..."

* 

 לסיכום:

 ינוי כרוך בקושי. וליווי נכון שלנו תורמת להם לעבור זאת בקלות ונכון.כל ש

 והביטחון של התלמיד תלויה במידה רבה בנו המבוגרים. הרוגע השלווה

 במקרה שישנם סימפטומים חמורים מכך. יש להיוועץ באופן אישי.
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל  בנימין צבי יהודה לוי,

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת כי תצא

על איזו מצוה נאמר בפרשתינו לשון שאמרו חז"ל על מצוות סוכה? והיכן  .א

 נאמר בפרשתינו הלשון ההפוך?

 מנין שמצוה גוררת מצוה? ומנין שעבירה גוררת עבירה? .ב

שמותר  מנין שצריכין למסור נפש על ג' העבירות החמורות? והיכן מצאנו .ג

 למסור נפש שלא במקום מצוה?

איזה לשון שמשמעותו "רצון" נאמר בפרשתינו ובפרשת מכירת מערת  .ד

 המכפלה?

 איזה דבר שאסור לעשות לבהמתו מותר לעשות לאדם? .ה

   okmail.co.il@7628366 ( נא לשלוח לכתובת. גם חלקייםתגובות ופתרונות )ל

* 

 תשובות ל'חדוותא' שופטים

 מהו פירוש המילה "פתשגן" )רש"י(?  .א

ת לוֹ  ְוָכַתב ַמְמַלְכקוֹ  אִכסֵ  ַעל ְכִשְבקוֹ  ְוָהָיה , שנא' )יז, יח(שינון לשון  ַמְשֵנה אֶּׁ

ה  :כזודבור שנון לשון משנה פתר, פתשגן תרגם ואונקלוס י"ופירש ַהֹזאת ַהתֹורָׂ

 לאלו דברים זכה זרעו של פנחס בזכותו? .ב

                                                
ן( ,יד אמנם עה"פ )אסתר ג כז גֶּׁ  הכתב ספור ארמי לשון. פתשגן י''וְמִדיָנה פירש ְמִדיָנה ְבָכל ָדת ְלִהָנֵתן ַהְכָתב ַףְתשֶּׁ

גֶּׁן ְדָנה (ד, יא ועה"פ )עזראמפורש.  אגרת. פי' פתשגן בלעז. ובהמשך המגילה )ח, יג( נט''דרישממ  ִאַגְרָקא, ַףְרשֶּׁ

 :הכתב פתשגן כמו. פרשגן:  האגרת וןפתר וזהו י''פירש



 

 צזעמ'  -אספקלריא 

 

 ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ַהֹכֲהִנים ִמְשַףט ִיְהיֶּׁה ְוזֶּׁה שנא' )יח, ג( לזרוע הלחיים והקיבה,

ה ִאם שֹור םִא  ַהזֶַּׁבח ֹזְבֵחי  דורשי י"ופירש: ְוַהֵץָבה ְוַהְּלָחַיִים ַהְזֹרעַ  ַלֹכֵהן ְוָנַתן שֶּׁ

, לחיים ,.(ז, כה במדבר) בידו רומח ויקח שנאמר ,יד תחת זרוע אומרים היו רשומות

 אל האשה תחת, והקיבה ,.(ל, קו תהלים) ויפלל פינחס ויעמוד שנאמר ,תפלה תחת

 (: כח:קלד חולין) קבתה

 ות מה מנצחין ישראל במלחמה?בזכ .ג

ם ְוָאַמר שנא' )כ, ג(קריאת שמע,  בזכות .1 ֵאל ְשַמע ֲאֵלהֶּׁ ם ַיְשרָׂ  ַהיֹום ְקֵרִבים ַאקֶּׁ

ם ַעל ַלִמְלָחָמה ם ֵיַרךְ  ַאל ֹאְיֵביכֶּׁ ם ַקַעְרצו ְוַאל ַקְחְףזו ְוַאל ִקיְראו ַאל ְלַבְבכֶּׁ : ִמְףֵניהֶּׁ

 אתם כדאי, בלבד שמע קריאת אלא זכות םבכ אין אפילו. ישראל שמע י"ופירש

 :כטאתכם שיושיע

יךָ  ַעל ַלִמְלָחָמה ֵתֵצא ִכי שנא' )כ, א(המשפט והצדק,  ובזכות .2  סוס ְוָרִאיתָ  ֹאְיבֶּׁ

ב כֶּׁ ם ִתיָרא ֹלא ִמְמךָ  ַרב ַעם ָורֶּׁ יךָ  ד' ִכי ֵמהֶּׁ ץ ַהַמַעְלךָ  ִעָמךְ  ֱאֹלקֶּׁ רֶּׁ  י"ופירש: ִמְצָרִים ֵמאֶּׁ

 אם, לך לומר, אחר דבר, לכאן וכו' מלחמה יציאת הכתוב סמך. למלחמה תצא כי

 הוא דוד וכן, נוצח אתה למלחמה תצא שאם מובטח אתה, צדק משפט עשית

 לעושקי. תניחני בל וצדק משפט עשיתי, אומר

ק שנא' )טז, כ(בזכות מינוי הדייני הכשרים,  ובזכות מה חיין ויורשין את א"י? דֶּׁ  צֶּׁ

ק דֶּׁ ת ְוָיַרְשָק  ִקְחיֶּׁה ְלַמַען ִקְרֹדף צֶּׁ ץ אֶּׁ ר ָהָארֶּׁ יךָ  ד' ֲאשֶּׁ  למען י"ופירש: ָלךְ  ֹנֵתן ֱאֹלקֶּׁ

 על ולהושיבן ישראל את להחיות, הכשרים הדיינין מנוי הוא כדאי. וירשת תחיה

 ל.(:קמד ספרי) אדמתן

                                                
 אומרים היו חמורות דורשי וכו' שמאל זרוע אלא אינו או ימין זרוע זה אומר אתה ימין זרוע זה הזרוע ר''ושם ת  כח

 וכו' בידו רומח ויקח כה,ז( )במדבר אומר הוא וכן היד כנגד הזרוע

 ידו כנגד לכהן. שנותנין. יד: מהכא ימין, דשל לןמנ. אומרים היו: הסתומים מקראות. חמורות דורשי ופירש"י )שם(

 : ימין של אומר הוי מלחמה שעושה יד ואיזו שכרו וזה עולם כהונת ברית לו ניתנה כך שעל פנחס של
ל ְלַדֵבר ַהֹחְטִרים ְוָיְספו וצ"ב, שהרי להלן נאמר ברש"י עה"פ )כ, ח( כט  ֵיֵלךְ  ַהֵּלָבב ְוַרךְ  ַהָיֵרא ָהִאיש ִמי ְוָאְמרו ָהָעם אֶּׁ

ת ִיַמס ְוֹלא ְלֵביתוֹ  ְוָיֹשב ָחיו ְלַבב אֶּׁ  לעמוד יכול שאינו, כמשמעו, אומר עקיבא רבי. הלבב ורך הירא י"ופרש: ִכְלָבבוֹ  אֶּׁ

וכו'. ואמרו חז"ל )סוטה מד:( , שבידו מעבירות הירא, אומר הגלילי יוסי רבי, שלופה חרב ולראות המלחמה בקשרי

המלחמה, וממילא יש בידם זכויות הרבה. וכאן נאמר  מעורכי עליה וחוזר בידו היא עבירה ילהלתפ תפילה בין שח

 שאפי' זכות קריאת שמע דיה כדי להציל. 

ונראה שבאמת מעיקר הדברים לכלל ישראל היה די בזכות קריאת שמע, אבל החומרא המיוחדת היא דווקא 

 עוונותיהם.ביוצאין למלחמה שנכנסין לסכנה הם כיולדת שפוקדין 
ם א, ט( ָוֹאַמר דברים)ועה"פ   ל ם ְשֵאת ְלַבִדי אוַכל ֹלא ֵלאֹמר ַהִהוא ָבֵעת ֲאֵלכֶּׁ ְתכֶּׁ  מורה ההוא יקר, בעת פי' בכלי: אֶּׁ

 זה זכות כי הדיינים במינוי שעה צורך ההוא שבזמן ראיתי כי. הארץ את ורשו בואו, להם שאמר הזמן על באצבע
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 היכן משמש כי בלשון שמא? .ד

ל ָתצור ִכי )יט( יהָ  ְלִהָּלֵחם ַרִבים ָיִמים ִעיר אֶּׁ ת ַתְשִחית ֹלא ָתְפָשהלְ  ָעלֶּׁ  ֵעָצה אֶּׁ

נו ִכי ַגְרזֶּׁן ָעָליו ִלְנֹדחַ  ה ֵעץ ָהָאָדם ַכי ִתְכֹרת ֹלא ְוֹאתוֹ  ֹתאֵכל ִממֶּׁ  ִמָףנֶּׁיךָ  ָלֹבא ַהָעדֶּׁ

 השדה עץ האדם שמא, דלמא בלשון משמש כי הרי. השדה עץ האדם כי :ַבָמצֹור

 למה, העיר כאנשי וצמא רעב ביסורי להתייסר לאמפניך המצור בתוך להכנס

 : תשחיתנו

 היכן הוזכר נטע רבעי? .ה

ר ָהִאיש וִמי )כ, ו( ַטע ֲאשֶּׁ ן ְלֵביתוֹ  ְוָיֹשב ֵיֵלךְ  ַחְללוֹ  ְוֹלא ֶכֶרם נָׂ  ְוִאיש ַבִמְלָחָמה ָימות ףֶּׁ

נו ַאֵחר  לאכלן טעונין שהפירות, הרביעית בשנה פדאו לא. חללו ולא י"ופירש: ְיַחְּללֶּׁ

 בירושלים. הדמים ולאכול בדמים לחללן או, ושליםביר

 והיכן אסור לנטוע?

ל ֵעץ ָכל ֲאֵשָרה ְלךָ  ִתַטע ֹלא שנא' )טז, כא( בהר הבית, יךָ  ד' ִמְזַבח ֵאצֶּׁ ר ֱאֹלקֶּׁ  ֲאשֶּׁ

ה  : הבית בהר בית ולבונה אילן לנוטע אזהרה י"ופירש :ָּלךְ  ַקֲעשֶּׁ

                                                                                                                                                                         
 י"ופירש הארץ, את וירשת תחיה למען תרדוף צדק צדק( טז, כ דברים) ש"כמ האדמה על אתכם להושיב לכם יספיק

( יח, כג) יתרו' פר למעלה פרשנו וכן. אדמתם על ולהושיבם ישראל את להחיות הכשרים הדיינים מינוי הוא כדאי

 ומדלא, מהש באו לא שעדיין במקום שמדבר מ"ש בשלום ישב קאמר מדלא. בשלום יבא מקומו על העם וכל פסוק

 בזכות ירשוה ישראל שכל בכלל י"א כל וזה בכללו העם לכל המיוחד במקום שמדבר מ"ש מקומו על איש קאמר

 וכו'., הדיינים מינוי

 "יָׂתֹוםוכפי שנא' בהפטרת חזון )ישעיה א, כג( היעדר המשפט,  וכל הנביאים הוכיחו את ישראל שיגלו מאדמתם על

ם" ָיבֹוא ֹלא הַאְלָמנָ  ְוִריב ַיְשֹסטו ֹלא ה כז(-)שם כו והפרק מסתיים ֲאֵליהֶּׁ ַשיבָׂ ַראֹשנָׂה ֹשְפַטַיךְ  ְואָׂ  ְכַבְקִחָּלה ְוֹיֲעַצִיךְ  ְכבָׂ

ק ִעיר ָלךְ  ִיָץֵרא ֵכן ַאֲחֵרי דֶּׁ ט ַצּיֹון: נֱֶּׁאָמָנה ִקְרָיה ַהפֶּׁ ֶדה ְבַמְשסָׂ יהָ  ַתסָׂ  : ִבְצָדָקה ְוָשבֶּׁ
שדה כאדם ואין הוא צריך לבוא מפניך במצור, וכן תרגמו אונקלוס ויב"ע. אבל עץ השאין  ופשטות הכתוב הוא לא

דיין  המעמיד כל לקיש ריש לעץ השדה, וכן פירש"י את דברי חז"ל )סנהדרין ז:( אמרדומה  באבן עזרא פי' שהאדם

טז,  )דברים הלי וסמיך לך תתן ושוטרים שופטים טז, יח( )דברים שנאמר בישראל אשירה נוטע כאילו הגון שאינו

 )דברים שנאמר מזבח אצל נטעו כאילו חכמים תלמידי שיש ובמקום אשי רב אמר עץ כל אשירה לך תטע לא כא(

 ומוקמינן השדה עץ האדם כי (כג דברים) דכתיב דיין משמע. עץ כל אלקיך. ופירש"י )שם(' ה מזבח אצל טז, כא(

 בתלמיד" ע"כ. ומשמע דהאדם דומה לעץ. ליה

ה ְףִרי עה"פ )בראשית א, יא( ֵעץ קרי בכלי וכתב  הן לו ודומה הוא השדה עץ האדם כי לפרש נראה. ְלִמינוֹ  ְףִרי ֹעשֶּׁ

 הדשאים וכל. תקוה לעץ יש כי( ז.יד איוב) ש"כמ האדם כמו נצחי השארות לו שיש מצד הן קומתו תמונת מצד

 וימל יצא כציץ אם כי וענף שורש להם שאין מצד הן בקומה נמוכים היותם מצד הן חיים הבעלי לשאר מתיחסים

 חי לכל ומשביע ש"כמ למינו מין כל וצירף האוכל של למזגו נאות שיהיה מאכל מין כל ברא ה"והקב(. ב.יד שם)

 שהוא למי למינו פרי עושה נאמר לכך למינו מין כל ילך ואז העץ פרי לו יאות שבו הרוחניות עירוב ... ומצד רצון

 . האדם דהיינו מינו
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פירוש חידות על הפרשה עם  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 .א' א' -עיקר ההיתר ביפת תואר נאמר בה 

 הסיבה שה' הפך את קללתו לש בלעם לברכה. 

 (.2סיבות שאדום מצרים לא נתעבו אחרי דור שלישי )

 איזה מילה פירושה, כלי זיינך.

 כלים למטרה זו אין ממשכנים אותם.

 רא הרשע אחרי שקיבל עונשו.איך נק

 אינו בכלל האיסור 'לא תחסום שור בדישו'.

 מכאן למדנו שאין ייבום כשיש לנפטר נכדים.

  .א' וא'לשון הפסוק למשקלות 

* 

 אותיות א' ב'

 בב'.וגם בא'  הוא גםב'  עלא'  האיסור לקחת שילוח הקן:

 א' א', ב' ב'.אינם יוצאים למלחמה וגם אינם 'נקי לביתו' 

  '.ב', ואפילו א' עד אמ -ול ב'תמחה את זכר עמלק' כל

* 

 אות ב'

 תוצאה של אשה שנואה.

  תשלום שמשלמת האשה 'וקצת את כפה'.
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* 

 אות ג'

 מה פירוש 'מעקה'.

 אכילה האסורה לפועל לאכול מפרותיו של הכרם והקמה.

 הכלל שבו תלוי אם יש איסור או אין איסור של לא תחסום.

  ר' בייבום.מה נלמד מ'והיה הבכו

* 

 אות ד'

 מה צריך לעשות לשמור על השבת אבידה שלא יקחנו רמאי.

* 

 אות ה'

 דין הנאמר גם במיתת בן סורר ומורה וגם בעדים זוממין.

  מה יהיה לך. – יהיה לך''אבן שלמה וצדק 

* 

 אותיות ו' ה'

  פסוק שאינו מתפרש כפשוטו כלל.

* 

 אות ו'

 ילו שיש חסרון כיס בדבר.פסוק זה בא לחזק על שמירת מצות אפ

* 

 אות ז'

 מה היתה מטרת בואן של הנשים למלחמה.

 אלוקים תלוי(. קללתכל לשון קללה )כי 
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  מצות עשה שלא לדבר לשון הרע.

* 

 אותיות ז' ח'

 '.ח' ואל ימות זמוטב שימות בן סורר ומורה 

  '.ח' ע"י ח' ז' ע"י זייזהר שלא יפול הנופל הראוי ליפול בדין שמים: 

* 

 אות ח'

 פרט שיכול להגדיר מצות עשה לקלה או חמורה.

 המינים עם השעורה שאסור במפולת יד משום כלאים.

 (.2בונה בית ונוטע כרם שיש לו דין 'נקי יהיה לביתו שנה אחת' )

  מאומה'. משאתפירוש המילה 'כי תשה ברעך 

* 

 אות ט'

  על איזה פעולה מדבר 'הקם תקים עמו'.

* 

 אות י'

 _______ אותו.ית )פעמיים בפרשה( ולשון מלקו

* 

 אותיות י' כ'

  (.2'לא תסגיר עבד אל אדוניו', באיזה עבד )

* 

 אות כ'

 איסור שמותר משום מצות ציצית )גדילים(.
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 חילופו אסור לקרבן.

  מה לא יהיה לך.–איפה ואיפה'  'לא יהיה בביתך

* 

  אותיות ל' כ'

  ושליש לפניו.מכאן למדנו חלוקת המלקות שתי ידות לאחריו 

* 

 אות ל'

 סופו של בן סורר ומורה )אם היה ממשיך בדרכו(.

 איסור הגרר אחרי עבירת 'לא תשנא'.

 איזה מחנה: 'ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה'.

 על איזה דברים חייבים מלקות ומה הדוגמא.

  פרט שהוא לעיכובא באמירות של היבם והחלוצה.

* 

 אותיות ל' מ'

  יהם יש איסור בהלואה בריבית.על שנ

* 

  אות מ'

 רק בכאלו יש לבכור חלק נוסף על אחיו.

 מקרה שאין איסור לקחת האם על הבנים.

 '.מ' גוררת ממה למדנו מסמיכות פרשת שילוח הקן, מעקה וכלאים 

 (.2עונשיו של מוציא שם רע )

 איך נקרא הנולד מאיסור עריות שיש בהן כרת או מיתת ב"ד.

 מות שאסור לעשות עמה שלום.אחת מהאו
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 חמור יותר מההורג אדם.

 מקרה היחיד שהנושא אשה יצא לצבא אפילו מיד אחר החתונה.

 איזה מקרה רעה בא על ידי ריב ומצה.

  (.1'אשר קרך' מה פירושו )

* 

 אות נ'

 מהי מטרת גידול הצפרניים.

 מצוה להלוותו בריבית וממנו לאו הבא מכלל עשה לאיסור ריבית.

  נאמר יקום על שם אחיו המת.במה 

* 

 אות ס'

 על אלו חייבי מיתת בית דין נאמר 'ותלית אותו על עץ'.

 עונשה של זנות בנערה המאורסה.

 איך נקרא גט של גירושין בלשון הפסוק.

  כמה השיעור שעומר כבר לא חייבת בשכחה.

* 

 אות ע'

 עבדות ושירות בלשון פרסי )לא תתעמר בה(.

 הבעלים ויאמר הואיל ועליך מצוה טעון. מנין לפטור אם ישבו

 אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים וכו'. על דברמה הענין הנרמז ב'

 אחת מהאומות שאסור לעשות עמה שלום.

 .למחנה' מה פירוש: 'ויד תהיה לך מחוץ

 מי שמתחתנת אתו נחשבת תמיד לקדשה.
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 אשתו אשר לקח'. אתמה אינו פירוש נכון ל'ושמח 

 מצא' בכל התורה.פירוש כל 'כי י

 במה נאמר 'לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות'.

  אין להן 'כתף' ו'נטף'.

* 

 אות פ'

 חלק הבכור בירושה.

 וכבר כתוב 'לא תוכל להתעלם'. והתעלמת'למה כתוב 'לא תראה 

 מה אמרו חז"ל על האשה שמסתובבת בעיר ולא ישבה בבית.

 ור לו לבוא בקהל.אדם אשר באמצע החיים שנהיה אס

 על מי נאמר 'כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך'.

  מהו מצוות 'לא תפאר אחריך' באילן.

* 

 אות צ'

 גדילים תעשה לך. 

 מצוה שאפשר לזכות בברכתה גם שלא במתכוון לקיימה.

  ויגע'. עיףעל מה נאמר 'ואתה 

* 

 אות ק'

 שתי בהמות ביחד.תנאי האוסר כלאי בהמה ובלעדיו מותר לעבוד ב

 שורש מילה שהוא לשון מופרש, מזומן, מתועב בין לשבח בין לגנאי.

 מתים בידי שמים בעון אביהם.

  (.2'אשר קרך' מה פירושו )
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* 

 אות ר'

 באיזה סוג מלחמה מדובר בפרשת 'יפת תואר'.

 באלו דברים שוה בכור לאחיו בירושה.

 בא ללמד ונמצא למד.

 גורם לבוא בסוף למשפט. גרם לפרישת לוט מן הצדיק ו

* 

 אותיות ש' ר'

  הזמן שיש עד לכדי עבירת 'לא תאחר לשלמו'.

* 

 אות ש'

 המילה לשון עירוב, ונדרשת להגדיר את האיסור ע"י שלשה תנאים.

 מי זו 'כנף אביו' )ולא יגלה כנף אביו(.

 מצוה שאין לקיימו אלא שלא במתכוון.

  גורם לגרוי אויב )עמלק(.

* 

 'שאות 

 אה מנישואי יפת תואר.תוצ

 משל לדברים מחוורין.

 למה צריך זהירות מיוחדת כשיוצאים למלחמה.

 מה סופו של מי שנושא אשה רשעה.

  .ש' ש'מצות עשה ולאו שממהרין להפרע ממי שאינו מקיימו 

* 
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 אות ת'

 אלוקים תלוי'. קללתעל מי המשל שרש"י מביא להסביר 'כי 

 שה ולא ילבש גבר שמלת אשה'.טעם והגבלה באיסור 'כלי גבר על א

  r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

* 

 

 מאל"ף ועד תי"ו תשובות

 הבת ה' אותנו.א מותרת מדינא אף בלי שביה(. בפנויהדאי  – רא"מ)יש אשת א

עיין  –ין לו אדם. אחיך. אוכל נפש. אזנך )ויד תהיה לך על אזנך(. אחיך. אכסניא, א

 בן.אבן ואעליו. 

שה ואפילו איש עד אית. מבנה בשה ארס איצים. בפרוחים או אנים בם על א

 המה.ב

 ושת.בן סורר ומורה. ב

 דול האחים.גמר מלאכה. גסה. גדר. ג

 רשהו.ד

 כרזה.ה

 בכור.ההיה ו

 זכרת כי עבד היית במצרים וכו' על כן אנכי מצוך את הדבר הזה.ו

 כור את אשר עשה ה' למרים.זלזול. ז נות.ז

 ייב.חובה על ידי חכאי זכות על ידי זייב. חכאי ז

 וב.חללו. חנכו, חרצן. חטה חסרון כיס. ח

 עינה.ט

 סרו אותו.יו

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 נעני.כשראל, י

 לב.כלאים. כ

 די רשעתו.כפניו ל

א תחסום שור. ל -או שאינו ניתק לעשה ונלמד מלוייה. לשון הרע. ליסטים. ל

 דש. שון הקול

 לוה.מוה ל

ואב. ממזר. מאה כסף. ממון, מלקות, מצוה. מצוה גוררת מזומן. מוחזק. מ

 קרה.מכות. מחזיר גרושתו. מחטיאו. מ

 חלה.נכרי. ניוול. נ

 אתים.ספר כריתות. סקילה. סקילה. ס

דים עם. עבד כנעני )וכן גוי(. ענן. עמןו ומואב. עצה להחטיא. עמו. עימראה. ע

 וללות.עם. דות קרוביע והתראה.

 אה.פועל. פצוע דכה. פרצה קוראה לגנב. פעמים שאתה מתעלם. פי שנים. פ

 מא.צדקה. ציצית. צ

 רי.קירר, קטנים. קדושה )פן תקדש, לא תהיה קדשה(. קשורים. ק

 יב.רוצח. ראוי. רשות. ר

 גלים.רלש ש

 קרת במשקלות.שכחה. שומרת יבם. שוע טווי נוז. שעטנז, ש

 נאה.שקטרג. טן משמלה. שונאה. ש

 ועבה.תאומים. ת

* 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

 ביום ט"ז אדר תשע"ז 
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 סיפור

 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

 דרך תשובה

על כס הרבנות בעיר  –רבי שמואל אליעזר איידלס  –בטרם ישב המהרש"א 

מש כרב בעיירה קטנה שהייתה כפופה, כשאר העיירות אוסטרו היהודית, שי

באזור, למרותו של הרב האזורי מטעם הממשלה, המכונה "רב מטעם". על פי חוקי 

המדינה, חויבו כל רבני העיירות להתייצב מעת לעת בפני הרב האזורי, ולקבל את 

 הוראותיו.

נו של 'הרב זמן רב חלף ממינויו של רבי שמואל אליעזר, והוא לא הופיע במעו

מטעם'. חשב הרב: "בודאי מתמיד גדול הוא, ואינו חפץ לבטל מלימודו". ברם, 

כאשר מעוד כמה אסיפות נעדר רבי שמואל אליעזר, החליט הרב הזה לנסוע אליו, 

 לשאלו לפשר הדבר.

בבואו, ערכו לו כל בני העיירה קבלת פנים מפוארת כראוי לרב בעל מעמד 

פעם בלטה היעדרותו של המהרש"א. השתדל הרב כמוהו, ולמרבה הפלא, גם ה

הנכבד לדונו אף עתה לכף זכות: "מן הסתם טרוד הוא בלימודו עם תלמידיו 

 מדרשו".-בישיבתו, ולכן אינו יכול לבוא, אלך אם כן בעצמי אל בית

המהרש"א ישב בחברת תלמידיו ולמד עימהם, שעה שנראו דמויותיהם של הרב 

מן ממושך עמדו כשהם ממתינים לשווא שהמהרש"א ומלוויו בפתח בית המדרש.ז

פתאום, נכנס …יבחין בהם, אך הוא לא חנן את הפמליא הנכבדה אפילו במבט

הרבנים, קם המהרש"א -המדרש, נער יפה תואר; לתדהמת ראש-במרוצה אל בית

 …ממקומו לכבוד הנער, והחל משוחח איתו שעה ארוכה

והרים קולו בכעס לעבר המהרש"א:  הפעם, כבר לא יכל הרב להבליג על בזיונו,

"כל העת סבור הייתי שאינך רוצה לבטל מלימודך, אך עתה נוכח אני לראות 

 - - –שחולק אתה כבוד לנער, ואילו ממני אתה מתעלם לחלוטין" 
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כשסיים לשפוך את קיתונות הזעם על ראש המהרש"א, פתח רבי שמואל אליעזר 

מופלאים: "דע לך כי לא לחינם פסקתי את פיו הקדוש, ואמר לו דברים סתומים ו

מלימודי כדי לשוחח עם העלם; וזה יהיה לך לאות ולמופת: בעוד שעתיים יהרג 

 - - -בחור זה!" 

הכעס טרם התפוגג מליבו של הרב מטעם, הוא סרב להאמין לנבואתו של 

המהרש"א, מיהר איפוא בעקבות הנער היוצא, החל קושר עימו שיחה, כשבכוונתו 

תו עימו. 'בעוד שעתיים אחזור עם הנער אל בית המדרש, ואוכיח לעין כל לעכב או

 כי אין בדברי רבי שמואל אליעזר ממש', הרהר.

-השניים טיילו יחד אנה ואנה, הרב הציץ בשעונו, ועל פניו פשטה הבעת שביעות

לפתע, עבר במקום צייד שהיה עסוק במרדף …רצון: השעתיים מתקרבות לקיצן

 – – –ים, הוא כיוון את רובה הצייד לעבר אחד העופות, וירה אחר להקת ברווז

מה שהתרחש באותם רגעים גרם לרב מטעם לשפשף עיניו כאינו מאמין: 'האם זו 

הכדור שנפלט מרובה הצייד החטיא את המטרה, ופגע  –מציאות או שמא חלום?' 

 - - –בליבו של הנער, והוא נפל מת במקום 

ת ההלם שעל פני הרב: הדבר ארע שעתיים הצצה בשעון, החריפה את הבע

המדרש. מיד בבואו -בדיוק מהמועד שנקב המהרש"א! נסער כולו רץ אל בית

 - - –הקדימו המהרש"א בבשורה נוספת: "בעוד זמן קצר יובא הרוג נוסף אל העיר" 

הרב מטעם לא הספיק לעכל את ההתרחשות הראשונה, וחבורת אנשים נרגשת 

בפיה ידיעה על אדם שנמצא הרוג מחוץ לתחום העיר. התפרצה לבית המדרש, ו

הוא לא ידע את נפשו מרוב תדהמה, ותלה זוג עינים שואלות ברבי שמואל 

 אליעזר, שיואיל להסביר לו את פשר תעלומת שני ההרוגים.

"הבחור הצעיר שראית", נשמע קולו של המהרש"א, "היה גלגולו של אחאב מלך 

כזה.ולפי שאחאב נהרג בידי יורה, כנאמר ב'מלכים' ישראל, ולכן נהגתי בו כבוד ש

)א, לד( 'ואיש משך בקשת לתומו, ויכה את מלך ישראל', לכן גם סופו של נער זה 
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היה באותה צורה". המהרש"א המשיך לגולל באוזני הרב מטעם הנדהם, את 

 התעלומות להן היה עד:

את חייו, הוא  "כבר בזמן לידתו של הנער, נברא המשחית שתפקידו היה ליטול

המתין במקומו מחוץ לעיר לשעה בה יימלא את שליחותו. אולם אתה", נשא 

המהרש"א קולו, "התערבת, ועיכבת את הדבר, ובזמן המיועד, נטל המשחית את 

 נפשו של אדם אחר תחתיו. עתה צריך אתה כפרה על שגרמת להריגת אדם!".

ך תשובה!" נענה רבי הרב נפל לרגלי המהרש"א והתחנן על נפשו: "הורני דר

שמואל אליעזר: "תשובתך תהא, שתסיר מעליך את עטרת הרבנות שהוענקה לך 

על ידי השלטונות, ותהפוך לעגלון". ואכן, עשה האיש כדבריו, עזב את מעמדו 

 הרם ועסק במקצוע העגלונות, למען כפר חטאו.

 , לפיקדישא בעיר אוסטראה שבאוקראינה-)סיפור זה הופיע בפנקס החברא

 עדותו של הצדיק מברסלב שחלף במקום. יישר כח לרב ח. שפירא(
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 הבהרה קצרה במבוא "ללא חת"

סיפורים אלו נערכו בעמל וביגיעה רבה על רבינו גאב"ד אשדוד, הגאון הקדוש 

וק"ל. ובתפילה שהדברים יתקבלו על לב הקוראים ואם יש רבי פינחס שרייבר זצ

 זה המקום. –להם להעיר ולעורר 

מסירת מודעה: אין אני מתיימר במה שאכתוב בעזהי"ת, כי אוכל לתאר אפילו 

שייך לדורות קודמים, אמנם הוא חי זצוק"ל שהיה  מקצת שבמקצת מגדלות הרב

יך לדורות קמאי ואיך אוכל קטן בדורנו אנו אבל רק בגופו הגשמי, ברוחו היה שי

שבקטנים לתאר את דמותו הענקית? רק שישנה חובת ההשתדלות, על כן אם ישנן 

הערות, אשמח אם יעירו כדי שאוכל לתקן זאת לפני שהדברים יעלו עלי ספר 

 בס"ד. 

ככל שעוברים הימים חשים כל אלו שהכירוהו, כי רחוק היה ונשגב מהם מאד, כל 

כת מגלה גרגר קטן מאד מהדמות הגדולה שזכינו במעט סיפור שמגיע למער

לאורה. במשך השנים שעברו מעת הסתלקותו לשמי מרום התקבצו סיפורים 

ועובדות חיים שנותנים מבט כלשהו לדורנו העני, על המאור הגדול שחלף בשמינו 

 והאיר את העולם משך עשרות שנים. 

העניק חופניים של יראת הצצה חטופה לתוך עולם מיוחד וקסום זה, מסוגל ל

שמים ואהבת התורה שהיו "משוש חיי רבינו הקדוש זי"ע" ויהי' זה לנחת רוח 

 לנשמתו הקדושה. 

מטרת הסיפורים כפי רצון המשפחה החשובה שיחיו, שיוכלו ללמוד מאורחות 

חיים אלו, להבין את גודל תפקידו של היהודי בעולם הזה, ממילא יש בזה כעין 

דוש זי"ע שברח כל ימיו מפרסום ולא אהב שידברו עליו, אבל הסכמה מרבינו הק

כאן המטרה האחת היא: ללמוד מאורחות חייו הקדושים שיש בהם מסרים עמוקים, 

 כדי להפנימם וליישמם.



 

 קיבעמ'  -אספקלריא 

 

בהתחלה יובאו מספר פרקי הוד מרבינו מתקופות שונות בחייו, לאחר מיכן יסופרו 

בסיביר ולאחר מיכן ימי החושך  פרקי חייו על הסדר, מעת לידתו, דרך התלאות

במחנה טהראן ומקומות הקליטה בהם היה בתקופת הגעתו לארץ עד שהגיע לשכון 

באוהלה של התורה )תקופת ילדי טהראן מתוארת יותר באופן כללי העובדות 

על הספר ילדי טהראן מאשימים( חלק ב' יהיה משנת חייו ופרקי חייו עד  מבוססות

 מרומים.לעת סילוק הארון לגנזי 

כל מי שיש לו עדויות או סיפורים שונים על רבינו זצוק"ל מתבקש לפנות לכותב 

 כדי שנוכל לערוך את הדברים ולהביאם עלי כתב.

** 

 מעין הקדמה קצרה!

למרות שעברו יותר משבע שנים מאז עלה הרב זצוק"ל לגנזי מרומים, דמותו 

ן הגדול מו"ה רי"ב מהלכת בינינו, אין כמעט שבוע שבנו ממלא מקומו הגאו

שליט"א אינו מביא תוך השיעור השבועי איך היה נוהג בעניין זה או אחר, בכל 

עניין שמתעורר, יודעים בני הקהילה שיחיו בבירור, כי אם היה הרב חי הוא היה 

מביע דעתו בנושא בצורה הכי ברורה, כי הכל היה סלול לפניו, בהירות מחשבתו 

ה פרוס לפניו מתוך הש"ס והשו"ע ומהנהגות רבו הייתה מפשטת כל ספק, הכל הי

 הגדול מרן החזו"א זי"ע בו דבק עד ליומו האחרון. 

אין ביכולתנו לשרטט בפרקי הסיפורים שיבואו בעזהי"ת בכי הוא זה את הדמות 

גדולה שחיה בתוך אטמוספרה של תורה בטהרה בלי כל שיור, אך מהלכים אנו על 

היכולת המועטה שיש בידינו את סיפור חייו של  קצה האצבעות ומנסים לצייר לפי

הרב זצוק"ל שנאמן היה לתורה הקדושה משחר נעוריו, הוא עבר חיים קשים 

ביותר, כשהוא שותה את כוס התרעלה בשואה האיומה שכרתה כמעט את כל 

משפחתו והוא עד לדבר, וכך צריך הוא לצלוח את כל מהמורות החיים באותם 

בכל כוחותיו מול כוחות זדוניים שערכו מלחמת חרמה ימים, כשעליו להיאבק 

 בשארית הפליטה שנותרה לאחר שנות הזעם כמעט לבד. 



 

 קיגעמ'  -אספקלריא 

 

שעוד לא נכנס לנועם התורה  12מאבק זה מתנהל לא יום ולא יומיים, כנער בן 

והמצוות אמור היה להיאבק בכל יום על קיום מינימאלי של מצוות התורה, איפה 

לשמור על אורחות חיים טהורים. המטבח מתנהל  שלא ילך יש לו מאבק עיקש

רח"ל על ידי אוכלי נבילות וטריפות, השבת מחוללת בכל דרך שהיא ה' ירחם, אין 

מאפשרים לילדים האומללים שנותרו יתומים עלובים להתפלל בציבור, אמירת 

קדיש יתום מונעים מהם בכוח, בכך הם מרסקים את דמותם לחלוטין, לא די להם 

מונעים מהם ללמוד אות יהודית אחת בכל דרך שהיא, בכך הם מעבירים  בכך, הם

את ימיהם רח"ל בבטלה שמביאה לידי חטא, המדריכים שהם שלוחי הסטרא 

אחרא לא מסתפקים בזה, הם מקנים להם ערכים כפרניים שמנוגדים לתורה 

 ולקיום המצוות מבוקר עד ערב. 

לבדו אין הורים ושום גוף שיתמוך לנער שעונה לשם פיני'ע שרייבר שניצב מולם 

בו במאבק, רוב חבריו זנחו מכבר את דרך התורה והמצוות לאחר שהמדריכים 

המרושעים הבטיחו הרים וגבעות לכל מי שיפנה עורף לשמירת המצוות. במתק 

שפתיים עם שוקולד ביד, טמטמו את הילדים האומללים שעברו את אימי 

 המלחמה. 

רוסים ימ"ש ברדיפות, סיימו המדריכים עם שוחד מה שלא הצליחו הנאצים וה

הטריפה. מאבק זה היה הקשה ביותר, לא אחת התבטא הרב זצוק"ל באחרית ימיו 

לפני תלמידיו, כי ניסיון זה היה הקשה ביותר ואין ביכולת לתאר את גודל 

הניסיונות ואת הקושי בהתמודדות, כל מה שמתואר בילדי טהראן מאשימים אינו 

 ודל העוולות כי מי שלא היה בפנים אינו יכול לקלוט זאת.משקף את ג

לפיתויים, לוחם אמיץ  "לא"אך היו מועטים ובראשם פיני'ע שרייבר שאמרו 

שאינו יותר מנער רך שהתגלגל למעלה משנתיים ברחבי סיביר וכו', ראה את מות 

קטן  הוריו לנגד עיניו ובמו ידיו נאלץ לכרות להם קבר, הוא נהיה אחראי על אח

פעוט כבן שנתיים בתנאים לא אנושיים, כל זה אינו שובר אותו, להמשיך את 

 המלחמה על שמירת היהדות בלי להירתע מכל קושי. 



 

 קידעמ'  -אספקלריא 

 

האם מובנת לכולם העובדה שאותו פיני'ע מצליח לשרוד את כל המלחמות 

הגשמיות והרוחניות ולשדר באיתנות ובאמיצות את רצונו החזק להיות יהודי 

ומצוות שדבק בתורה ללא שיור, מפיו נשמעת תחינה בכל אותם שומר תורה 

 ימים: אנא השיגו לי גמרא כל שהיא, כדי שאוכל ללמוד? 

אין לו צימאון רק לתורה וקיום המצוות, כשהוא כמעט בודד במחנה, והנחישות 

 שלו אינה מתערערת בכי הוא זה. 

מול קשיים רבים  זה הסמל שלו כל ימי חייו, עמידה ללא חת על קדשי היהדות

שנערמים, שמירה מוחלטת על כל פסיק ונקודה של השו"ע בלא כל ויתור, איש לא 

יכל מולו בעת שנלחם את מלחמות ה', אך הכל בשקט בלא רוח סערה, יודע היה 

  הוא לא ירא רק את בורא העולם.לעמוד על שלו ולהביע את דבריו במבט חד. 

צא לזכרו הטהור בעזר השי"ת הוא ועל כן אין ספק שהשם המתאים לספר שי

 "ללא חת"

פתחנו את הספר דווקא מתקופת ילדי טהראן, שני הפרקים הראשונים מתארים 

את המאבק של פיני'ע שרייבר על זכותו לומר קדיש ועמידה בנחישות מול שליחי 

"הסוכנות היהודית" שעמלו בלי הרף לשנות את החלטתו לילך למוסד חרדי )קרי 

 יוכל לעלות במעלות התורה כהמשך לחינוך שקיבל בבית אבא ע"ה. ישיבה( כדי ש

גם הפרק לאחר מיכן יתאר את צימאונו העז לתורה במסגרת הקשה של ילדי 

טהראן ואיך הוא מאושר כשמוצא את הגמרא גיטין באיזה מושב של המזרחי, מי 

יוכל להבין אהבת תורה שכזו? שלושה פרקי הוד מתקופת נערות קשה מאד, 

לים טפח מהנהגות הנער פיני'ע שחונן בתעצומות נפש גדולים שמראים בעליל מג

היה אדם גדול ממש )כפי שמעיד עליו חברו הגר"י גליקסברג  12כי כבר בגיל 

  שליט"א(.

הפרקים שיבואו לאחר מיכן, יהיו מימיו המאוחרים ממש, בו תהיה התמודדות 

ינו מסוגל לנהל את החיים אחרת לחלוטין, מול הגוף שכורע מסבל ויסורים וא

 בקצב אותו בחר, גם שם תמיד מנצחת הרוח הכבירה את הגוף הדווה. 



 

 קטועמ'  -אספקלריא 

 

וכך עד לרגע האחרון עלי אדמות לא משתנה צורת ההנהגה הקדושה של הרב 

 זצוק"ל, כי עד לנשימה האחרונה של חייו הוא עבד ה' בשלימות. 

  רק לאחר מיכן, מפרק ו' יובאו פרקי החיים על פי הסדר.

ובתפילה לבורא יתברך שישפיע סייעתא דשמיא שהדברים יובאו כפי שצריך, 

 אמן כן יהי רצון.

* 

עמידה ללא חת, על עקרונות היהדות! )נקודות  –פרק א' 

 אור מתקופה חשוכה(. פיני'ע לא יכרע ולא ישתחווה!

מחנה טהראן היה כור ההיתוך הראשוני בו הותכו נשמות הילדים האומללים, 

בלת התואר המפוקפק "צבר" מכל שבעת המינים בהן נשתבחה ארץ לקראת ק

ישראל לא נמצא פרי אחד שיהיה ראוי לייצג את גידולי ישראל, אף אותם ממונים 

מפוקפקים מבינים את ערך פירות ישראל שמהווים סמל לשבחה של הארץ וכמה 

עלובה העיסה שלהם שאינה ראויה להם, לכן לא בחרו באחד מהם שיתאר את 

פירות הביאוש שהצמיחו, מכל הפירות המהוללים נבחר כסמל שיח "הצבר" אטד 

קוצני שבעמל מפרך לאחר שמסירים את קוציו ניתן לטעום מפריו העסיסי, אלא 

שפירותיו הפראיים אינם משילים מעליהם את קוציהם אלא שולחים זאת בחדווה 

 בידי מי שמנסה לקטוף אותם. 

לך מחשבה מעוות של אותם מייסדים, כי יקום סמל זה משמש עדות נאמנה למה

דור חדש שיהיה מחוספס מבחוץ, בלי כל גינוני דרך ארץ, עוקצניים וחצופים כלפי 

ההורים הסמכותיים של פעם, בשבילם היה זה מימוש חלום, פריקה מכל העבר 

המפואר, הצלחתם הייתה מדהימה להחריד, כי פירותיהם הרוחניים קוצניים הם 

רב אם יש שנהנים מהפרי הרך שבאטד הקוצני הישראלי )אם הוא  למגע, ספק

 בכלל קיים(.

רבות עמלו המדריכים כדי להתיך את נשמות הנערים האומללים שקיבלו 

בבתיהם חינוך יהודי תורני ואף החלשים שבהם מלאים היו מצוות כרימון, דוברים 



 

 קטזעמ'  -אספקלריא 

 

יגי את השפה הגלותית שפת האידית שמהותה מקשרת עם העבר, אך מנה

הסוכנות שאיש מהם לא נבחר בחלו לתת לאותם נערים את החינוך הטבעי 

שלהם, הם החליטו לקחת את הנערים המרוסקים שעברו את כל קשיי השואה 

כשרובם חווים את אותותיה על בשרם, לא אחד ראה את אביו ואמו נטבחים מול 

לות כשאיש אינו עיניו, כל רוחם מרוסקת הייתה בטלטול האין סופי בתנאי רעב וג

יודע מתי יגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. האם לא טבעי היה ב"מחנה טהראן" 

 לעשות מעשה כל שהו להקל עליהם את הקשיים? 

אם היו נותנים לאנשי היהדות החרדית דריסת רגל במחנה, כדי שיוכלו לאמץ 

 את אותם אומללים היו עושים את המעשה הנכון. אך לאותם שלוחים לא קרואים

לא ברור כלל אלמנטארי זה, להם תוכניות אחרות באמתחתם, הם יהיו בשר 

התותחים שלהם בדרך לשנות את כל הווי הארץ ולצורך זה לא בוחלים בשום 

 פעולה שתקרב אותם למטרה. 

כשהגיעו הילדים האומללים למחנה, מיד הועמדו בניסיון הגדול, אוכל משביע 

וצצות של אוכל כשר לאלו שעמדו בגבורה מבשר פיגולים, מול מנות זעומות ומק

עילאית על דעתם ודתם, חילולי שבת וניסיונות של קדושה וטהרה על כל צעד 

ושעל. קשה משאול היה גורלו של מי שבחר בדרך האמת, וכך נפלו הנערים בזה 

 אחר זה כשמדי יום הצד שכנגד גודל והולך. 

התנגדו הילדים היקרים אבל טיולים ברחבי הארץ ניתנו להם בשפע, לזה לא 

שלחמו בגבורה, כי לא הבינו את העוקץ המרושע שעמד מאחורי זה. מטרת 

הטיולים הייתה, להסיח את דעתם מהקשיים הגדולים עמהם הם מתמודדים מידי 

יום. אך לא זאת בלבד, כוונתם העיקרית הייתה, להראותם את יופי הישובים 

מבצרם הרוחני של החרדים לדבר ה'. והכפרים מול עונייה המחריד של ירושלים, 

בכל מקום הראו להם, אדם שעמל בחקלאות מצליח בפרנסתו, וכתמונה מאזנת 

הבליטו את העוני המנוון של אנשי ירושלים שדבקו בחיי תורה ומצוות. מסר זה 

 חלחל עמוק בלב, אם רוצים להצליח בחיים אין טעם להשתלב בין אנשי ירושלים. 

* 



 

 קיזעמ'  -אספקלריא 

 

כו הגיעה שעת המנחה, הילדים שעוד לא הושחתו חשו באחד הטיולים שער

צורך להתפלל. הם ניצלו את שעת מנוחת המדריכים שנמנמו בצל החורשה 

ונעמדו להתפלל. הילדים התמוגגו מדמעות בעת התפילה הצרופה, חשים כל 

 מילה מהתפילה איך מהווה מזור ומרפא לכאבם. 

, בשבילם הקדיש הוא דבר לאחר התפילה נעמדו כל היתומים לומר את הקדיש

גדול מאד, בכך חשו שעושים נחת להורים ויתר בני המשפחה הי"ד שנהרגו 

במיתות משונות על ידי אנטישמים שטבחו אותם על לא דבר, לב מי לא היה נרעד 

לשמוע את מנגינת הקדיש נאמרת מתוך בכיות נוראות על ידי עשרות היתומים, 

נעמדו לומר את מילות הקדיש ברטט  גם ילדים קטנים מתחת לגיל המצוות

 ובקדושה. 

ברגע זה ניעורו המדריכים מרבצם, כל עוד לא נאמרו מילות הקדיש העדיפו 

למלא את פיהם מים, אבל ברגע שנשמעה המנגינה הארוכה מפי עשרות ילדים 

ונערים "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" ברגע זה קפצו מרבצם כאילו באו עליהם 

 חיילי האויב. 

כן? כאן מולם יאמרו המילים הקדושות "יתגדל ויתקדש שמי רבא" מילים הית

שמגדילות ומפארות את שמו של בורא העולם, והלא ממנו כה מנסים הם לברוח, 

 מילים אלו שנואות עליהם יותר מכל. 

 שנאת ה"עם הארץ" שבתוכם ניעורה ברגעים אלו והרקיעה לשחקים. 

תפסיקו לומר קדיש! באיזה זכות אתם "מה אתם עושים?? צעקו בזעם אימים, 

 נעמדים לומר קדיש?? הרעימו אותם רעי לב בקולם הגס. 

כשראו כי דבריהם נופלים על אוזניים ערלות, החליטו לפעול עם כל הכוח 

שבידם. הם תפסו את הילדים והחלו לטלטלם בחוזקה, חלק מהם נעצרו והפסיקו 

מר קדיש כאלו לא אירע דבר. מאמירת הקדיש. אבל היו כמה מהם שהמשיכו לו

דבר זה הצית את חמתם עד להשחית. הייתה זו ה"מטלית אדומה" שהונפה מול 
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שור האצטדיון, הם הפליאו את מכותיהם בנערים בחמת רצח, עד שהגיבורים 

 שבהם נעמדו מפוחדים ופסקו מלומר. 

 היחידי שלא כרע ולא השתחווה להם היה פיני'ע שרייבר, המילים יצאו מפיו

חתוכות ומדודות בבהירות, בלי להשים לב לכל המתרחש מסביב, עד שסיים את 

הקדיש כולו )עדות הרה"ח ר' ברוך וולצ'ר זצ"ל מנהל מוסדות ויז'ניץ בבני ברק 

 שהיה אחד הנוכחים שם(.

* 

ימים קשים מאד עברו על פיני'ע שרייבר במחנה הקליטה טהראן ואחרי כן 

להתמודד מול אחים טועים שזנחו את הדרך במחנות המעבר בארץ, היה עליו 

הישרה וניסו בכל דרך לשבות את הילדים והנערים הרכים שעברו את אימי 

השואה בחרם מצודתם, לא היה יום אחד שלא עבר התעללויות יחד עם חבריו, 

כאשר נאלצו להיאבק על קיום דיני התורה במסירות נפש, רוב הנערים והילדים 

ם ונטשו את הדרך, אך פיני'ע היה נחוש בדעתו, לא לוותר לא עמדו בלחצים השוני

 על מצוה אחת ואפילו על דקדוק דין מדרבנן. 

למרות הצרות הרבות שעברו על פיני'ע בכל אותה תקופה, לא שונתה דמותו 

 מכפי שהיה בעת שהיה תחת עינו הפקוחה של אביו זצ"ל. 

וק אל לבו. הוא למד החינוך המסור והמתמיד שקנה כל אותן שנים, חלחלו עמ

במשך שנים אלו, כי אין הבדל איפה נמצאים, בכל מקום מחויבים להיות, עבדי ה'. 

אין פשרות ואין הנחות, בפרט אחד מפרטי המצוות. אין חילוק בין אם המדובר 

 במצוות דאורייתא או דרבנן, וגם על מנהגי התורה יש להלחם. 

ה דבר נשגב ורם מעלה, אבל מעולם אין ספק כי אמירת "קדיש יתום" על הורים ז

לא נאמר על זה דין מסירות נפש עד כדי הכאה. אבל אצל פיני'ע אין כאלו 

 חילוקים. הוא מוכן למסור את נפשו, אפילו עבור אמירת קדיש יתום.
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הנהגה קטנה ששזורה לכל אורך דרכו, לעולם לא ויתר על מנהג אחד, אף על 

דברים שאדם דש בעקביו לדאבון הלב, אבל  אותם הנראים כביכול דברים פעוטים,

 אצלו נצרבו על לוח הלב, ועל כן לא ויתר אפילו אם הדבר כרוך בסיכון. 
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