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 תשע"ז עקבלפרשת  אספקלריא

הדורות /  מכלפנינים והארות  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

 בין נודות לרוחות .'קיםיכז' –אשר תדפנו רוח דיון לשוני: 

דרש ר' יוסי דמן קח.(, שם נאמר8  מקור הדברים בגמרא בפרק חלק )סנהדרין

מלמד שהיה נח הצדיק  –וגו'' קל הוא על פני מים ' (יח, איוב כד)מאי דכתיב  ,קסרי

 ,ה מביא עליכם את המבול"הקב –ואם לאו  ,עשו תשובה"מוכיח בהם ואומר להם 

ופירש  .קל הוא על פני מים 8שנאמר ,נבלתכם על המים כזיקיןמציף( -)ומקפה 

 נודות".  –ין רש"י "כזיק

פ"ט )ברכות במשנה בלשון הראה  .מלת זיקין פירושה בדרך כלל "רוחות" והנה,

רוח נקראת הוכמו כן בשאר מקומות  , ב(.קז)ברייתא בבבא מציעא בלשון הו (מ"ב

 ."זיקא" וברבים "זיקי"

לפרש שמלת "זקים" שנזכרה כאן פירושה "נודות לכאורה מקום  כיון שכך ישו

מה שמתאים עם ההקשר הנזכר כאן 'קל הוא על פני מים',  ,רוח" מלאיםנפוחים ו

"כמוץ אשר שעל ידי הרוח שבנוד צף הנוד על פני המים ]ואולי זה ביאור הדרשה מ

וגם  שמחוץ לנוד תנועת הנודות במים הינה תוצאה של הרוחשתדפנו רוח", 

 .[דףיהיצוף ועל ידי כך היא הגורמת לנוד שש ,רוח שבתוך הנודתוצאה של ה

 נפוחים –הני ארמאי זוקאני 

מקומות )איכה רבה  על דרך שמצאנו בהרבה מקומות, דרך נוד להיות נפוחואכן, 

קיז9 ועוד( 'נודות נפוחים', וכמו כן מצאנו ששורש זה משמש  ר"ש בובר, פרשה ב,

( 'הני ארמאי זוקאני' ופירש רש"י 8במשמעות 'נפוחים', שנאמר בעבודה זרה )לא

 פוחים'. נ –'זוקאני 
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ופירשו  ,'זויקו ליה כחלי' 8שם נאמר מצאנו כך. (, בגמרא בחולין )קטגם בו

התוספות בשם הערוך )ערך 'זויק'( 'עזבו הכחל מלא מן החלב, כמו זיקים מלאים', 

ומדמים זאת התוספות )שם ד"ה זויקו( לגמרא בעבודה זרה, שכמו שם גם לגבי 

 חלב ולא נקרע'.כחל הכוונה שיעשוהו 'כמו נוד נפוח מלא 

 מלא בחלב או ברוח? –'זויקו' 

שלא רק נוד המלא באויר קרוי זיקא, אנו רואים  א בחולין הנ"ל,בסוגי ,לכאורהו

  .אלא גם המלא בחלב

 שמלא בו, מכל מקום רוחהנוד קרוי 'זיקא' על שם יבואר, שאף שכאמור יתכן שו

שמעות שהמ .וכדומה חלבנפוח על ידי שמלא נקרא כך גם כשבהשאלה 

המדוקדקת של שורש זה היא כאמור 'נוד נפוח ברוח', אך משמש בהשאלה גם 

המלה ]וגם במשמעות 'נוד נפוח' סתם, כלומר מחמת מילוי אחר ולא מחמת אויר 

משמעותה המדוקדקת היא 'נפוח ברוח', על שם נפיחת הרוח, עצמה, הגם ש'נפוח' 

 . [ר'למרות זאת משמשת גם במשמעות 'נפוח מחמת מילוי אח

וכן משמע מדברי התוספות הנ"ל שמדמים את 'זויקו' ל'זוקאני' ששניהם לשון 

ניפוח, ולא הפריע להם מה ש'זויקו' מדבר בנפיחות של חלב ו'זוקאני' בנפיחות של 

 אויר.

ציטט ב'מכונות ועטרת שלמה' )נדפס בתוך 'שערי דורא', ומכל מקום המהרש"ל 

הערוך בשינוי לשון8 'כמו זיקים מלאים  סימן כט אות ב( את דברי התוספות בשם

כמו לעשות מלת 'זויקו' עניינה ולפי דבריו אלו רוח כן הכחל מלאה בחלבה', 

'נודות מלאים רוח', ואף שבגמרא מדובר לגבי מילוי חלב מכל מקום לא דובר שם 

אלא מעניין ה'מראה' שייראה הכחל, שייראה כמו נוד מלא רוח על ידי שיהיה 

 מלא בחלב.

 ריקכל זאת רק לעניין עצם מקור השם זיקא לנוד, אבל באמת אפילו כשנוד ו

שם שדרכו להיות נפוח, וזה -עדיין שמו עליו 'זיקא', שכבר הושאל לו שם זה על

  .שמו לעולם
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 נוד קשור –זיקא 

יתכן להטעים ו .נוד קשור" –פירש רש"י "זיקא ש (.עבודה זרה )ס ראה במסכתו

כשהוא קשור קרוי 'זיקא', וכנ"ל שעל שם ניפוחו קרוי  בעיקרשבכוונת רש"י שם, 

מדברי רש"י אלו אין ראיה, שאולי אמר את מלת 'קשור' כמובן שאמנם ] כך

להבנת העניין גרידא, לבאר את סוגיית הגמרא, שנאמר שם שכשהנוד אינו מלא 

 .[היין מקרקש בתוכו

 מה פירושו? –כמראה הבזק 

יד(  ,בביאור 'כמראה הבזק' )יחזקאל א (א ,פרשה נ)בראשית רבה בראה מאידך ו

שלרבי חייא בר אבא הכוונה 'כרוחא לזיקא' ולרבנן 'כזיקא לעננא', וכתב הערוך 

)ערך זק( ש'זיקא' הראשון לשון נוד, והשני לשון רוח. והמהרז"ו )ד"ה כרוחא( הביא 

וא דבריו, וכתב בהבנת הדעה 'כרוחא לזיקא' שכאילו נאמר 'כזיקא לזיקא', ש'רצ

ושוב כמראה הבזק' הכוונה לפי המדרש שהרוח רצה רצוא ושוב אל הנוד וממנו 

 כשהוא פתוח.

מטעם זה עצמו קרוי נוד 'זיקא', לא אולי ש מעוררים אותנו לביאור חדש,ודבריו 

, אלא להפך, מפני הזמנים שהנוד פתוח, נ"למפני הזמנים שבהם הנוד קשור כ

 .בכל זה ויש לעיין .כשהוא פתוחשהרוח רצה רצוא ושוב אל הנוד וממנו 
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 השינויים בין פרשת "והיה אם שמוע" לפרשת "ואהבת" 

 )יא, יג( ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל  ַנְפְשֶכם 

שבוע מופיע פרשת "והיה אם שמוע", ומוצאים בו שינויים מפרשת בפרשת הא[ 

 "ואהבת" שמופיע בפרשה הקודמת פרשת "ואתחנן", ונעמוד כאן על ג' חילוקים.

 ּוְבָכל ַנְפְשךָ  וְבָכל ְלָבְבךָ  ְבָכל ֱאֹלֶהיךָ  ה' ֵאת ְוָאַהְבתָ " נאמר, "ואהבת" בפרשת א.

 נאמר ולא ",ַנְפְשֶכם  וְבָכל ְלַבְבֶכם ְבָכל" רק נאמר "והיה" בפרשת ואילו ",ְמֹאֶדךָ 

 מאודכם". "ובכל

וְקַשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיו ב. בפרשת "והיה", נאמר מצות תפילין "

ְוַלַמְדֶתם ", ואחר כך בפסוק הבא נאמר מצות לימוד תורה, "ְלטֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֵניֶכם

". ואילו ךָ ֵבר ָבם ְבַשְבְתָך ְבֵביֶתָך וְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך וְבָשְכְבָך וְבקומֶ ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלדַ 

ְוַשַנְנָתם ְלָבֶניָך ְוַדַבְרָת ָבם בפרשת "ואהבת", קודם נאמר מצות לימוד תורה, "

", ורק אח"כ נאמר מצות תפילין, ְבַשְבְתָך ְבֵביֶתָך וְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך וְבָשְכְבָך וְבקוֶמךָ 

 ".וְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיו ְלֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניךָ "

", ואילו בפרשת ְוַלַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבםג. בפרשת "והיה" נאמר "

 ".ְוַשַנְנָתם ְלָבֶניָך ְוַדַבְרָת ָבם"ואהבת" נאמר "

 ץהנהג בהן דרץ אר

לפי 8 הגמ' בברכות )לה, ב(ב[ בכדי לבאר את השינויים הללו, נקדים בדברי 

 שנאמר "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך", יכול דברים ככתבן? ת"ל "ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך"

הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחי אומר אפשר אדם 

, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה

וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה?! אלא בזמן שישראל עושין רצונו של 

מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר "ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'". 

ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן שנאמר 
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כו'. אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון ֶנָך" "ְוָאַסְפָת ְדגָ 

 בן יוחי ולא עלתה בידן.

שין רצונו וך יתכן לומר שהפסוק של "ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך" מדבר כשאין עיא ר,עייש להו

ֶוה "ְוָהָיה ַאם ָשֹמַע ַתְשְמעו ֶאל ַמְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנַכי ְמצַ בה של מקום, הרי נאמר 

 ְדָגֶנךָ  ְוָאַסְפתָ "ְוָנַתַתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבַעתֹו יֹוֶרה וַמְלקֹוש נאמר  ועלכו'", ֶאְתֶכם ַהיֹום 

ֶתם א עושין רצונו של מקום, נאמר "ַהָחְמרו ָלֶכם ֶףן ַיְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסרְ לם באוכו'. 

 ְוָחָרה ַאף ה' ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָחַמַים. ָלֶהם ַוֲעַבְדֶתם ֱאֹלַהים ֲאֵחַרים ְוַהְשַתֲחַויֶתם

 כו'".ְוֹלא ַיְהֶיה ָמָטר 

פרשת "והיה אם שיש ג' דרגות, ובודאי  ,עפ"ד התוספות שםהמהרש"א ומבאר 

אינן צדיקים ש ל כך,שעושין רצונו של מקום, אבל אין עושין רצונו כשמוע" עוסק כ

' לאהבה וגו'", מ"מ מדכתיב בהך פרשה גמורים, דהגם שנאמר "והיה אם שמוע וגו

בפרשת ו שנאמר דכם" כמו"בכל לבבכם ובכל נפשכם" ולא נאמר "ובכל מא

מיירי שאינן צדיקים גמורים, דהיינו שאינם שכאן משמע  ,"ובכל מאודך"ואהבת 

כמו שאמרו "יש לך אדם שחביב לו ממונו יותר מגופו", וצדיקים במאוד )בממון( 

 .עכ"ד ממון שאין מלאכתן נעשית על ידי אחריםולכן עונשן בדבר שב

 הנהגה לרבים והנהגה ליחיד

ומוסיף ה'נפש החיים' )שער א פ"ח בהג"ה( שהנהגתו של רשב"י אינה נוגעת 

להמון העם, כי אם ליחידים. ולכן פרשת "ואהבת" שנאמרה כולה בלשון יחיד, 

ים ככתבן ממש. ויחיד שיכול צריך לקיים "לא ימוש ספר התורה זה מפיך", דבר

 –ולכן שם נאמר גם "ובכל מאודך", והכונה בכל ממונך )כמו שאמרו בסוף ברכות( 

שלא לעסוק בפרנסה כלל. אבל פרשת "והיה" שנאמרה כולה בלשון רבים, הרי 

כאמור הרבים מוכרחים לעסוק גם מעט בפרנסה, ולכן בפרשה זו לא נאמר "בכל 

 מאודכם".

 האחרים. החילוקים את גם דאבות" "מילי בספרו זצ"ל מושקין מבאר הגרי"מ ג[ עפ"ז
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 מחודדין תורה דברי "שיהיו – לבניך" "ושננתם עה"פ אומרים א( ל, )קידושין חז"ל

 שלא נותנת, והדעת מיד". לו אמור אלא תגמגם, אל דבר אדם ישאלך שאם בפיך,

 לדרגה יעיג אז בתורה, רק ויעסוק העולם עניני כל יעזוב אם רק לכך, זוכה אדם כל

 "והיה" פרשת אבל "ושננתם", בה נאמר ליחידים, שמדבר "ואהבת" פרשת ולכן זו.

 שיהיו שכזו דרגה לחייב יתכן לא לרבים כי "ושננתם", בה נאמר לא לרבים שמדבר

 רק בה נאמר ולכן ודרגתו, ערכו לפי אחד כל אלא בפיהם, מחודדין התורה דברי

 "ולמדתם".

ודם תפילין ואח"כ תורה, מאחר שהחיוב של תפילין ולכן בפרשת "והיה" נאמר ק

הא מזמן קריאת שמע, וזהו זמן קימה לרוב העולם, נמצא שבעת שהאדם קם, כבר 

מוטל עליו חיוב תפילין עוד לפני שמחוייב לעסוק בתורה. ולכן בפרשה זו שמדברת 

לרבים הסדר הוא, תפילין ואח"כ תורה. לא כן פרשת "ואהבת" שכאמור מדבר 

ידים, והם יחידי הסגולה אשר משימים לילות כימים לעסוק בתורה, ועומדים ליח

בבית ה' בלילות עוד לפני שהגיע זמן ק"ש ותפילין, נמצא שעליהם חל החיוב של 

 תורה קודם החיוב של ק"ש ותפילין, ולכן שם קודם נאמר תורה ואח"כ תפילין.

 okmail.co.il@5322906לתגובות8 
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג ןאהר הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 מצוות שאדם דש בעקביו

יָך קֶ ֱאלֹ  ד'ַמר ְוָהָיה ֵעֶקב ַתְשְמעּון ֵאת ַהַםְשָפַטים ָהֵאֶלה ּוְשַמְרֶתם ַוֲעַשיֶתם ֹאָתם ְוָש 

היה עקב תשמעון. ו :רש"יוב יב( )ח, ְלָך ֶאת ַהְבַרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר ַנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך:

 .ת קלות שאדם דש בעקביו תשמעוןואם המצו

מדוע ההבטחה מתייחסת דווקא למצוות קלות שאדם דש בעקביו וכי  ,יש לבאר

לא היה ראוי יותר להבטיח שכר רב שכזה על מצוות גדולות ומיוחדות. ועוד, אם 

ם אם הקב"ה נשבע לאבותינו שינהג עמנו בחסד הרי הבטחתו אינה חוזרת ריקם וג

. כי כל דבר שיצא מפי הקב"ה לטובה אינו חוזר בוהריעו מעשיהם הרי קיימא לן 

 )ברכות סג', ב(

לת לך רצה לתרץ מה שנאמר אשר נשבע לאבותיך. יבמובכלי יקר במקום פירש8 

והלא השבועה לא היתה על תנאי, ואף אם לא יהיו זוכים וכי בעבור זה לא יקיים 

י כ לךזכה אז ישמור ה' את השבועה אבל לא ה' את השבועה, אלא שאם לא ת

( ואם 'י', , או כדרך שאמר למשה ואעשה אותך לגוי גדול )שמות לבלדור אחר םא

 .לדור זהתזכה ישמר לך הבטחתו 

 גדלות המעשים הקטנים

והענין הוא שכאשר עומדים בפני האדם נסיונות גדולים גם הכוחות שהוא מקבל 

אך כשיש לו נסיונות קטנים אין הם מקבלים את לעמוד בהם גדולים הם במקביל, 

תשומת הלב הראויה וממילא יתכן שדווקא בהם לא יעמוד, מצינו כעין זה בגמרא 

, דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא)כתובות לג, ב( 

כלומר בניסיון של כבשן האש עם כל הקושי העצום יכלו לעמוד, אך בניסיונות 

 ותר אך מרובים אולי לא היו עומדים.קטנים י

 גדלותהמעשים מאשר לפי  ריבויועוד, דרגתו של האדם נקבעת יותר על ידי 

המעשים וכאשר עושה מעשים טובים מרובים מתעלה ומתחזקת ונקבעת בזה 
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דרגתו הרוחנית כידוע דברי הרמב"ם )אבות פרק ג' משנה ט"ו( וכן כתב המהר"ל 

צדקה בסכום קטן פעמים רבות מאשר לתת את כל )נתיבות עולם( שעדיף לתת 

הסכום יחדיו, מכיון שכל נתינה ונתינה מחזקת את כוח הנתינה שבאדם ומרגילתו 

להיות נדיב לב. משל לטיפות המים שכל טיפה וטיפה משפיעה עוד ועוד עד 

ששוחקת את האבן, מה שלא היה יכול להיעשות על ידי אותה כמות של מים 

בת אחת. מכיון שכך אין פלא כי דווקא בעבור מצוות שאדם דש אילו היתה באה ב

 "ושמר ד' אלוקיך לך את הברית ואת החסד".בעקביו יזכה ל
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם

 אלוקיך ה' ְוָשַמר ֹאָתם ַוֲעַשיֶתם ּוְשַמְרֶתם ָהֵאֶלה ַהַםְשָפַטים ֵאת ַתְשְמעּון ֵעֶקב ְוָהָיה

 )ז, יב( ַלֲאֹבֶתיךָ  ַנְשַבע ֲאֶשר ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְבַרית ֶאת ְלךָ 

 אמר עושים. שאנו המצות שכר לנו נותן את במדרש )דרבים רבה ג א( "אימתי

 אבל עכשיו, אוכלים אתם מפירותיהן עושים שאתם מצות הוא ברוך הקדוש להם

תשמעון" ובחז"ל  עקב והיה בעניניו קרינוש ממה מנין לכם נותן אני בעקב שכרו

 .ב אמבואר שלא כל המצוות יש להם פירות בעוה"ז

ויש לעיין חדא מדוע באמת ברוב המצוות עכ"פ לכו"ע אין שכר מצוות בעוה"ז 

והשכר שמור רק לעוה"ב. ועוד מה שייך במצוות "קרן" ו"פירות" מה החילוק 

שקרן אין בעוה"ז אבל פירות עכ"פ ביניהם. והיותר קשה במה השתנו מצוות אלו 

 יש גם יש.

 עולם העשיה ועולם הגמול

ידוע הביאור מדוע אין שכר על מצוות בעוה"ז כיון שהשכר הוא כל כך רב אי 

אפשר לשלם עליו כלל במטבעות של עולם הזה. וודאי שזה אמת והוא פשטות 

 ניתין(.הדברים וכ"כ המהר"ל בחידושי אגדות בקידושין )לט8 ד"ה ומתרץ מת

אך יש בזה עומק נוסף, והוא ע"פ מש"כ מהר"ל )תפארת ישראל פרק ס, עיי"ש 

בלשונו הנפלאה איך שביאר זאת( ביאור דבריו, כאשר חקק הקב"ה את צורת 

הבריאה נחקק שיש ב' עולמות שונים אשר לכל אחד מהם תכלית בפני עצמה, 

, והעולם השני הוא האחד הוא עולם העשיה שבו צוברים זכויות או חובות רח"ל

 עולם הגמול על מה שעשה האדם בעולם העשיה.

                                                
ובמשנה )פאה, א א( "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כיבוד אב ואם  א

( נשנו עוד ו' שאדם אוכל וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד כולם" ובשבת )קכא8

 פירותיהם בעוה"ז.
ואין סוברים כר'  -עכ"פ לפירותיהם  -דיש שכר למצוות בהאי עלמא  בפאהובפשטות אנו למדים את המשנה  ב

יעקב הסובר דשכר מצות בהאי עלמא ליכא. ועי' קידושין )לט8( חולין )קמב.( דמשמע שאין אנו סוברים כר' יעקב. 

צוות אין מקבלים עליהם שכר בעוה"ז וכדאיתא בעירובין )כב.( היום לעשותם ומחר לקבל ואעפ"כ מבואר שרוב המ

 שכרם, חוץ מי' מצוות המנויות במשנה פאה ובגמ' שבת.
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וחילוק זה בין העולמות גורר בעקבותיו חילוק נוסף, שעולם הזה כיון שמציאותו 

הוא פעולה למען עולם אחר בהכרח העולם הזה צריך להיות חסר, מחמת שכן 

ל עולם הוא הטבע שהפועל אינו מגיע לשלמות עד סופו, וכיון שכל מציאותו ש

 הזה למען העולם הבא בהכרח שהעולם הזה חסר בעצם.

, השלמות מצד הוא ומפני כן אי אפשר לקבל שכר בעולם הזה כיון ש"השכר

השכר". וכוונתו דכיון שהשכר ענינו שלמות אי  אל ראוי ואז, שלם הוא כאשר

 אפשר לתת אותו בעולם הזה החסר.

 ג. "קרן" ו"פירות"

חילוק בין קרן לפירות, ומה נקרא קרן ומה נחשב עתה יש לעמוד על עניין ה

 עיקר וזה בוראו רצון שהיא עצמה לפירות. כתב מהר"ל )גבורות ה' פ"ו( "מצוה

 כמו וזהו לבריות הטוב נמשך הזאת המצוה מן וגם, הבורא רצון לעשות המצוה

 פירות". המצוה שעושה פירות

ה והכוונה בעשית מבואר מלשונו דשם "קרן" חל על הכוונה בעשיית המצוו

אך יש מצוות שאע"פ שתכלית עשייתם היא  גהמצווה היא לקיים רצון הבורא

לקיים רצון הבורא מכל מקום יש מהם טובה לבריות כמצות חסד כיבוד אב ואם 

 .דוכד' והנאה זו לבריות מכונה בלשון חז"ל "פירות"

הפירות  ובזה ביאר המהר"ל מדוע על הקרן יש שכר רק לעתיד לבוא משא"כ על

 וגמילות ואם אב כיבוד השכר הוא בעוה"ז דייקא. וכך כתב )שם בגבורות( "אבל

 הטוב ומפני, הזה העולם בענין הטוב בהם דבק תורה ותלמוד שלום והבאת חסדים

 הזה". בעולם פירותיהם אוכל בהם שייך, בהם נראה אשר הזה

יון שתכליתה כוונת דבריו, דעל חפצא של מצווה לא שייך לשלם בעולם הזה כ

להדבק בהקב"ה שהוא נצחי היאך אפשר לשלם עליה בדבר חולף של עולם הזה 

שהוא בעצם דבר גרוע ובר חלוף וכמש"נ, מה שאין כן הפירות אינם חלק מעיקר 
                                                

 ויש בזה אריכות גדלה בשיטת המהר"ל מה שנתווכח עם הרמב"ם והרמב"ן ואכמ"ל בסוגיא זו. ג
ר )חידושי אגדות, קידושין לט8( "כי העולם הזה אינו עיקר כלל ומדוע בחרו בחז"ל בלשון "פירות", כתב במקום אח ד

והעיקר הוא עולם הבא, ונחשב כמו פרי נגד עולם הבא". המכוון שכיון שהעיקר הוא העולם הבא והעולם הזה הוא 

ארעי ומפני כן דימו חז"ל לעץ שעיקר העץ הוא הגזע שהוא קיים לעד מה שאין כן הפירות שהם מתחלפים תמידים 

 וכ"כ בנצח ישראל פרק יט. .סדרם וזה דומה לעולם הזה שהוא בר חלוףכ
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המצוה ואדרבה השכר עליהם מגיע מחמת הנאה לבריות שמתקיימות בעולם 

 . ההזה, ולכן השכר על הפירות שייך בהכרח לעולם הזה

העולה מדברי המהר"ל שיש ב' טעמים מדוע על פירות משלמים בעולם הזה א. 

כיון שהנאתם מיוחסת לעולם בהכרח ששהשכר כביכול "נדבק" לעולם הזה מה 

שאין כן הקרן שכוונתה כלפי הקב"ה היא "דבוקה" בהקב"ה בעוה"ב. ב. כיון 

ה"ז. נמצא שתכלית ה"פירות" היא כלפי הבריות שחיות בעוה"ז השכר הוא בעו

 דבמה שאמר המהר"ל "דבק בהם הטוב בענין העולם הזה" כלול ב' עניינים. 

                                                
צרף לזה לשון מהר"ל בחידושי אגדות קידושין לט8 ד"ה אלא ודקדק בלשונו ככל מה שנתבאר, וז"ל8 "ולכך דוקא  ה

יך ]טוב[ לשמים וטוב לבריות יותר ראשון להיות אוכל פירות בעולם הזה מטעם אשר אמרנו, כי טוב לבריות שי

לעולם הזה ביותר שהרי הוא טוב לבריות שהם בעה"ז. לכך אף למאן דאמר שכר מצות בהאי עלמא ליכא, משום 

דסבירא לו דאין המצוה רק ענין אלקי אין יחוס לה אל עולם הזה הגשמי, סובר שבאלו המצות יש כאן תשלום שכר 

היינו שיהיה לו פירות בעולם הזה, והקרן בעה"ז כי עושה טוב בעולם הזה, וראוי לזה שעושה טוב בעולם הזה ו

 שהוא גוף המצוה שהיא אלקית בעולם הבא וזה מבואר". וע"ע נתיב החסד פ"ב דמבואר נמי ככל החזיון הנ"ל.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 החובה להכיר כי כל השפעתנו מאיתו ית'

 )ח, יז( ְוָאַמְרָת ַבְלָבֶבָך ֹכַחי ְוֹעֶצם ָיַדי ָעָשה ַלי ֶאת ַהַחַיל ַהֶזה

העוסק בתחושת 'כוחי ועוצם ידי', עוצמים אנו העוסק בתחושת 'כוחי ועוצם ידי', עוצמים אנו   נדמה כי כשאנו קוראים פסוק זהנדמה כי כשאנו קוראים פסוק זה

את עינינו ומעבירים לנגדם דמות של גנרל מהולל עטור דרגות ואותות, חייל את עינינו ומעבירים לנגדם דמות של גנרל מהולל עטור דרגות ואותות, חייל 

מתאגרף ששריריו הנפוחים משתרגים על פני מתאגרף ששריריו הנפוחים משתרגים על פני --ביחידה קרבית מובחרת, או מתאבקביחידה קרבית מובחרת, או מתאבק

כיפה וציצית איננו מדמיינים שם, וגם את כיפה וציצית איננו מדמיינים שם, וגם את   --גופו המחוטב. דבר אחד די ברור גופו המחוטב. דבר אחד די ברור 

  מובן.מובן.עצמנו, כעצמנו, כ

 האמנם?! ברשיעי קא עסקינן הכא?!

הבה ונצייר לעצמנו אדם, אשר בטובו מארח הוא פעמים רבות בביתו אורח, אדם 

חסר בית החי על טובם ועזרתם של הבריות. כאשר מגיע אורח זה לביתו, מאכילו 

בעל הבית, משקהו, מכבס את בגדיו, ואף מציע לו מיטה ללון בה. ברוב טובו לא 

הבית מהאורח דבר, ומשתדל הוא ככל אשר לאל ידו למלא את כל חוסך בעל 

 בקשותיו.

ביום מן הימים, שם בעל הבית לב, כי האורח שכח ככל הנראה מספר כללי 

התנהגות מינימליים. הוא רואה כיצד נכנס האורח למטבח, פותח את הארון 

רב והמקרר, ומוציא משם מחבת וביצה, קערה וירקות, ומכין לעצמו ארוחת ע

דשנה. כאשר ניגש האורח ליטול את ידיו, מצב ניקיונה של המגבת אינו מוצא חן 

בעיניו, והוא פונה אל ארון המצעים בכדי ליטול משם מגבת נקיה. אחר שסיים 

האורח את ארוחתו, גילה שחולצתו עוטרה בקטשופ, ואף כי חסר בית הוא, איננו 

א איפוא את ציקלונו הדל, מעטר הוא את מחלצותיו במיני צבעונים, נוטל הו

ומוציא חולצה להחלפה, כשאת חולצתו הישנה מכבס הוא במכונת הכביסה, ללא 

 אומר ודברים.

בשלב זה פקעה סבלנותו של בעל הבית, והוא קרב אל האורח תוך כדי שהוא 

מתאפק לכבוש את הזעם הגואה בו. אמור לי, הוא שואל את האורח, היש כאן 



 

 יחעמ'  -אספקלריא 

 

האורח, כלום סבור אתה אחרת?! ואם יש בעל לבית,  בעל לבית?! ודאי, משיב

מעלה בעה"ב את הטון, האין ראוי לפנות אליו טרם משתמשים בכל אשר לו?! 

האורח לא זכה להבין את השאלה. ראה, הוא אומר לבעה"ב, הרי אני מכירך ולא 

ממני לעוצם חסדיך וטוב ליבך,  עמהיום, ויודע אני נאמנה כי כל שאחפוץ לא תמנ

כ, למה לי לכל טקס השאלה, לקחתי את הנצרך לי בלא להטריחך באמירת הן וא"

 הן שוב ושוב, ובלא לייגע אותך בהגשת האוכל והמגבת, וכיבוס הבגדים.

שוטה, זעק עתה בעה"ב אחר ששוב כבר לא שלט בכעסו, וכי משום שהייתי 

ב ממלא כל מבוקשך יכול אתה לנהוג מנהג בעה"ב?! גם אם נהנה אתה מכל טו

הבית, חובה עליך לזכור כי ישנו כאן בעה"ב, ואין לעשות דבר בלא שאלת פיו 

 ואמר הן!

 אין די באמונה, חובה לחוש את הכרת הטוב

 בלבבךכאשר נדייק את לשון הפסוק בו פתחנו נראה כי התורה כותבת 'ואמרת 

 כחי וגו' ', מדוע כותבת התורה בלבבך, וכי להשמיענו שהכופר בלב בלבד גם הוא

 כופר הוא?!

אך נראה שאין הכוונה בזה רק לכופר האומר לי עולמי ואני עשיתיו וכחי ועוצם 

כן. אותו אשר בשכלו יודע  בלבבוידי עשה לי את החיל הזה, כי אם על האומר 

ומאמין הוא כי הכל מאת הבורא הוא, אלא שלליבו ולרגשותיו לא חדרו הדברים, 

 ופעל את כל הישיגיו.ותחושתו היא כאילו והוא זה אשר עשה 

דומה הוא לאותו האורח אשר אף שבעה"ב אינו מונע ממנו דבר, ישנו דבר אחד 

ההכרה כי הוא בעה"ב! בורא העולם משפיע עלינו שפע  -אותו לעולם לא יוותר 

 זכרו כי אני הוא בעה"ב והתנהגו בהתאם. -טובה וברכה, אך זאת הוא דורש 

לו לחוש כאילו ומעניק הוא משלו לדל, כאשר דרך משל נותן אדם צדקה, אין 

אלא חובה עליו לחוש כי משל הבורא נטל ומשל הבורא נותן הוא, ואין הוא אלא 

 משיב הפקדון.
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חובה על האדם לחוש כי כל שניה, כל נשימה, וכל פרוטה, לא הגיעו אליו 

מאליהם ולא בכוחו, כי אם הבורא הוא שנתנם לו, ובמטרה מיועדת מראש לכל 

 טן כגדול.פרט, ק

 'הברכת המזון כדרך לקניית תחושת הכרת טוב 

 אחת מן הדרכים להגיע להכרה חושית זו, אף הוא בפרשתנו.

 '.על הארץ הטבה אשר נתן לךוקיך אל ד'ואכלת ושבעת וברכת את '

מצוה זו היא אחת משתי הברכות היחידות אשר חובתן מדאורייתא הוא. 

זו מיתר הברכות שחובתה מן התורה ולכאורה הדבר תמוה, מה נשתנתה ברכה 

 הוא?

ונראה, שהנה כאשר אדם שואף אויר לקרבו, האם חש הוא כי מקבל הוא עתה 

 דבר מה?! לא!

ומדוע? יתכן כי אחת הסיבות היא משום שהדברים האלמנטריים ביותר נתפסים 

אצל האדם כחלק בלתי נפרד מישותו ואינו חש כי למעשה קיבל הוא אותם 

כול הוא אדם לערוך מסיבת הודיה מפוארת על ביתו החדש וכדו', מבורא הכל. י

 אבל הלחם?! הן עליו הוא עמל, והוא חלקו מכל עמלו!

אמנם על אף ש'על כל נשימה ונשימה תהלל קה' אין מברכים על האויר, זהו 

משום שהדבר אינו שייך במציאות, אך הלחם, דווקא עליו נצטווינו מהתורה לברך, 

ו חסרה תחושת ההודיה, וביותר שדווקא בו נוכל להתחזק ולחוש מפני שדווקא ב

חסד קל עליו לפרנסו  -כיצד אין לאדם דבר משלו, ואף הלחם אשר הוא אוכל 

 ולזונו.

הבה ונתבונן איפוא באמרנו ברכת המזון, בכך שכל חיינו פרנסתנו ומציאותנו 

 מאתו ית' היא, ונזכה להודות ולהכיר בטובה!
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ה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס הלכות שבת בפרש

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 מלאכת טוחן בדבר שאינו גידולי קרקע

ֹכת ֹאתֹו ָטחֹון ְוֶאת ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר ֲעַשיֶתם ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקְחַתי ָוֶאְשֹרף ֹאתֹו ָבֵאש ָואֶ 

 )ט, כא( ֹיֵרד ַמן ָהָהרֵהיֵטב ַעד ֲאֶשר ַדק ְלָעָפר ָוַאְשַלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ַהַמַחל הַ 

נתמקד הפעם במלאכת טוחן, ולשבר את האוזן נרכיב את הדיון על מאורע 

 המתואר בפרשת השבוע.

מבואר בפסוק שמשה רבינו טחן את העגל, הבה נדון, אילו היה המעשה בשבת, 

 האם היה מותר לטחון את העגל בשבת?

כת ושף אותו כדי ליקח הרמב"ם בפ"ז משבת ה"ה כתב וז"ל8 הלוקח לשון של מת

מעפרו כדרך שעושים צורפי הזהב הרי זה תולדת טחינה, עכ"ל, והובאו דבריו 

 במשנ"ב סי' שכ"א ס"ק מ"ה, מבואר שהיה איסור דאורייתא בטחינת העגל.

אלא שיש לעיין בזה מדוע לא התירו מצד שעפר אינו גידול קרקע, שהרי לגבי  

חשב כגידולי קרקע, ויש לעיין באם יש דיני סכך בסוכה, מבואר שמתכת אינו נ

 טוחן בדבר שאינו גידולי קרקע, ונביא את דברי הפוסקים בזה.

 דין טוחן בדבר שאינו גדולי קרקע

התרומת הדשן בסי' נ"ו דן אם יש טוחן בדבר שאינו גדולי קרקע, ולמעשה נקט 

ים, להקל רק בצירוף שיטות הראשונים ]בשבת דף עד8[ שסברו שאין טוחן באוכל

ולכך הכריע להתיר לחתוך בשר צלי לחתיכות קטנות, שהוא גם ראוי לאכילה וגם 

אינו גדו"ק, אך אסר לחתוך בשר חי לצורך אכילת התרנגולים, ומשום שאינו ראוי 

 לאכילה.

ובב"י בסי שכ"א סעיף ט' הביא את דבריו, וגם להלכה פסק בשו"ע שם להתיר 

בזה משום טוחן, וברמ"א שם כתב לחתוך בשר מבושל לחתיכות קטנות ואין 

שאסור לחתוך בשר חי משום שיש בזה איסור של אשווי אוכל בשבת, ובמג"א בסי' 
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שכ"ד סק"ח כתב שכוונת הרמ"א לדברי התרה"ד הנ"ל אסור מצד טוחן ומשום 

 שהבשר חי ואינו ראוי לאכילה.

וי אך הט"ז סק"ח והגר"א סברו שכוונת הרמ"א לאסור מצד איסור אחר של אשו

אוכלא, וכמבואר בגמ' בשבת בדף קנה. שיש איסור להכין אוכל למאכל בהמה, אך 

מצד טוחן אין בזה שום איסור, ומשום שלהלכה אין טוחן כלל בדבר שאינו גדו"ק, 

והובא שיטתם במשנ"ב שם ס"ק ל"ד, ולשיטתם צ"ע מדוע במתכת יש איסור טוחן, 

 הרי אינו גדו"ק. 

 ועפ"ז ביאור טוחן במתכתביאור מדוע יש טוחן בעפר, 

והנה, התוספת שבת בסי' שכ"א ס"ק י"ז התקשה הכיצד שייך לומר שאין טוחן 

אלא בגדו"ק, הרי בגמ' בביצה דף ז8 מבואר להדיא שיש טחינה בעפר, והרי לגבי 

הלכות סכך בסוכה, מבואר שעפר נחשב כדבר שאינו גדו"ק, וזו ראיה מפורשת 

 .שיש טוחן גם בדבר שאינו גדו"ק

ובנשמת אדם בכלל י"ז סק"ב כתב לתרץ, שעיקר הטעם שאין טוחן אלא בגדו"ק 

הוא משום שהאב מלאכה הוא בגדו"ק בטחינת חיטים, א"כ בכדי שהתולדה תהא 

דומה לאב צריך שגם התולדה תהא גדו"ק, אך במקרה שהמעשה דומה במהותו 

במלאכה, אלא לאב מלאכה, כו"ע מודו שא"צ שיהיה גדו"ק, שהגדו"ק אינו תנאי 

רק נצרך לצורך הדמיון לאב מלאכה, וכשהמעשה דומה מצד עצמו לאב מלאכה 

 א"צ שיהיה גדו"ק.

וממילא כתב שדווקא בחיתוך בשר לחתיכות קטנות הצריכו שיהיה גדו"ק, 

ומשום שמעשה חיתוך אינו דומה כ"כ לאב מלאכת הטוחן, אך מעשה של טחינת 

עשה דומה לגמרי לאב מלאכה א"צ עפר הוא מעשה גמור של טחינה, וכשהמ

 שיהיה גדו"ק, ]וכבר רמז לזה הפמ"ג במש"ז סוף סק"י, עיי"ש[.

ולפ"ז אפשר ליישב גם מדוע יש טוחן במתכת למרות שאינו גדו"ק, שמאחר ועצם 

המעשה דומה לטחינה, שהוא טוחן את המתכת כפי שטוחנים את החיטים, ולכך 

 חייב בזה לכו"ע גם כשאינו גדו"ק.
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 שהלמע

כל דברינו הנ"ל הם בשיטת הט"ז והגר"א שנקטו להלכה שאין כלל טוחן בדבר 

שאינו גדו"ק, אך הובא שבשו"ע וכן לשיטת המג"א ברמ"א מבואר שלא הקלו 

בטוחן בדבר שאינו גדו"ק אא"כ הוא ראוי לאכילה ובצירוף שיטות הראשונים 

 שסברו שאין טוחן באוכלים.

א את ביאור המג"א, אך בס"ק ל"ד הביא את ובמשנ"ב בסי' שכ"א ס"ק ל"א הבי

שיטת הט"ז והגר"א ולא הכריע, אלא שבסי' שכ"ד סק"כ הכריע כהמג"א, ומבואר 

 שלמעשה אין להתיר טוחן שלא בגדו"ק רק במקרה שהוא גם ראוי לאכילה.

ובנידון דידן עדיין יש לעיין, שהרי בפרשת כי תשא מבואר שמשה רבינו השקה 

העגל ]עיין ברמב"ן בפרשה שמבאר מדוע לא הוזכר דבר זה את בנ"י את טחינת 

בפרשתנו[, וא"כ יתכן שנעשה ראוי לאכילה עי"ז, אך לכאורה אין זה נחשב כדרך 

 אכילה, וצ"ע.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 קעיה"

 בענין "עירוב תחומין"

' וכדו' בכל מיני ישובים למיניהם, םאנשים שנופשים בשבתות ב'בין הזמנישאלה: 

 האם מותר להם לטייל מחוץ למקום הישוב?

אסור ללכת מרחק של יותר מאלפיים אמה מקצה העיר או מקצה העירוב תשובה: 

 )ראה ב'הרחב דבר'(.

ן הוא תקף גם כאשר האדם לא נושא האיסור הזה לא קשור לאיסור "טלטול", ולכ

 על עצמו שום משא.

והנה השיעור של 'אלפיים אמה', זה יוצא שיעור קטן מאוד )ראה ב'הרחב דבר'(, 

 ובלי שימת לב בקלות ניתן לעבור את השיעור, ולכן מאוד צריך ליזהר בזה. 

ה ומי שיצא חוץ לתחום, בין בשוגג ובין במזיד, אסור לו לזוז רק ד' אמות )רא

 פרטי הדינים בשו"ע סימן תה(.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

ֹום א( בתורה )שמות טז, כט( נאמר "ְשבו ַאיש ַתְחָתיו ַאל ֵיֵצא ַאיש ַמְמֹקמֹו ַבי

אלו ארבע אמות.  -ַהְחַביַעי", ודורשת הגמ' בעירובין )נא, א( "שבו איש תחתיו" 

 אלו אלפים אמה. -ו"אל יצא איש ממקומו" 

ינו שמקומו של האדם זה ד' אמות סביביו, ומדינא דרבנן לא ללכת יותר דהי

 ממרחק של אלפיים שנה )משנ"ב שצז, א(.
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ב( האלפיים אמה נמדדים מהבית האחרון בעיר אם הם סמוכים זה לזה, או 

במקום שהוא מוקף מחיצות מקצה המחיצה, וכל העיר נחשב כד' אמות )עי' פרטי 

 הדינים בסימן שצז(.

זה שיעור מועט מאוד, וע"ד מרן הגריש"א  –הנה השיעור של 'אלפיים אמה' ג( ו

מטר  749זצ"ל יש להקפיד על השיעור המקובל מעיקר הדין, שזה יוצא בערך 

 מטר עבור 'עיבור העיר'.  53ועוד כ ,בלבד

ד( ויש הרבה פרטים איך למדוד את האלפיים אמה )האם באלכסון, ובריבוע 

"ע סימן שסח(. ולכן יש ליזהר מאוד היכן נמצא סוף העיר, ראה בארוכה בשו

התחום. וכמו"כ כותב השו"ע )שצט ח( ש"אין סומכין אלא על מדידת אדם מומחה 

 שהוא יודע מדת הקרקע".

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות8 
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

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

  ס"ושא

 ישראל ארץ ישוב מצות גדר

 ַבַבְקָעה ֹיְצַאים ּוְתֹהֹמת ֲעָיֹנת ָמַים ֲחֵלינַ  ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ְמַביֲאךָ  ֱאֹלֶקיךָ ' ה ַכי

 ֹלא ֲאֶשר ּוְדָבש. ֶאֶרץ ֶשֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְוַרםֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוְשֹעָרה ַחָטה ּוָבָהר. ֶאֶרץ

 ַתְחֹצב הָ ּוֵמֲהָרֶרי ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ  ֲאֶשר ֶאֶרץ ָבּה ֹכל ֶתְחַסר ֹלא ֶלֶחם ָבּה ֹתאַכל ְבַמְסֵכֻנת

 ט(-)ח, ז ְנֹחֶשת

, לעולם לארץ לחוצה ישראל מארץ לצאת אסור(8 "ט, ה מלכים) ם"הרמב א. כתב

 יוצא וכן, לארץ ויחזור, הגויים מיד להציל או אשה לישא או תורה ללמוד אלא

 על מנשקין היו החכמים גדולי'. וכו אסור לארץ בחוצה לשכון אבל. לסחורה הוא

 אדם ידור לעולם'. וכו עפרה על ומתגלגלין אבניה מנשקיןו ישראל ארץ תחומי

 שרובה בעיר ואפילו ל"בחו ידור ואל גויים שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ

 לשאר מבבל לצאת אסור כך, ל"לחו מהארץ לצאת שאסור כשם'. וכו ישראל

 במנין ע"בפנ כמצוה י"א ישוב מצות את מנה לא מ"הר ואמנם'". וכו ארצות

 .המצוות

8 וכתב( לדעתו מ"הר ששכח העשין בשכחת) זו מצוה מנה ן"הרמב ואמנם

 ליצחק לאברהם לאבותינו ויתעלה יתברך האל נתן אשר הארץ לרשת שנצטווינו"

 במדבר) להם אמרו והוא. לשממה או האומות מן זולתינו ביד נעזבה ולא, וליעקב

 אותה לרשת הארץ את נתתי לכם כי בה וישבתם הארץ את והורשתם( "לג

 כאמרו, אחרים במקומות זו במצוה הענין בזה ונכפל". הארץ את והתנחלתם

 להם אותה ופרט", לאבותיכם נשבעתי אשר הארץ את ורשו באו( "א דברים)

 ביד ולא בידם אותה נניח לא הארץ אבל'. וכו ומצריה בגבוליה כולה זו במצוה

 להם והלכו מפנינו הםה האומות ברחו אם וכן. הדורות מן בדור האומות מן זולתם

 אחרי וכן. שבטנו בה ולהושיב המדינות ולכבוש בארץ לבוא אנחנו נצטווינו', וכו
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 ולכבוש הארץ את לעזוב שבטינו כ"אח רצו אם, הנזכרים העממים את הכריתנו

, רשאין אינם, המקומות מן וזולתם אשור ארץ את או שנער ארץ את להם

 המצוה כי תבין, לכבוש יהושע מלחמת וממאמרם. ובישיבתה בכיבושה שנצטוינו

 והיא בה מפליגין שהחכמים המצוה כי אני ואומר'. וכו' וכו בכיבוש היא הזאת

 הזה ע"ממ הוא הכל, בה שאמרו גדולות הפלגות זה וזולת' וכו ישראל ארץ דירת

 יחיד כל בה מתחייב לדורות ע"מ היא כ"א. בה ולשבת הארץ לרשת שנצטוינו

( כט, יב ראה) ספרי ולשון. הרבה במקומות בתלמוד כידוע. גלות בזמן ואפילו ממנו

 נתן' ור יהושע' ר אחי בן חנניה' ור חרש בן מתיה' ור בתירה בן יהודה ברבי מעשה

 עיניהם את וזקפו ישראל ארץ את וזכרו לפלטיא והגיעו לארץ חוצה יוצאין שהיו

 ושמרת בה וישבת וירשתה" הזה המקרא וקראו בגדיהם וקרעו דמעותיהן וזלגו

 .ל"עכ", שבתורה המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבת אמרו", לעשות

 מצות אך8 "כך הללו ן"הרמב ד"ע' כ( ו"ש' סי) וקציעה במור ל"ז ץ"היעב ורבינו

 עלינו היא מלך גזרת, ן"רמב כ"כמש", בה וישבתם" היא תורה של ע"מ י"א ישוב

 ולשבת לשכנו בחר אשר היא' ה נחלת יכ גלוי הטעם גם מה, טעם צריכה ואינה

 ז"בזה לה העולה כל הלא, בעצמך והגע'. וכו שולחנו מעל להגלות ולא עליה בניו

 לו א"שא, בארץ התלויות מצוות לקיים בשביל דעתו ואין בארץ קרקע לו אין סתמו

 למר ליה חס, עתה הארץ ישיבת בטלה זה בעבור האם. ל"בחו כמו שמה לקיימם

 ודאי אלא'. וכו, מאד' ית לפניו החביבה זו ממצוה י"בנ לב להניאו הכי למימר

 שמו, ארצו ליישב עלינו היא מלך מצות, עומדת במקומה ישיבתה מצות לעולם

 שהיא עתה גם מה. מלך הדרת עם וברוב, עם בלא מלך אין, ביחוד עליה נקרא

", קיימהל עליה יכול עצמו המוצא על הוא גדול היותר החיוב בניה מבלי שוממה

 דמשום למדים אנו ן"הרמב' ד מעצם הלא מ"מ, מלך גזירת דהוי דכתב ואף. ל"עכ

, בישיבתה מוסיפים הרי בארץ שיושבים י"דע, בה לישב הצטווינו הארץ כיבוש

 לו דהוקשה מפני הוא מלך דגזירת נקיט רק, לזה נחית ל"ז ץ"היעב דגם וכנראה

 דגזירת ל"י ז"וע, בה התלויות צוותהמ לקיים ארווחנא לולי, לכבשה צריכים אמאי

 המחברים להבנת צ"וא'. )ית המלכים מלכי מלך של פלטרין לכבוש היא מלך
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 אינם י"בא קרקע להם שאינם דאלו ץ"היעב כ"במש ת"צ וכן(. ל"ואכמ, בדבריו

 מצוות בשופי מקיימים אנו, קרקע לנו שאין פ"דאע אנן חזי ופוק, מצוותיה מקיימים

 .ע"וצ, י"בא הנוהגות המצוות יתרו ושביעית מ"תרו

 אלא, דירה מצות בשביל אינה" י"א ישוב מצות דעיקר' כ'( ר' סי ג"ח) ץ"והתשב

' שכ( א, צא) ב"בב ם"הרשב דעת נ"וכ". שם הנוהגות בארץ התלויות מצוות בשביל

 ל"דס ומוכח. המצוות מן עצמו שמפקיע מפני ל"לחו י"מא יוצאין דאין ס"הש ד"ע

 חיוב דאיכא מפני ולא מצוותיה לקיום נועדה י"בא הישיבה תדמצו ץ"כהתשב

 .ל"ז ן"הרמב' וכד, גופא הישיבה בעצם

 י"לא לעלות דכופין' כ ז"מ' סי א"דבח', לכאו סתירה מצינו ט"המהרי ובדעת

 י"לא לעלות שכופין נקיט ח"כ' סי ב"בח ואילו בה התלויות מצוותיה קיום לצורך

". בה וישבתם"ד מקרא דנילף ן"הרמב' שכ יבתהיש מצות ועצם הארץ קדושת מצד

 את כופה האיש אמאי כ"א, בארץ התלויות המצוות מצד שהחיוב נ"א שהרי

 מצוות לקיים אשה ביד סיפק אין והרי'. ב י"ק וכבכתובות, לארץ לעלות האשה

, ט"המהרי ד"ע המפרשים עמדו וכבר. בעלה קנה אשה שקנתה מה שכל כיון אלו

 בארוכה( מסאטמר ל"זצ ב"ט י"למהרי) משה ויואל' ובס שם וקציעה במור' עי

 המצוות לקיים ממנה מונעים האשה קניני האם בענין כ"במש ע"יל וכן. )רבתא

 טבל מאכילת בזהירות מחוייבת קנינים בלא גם שהרי ת"וצ. בארץ התלויות

 הנוהגות ההפרשה מצוות לעצם דכוונתו ואפשר. י"שבא איסורים ושאר ושביעית

 (.בעליםב רק

 כ"כו יתיישבו פיה שעל, זו חביבה במצוה חדש גדר אומר הייתי דמסתפינא ולולי

 וסגולותיה ה"הקב של ארצו היא י"וא דמכיון והוא, והפוסקים הראשונים מדברי

 בתבל ביותר והמשובח המועיל המקום היא אזי, מפז מסולאות קדושתה ומידת

 דהיושב ונמצא(, בה התלויות וותהמצ לקיום דוקא ולאו) התורה מצוות כל לקיום

 .והבן ק"ודו, והידור מעלה ביתר המצוות יתר כל לקיום כהכשר הוי בה

 נפרז הארץ מצב8 "כך( ה"ע א"ח א"קוב) באגרותיו' כ ל"זצ א"החזו מרן והנה

 ם"הרמב י"ע הוכרעה י"א ומצות, חלילה ל"בחו מהגלות גרוע ואינו, כידוע מרחוק
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' וחזי". לעלות ה"זללה" חיים חפץ"ה שאף כמה עד דועוי, פוסקים ושאר ן"והרמב

, מצוה היא מ"להר וגם שיטה בחד אזלי ן"והרמב ם"שהרמב ל"ז א"להחזו ל"דס

 .מצוותיו במנין מ"הר מנאה לא אמאי ע"צ כ"וא

 אלא ע"בפנ כמצוה אינה אך, היא ומצוה נ"דאה, היטב הדברים יומתקו ולדברינו

 ומצוה, ישיבתה י"ע התורה מצוות כל לקיום לסייע, כללית שמטרתה מצוה הינה

 .ם"הרמב מצוות במנין נמנית לא שכזו כללית

8 ל"וז' כ( ב,קיג ופסחים ב,לב שבת' )התוס דהנה. ד"בנדו הערה בזאת ב. וארשום

 וכי( א,יד) דסוטה ק"בסופ כדאמר, יום בכל עליו ולברך טלית לקנות טוב אך"

 על יתקיים, לקיים שאוכל מצוה שהמ אמר אלא. משה רוצה היה מפריה לאכול

 לישב ע"מ דאיכא ן"הרמב דלדעת, משה בויואל ל"ז מסאטמר הגאון והקשה". ידי

 הרי ומשה, זו מצוה קיום בשביל לארץ לעלות ישראל נתחייבו כבר כ"א בארץ

, טלית לקניית דומה ז"אי כ"א, י"א ישוב במצות ולהתחייב ישראל ככל להיות רצה

 ל"ס לא' דהתוס ל"דצ אלא. טלית לו כשאין ציצית ותבמצ כלל חיוב שאין

 .ד"עכ, ן"כהרמב

 ב"ט י"מהר שאלת בישוב פתח לנו ותפתח שאפשר, מעניינת בהערה ונתבוננתי

 קודם תמו חייו ושנות שנים כ"ק יחיה שמשה נקצב אם דהא ע"יל דהנה. הנזכרת

 זמן כמה' כאול, י"לא להיכנס לו מורה היה' ית ה"הקב אם גם כ"א. לארץ כניסתו

 א"שליט מאיר ש"הגרא ידידי ודודי? לה נסתיימה חייו קצבת והרי, חי היה משה

. לכשעצמו ונפרד הוא אחר חשבון י"בא השנים שחשבון ל"חז' ד שנודעו השבני

 משה דאם אפשר כ"וא. י"בא שוב להינשא שיכולה קטלנית אשה גבי וכדמצינו

 .מ"ולק, רבות שנים עוד חי היה י"לא נכנס היה

 רבים והנה. טפי בארץ לחיות יוכל לא ה"דמשרע נמצא אזי, כן דלא נ"א אולם

 ד"שהו וכפי, בה ובמגורים בדיורין רק מתקיימת י"א ישוב שמצות' כ מהפוסקים

 כ"א, שם ע"ונלב' א ליום רק נכנס היה משה דאם ונמצא. ש"עי, דקייטא שלהי' בס

 ח"ל אחד ליום שדיור סתברשמ ומפני, י"א ישוב מצות ה"בלא מקיים היה לא

 במצוות להתחייב כדי י"לא להיכנס רצה דמשה' התוס' כ כ"וע. זה לענין כדיור
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 מ"נפ אזי הדברים כנים ואם. י"א ישוב מצות קיום משום ולא בה התלויות

 לא, בה לגור מ"ע י"בא למיתתו סמוך לדור ובא למות הנוטה שחולה, להילכתא

, כן דלא ל"י מ"ומ. לדיורין ח"ל יומיים או ליום רהשדי כיון, י"א ישוב מצות יקיים

 בשלהי כ"ומש. )לדיורין נחשב שפיר', ה פ"ע אלא ביה תליא לא דמיתתו דכיון

 מדין, הוא אחר דמדין ד"נלענ, י"בא והקבורה המיתה קודם מגורים בענין כתובות

ג הרה" אהובי וגיסי(. הארץ ישוב משום ולא, י"בא והקבורה ההסתלקות חשיבות

 .פ"ויל ש"עי', א' ח ב"בב לסוגיה הארני א"שליט שוגרמן צבי יצחק רבי

 על -8 וכדלהלן, וכלל כלל עימדי הסכים לא א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ואמנם

. "כשהגיעו רק היא המצוה"8 ל"בזה א"שליט רבנו יישב משה הויואל שאלת עצם

 ובמה -[. ש"עי, יוראיות לפום לזה וסתר לזה נחית שם משה ויואל' בס ואמנם]

 והרי משה יחיה שנים כמה, י"לא הכניסה אי גזירת שנתבטלה יצוייר דלו ששאלתי

 מבואר ושם, '"א' נ יבמות יעויין"8 א"שליט רבנו' כ, חייו שנות קצבת נסתיימה

 ל"שמספק ובדבר -. הקצובות שנותיהם את ה"הקב להם מאריך לזה דהזוכים

 השיב, י"א דישוב ע"מ מקיים האם, בה לדור י"לא ובא, היום שימות היודע בחולה

 ."שמקיים ודאי"8 א"שליט רבנו
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צ בעיר "רב ומו, הרב יוסף צברי/  ויצבור יוסף

 שלחן מלכים ועוד, ס ויען יוסף"אלעד ומח

 ואבירם דתן עונש

 )ו, יא) 'וגוְוַלֲאַביָרם  ְלָדָתן ָעָשה ַוֲאֶשר

חלוקת קורח, רק בשמם של "דתן להבין, מדוע נקט כאן הפסוק המדבר על מ יש

ואבירם" שותפיו למחלוקת, ולא הזכיר את מנהיג המחלוקת בעצמו, קורח, וכל 

 שאר כל עדתו, שאף הם נענשו באותו מעמד?  

 דתן ואבירם נשארו מן הרשעים

דברי מה"ר יחיא בשירי זצ"ל, מגדולי חכמי  ל פיונראה לבאר זאת ע שובה8ת

רשע( הביא דבר נפלא, ונראה שמקורו מדברי  תימן, שבפירושו להגדה )בד"ה

 מדרש חז"ל שהשתמר עמו, וז"ל8 

"ודע שהיו במצרים  רשעים שהיו מתעצמים שלא יצאו ממצרים והיו מלעיגים 

על משה ואהרן והביא הקב"ה עליהם דבר גדול והתפללו עליהם משה ואהרן, 

ירם שני רשעים , נשאר מכולן דתן ואבדוגמא מהםואמר לו הקב"ה אני משאיר לך 

גמורים שהיו נגדם כשהיו ישראל במדבר עד אשר בלעתם הארץ וכל אשר להם 

, )משלי יא( "טפם ונשיהם ולא נותר להם זכר, ועליהם נאמר "ובאבוד רשעים רנה

 כלומר שבאבוד המקולקלים ומיתתם תועלת שניצולים מניזקיהם" עכל"ק.

 לא רצו ליכנס לארץ –סיבת המחלוקת 

ה שבא כאן למד את בני ישראל, כי מי שלא רוצה להיכנס לארץ לפי זה, נרא

ישראל, למרות הכל בסופו של דבר לא יכנס אליה, ולכן דתן ואבירם, 

, למרות כל רחמי ה' להשאיר אותם ץ ישראלכנס לארישמלכתחילה לא רצו לה

בחיים זמן מה, ולמרות כל מה שגרמו, כאשר הגיעה סאתם, התחברו הם לקורח 

משה, למרות שהם בכלל משבט ראובן ולא היו מיועדים למלוכה, והיו  לחלוק על

בגדר "עובר מתעבר על ריב לא לו", ונענשו מיד, ובסופו של דבר לא נכנסו לארץ. 



 

 לאעמ'  -אספקלריא 

 

ושמא משום כך מדגיש הפסוק  כאן את יחוסם8 "בני אליאב בן ראובן", ללמדנו 

 . נענשו ל זאתשלא היו שייכים כלל לשבט לוי ולמחלוקתו, ובכ

 דתן ואבירם היו הגורמים –תירוץ ב' 

ועוד יש לתרץ בזה, בהקדים שאלה נוספת מפרשת קורח, והיא, מדוע כאשר ציוה 

להתרות ולדבר רק  משההקב"ה "העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם", הלך 

 עם דתן ואבירם ולא עם קורח. 

הק' בפרשת ויש לבאר, כי מעשיו של משה כאן הם כראיה לדבריו של האוה"ח 

ם בכל מחלוקת קורח, יפנחס, כי דתן ואבירם הם היו הגורמים והמתסיסים העיקרי

 וזה לשונו שם8             

, כי שהן הנה היו סיבה לכל מעשה קרח"ונראה כי לא בא הכתוב כאן אלא לומר 

יחפוץ ה' לפרסם הרשעים שהם סיבה לרשע הנעשה, והוא אומרו הוא דתן וגו' 

פירוש את אחרים על ה' ומשה עבדו, וכן פרש"י, הא למדת שהם  אשר הצו וגו'

, והגם שאמר ואפשר שגם את קרח הם החטיאוהוהמחטיאים העדה הנועדת, 

הכתוב ויקח קרח שנראה שמעצמו עשה, אפשר שהיה למה שקדם לו מהם 

ולעולם הם הצו אותו. ואומרו ותפתח וגו' אחר שהדברים כבר כתובין בפרשת 

 הם היו סיבה למאורעלומר שגם בליעת קרח ואכילת האש ר"ן איש קרח, נתכוין 

מתחלה ועד סוף, הא למדת שהגם שנקהלו היהודים על משה ועל אהרן היו 

 ". חוזרים בהם אם לא היו ב' הרשעים

 משה השתדל לרצותם

כי האיש משה לא היה  וזה לך האותומוסיף הרב ומבאר את ענין פסוקינו8 "

וישלח משה לקרא לדתן וגו', וכתיב )שם  ז, יב(דכתיב )ט משתדל לרצות אלא להם

כה( וילך משה אל דתן וגו' שהרגיש שבהם הדבר תלוי, מעתה נפשות כל המתים 

 תלויים בב' הרשעים ההם" עכ"ל. 

מעתה יבוארו דברי הכתוב על נכון, ושמא זאת אף כוונת האוה"ח הק' עצמו 

ב למשכן קורח" והודיעו הקב"ה כי וה משה "העלו מסביושנצט ף על פיבדבריו, שא
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אף קורח יהא בין הנענשין, לא ראה משה צורך ללכת אל קורח במיוחד ולהזהירו, 

כי ידע משה שקורח יסתכל אז במתסיסיו ומעמידיו דתן ואבירם, לראות מה 

דעתם, ולכן הלך משה רבינו מיד אל שורש הבעיה של כל מחלוקת זו, הם דתן 

, ידע כי לא תעזור עוד התראתו אצל ון  שלא שמעו לואבירם ובהם התרה, וכיו

 האחרים, ונענשו כולם. 

והשתא לפי דברים אלה יבואר גם הכתוב כאן בפרשת עקב, שהטעם שהזכיר 

הכתוב רק "ואשר עשה לדתן ולאבירם" ואת עונשם, ולא הזכיר את קורח ועדתו 

פיכך קרא את ועונשם, הוא לפי שדתן ואבירם היו העיקרים במחלוקת קורח, ול

הגורמים המתסיסים, הם דתן ואבירם, ולפיכך הזכיר הכתוב  ל שםמחלוקת קורח ע

 רק אותם. 
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

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

  הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

"נ מי' הראשונים, שהיא רמז למעלת ההליכה לביהכ

 ממצוות הקלות שאדם דש בעקביו

יָך קֶ ֱאלֹ  ה'ָשַמר ְוָהָיה ֵעֶקב ַתְשְמעּון ֵאת ַהַםְשָפַטים ָהֵאֶלה ּוְשַמְרֶתם ַוֲעַשיֶתם ֹאָתם וְ "

 )ז, יב(" ְלָך ֶאת ַהְבַרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר ַנְשַבע ַלֲאֹבֶתיךָ 

 עקבי עון רע בימי אירא למה" כתובהאמר שהו ז (,'א מןסי תנחומא) מדרשב   

 שש שבה לישראל תורה שנתן ה"הקב של שמו יתברך(, ו ,מט תהלים) "בניויס

 אלא, בהן משגיחין אדם בני ואין, וחמורות קלות מצות עשרה ושלש מאות

 מיום מתירא היה דוד לכך, קלות שהן כלומר, עקבותיהם תחת אותם משליכים

 שהן שבתורה החמורות המצות מן מתיירא איני העולמים רבון אומר והיה, הדין

 אם עשיתי אם, מהן אחת על עברתי שמא, הקלות מן מתיירא אני ממה, חמורות

 לכך, חמורה כבמצוה קלה במצוה זהיר הוי אמרת ואתה, קלה שהיא מפני, לאו

 ", ע"כ. רע בימי אירא למה" אמר

וד יכלול "עון עקבי יסובני". שבא להזהיר וברבינו בחיי כאן הוסיף ע"כ בזה"ל8 ע   

על אותן מצוות שהוא חייב לפסוע בהן, והן פסיעות של מצוה, כגון ללכת אל בית 

הכנסת ולבית המדרש ולבקר את החולים וכו', כל אלו מצוות של פסיעות ושכרן 

גדול, וכבר אמרו רבותינו ז"ל שאפילו בשבת מותר לו לרוץ לבית הכנסת, שנאמר 

יא, י( "אחרי ה' ילכו כאריה ישאג". ואם אינו מקיים מצוות אלו של פסיעות  )הושע

 עון עקבי יסובני ליום הדין, זהו עון עקבי יסובני, עכ"ל.

ועפי"ד י"ל עוד, דבא להזהיר עוד על מעלת "השכמת בית הכנסת" להיות    

יא מעשרה הראשונים, שהיא מהמצוות הקלות שאין בני אדם משגיחין בהן, וגם ה



 

 לדעמ'  -אספקלריא 

 

והיינו שאתם  -ממצוות התלויות ברגליים. ולזה אמר "והיה עקב תשמעון וגו'" 

 מדקדקים אף במצוות שברגליכם, אז תזכו לכל הברכות שנאמרו בפסוקים אלו.

 

שוב מצאתי בספר 'ישועות שמשון' )ח"א דף ג ע"א בדרוש לפ' שקלים( להגאון    

"א בק"ק ווילנא(. דג"כ רמז רבי ישעיהו שמשון ש"ס זצ"ל )מגיד מישרים דגחש

ל "זחנבין את דברי  ,ובאלה הדברים למעלת עשרה הראשונים בפסוק זה, וז"ל8

 הלמ ,, אשר לכאורה יפלא דבר"תשמעון והיה עקב״בהתחילם לדרוש פרשת 

לת הפסוק כתיב חד, היינו בהתחיללשון י שינתה התורה בפסוק זה מלשון רבים

בלשון  "אלהיך לך ׳ר המוש״בסוף הפסוק כתיב ו ,רבים בלשון "והיה עקב תשמעון״

תורה ה ולשמוע את משפטי 'ד את החי רק בעבודת כל ישראל ביכ ,היינו .יחידי

ד, אז חי דות כל האומהחבהשתתפות והתא -לשמור ולעשות אותם בעבודת רבים 

. כולה בעצמו כאלו קיים כל התורה ,ה שכר לכל איש ואיש מישראל״יתן הקב

בבית  לעולם ישכים אדם להיות מעשרה ראשונים״ )מז, ב(רכות ב ס'כדאיתא במ

ל "נה ה הפסוקרילה התוחולכן הת ,ובעבור זה נוטל שכר כנגד כולם ",הכנסת

 , עכ"ל.ידחבלשון רבים וסיימה בלשון י

 זוכים לנו"ן שערי בינה

והנה בצוואת ר"א הגדול הנקראת 'ארחות חיים' )שהיא המקור הקדמון ביותר    

י' הראשונים( מבואר, דמקור מעלת עשרה הראשונים נלמד מהפסוק "אני למעלת 

יז(, ולכך כתיב "ימצאונני" בב' נונין לרמז  ,משלי חאוהבי אהב ומשחרי ימצאונני" )

חמשים שערי  ,נו"ן יתירה ,נניוימצאששכרם כמאה. אכן ברש"י שם כתב, וז"ל8 

נים המשחרים להקביל את ולפי"ז יתכן לומר, דעשרה ראשו, עכ"ל. בינה אמציאנו

  פני השכינה זוכים לנו"ן שערי בינה.

וכן נראה מה'דמשק אליעזר' על ה'ארחות חיים' שם )דף מ"ח אות ז'(, שהביא    

 'ייםח אר מיםב'בפ מה שהאריך ״ר עבהד ע"ז את דברי רש"י הנ"ל, וכתב וז"ל8 ויובן

 ' שערי בינה, עכ"ל.נ-ים מכנמש נ״כביהב הבאים ׳לקים שיש ליחדהמאה  )תרומה(,
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בספר 'באר מים חיים', לא מצינו כן )הו"ד בספרנו 'ומשחרי ימצאונני' כרך  אכן   

אמנם בעיקר ב' עמ' לא, עה"פ "מה ה' אלוקיך שואל מעימך" ]להלן י, יב[, עיי"ש(. 

הדבר, יתכן שיש לרמוז כן גם לפי"ד ה'אור החיים' הק' כאן, עה"פ "והיה עקב 

אפשר שרמז באות נו"ן שישיג ויבין "ן יתירה דתשמעון, תשמעון", שכתב דנו

ומכיון שלהיות מי' הראשונים היא ממצוות שאדם דש  .דעכ" ,חמישים שערי בינה

 בעקביו, לכן מי שזהיר בזה זוכה לנו"ן שערי בינה.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

ני שנעשה גדול, ושבע כשהוא גדול האם חייב קטן שאכל לפ

 בברכת המזון שוב

 )ח, י( ָלךְ  ָנַתן ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶרץ ַעל יךָ קֶ ֱאלֹ ' ה ֶאת ּוֵבַרְכתָ  ְוָשָבְעתָ  ְוָאַכְלתָ 

האם חיוב ברכת המזון הוא על "האכילה", ולפי זה קטן שאכל בעודו  :לחקוריש 

ין חייב בברכת המזון מן התורה. או שחיוב קטן ושבע מאכילתו כשהוא גדול, א

הברכה הוא על "השביעה", שעתה אינו רעב,  ולפי זה כיון שעתה  הוא שבע חייב 

      בברכת המזון  מן התורה. 

"ואכלת ושבעת", מכאן למדו חכמים, )רמב"ם ברכות פ"א ה"א משנ"ב קפד ס"ק 

 . וכדי שיעור שביעהכב( שהחובה לברך ברכת המזון מן התורה היא רק אם אכל 

לאחר שהתחייב אדם בברכת המזון, קבעו חכמים וכן נפסק להלכה )שו"ע קפד 

 שאינו זמן כל ,שיעורו, ושבמעיו המזון שיתעכל עדה( שיכול לברך ברכת המזון 

 .אכילה אותה מחמת רעב

וחקר רע"א )הגהות לשו"ע קפו ב(, איך יהיה הדין בקטן שאינו חייב בברכת המזון 

רבנן, והתחיל לאכל בסוף יום האחרון של שנת היב',  וכשנכנסה שנת היג' אלא מד

 ונעשה גדול עדין שבע הוא מאכילתו שאכל כשהיה קטן. 

מעתה חקר רע"א בשתים,  אחד, האם באופן זה הוא חייב בברכת המזון מן  

התורה ואם כן יוכל להוציא אחרים ידי חובת ברכת המזון. ושתים, אף אם בירך 

לילה יהא חייב שוב לברך, לפי שעתה  הוא מחויב בברכת המזון מן קודם ה

התורה, וברכת המזון שברך בעודו קטן היתה מדרבנן ואינה פוטרת אותו להוציא 

 .זחיוב גדול ]הוא עצמו[ בברכת המזון מן התורה

                                                
 מהו שיעור שביעה, כתב שם המשנ"ב שנמדד כל כל אחד כפי ענינו  באכילה וראה להלן ו
ס"ק א ( שהעושה  קידוש  מבעוד יום, שהקידוש אינו אלא  והוכיח שם רע"א כן מדברי המג"א שכתב )או"ח רסז ז

מדרבנן, מכל מקום כתב המגן אברהם צריך לשוב ולקדש בליל שבת לפי שהקידוש שעשה היה  אך ומדרבנן ואינו 

יכול להועיל לחיוב קידוש מן התורה.  ואם כן אף כאן כל שסיבת חיובו הוא מתקנת חכמים אינו יכול להוציא את 

  עשה גדול שמחויב מן התורה.חיובו שנ



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

וביאור שורש הספק הוא, האם חיוב ברכת המזון הוא "על מה שאכל", אכילה 

ל  מקום נתחדש, שכל עוד שעדין שבע מאכילתו יכול הוא שיש בה שביעה, ומכ

לברך על האכילה שאכל, לפי שכל שעדין שבע, יש שייכות לאכילה שאכל לפני כן 

 ולכך יכול לברך עתה. 

לפי צד זה ש"האכילה" היא המחייבת בברכת המזון, אכילה שאכל הקטן אינה 

 מחייבת מן התורה בברכה ושוב לא יברך ברכת המזון. 

מנם אם נאמר שעיקר חיוב ברכת המזון אינו על האכילה אלא "על השביעה א

שיש לו מכח אכילתו", שאחר שאכל אינו רעב, ועל השביעה עליה נתקנה חובת 

ברכת המזון והאכילה הינה אמצעי שעל ידה נעשה שבע, ולפי זה כיון שעתה 

 ו קטן.שהוא גדול הוא ושבע מאכילתו ועליו לברך אף אם  כבר  בירך בעוד

ראיה לצד שעיקר החיוב הינו על השביעה ולא האכילה יש להביא מדברי  

החתם סופר )שו"ת או"ח סימן מט(, שחידש שאף שבכל התורה חיוב "אכילה" הוא 

בכזית", מכל מקום האוכל פחות מכזית ומרגיש  שבע מאותה אכילה חייב ברכת 

 לת ושבעת". המזון מדאוריתא וכתב שהוא בכלל מה שנאמר בתורה "ואכ

דבריו יתפרשו רק אם נאמר שמה שאמרה תורה "ואכלת" הוא רק אמצעי כדי 

שיהיה שבע, ולכך חידש שאף אם שבע אף בפחות מכזית חייב בברכת המזון. 

ולדבריו לכאורה, כל ששבע הגדול מאכילתו שאכל כשהיה קטן חייב הוא בברכת 

 המזון, שהכל תלוי הוא "בשביעה".

ם סופר נחלקו האחרונים, דעת המנחת חינוך )מצוה תל( ועוד אכן, על דברי החת

אחרונים, שחיוב ברכת המזון  תלוי ב"אכילה ובשביעה", ולכך כל שלא אכל כזית 

 שהוא שיעור אכילה אינו חייב בברכת המזון. 

ובדעתם יש להעמיד את ספיקת רע"א, שכל שנתקיימו התנאים גם של 

י בשביעה בלבד לחייב בברכת המזון "האכילה", וגם של "השביעה". האם ד

 מדאוריתא.
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  הביע דעתו בספיקת רע"א ,(וראיתי ה"ד טו סימן ח"או) בינה אמריאכן, בספר  

 ואכלת" לפי שחיוב ברכת המזון נאמר, כשהגדילהקטן  לברך חייב אינווכתב שקטן 

לכך בקטן לפי שהאכילה הינה ו ,חיובה בזמן שעל שלושתם להיות "וברכת ושבעת

     ודו קטן לא יברך שוב.בע

כתב בדינו של רע"א שברכת המזון עיקרה נתקנה  (ה אות כח סימן ח"או) א"ובחזו

 קודם נתגיירעל האכילה ולכך כתב שאין הקטן יכל לברך, ודימה דין זה לגוי ש

 לפי, לאחר שנתגייר התורה מן המזון ברכת לברך המזון שאף הוא אינו יכול עיכול

 . חיוב בני היו שלא בזמן תההי של אלו שאכילתם

אמנם בדעת רע"א שהסתפק דווקא בקטן ולא בגר שנתגייר, יש לעין לצד שחיוב 

 ברכת המזון הוא על השביעה, עדין יש הבדל בן דין "קטן", לבין "גר  שנתגיייר".

והוא מטעם, שאכילת גוי קודם שנתגייר אינה יכולה להצטרף לשביעה שלאחר 

ר שנתגייר כקטן שנולד", וא"כ קיימת בו מציאות חדשה שנתגייר, לפי הכלל "שג

המנתקת אותו ממציאות קודמת וכיון שכן שוב לא יכול לברך על השביעה על אף 

שנתגייר. אמנם קטן שהגדיל ועדין שבע מאכילתו, אף שאכל בעודו קטן ולא  היה 

  חייב מכל מקום  שייך  לומר שכל ששבע מאותה אכילה שייך שיברך עליה עתה.
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

 מי כתב את הלוחות השניות

 ָבָהר ֲאֵליֶכם' ה ַדֶבר ֲאֶשר ַהְדָבַרים ֲעֶשֶרת ֵאת ָהַראשֹון ַכַםְכָתב ַהֻלֹחת ַעל ַוַיְכֹתב

 ֵאָלי )י, ד(' ה ַוַיְתֵנם ַהָקָהל ְביֹום ָהֵאש ַמתֹוךְ 

אחר  – בעת ההוא אמר ה' אלי פסל לךכתב )לעיל פסוק א( הרמב"ן הנה 

"שיכתוב" שהתנפלתי לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה, נתרצה אלי 

להים, ובאלו -להים והמכתב מכתב א-לוחות שניות, אבל היו הראשונות מעשה א

 הראשון והמכתב יהיה כמכתב)בלוחות השניות( צוה אותי שיהיו מחצב ידי 

ויכתוב על  כח( וטעם –וכן כתב נמי בפרשת כי תשא )לד  להים".-"באצבע א

ולא יחזור למשה, כי כן  "ה'",פירוש  – הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים

ואפסול שני  ד(-ג –. וכן במשנה תורה )י וכתבתי על הלוחותא(  –אמר )לעיל לד 

ת בידי ויכתוב על הלוחות כמכתב לוחות אבנים כראשונים ואעל ההרה ושני הלוחו

 להים".-"כתובים באצבע אידענו כי הם "כמכתב הראשון" ומפני שאמר הראשון. 

)בפרשת  הרשב"ם האבן עזרא והחזקוני באצבעי. וכן כתבו  –וכתבתי ויהיה פירוש 

 השם כתב. – ויכתוב על הלוחותכי תשא( 

ת, משמע שהקדוש ברוך בכל הפרשה הזאוזה לשונו,  הקשהבמושב זקנים אמנם 

פרשת כי תשא משמע שמשה כתבם.  חאת הלוחות השניות, ובריש הוא כתב

 וצריך עיון.

נראה כוונתו במה שכתב שמשמע שהקדוש ברוך הוא כתבם, ממה שאמר 

הכתוב, בעת ההוא אמר ה' אלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי 

חות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. על הלו'ואכתוב'  ההרה וגו'

על הלוחות. ואל תשיבני שאין זו ראיה, שהרי גם בפרשת  "ואכתוב"וכתיב להדיא 

על הלוחות, ופירש שם שהכוונה אצוה לך שתכתוב,  "וכתבתי"כי תשא כתיב 

                                                
 , אלא בריש פרק לדכי תשא, כי זה אינו בריש הפרשה 'ובפרשת'צריך לומר   ח
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 דכאן הם הדברים אשר דבר משה רבינו ע"ה ומדבר על עצמו בלשון נוכח, כאומרו

 'ויכתוב'ההרה ושני הלוחות בידי.  'ואעל' שני לוחות אבנים כראשונים. 'ואפסול'

על הלוחות כמכתב הראשון. ואם גם ב'ויכתוב' היתה הכוונה אל משה רבינו ע"ה 

 שהוא הכותב, היה לו לומר 'ואכתוב' כדבאינך ולא בלשון נסתר ויכתוב. 

תשא כתב הנה בפרשת כי ומה שכתב שבפרשת כי תשא משמע שמשה כתבם, 

לאו דוקא שהבורא  רבי ישעיההרב פירש  - א( ,)לד וכתבתי על הלוחותעל הפסוק 

 .כז( –)לד  טויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה כתבם, שהרי אומר

, ולא היה ח()שם ל ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדבריםואומר 

)שם  להים-והמכתב מכתב אלהים אלא הראשונים, כמו שאמר הכתוב -מכתב א

הכוונה אצוה לך  - כתבתי על הלוחותוטז(. ואם כן צריך לומר שזה שאמר  –לב 

שתכתוב. שהרי כתוב במדרש וכו' שאלמלי לא נשתברו לוחות הראשונים, לא 

ה גם המדרש מוכיח שהראשונים היו שלט בהן מלאך המות ולא מלכויות, הנ

להים, מאי רבותייהו -להים ולא האחרונים, שאם גם האחרונים מכתב א-מכתב א

 . עכ"ל.דהראשונים מן האחרונים

 יישוב לקושייתו

החיד"א נקדים מה שכתב  ,ובכדי ליישב קושייתו שלא יסתרו הפרשיות להדדי

 -)חלק ג  להרדב"זשנים(, וראיתי מסכת מגילה )דף ב ע"ב ד"ה ואחר  בפתח עינים

, אחר כך כתב לוחות שניות בכתב עברי וכו' והיינו וזה לשונו , שכתבסימן תמב(

משמע הדברים אבל לא הכתב  - וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היודכתיב 

, ובלוחות שניות כתוב להים הוא-והמכתב מכתב אעצמו, וזהו שאמר בראשונות 

 וכו' עכ"ל בקיצור. ת הדברים האלהכתוב לך א

וכתב על דבריו, ואחד הרואה דברי הרב ז"ל כל אשר בתוכו יתמ"ה, דנראה 

מדבריו דמשה רבינו ע"ה כתב הלוחות השניות, שכן כתב ובלוחות שניות כתוב 

כתב לך את הדברים האלה. אלמא סבר דמשה רבינו ע"ה כתבם, ויקשה דהאי 

                                                
מבאר דמאי דאמר הקדוש ברוך הוא למשה כתב לך את הדברים האלה וגו'. לא קאי על עשרת  הרמב"ןאמנם  ט

והו עליהם בנעשה ונשמע, עיין שם בדבריו הדברים, אלא צוה לו שיכתוב ספר ברית, ויקרא אותו באזני העם ויקבל

 .דהרא"שמשמיה  במושב זקניםשהאריך. וכן כתב נמי 
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 )דף ס ע"א(דברים האלה. דרשינן ליה במסכת גיטין קרא דכתב לך וגו' כי על פי ה

דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי 

לאומרם בכתב, אלמא שהכתוב הזה נאמר בתורה שבכתב ולא בלוחות, ועוד דהרי 

'. וגו "וכתבתי" על הלוחותוגו'  ויאמר ה' אל משה פסל לךקרא כתיב בריש ענינא, 

משמע דכביכול כתב, והרב ז"ל עצמו  - 'וכתבתי'אלמא ה' אמר אל משה פסל, 

פירוש  - ויכתוב על הלוחותפירש  הרמב"ן הביא הך קרא תוך כדי דבריו, ועוד הרי

ה' ולא יחזור למשה, עין רואה דהרמב"ן כתב היפך דברי הרב ז"ל כמבואר בא"ר 

 לח"י רואי. עכ"ד.

חיד"א הקשה כן כי בימיו עדיין לא נדפסו ספר מושב זקנים ויש לומר הא דהרב 

 ולא ראה ששם פירשו כדברי הרדב"ז, ואם כן היה לו להרדב"ז על מי לסמוך. 

אמנם בלאו הכי כתב החיד"א שם, ודברי הרדב"ז מיוסדים על אדני פז דברי רז"ל 

ברוך הוא למשה וזה לשונם, דבר אחר כתב לך אמר הקדוש  ב( –)מז בשמות רבה 

)שמות לא  להים-כתובים באצבע אהלוחות הראשונות אני כתבתי אותם כדכתיב 

ואכתוב על . אבל השניים כתוב אתה, ולואי אתן בו ידי, הדא הוא דכתיב יח( –

עכ"ל המדרש. הרי דנמצא סברא במדרש דדריש כתב לך שמשה רבינו  הלוחות.

, ומה שאמר ה' 'ואכתוב' על הלוחות הוא כביכול שיתן ע"ה יכתוב הלוחות שניות

יד לסייע למשה רבינו ע"ה, ושפיר קאמר הרדב"ז דבלוחות שניות כתיב כתב לך. 

 ומה שאמר וכתבתי על הלוחות פירשו ז"ל שאתן יד כביכול ע"כ דברי החיד"א.

גם כן  .'ויכתוב' האמורים צריכין אנו על כרחנו לומר שמה דכתיב כאןולדברים 

 'וכתבתי'.הכוונה שכביכול נתן יד לסייע וכמו שביארו במדרש את מה שאמר 

 ומיושב שפיר קושיית המושב זקנים ודו"ק.
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 לרגל תקופת 'בין הזמנים' –עניני תפילת הדרך 

וצא מאי המלך וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך " .ז( -תפילת הדרך )שו"ע קי ד

כל  ...בקונך וצא אמר רבי יעקב אמר רב חסדא זו תפלת הדרך ואמר רבי יעקב

 )ברכות כט, א, ב ל, א(. "היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך

 הטעם שתיקנו לומר תפילת הדרך

לפי שדרך היא מקום סכנה והשטן מקטרג בשעת סכנה לכן יש לבקש מהקב"ה 

ל פי דברי חז"ל שהדרך ממעטת את האדם מן עטעם אחר: שישמרנו מהסכנה, 

לכן תקנו ברכה שלא יתמעטו  הממון ומן השם )ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ד(

 אלו הדברים )בראשית רבה לך לך פרשה לט(.

8 תפילת הדרך היא בקשת רשות מהבורא לצאת לדרך, ומנין ידע אם טעם אחר

סא )ברכות אין עומדין נ, ב( נתנו לו רשות, מבאר הצל"ח על דרך ר' חנינא בן דו

שאמר אם תפילתו שגורה בפיו סימן שהתקבלה תפילתו, ה"נ אם יראה אדם 

שתפילתו שגורה בפיו יצא ואם לאו אל יצא, והוסיף ונראה שלא כל אדם זוכה 

למה שזכה ר' חנינא בן דוסא שישגיחו מן השמים תכף אם נתקבלה תפילתו 

 ה לטובה או להפך )צל"ח ברכות ל, א(.ולשאר האנשים אין שיגרת התפילה ראיי

 ברכת הדרך או תפילת הדרך

שברכת הדרך היא בגדר תפילה ולכן אינה פותחת בברוך ורק משום יש אומרים 

 ויש אומריםשיש בה אריכות דברים חותמים בה בברוך )טור קי ו בשם פירוש ר"י(, 

ך אותה שהיא ברכה כשאר ברכות )מהר"ם מרוטנוברג הובא בשו"ע קי שהסמי

 .לברכה, ראב"ד תשובות ופסקים מד דהקשה מדוע אין בה הזכרת מלכות(

 אמירתו

פעם אחת ביום, אפילו נכנס לעיר באמצע הנסיעה או נאמרת תפילת הדרך 

 שהלך לנוח )שו"ע קי ה(.
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 אמירה מתוך סידור

עבר יותר משלשים יום מאז שאמר פעם אחרונה תפילת הדרך, מן הראוי כש

)עיין שו"ע ק משנ"ב שם לענין נסיעה הקודם הברכה להכין ר או לומר מתוך סידו

 תפילת יו"ט(.

 אמירה בלשון רבים

,כדי הטעם שנאמרת בלשון רבים )שו"ע קי ד(, "וצריך לאומרה בלשון רבים"

לכלול עצמו עם תפילת רבים דמתוך כך תפילתו נשמעת )לבוש קי ד, משנ"ב שם 

 ס"ק יח(, 

ידי חובה )משנ"ב שם(, והטעם8 לפי שהסיבה  יצא ובידעבד אם אמר לשון יחיד]

לאומרו בלשון רבים מפני שכולל בו את הציבור עם תפילתו ותפלתו תהיה יותר 

 מקובלת וסיבה זו אינה מעכבת מלצאת ידי חובה.[

לפי שא"א  והטעם שאף ההולך יחיד אומר לשון רבים ואינו נראה כדובר שקר

 השקל קי י, האשכול תפילת הדרך(.שלא ילכו בכל העולם בדרכים )מחצית 

"8 אף שתיבה זו ג"כ היא תוך התפילה הנאמרת בלשון רבים, בכל "ותתנני לחן

8 על פי סוד. והטעםזאת יש לאומרה בלשון יחיד )מחצית השקל קי י, משנ"ב שם(, 

 שאף "ובעיני כל רואי" יאמר בלשון יחיד )חסד לאלפים(. ויש אומרים

 "ותחזיריני לשלום"

ר באותו יום מוסיף "ותחזיריני לשלום" )סידור הרב, ספר אתהלך באמיתך כשחוז

לפי שאין מתפללים תפילת הדרך אלא פעם ביום ואם לא  והטעם:פרק ט אות טו(. 

 יתפלל ותחזירני לשלום נמצא שלא התפלל על הדרך שחוזר בה ממחוז חפצו.

 הוספת פסוקים אחר תפילת הדרך 

ומקורו מספר  מר פסוקים המועילים לשמירהלויש שנהגו לאחר תפילת הדרך 

 צידה לדרך )דף ט מאמר א כלל א פרק ב הובא בא"ר קי ד(.

ברך ה' וישמרך" י'יהי נועם, יושב בסתר" ""ו'ישועתך ה'", ל'" לוי"ה וסימנך

 'מלאך הגואל", ]ויש שהוסיפו עוד פסוקים[."ה
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חבלים, יש להוסיף בקשות בתפילת הדרך כגון ותצילני מתאונות דרכים ומ

שמותר להוסיף )ראבי"ה ברכות סימן פו, הגרשז"א הליכות שלמה פרק  אומרים:

כא תפילת הדרך אות א(. ואע"פ שתפילת הדרך נתקנה רק על ליסטים וחיות רעות 

ולא מחשש לתאונות מ"מ כיון שכבר אומר רשאי להוסיף על זה )שם דבר הלכה 

 א(.

ל במה שאומרים "וכל מיני פורעניות" דאין להוסיף כיון שהכל כלו ויש אומרים:

 )הגרח"ק אישי ישראל פרק נ הערה ד(.

 זמן אמירתו

כשהחזיק בדרך )שו"ע קי ז( דהיינו שלא יאמר שעדין בתוך העיר אלא מחוצה לה 

דהיינו משיוצא מהבית האחרון שבערי ועבר מעט יותר משביעים אמה, ושיערו 

 מטר. 53מטר ולגר"ח נאה  43לחזו"א 

לפי שיש חשש שאם יאמר בעיר מאיזה סיבה לא יצא לדרך ותהיה 8 והטעם

 בירכתו לבטלה )א"ר קי(.

 חיוב אמירתו

לפי שכך נקרא שיוצא  והטעם:ואין לאומרה אלא א"כ נוסע פרסה )שו"ע קי ז(, 

לדרך שיש בה קצת סכנה )לבוש שם(. ופחות מכן יאמר בלא ברכה )שו"ע קי ז, 

 ובמשנ"ב שם(.

 מטר. 5639מטר, ולגר"ח נאה  9945ושיערו לחזו"א 

דק' )שו"ת אור  57שאין לברך עם שם מלכות אלא בנסיעה של  ומנהג בני ספרד

 לציון פרק ז הלכות תפילה שאלה כז(. 

 צורת אמירת עמידה או ישיבה

 והטעם:לכתחילה יש לעמוד מלילך כשיאמרנה )שו"ע קי ד, א"ר בשם השל"ה(, 

הצורך ונחסר לו בכוונת הלב כברכת המזון  לפי שבמהלך אינו מיושב בדעתו כדי

8 לפי שיש בה דין תפילה דבעי עמידה )שערי ברכה טעם אחריא(, -)שו"ע קפג א
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, והטעם שאין שער לא בשערי בינה ס"ק א(.   ואם היה רכוב אין צריך לירד )שם(

 הוי טירחא )משנ"ב שם ס"ק כג(. ולפי שירידתו ועלייתצריך לירד: 

ברכב לכתחילה יש לעצור הרכב ולומר ואין צריך לצאת לפי זה ה"ה נוסע 

(, וכשאין יכול לעצור מפני 11מהרכב ולומר )הגרשז"א הליכות שלמה כא הערה 

 שמסוכנת העצירה באמצע הדרך או שהעצירה תטרידו יאמר תוך כדי נסיעה.

 נשים בתפילת הדרך

 אף נשים חייבות בתפילת הדרך, והטעם:

לא בעי חיי", ומלבד זאת לא מצינו שפטרו נשים רק  כעין מה שאמרו בגמ' "נשי

 תבמצות שהזמן גרמא, אך תפילת הדרך אין זה מצוה שהזמן גרמא ופשוט שחייבו

 .(בשו"ת לבושי מרדכי תנינא יו"ד סי' ל)

 קטנים וקטנות בתפילת הדרך

מדין חינוך )מנוחת אמת ה  לומר תפילת הדרךוהקטנות מחנכים את הקטנים 

 הערה ד ואף ללא דין חינוך יש להם לאומרו כדי שינצלו מכל נזק(.

 לצאת על ידי אחר

הנוסעים בחבורה, יכול בקשת רחמים שאע"פ שברכת הדרך היא  יש אומרים:

בקול ואחרים יענו אחריו אמן ויוצאים תפילת הדרך אחד מבני החבורה לומר 

 )א"א בוטשאטש מהדו"ת סעיף סד(. בברכתו

כיון שתפילת הדרך עיקרה בקשת רחמים לכן טוב שיאמר כל אחד  ויש אומרים:

ס' קיט שבתפילה  לעצמו או שיאמר ביחד עם האומר בקול )שו"ת קנין תורה ח"ב

 .כל אחד צריך לבקש רחמים על עצמו(

 

 

 

 

http://www.din.org.il/2010/07/22/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A/#identifier_3_3043
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 הטעם שאינה פותחת בברוך

הטעם שברכת הדרך אינה פותחת בברוך אף שקימ"ל )ברכות מו, א( שכל ברכה 

 החותמת בברוך פותחת בברוך מלבד ברכה הסמוכה לחברתה

כיון שחתימת הברכה בתפילת הדרך היא שומע תפילה, וברכת שמע קולנו 

ומה דהיינו בשמו"ע היא סמוכה לחברתה ולכן אינה פותחת ברוך גם כשאומר במק

 אותה לעצמו )תלמידי רבינו יונה ברכות ב, א ד"ה אלא(.

8 לסוברים שתפילת הדרך אינה ברכה אלא תפילה, הכלל נאמר רק טעם אחר

 לגבי ברכה ולא לענין תפילה )פירש ר"י טור רכה(.

א( שברכה שאינה סמוכה לחברתה פותחת  8 דדברי הגמ' )ברכות מו,טעם אחר

בברוך הני מילי ברכות קבועות ולפי שתפילת הדרך אין לה קבע שהרי אין צריכים 

לאומרה בכל הדרכים אלא אם הולך פרסה אינה פותחת בברוך )ראב"ד תשובות 

 ופסקים(.

)בברכות מו, א ד"ה ברכות( שאותם הברכות אינן ברכות  וכעין זה כתב המאירי

 ת אלא תקנו להרגיל את האדם לשבח את הבורא ולא דקדקו בהם.קבועו

8 לפי שחכמים לא רצו שיאריך להתפלל במקום סכנה לכן לא תקנו טעם אחר

 שיפתח בברוך וסגי בחתימה )ראבי"ה ברכות סימן פו(.

8 לפי שתפילת הדרך הוי ברכה קצרה שאינה פותחת בברוך )רשב"א טעם אחר

 ברכות יא, א כט, ב(.

 ך לחברתהלהסמי

)משנ"ב קי ס"ק כח( יש להסמיך ברכת הדרך לברכה כדי שתהיה סמוכה לחברתה 

יש שמחמת כן מכיוון שתפילת הדרך אינה פותחת בברוך אע"פ שחותמת ברוך 

 תפילת הדרך לברכה אחרת )מהר"ם מרוטנבורג(.אמירת החמירו להסמיך את 

אחרונה או  הברככגון שיאכל או ישתה איזה דבר ויברך  להסמיכה לברכה

. וכשא"א להסמיך ר יצר ואחר כך יאמר תפילת הדרךשה צרכיו ויברך אששיע

 ברכה יאמר בלי סמיכה )שו"ע ומשנ"ב קי ה(.
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)לקט  הכגון לברך על סוכריי שיכולים לסמכה לברכה שלפני האכילה8 יש אומרים

)הגשז"א הליכות שלמה פרק אך עדיף לסמכה לברכה שלאחריה  הקמח החדש קי(

 .כא(

הקה"י זצ"ל היו בעל החזו"א ו8 וכן מובא שויש שלא הקפידו לסמוך לחברתה

 )אורחות רבינו עמוד סא(.מבלי להסמיכה לברכה אחרת  תפילת הדרךאומרים 

 הטעם שאין בה שם מלכות "מלך העולם"

הטעם שבתפילת הדרך לא מוזכר בה שם השם והרי אמרינן )ברכות יב, א( שכל 

  אינה ברכה, ברכה שאין בה שם מלכות

לפי שכלל זה נאמר דוקא בברכה קבועה אבל ברכה שאין בה קבע ]שאין 

לאומרה אלא אם הולך פרסה[ לא נאמר בה מלכות )ראב"ד תשובות ופסקים סימן 

משום שאין לה קבע הקילו בה לענין הזכרת שם מלכות )ראב"ד  טעם אחר:מד(. 

 שם(.

אמרת לשם הודאה לה' אינה שכל ברכה שהיא בקשת צרכים ואינה נ טעם אחר:

צריכה מלכות ולכן תפילת הדרך הנאמרת לשם צרכי אדם אינה צריכה מלכות 

 )ראב"ד הובא בתורת האדם לרמב"ן ענין הודאה(.
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 

 לחיות עם יראת שמים זה הכל

 )י, יב(יָך קֱאלֹ  ה'יָך ֹשֵאל ֵמַעָםְך ַכי ַאם ְלַיְרָאה ֶאת קֱאלֹ  ה'ְוַעָתה ַיְשָרֵאל ָמה 

הגמרא הנ"ל שאלה, וכי יראת שמים דבר קטן הוא?? ועונה הגמרא8 כן, כלפי 

משה זה דבר קטן!! ורבים מהמפרשים שואלים, הרי כאן משה נותן מסר וחיזוק לא 

בר גדול הוא, אז מה לעצמו, אלא לעם ישראל! והרי לעם ישראל יראת שמים ד

 כוונת תשובת הגמרא, שלמשה זה דבר קטן וקל???

ועוד קשה שכידוע יש דרגות רבות ביראת שמים, ולכן אצל משה היראת שמים 

הייתה בדרגה עצומה ורבה מאוד, אז איך כתבה הגמרא שיראת שמים אצל משה 

 זה דבר קטן???

ביותר כמו משה רבינו  , שהעיקרון שווה לכולם בין גדולוהתשובה הפשוטה היא

ההתמקדות חייבת להיות בדבר אחד שהוא "יראת שמים", שובין הקטן שבישראל, 

וההתמקדות מגמדת ומקטינה את העול ומסייעת ומקלה לבצע את התפקיד 

 ,הנדרש

וכפי שכתב בעל המסילת ישרים, "יסוד החסידות, ושורש העבודה התמימה הוא8 

 בעולמו". שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו

ולכאורה "חסידות" זו עבודה של צדיקים גדולים, שמתחסד עם קונו ועושה 

לפנים משורת הדין, יותר ממה שמחויב, ועבודה התמימה זה עבודת ה' מושלמת 

בלי הוספות, ולכאורה היא לא בדרגה הגבוהה של החסידות, ואם כן איך הרמח"ל 

שורש אחד לשניהם, שלכל כרכן יחד כאחד??? והתשובה לכך היא, שבכל זאת 

יהודי מגדול ועד קטן, נחוץ לחיות עם מטרה ברורה ועיקרון אחד, שהוא8 "יראת 

ועקרון זה , שמים"!!!! שיחייב אותו להתקרב לבורא עולם ולהתמסר לו בנאמנות

מביא את הבן אדם לבסיס היהדות ועבודת ה', ולכל הדרגות הגבוהות ביותר 

 ביהדות ועבודת ה'.
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שהלל מחייב את העניים, וכולם כמובן מכירים את אומרת מא ל"ה יובהגמרא 

שהלל העני יום אחד לא מצא עבודה יומית , הסיפור, אבל נוסיף בו תוספת טעם

אדם אחר במקומו היה רץ , וגם לא הרשו לו להיכנס ללמוד כי לא שילם לשומר

אני רעב!!  לבית כנסת וקובר את פניו בארון קודש ובוכה ואומר ריבונו של עולם,

וכל המשפחה שלי רעבים, ובכל זאת הלכתי ללמוד, ואבא יקר רואה כל נסתרות 

תראה כמה אני רוצה ללמוד אבל לא נתנו לי ללמוד, אבא קשה לי ומר לי מאוד!! 

ואם אדם מן הצד היה , ואותו אדם היה בוכה ומתייפח ובוכה על מצבו הקשה

ה על הרעב אלא בכה על שלא נתנו רואה אותו היה אומר איזה צדיק הלל!! לא בכ

 לו ללמוד, אבל מזה לא גדלים להיות הלל התנא הגדול.

ואכן הלל לא הלך לבכות!!! כי הוא היה צמא ללימוד תורה, אבל לא הסתפק 

במועט שיחזור על לימודו הישן בבית, אלא היה צמא ללימוד הרגיל, לקבל תורה 

, לשמוע דרך החלון או הארובה, משמעיה ואבטליון, לכן הוא טיפס כאחד הילדים

ולמרות שירד שלג והבן אדם קופא כבשר קפוא, ובכל זאת הלל הצדיק לא שם לב 

אצלנו בשיעור יכולה להיות מריבה שלימה בין לעומת זאת  שהוא קופא!!!!

האם להפעיל מזגן או להנמיך מזגן, קר וחם ממש או המשתתפים התלמידים 

ל, ואילו הלל נהיה קפוא כאבן ולא מרגיש ולא מטרד בשיעור, ומדובר על קצת סב

 שם לב!!

אתם קולטים מה זו דבקות במטרה, לא שם לב שקר לו, לא שם לב שקפוא לו, רק 

הקשבה עד אובדן הכרה ללימוד התורה של גדולי ישראל, ועל זה אומרת הגמרא 

 "הלל מחייב את העניים" כן, כל עני חייב לשאוף ולנסות להגיע לדרגה כזו של

 מסירות נפש לתורה!!!

ואיך אפשר לדרוש עד כדי כך מכל אדם בישראל, שהלל "מחייב את העניים"??? 

והתשובה כאמור, שכאשר לאדם ברור חובתו ומטרת חייו, שהיא יראת שמים 

טהורה, בשאיפה להידבק בבורא עולם ולקיים את כל מצוות ה', על ידי זה הוא 

 !מגיע להישגים עצומים ובלתי נתפסים!!
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הבעיה שלנו שחסר לנו יראת שמים טהורה, וזה אם כל חטאת!!  כי אם אכן יש 

בנו יראת שמים אמתית, איך נוכל לשכוח ברכה?? איך נוכל להתפלל בלי כוונה?? 

איך נוכל לראות מראות אסורים?? ולחשוב רע??  וכל שכן לעשות חטאים?? הרי 

ואם אכן  שמים שלנו???בפני שוטר לא נרצה לעשות עבירות, אז איפה היראת 

ברור לנו שיש שכר ועונש!! איך נסכים לעונש חמור כל כך?? וכי מתאבדים 

 אנחנו???

התקדמות  לא תהיה, האדם מול עיניואינם הדברים עדיין לא ברורים וכאשר 

עד רק נפילות ועצב, וחוסר סיפוק, והמצוות כעול כבד רח"ל,  היולשום מקום, וי

הלכה, מחפשים להתפלל במניין מהיר, ופוזלים ה ולותגבמחפשים פתרונות ל שרק

 נופלים כזבובים בפיתויים.עד שדברים חיצוניים ושוליים, 

ושוב ייתכן שזו כוונת תשובת הגמרא, שאכן למשה היראת שמים זה דבר קטן 

לעומת כל עבודתו העצומה שעשה בחייו, אבל זה המפתח לכל רוחניות ולכל 

אחד "שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו", ההשגות, להתמקד רק בעניין 

וכשיהיה לך את זה מושלם גם אצלך זה יהיה דבר קטן, כי תשיג עד אין סוף 

 בעבודת השם, כמשה רבינו עליו השלום. 

ולכן מהיום עלי להקפיד מאוד גם ללמוד מוסר ולהתחזק ביראת שמים טהורה, 

ימוד ואפילו בתוך ארון כי בלי יראת שמים גם בתוך בית המדרש וגם באמצע הל

הקודש בין ספרי תורה מסוגלים לחטוא חלילה, ואזכור כל הזמן מה חובתי 

בעולמי, ודבר אחד ויחיד לא רוצה להפסיד, דבר אחד תמיד אתי "יראת 

 שמים"!!!!!!!

גם בעת ניסיון ברחוב ובבית, גם כשאש של יצר הרע בוער בי עד לב השמים 

אש הבוערת, יש לי יראת שמים, את זה לא רוצה ואוכל את כולי!! אצעק לעומת ה

להפסיד לעולם, זה מה שאבא ביקש ממני, ואני יתן לו זאת, אני ימלא בקשה אחת 

של אבא יקר, אבינו שבשמים, יש לי יראת שמים!!!  ולכן אני לא חוטא!!!! נקודה, 

ואז ותשקע האש!!! ותחתיה באה אש קודש המציפה אותי מראש ועד כף רגל 

 ו יתברך שמו אמן.לאהבת
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 עולמך תראה בחייך

 )יא, כא( ַכיֵמי ַהָשַמַים ַעל ָהָאֶרץ

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל "במשנה באבות )פ"ד( איתא8 

, ולכאורה יש "רת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"זויפה שעה אחת של קו ,חיי העוה"ב

ז )וכמו שאמרו "הוא בעוה "תשובה ומעשים טובים"כאן סתירה, שהרי המקום של 

(, ואם כן מה יותר יפה? תשובה ומעשים "היום לעשותם, למחר לקבל שכרם"חז"ל 

 ב?"ז, או קורת רוח בעוה"טובים בעוה

ן, שלכאורה היה צריך לומר צריך להבי "כימי השמים על הארץ"והנה בפסוק 

 ?"שמים על הארץ", ומהו "כימי הארץ"או  "כימי השמים"

 חיי עולם בעוֵדנו בחיי שעה

הוו "( ביאר8 דרוש יג - גדולי תרומהמח"ס עזריה פיגו )לרבי בינה לעיתים וב

זהירים מאוד בשמירת המצוות ולקבל עּולן עליכם, למען בעבור זה תזכו שירבו 

מים בשנות חיים. ולא בלבד על עצמּות הימים העולמיים התלויים ימיכם ותאריכו י

שירבו לכם ימים כאותם הימים של  '..כימי השמים על הארץ'אלא  ...בזמן

שהם ימי  - בהיות האדם עולה השמימה אחרי יציאתו מן הארץ - ממעל 'השמים'

ם עדיין בהיותכ -' על הארץ'ירבו לכם  'השמים'הנה כימים האלה של  ,חיי העוה"ב

בזה נחיה חיי עולם  ..על הארץ קודם עלותכם לשמים, שתראו עולמכם בחייכם.

 ..כימי השמים על הארץ."כאן8  הכתב והקבלה. וכך כתב גם "בעוֵדנו בחיי שעה

"שמוע  . ומבואר שעל ידיה"ב..."מעין חיי עו ,תזכו לחיות פה בחיים הזמניים

 "תשובה ומעשים טובים", שזהו .."תשמעו אל מצותי... לאהבה את ה'... ולעבדו.

 -[ "ימי השמים"ב ]שנקראים "חיי עוה -ז, זוכים לחיות חיים שמימיים "בעוה

 [."על הארץ"ז ]"בעודנו חיים בעוה
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רואים אנו כי "תזריע(8  -וכך כותב מו"ר הגה"צ רבי יעקב ניימן זצ"ל )דרכי מוסר 

פוק מחייו כיון שחייו אינם ויש לו סי, מרגיש בכל מאורעות חייו אך טוב ...הצדיק

וכל רגע  ,חיים רוחניים עילאים ,חיים נעלים ונאצלים ,חיי הבל אלא חיים של תוכן

מתענג ומתעדן בעבודת  ...ומרגיש שטוב לו בעוה"ז ,מחייו הוא עולם מלא בשבילו

 ."ייו אך טובחהריהו מרגיש ב ' יתברך...ה

 ,שיש לצדיק בקדושת שבת נזכור נא את מדת התענוג ושמחה"והוא מוסיף שם8 

שכל  דע ,וכן בכל מצוה ומצוה ,הסיפוק הרוחני והשמחה הפנימית שזו מביאה לו

לרשע חסרות כל אותן ההרגשות וההבנה הנכונה  .בטלים לעומתה תענוגי עוה"ז

וכמה רחוקים הם אותם  ...הוא רואה בו רק את הצד הגשמי .על מושג הטוב

כי כל התענוגים החומרים של  ',סיפוק רוחני'האנשים מההרגשה הנפשית שנקראת 

חם להביא את האדם לאותו מצב רוח של השמחה האמיתית ועולמנו העובר אין בכ

וממילא אם יאמר לך הרשע  ...השלמה של הרגשת הסיפוק הרוחני הנאצל שבחיים

המדות הרעות של הרשע  ...כי שקר בפיו - אל תאמין לו ,כי טוב לו בעוה"ז

המכניע את שלטון הרע שבאדם ועוקר המדות  - אבל הצדיק .וממררים את חיי

)כל מי שזכה  ..."וחייו הם חיים מאושרים ,אין מאושר כמוהו בעולם - הרעות

 לחזות במו"ר זצ"ל יודע כמה הדברים נאים למי שאמרם(.

 מכל חיי העוה"ב -תשובה ומעשים טובים בעוה"ז 

 -ז "ה ומעשים טובים כאן בעוהחיי תשוב - "השמים על הארץ"אמור מעתה8 חיי 

 ב."יפים מכל חיי העוה

בלי תשובה  - ז""ב, מכל חיי העוה""יפה שעה אחת של קורת רוח בעוהמאידך8 

 ומעשים טובים.

 goldm@enativ.comלתגובות8 

mailto:goldm@enativ.com
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 כוחה וסגולתה של הברכה

ַמר ְיֹקָוק ְוָהָיה ֵעֶקב ַתְשְמעּון ֵאת ַהַםְשָפַטים ָהֵאֶלה ּוְשַמְרֶתם ַוֲעַשיֶתם ֹאָתם ְוָש 

 )ז, יב( ְלָך ֶאת ַהְבַרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר ַנְשַבע ַלֲאֹבֶתיךָ ֱאֹלֶהיָך 

 ,ושמר ה' וגו', אם המצות הקלות שאדם דשא בעקביו תשמעוןרש"י מפרש, 

 .ישמור לך הבטחתו

א[ עלינו להבין, כיצד חז"ל למדו שכל ההבטחה והברכה תלויה בדברים שאדם 

 דש בעקביו?  

ה דברים אמורים, ומהן הדברים שמתכוונת התורה ב[ ועוד עלינו להתבונן, במ

 שאדם דש בעקביו?

 מנהג העולם

הנה אם נתבונן באורח חיי האנושות, אחד הדברים שהאדם נפגש איתם בכל יום 

עשרות פעמים ואינו מייחס מספיק חשיבות להן, הן ברכותיו של האדם כיצד 

, זה יוצא כשני מברך. ואם נעשה חשבון כמה ברכות האדם מברך כל ימי חייו

מליון וחצי ברכות! ולו האדם היה יודע, מה כוחה וסגולתה של הברכה, אין ספק 

שהיו ברכותיו נראות אחרת. ולכן התורה מלמדת אותנו, על אחד הדברים שאדם 

 דש בעקביו, ומה סגולתה וכוחה של הברכה, כדלהלן.

 רמז מהפרשה שצריך לכוון בהזכרת שם השם:

דוע נכתב הלשון "עקב", ולא נכתב "והיה אם תשמעון"? הנה חז"ל מדקדקים מ

עבירות שאדם דש בעקביו הן  ,"והיה עקב" וכו'ודרשו חז"ל, שכוונת התורה לרמז 

כי כל עבירה אפי' הקלה שלא  ,בעכרו של האדם כמאמר דוד "עוון עקבי יסובני"

נים , בהיות ואין האדם מייחס מספיק חשיבות לדברים הקטנזהר בה נהפכת לקשה
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עד שמצטרפים לעבותות של עגלה, ואחד הדברים שניתן לתת עליהן את הדעת 

"והיה"  ,רמז בפסוק הראשון "והיה עקב תשמעון"כך . ולענ"ד יש להן הברכות

אותיות שם השם, לרמז שהזכרת שם השם היא אחת העבירות שדש האדם 

 בעקביו ואינו נזהר בכונתו.

 דברי הזוהר

( שאמרו8 ב ,דברים רע ,רעיא מהימנא)זוהר נו בומצאתי שיש משמעות כדברי

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו' ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך "

על כל מה דאכיל ושתי ואתהני בהאי  "הפקודא דא לברכא ליה לקודשא ב ",וגו'

ואי לא בריך אקרי גזלן לגבי קודשא בריך הוא דכתיב )משלי כח( גוזל אביו  ,עלמא

ועל דא אצטריך ב"נ לשואה רעותיה ברזא דברכאן בגין דיתברכון אבהן  ,אמו וכו'ו

ובגין כלא כחדא ומאן דמברך לקודשא בריך הוא אתברך ונטיל חולקיה מאינון 

ברכאן בקדמיתא דכל עלמא לתתא, כיון דשמא דקודשא בריך הוא מתברך מתמן 

 כו'. נחית ושרא על רישיה חולקא קדמאה

ומאידך אם מברך בכונה  ,א מברך נחשב לגזלןלאם ש ,נורשב"י מלמדהנה 

וכל פמליא של מעלה מביאים את ברכתו ומכריזים זו המתנה של  ,מתברך הראשון

 פלוני.

ואכלת "וממשיך בפסוק  "והיה עקב"שהתחיל בפסוק  ,ונלע"ד שמדברי הזוהר

אפ"ל שהרמז לדרשת חז"ל לדברים  ,ומדבר ממעלת המכוון בברכותיו ",ושבעת

והן הכוונה בברכות ובהזכרת שם השם וזה נרמז בתיבת והיה  ,שאדם דש בעקביו

 כנ"ל.

 עיקר השגת רוח הקודש תלוי בכוונת הברכות

גם א"ל מורי  ,וז"ל 9 מובא בכה"ח רב, א(ב ,שער רוח הקודש ח) מהרח"ווכתב 

תלויה ע"י כונת האדם וזהירות בכל  ,ז"ל. כי עיקר השגת האדם אל רוח הקדש

הנאחזות במאכלים  ,לפי שעל ידם מתבטל כח אותם הקליפות ,הנהניןברכת 

 ,וע"י הברכות שעליהם ,ומתדבקים בהם באדם. האוכל אותם ,החומריים
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 ,ונעשה זך ,ומזכך החומר שלו ,הנאמרות בכונה. הוא מסיר מהם הקליפות ההם

 .עכ"ל והזהירני מאד בזה ,ומוכן לקבל קדושה

נכנסו ש ,ונים זצ"ל במלחמת עולם הראשונהסיפור על האדמו"ר מסלנסיים ב

 .והעמידו את כל המשפחה ליד הקיר בכוונה לירות בהם ולהרגם ,החיילים לעיר

האדמו"ר ביקש מבנו שיביא לו  ,החיילים אפשרו לאדמו"ר לבקש בקשה אחרונה

 ",ברוך אתה ה' שהכל נהיה בדברו"ה נהתחיל לברך במתינות ובכו ,כוס מים

מיד רצו החיילים . עה מהרחוב קריאתו של המפקד לחייליםנשמו מברך, עודוב

  כך ניצלו כל בני המשפחה בזכות הברכה., והחוצה
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מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ 

שליט"א, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף 

 החדש' ג"כ, ועוד

והלא כבר נאמר 'וברך פרי מדוע נכפל  –'לא יהיה בך עקר' 

 בטנך'?

ָברּוְך ַתְהֶיה ַמָכל ָהַעַםים ֹלא ַיְהֶיה ְבָך  וגו'.ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוַהְרֶבָך ּוֵבַרְך ְפַרי ַבְטְנָך 

 יד(-וגו'. )ז, יג ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוַבְבֶהְמֶתךָ 

וקשה, שאם כבר כתוב8 "וברך פרי בטנך", ממילא מובן "שלא יהיה בך עקר", ואם 

 הבא8 "לא יהיה בך עקר ועקרה"? כן מדוע כתוב בפסוק

 ונראה לתרץ בס"ד בחמישה אופנים8

א( י"ל בס"ד שרמז שגם אחרי שיוליד, יוסיף להוליד עוד, ולכן אמר "וברך פרי 

 בטנך", וגם אחרי כן8 "לא יהיה בך עקר", שתמשיך להוליד. והבן.

כל  ב( עוד י"ל בס"ד שלפעמים יכול להיות שהקב"ה מברך פרי הבטן, אבל קודם

יש כמה שנים שהוא עקר, שלא יכול להוליד, ולכן אמר "וברך פרי בטנך", והוסיף 

 "לא יהיה בך עקר", היינו שתוליד מיד. ודו"ק.

ג( עוד י"ל בס"ד ע"פ מה שראיתי בספר "טעם הצבי" שפירש הפסוק כאן, )פסוק 

ש י"ד( "ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה" , ע"פ מה דאיתא במדר

)בראשית רבה, פרשה ס', סימן י"ג( "אחותינו את היי לאלפי רבבה" )בראשית כ"ד, 

ס'( וכו', מפני מה לא נפקדה רבקה, עד שהתפלל עליה יצחק, שלא יהיו אומות 

העולם אומרים תפילתו עשתה פירות, אלא ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו" )שם 

מכל העמים" היינו שאע"פ  כ"ה, כ"א( עכ"ל המדרש. וזהו הפירוש, "ברוך תהיה

שתתברך מהגויים, מכל מקום "לא יהיה בך עקר ועקרה", ולא כמו רבקה שנהייתה 

 עקרה בגלל שבירכו אותה גויים, עכ"ד. 
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ולפי זה י"ל שחזר הכתוב לומר "לא יהיה בך עקר ועקרה", אע"פ שכבר אמר 

בך עקר  "וברך פרי בטנך", לרמז שגם אם "ברוך תהיה מכל העמים", "לא יהיה

 ועקרה". ודו"ק.

ד( עוד נלענ"ד לתרץ בס"ד ע"פ מה שאיתא בגמרא )בכורות דף מ"ד ע"ב( אמר 

רבי יהושע בן לוי, לא יהיה בך עקר, מן התלמידים, ועקרה, שלא תהא תפלתך 

עקורה לפני המקום. וכו', ע"כ. ולפי זה אתי שפיר הכפל לשון שחזר ואמר "לא 

"ל. והבן היטב. ומה מאוד ששתי כעת שמצאתי יהיה בך עקר ועקרה", לדרוש הנ

שזכיתי לכווין לדברי המהרש"א בחידושי אגדות בגמרא בכורות )שם( שכתב וז"ל8 

דכולה קרא יתירה הוא, דכבר כתיב וברך פרי בטנך וגו', שגר אלפיך וגו', דבכללו 

ודאי שלא תהיה עקר ועקרה ובבהמתך, ועל כן דרשו מיניה עקור מן התלמידים, 

יינו שיהיה לימודך עושה פירות בתלמידים הגונים, וכן תפלתך עושה פירות דה

 ונשמעת וכו', עכ"ל. והיינו כנ"ל. 

( וז"ל8 ברוך תהיה וגו' ומה "ד ע"פ מש"כ באור החיים )דברים ז, ידה( עוד י"ל בס

היא הברכה שלא יהיה וגו', ואמרו בך וגו', פירוש שלא ימצא אדם עקר מעצמו, 

הבא על ידי חולי, אמר והסיר ה' ממך כל חולי הסובב, ובזה תהיה  וכנגד עקרות

נכרת הברכה של לא יהיה בך עקר, כשלא יהיה בישראל אדם שאינו מוליד, עכ"ל. 

ולפי זה י"ל שאמר8 "וברך פרי בטנך", היינו שלא יהיה אדם עקר הבא על ידי חולי, 

עקר מעצמו, וזהו לא  ואחר כך הוסיף8 "לא יהיה בך עקר", היינו שלא יהיה אדם

 יהיה "בך" עקר, וכנ"ל. ודו"ק.

ו( ובני היקר הרב שלמה הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס "אשר לשלמה", תירץ 

שמתחילה אמר8 "וברך פרי בטנך", ואחרי כן אמר8 "ברוך תהיה מכל העמים", 

והיינו אפילו שתהיה ברוך מכל העמים, לא ישלוט בך עין הרע, ולא יהיה בך עקר 

קרה, ולכן חזר ואמר "לא יהיה בך עקרה ועקרה", לומר שלא ישלוט בך עין הרע, וע

ותמשיך להתברך בבנים, אע"פ שברוך תהיה מכל העמים. ודו"ק. וע"ע בבטאון 

הנפלא "מרי"ח ניחוח", לידידי הגריח"מ אבוחצירא שליט"א, שכתב עוד תירוצים 

שה שליט"א, ומידידי הג"ר בזה, וכן הביא שם תירוץ נפלא בשם אביו הגאון רבי מ
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אברהם דבדה שליט"א, מח"ס "ביכורי אביב", שכתב שם עוד כמה תירוצים 

 נחמדים, עע"ש. 
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 לוחות הראשונות ולוחות האחרונות

ַראֹשַנים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ָבֵעת ַהַהוא ָאַמר ה' ֵאַלי ְפָסל ְלָך ְשֵני לּוֹחת ֲאָבַנים כָ 

לסוף ארבעים  -בעת ההוא מבאר פסוק זה רש"י ( דברים י א) .ְוָעַשיָת ְלָך ֲארֹון ֵעץ

יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך, ואחר כך ועשית לך ארון, ואני עשיתי ארון תחלה, 

שות והנה בלוחות הראשונות לא נצטווה לעשכשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם. 

ומצינו בשאלה זו היכן אתנם ארון ולא הכין ארון ומדוע בהם לא שאל כשאבוא 

 כמה מהלכים במפרשי התורה.

ולא אמר לו כן בלוחות הראשונות, לפי שהיה גלוי לפניו  )כאן( כתב רמב"ןה

וזה הסיבה שלא הכין ארון מראש לכך מפני שהיה גלוי מלפניו שלא  שישברם.

וגמר אומר ועשית לך )כאן( כתב טעם אחר  אור החייםהיהיו ראויים לכך. ואולם 

ארון עץ פירוש לצד שהם מעשה ידי אדם צריכין מקום מוכן להנתן בו מה שלא 

צוה ה' כן לעשות ארון ללוחות הראשונים, והטעם כי הם עומדין בעצמן ולא היו 

וש. צריכין ארון לבד מארון שעשה בצלאל, ועיין מה שכתבתי בפסוק )ט' י"ז( ואתפ

ודקדק לומר ועשית לך להעיר לדרכינו כי לצד שהם ממש שלך הוא שאנכי מצוך 

ואתפש בשני וגו'. צריך לדעת למה הוצרך לתופשם והלא . ושם כתב לעשות ארון

בידו היו. ואולי כשלא חטאו ישראל היו הלוחות גבוהות על יד משה ולא היתה ידו 

י זה ושני הלוחות על שתי ידי משגת לקחת אותם, וכמו שדקדק לומר בפסוק שלפנ

ולא אמר בשתי ידי או בידי, אלא נתכוון לומר שלא היו בידיו ממש אלא גבוהות 

למעלה מידיו והיו נושאות עצמן, ואחר שראה העגל הוסר כח קדושתם והוצרך 

 .לתופשם בידו

 הארון בבחינת מלבוש ונרתיק

תורה פסקה זוהמת  עפ"י דברי האוה"ח נראה שאילו היו זוכים הרי שלאחר מתן

הנחש והיו בבחינת אני אמרתי אלוקים אתם ולא היה שולט בהם מיתה והיינו 
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שגם הגוף היה בבחינת נשמה והיה קיים לעד, וכן הלוחות למרות שהם מעשה 

אלוקים ובוודאי הם בבחינת נשמה לא הוצרכו שום לבוש וכיסוי ויכלו להיות 

ף הגשמי הוא לבוש לבחינת בהתגלות אכן לאחר החטא שכאדם תמתון והגו

נשמה אף הלוחות הם מעשה אדם ולבוש למכתב אלוקים שהוא בבחינת נשמה 

וכל כך היה רוחני )כאן(  אלשיךוהוצרך כיסוי ולבוש ולכך ועשית ארון. ומרומז כן ב

שהיה גדול ודק מאיכות הלוחות שהיו עדיין להבות אש עודם למעלה, שהיה 

ר פה כי גם בשניים היה הכתב מאיכות מה הדבור חוצב להבות אש. וזה יאמ

ששמעו מתוך האש, שהיה רוחניות גדול מה שאין העין יכולה לראות, וכל כך קנו 

קדושה שהוצרכתי מיד לשים אותם בארון אשר עשיתי לבל יזונו עיניהם מהלוחות 

 .ויתחייבו את ראשם

 שבת בבחינת לוחות הראשונות

איתא לעתיד לבוא מוציא תרנד(  תשא) שפת אמתכדוגמת רעיון זה מצינו כן ב

הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה הצדיקים מתרפאין והרשעים נדונים ע"ש בפסוק 

. שבעוה"ז מתלבשת בצירופין התגלות התורהוזרחה לכם יראי שמי. והרמז הוא על 

שלפנינו ובמצות גשמיות. אבל לעתיד יתגלה עצם התורה שהיא שמותיו של 

ת יש מעין זה. וזה רמז קריאת התורה בשבת. וזה למעט הקדוש ברוך הוא. ובשב

בלי נרתק שבת ממלאכת המשכן שהוא התגלות השבת שמו של הקדוש ברוך הוא 

. והנה נסמך פרשת השבת אל ויתן אל משה כו'. לוחות הראשונות. לרמוז ומלבוש

 .שבשבת מתגלה מעין לוחות הראשונות

 רהארון עץ ולא זהב וכסף לרמז על עמלה של תו

אינו לנצי"ב מוואלז'ין עמד כאן על הציווי  לעשות ארון עץ וכתב העמק דבר ב

מובן לשון ועשית לך ארון עץ, למאי נצטוה ע"ז בלוחות אלו יותר מבלוחות 

הראשונות, והיאך יעלה על הדעת שמשה לא יעשה ארון להניחם, עוד פלא סדר 

, וכמו דכתיב כן במעשה לו לומר עשה לך ארון עץ ופסל לך וגו' ההכתוב וכך הי

 משה ואעש ארון עצי שטים ואפסל וגו', 



 

 סאעמ'  -אספקלריא 

 

מכל זה מבואר דעיקר הצווי ועשית לך ארון עץ לא בא בשביל ללמד למשה 

שיעשה מקום להניח הלוחות, אלא להיפך, שיעשה דוקא ארון עץ ולא של כסף 

 ראש הכנה לעמלה של תורת הוזהב וכדומה, והסיבה לזה הוא שלוחות השניות הי

התלמוד, שניתן בכח הלוחות הללו לחדש מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וע"ז 

, שבמה שנצטער משה טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך (פמ"ז בהריר ש)דרשו 

הרבה עד השיגו הלוחות השניות זכה לקבל הלכות מדרשות ואגדות, ומשמעות 

ורה שבכתב לחקוק ולדייק דברי ת עמיםפמה אלמד חקיך, הוא כמו שכתבתי כ

 ךמלה במלה ואות באות ולבא מזה להלכות ואגדות, וע"ז אמר טוב לי כי עניתי, וכ

לימד הקדוש ברוך הוא למשה שכל זה בא ביגיעת האדם, ומש"ה צוה למשה 

שיפסול בעצמו הלוחות, וגם יכתוב בעצמו כל תורה שבכתב על הלוחות זולת 

גיעת האדם בס"ד. ועתה בא עשרת הדברות, וכ"ז נתבאר שם יפה שבא ללמד על י

בזה הצווי ללמד שדבר זה נדרש עוד לחיי צער כדתנן זהו דרכה של תורה כו', 

, וכל זה הודיע משה לישראל ארון עץומש"ה צוה הקדוש ברוך הוא לעשות דוקא 

 .כאן כדי ללמדם דרך עמל תורה
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 רה המעדנים גרועים?האם לעוסקים בתו

 )יא, יח( ַנְפְשֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל ֵאֶלה ְדָבַרי ֶאת ְוַשְמֶתם

ובגמ' קידושין )ל' ע"ב( דרשו את הלשון 'ושמתם' שהוא מלשון 'סם תם', וביארו8 

 רטיה לו והניח גדולה מכה בנו את שהכה לאדם משל ,חיים כסם תורה נמשלה"

 מה ושתה שהנאתך מה אכול מכתך על זו שהרטיה זמן כל ,בני 8לו ואמר ,מכתו על

 הרי מעבירה אתה ואם ,מתיירא אתה ואין בצונן בין בחמין בין ורחוץ שהנאתך

 הרע יצר בראתי ,בני 8לישראל להם אמר הוא ברוך הקדוש כך -. נומי מעלה היא

 ".תבלין תורה לו ובראתי

ל להשתמש בכל תענוגי ומדוייק בדברי הגמ' שכאשר האדם עוסק בתורה הוא יכו

העולם, וכמו במשל שכאשר הרטיה על מכתו "אכול מה שהנאתך ושתה מה 

שהנאתך, ורחוץ בין בחמין ובין בצונן, ואין אתה מתיירא", כך בנמשל, העוסק 

בתורה אין לו לחשוש שמא יזיקו לו תענוגי עולם. ומצינו גם בגמ' בנדרים )י' ע"א( 

 , דאין לאדם לצער את גופו בחנם.שהמתנזר לחינם מהיין נקרא חוטא

ויל"ע בזה, דמאידך מצינו בכתובות )ק"ד ע"א( שבשעת פטירתו של רבי זקף עשר 

אצבעותיו כלפי מעלה ואמר רבש"ע גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי 

בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. ובתוס' שם ביארו8 "דאמרינן במדרש עד 

ורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו". שאדם מתפלל שיכנס ת

ומבואר שהמעדנים מזיקים גם למי שעוסק בתורה. וגם במשנה באבות )ו, ה( 

מבואר שאחד מקניני התורה הוא 'במיעוט תענוג', ומשמע שהתענוג מפריע לקנין 

 התורה. 

נאמרו  ועוד יש לצרף כאן מה שהעיר אחי הג"ר יצחק שליט"א, דהנה בדברי חז"ל

כמה טעמים למה ניתנה תורה במדבר, ובמדרש הגדול )פרשת חקת עה"פ וממדבר 

מתנה( הובא טעם נוסף8 "מה מדבר ריק מכל מיני מעדנים, כך דברי תורה אינם 
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מתקיימים אלא במי שמונע עצמו מכל מיני מעדנים". ולכאורה קשה מאוד, הרי 

יו מזומנים להם על ידו כל במדבר היה להם את המן שטעמו בו כל טעם שרצו, וה

מיני מעדנים שבעולם, וכיצד ניתן לומר שהמדבר הוא מקום שאין בו מעדנים 

]ואולי כוונת המדרש רק לרמז ש"מדבר" בדרך כלל הוא מקום שאין בו מעדנים, 

 ובא לרמז שגם בלומדי התורה צריך שלא יהיו מעדנים[.

 המניעה ממעדנים היא רק 'שמא ימשך'

ענין להמנע מאכילת מעדנים ותענוגים מיירי כאן בעיקר משום ונראה לומר שה

החשש שמא ימשך אחריהם ויעזוב את לימודו, 'שמא ימשך'. ולכך אין חוששים 

בשני מקרים8 א. מי שקנה את התורה בקנין נצחי והיא חלק מחייו, וכבר אינו עוסק 

הגמ'  בקניני התורה, דעליו אין חשש שמא ימשך אחרי המעדנים, וזו כוונת

בקידושין שמי שעוסק בתורה והיא כרטייה המונחת על פצעו יכול להנות מכל 

המעדנים והתענוגים כרצונו, שאין חשש שמא ימשך אחריהם ויתבטל מלימודו. ב. 

מי שהתענוגים מצויים לו בלא טירחה ובלא מאמץ כל שהוא, וכגון הטעמים שהיו 

 בלא שום טירחה ומאמץ.במן, שאמנם הם תענוגים ומעדנים, אבל הם באים 

ויש להוכיח כן מדברי הרמב"ם בסוף הלכות מלכים שכתב "ובאותו הזמן לא 

יהיה שם לא רעב וכו' שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים 

כעפר", ולכאורה אם כן איך יעסקו בתורה, והרי יהיו מעדנים מצויים כעפר. אלא 

צריך לטרוח עליהם אין את החשש שמא שעד כמה שהמעדנים מצויים כעפר ואין 

 ימשך אחריהם.

ומכל מקום כבר כתב האוה"ח שמכל מקום לא תהא האכילה "לשם הנאת 

 הנשך הוא מה פירש כאן'. וגו כספך את ואמרההרגש", וז"ל )ויקרא כה, לז(8 

 הזה בעולם כוסף שהאדם הדברים הם כספך את, אורו מחשיכים אשר והתרבית

 הבהמית נפשו תאות משלים כשאדם כי ,בנשך לו תתן לא, הנדמים לדברים

 לא ובמרבית' ואמר .החטא ארס בו ומטיל בזה נשוך הוא מכסופיו רוחו ומטעים

 כי, בו תרבה לא לאכול שהורשית דבר שהוא אכלך אפילו פירוש 'אכלך תתן

 ,הנפש אור יחשיך בזה למותרות שבו התאוה גבול ויטה גרונו אחר הולך כשאדם
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 והוא, הרוחני תאבון מתמעט המורגש תאבון כשמתרבה ,נופל זה קם כשזה כי

 , עי"ש.ההרגש להנאת לא, נפשו לשובע אוכל צדיק( כה ,יג משלי) הכתוב מאמר
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, כולל ישראל מאיר אסטריקנגוהות בפרשה / הרב 

 לב לאחים )רחובות(

 ניסיון המן

 ַכי הֹוַדֲעךָ  ְלַמַען ֲאֹבֶתיךָ  ָיְדעּון ְוֹלא ָיַדְעתָ  ֹלא רֲאֶש  ַהָםן ֶאת ַוַיֲאַכְלךָ  ַוַיְרַעֶבךָ  "ַוְיַעְמךָ 

 "ַהַםֲאַכְלךָ  ָהָאָדם" )ח, ג( ַיְחֶיה ה' ַפי מֹוָצא ָכל ַעל ַכי ָהָאָדם ַיְחֶיה ְלַבדוֹ  ַהֶלֶחם ַעל ֹלא

 , טז(חַאֲחַריֶתָך" )בְ  ְלֵהיַטְבךָ  ַנֹןֶתךָ  ּוְלַמַען ַעֹמְתךָ  ְלַמַען וגו' ֲאֶשר ַבַםְדָבר ָמן

משמע בכתוב, שכל נתינת המן היה במטרה לענות ולנסות את בני ישראל. 

ותמוה, שהרי המן נצרך מצד עצמותו לקיים את נפשות בני ישראל מ' שנה 

במדבר, וכפי שפירש רש"י )שמות טז ח( "לפי שהלחם שאלו כהוגן שאי אפשר 

 לאדם בלא לחם".

ל לא הוזכר לשון עינוי, אלא אדרבה, הכתוב עוד קשה, שבכל ירידת המן כל

שיבחו עד למאוד "והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח וגו' והיה טעמו כטעם 

ח( ובחז"ל )שמו"ר כה( שהיו טועמים בו כל טעמים -לשד השמן" )במדבר יא ז

שבעולם, ובתהילים )עח כה( "לחם אבירים אכל איש" ובגמ' )יומא עה ב( לחם של 

שרת. עוד ידוע להקשות היאך התלוננו בני ישראל על המן באומרם מלאכי ה

)במדבר יא ו( "ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו" והיאך יכלו 

 להתלונן על המן בשקר כנגד המציאות.

 סתירה אם זוהי מעלה או חיסרון -פיתו בסלו 

חז"ל. על הכתוב  ולהבין עניין זה, יש להקדים מה שמצינו סתירה לכאורה בדברי

סו( "והיו חייך תלואים לך מנגד וגו' ולא תאמין בחייך" ביארו חז"ל  ,)דברים כח

( "זה הסומך על הפלטר ]האופה[" פירוש, שאדם שאין לו פת אלא 8)מנחות קג

לצורך אותו היום חייו אינם חיים שחושש הוא שמא לא ימצא פת למחרת. 

 - למחר אוכל מה ואומר בסלו פת לו ישש מי ( "כל8ומאידך אמרו חז"ל )סוטה מח

אמנה", ויש להבין, האם מי שאין בידו פת למחר הרי הוא בגדר  מקטני אלא אינו

זוהי מעלה המראה על גודל  ה"לא תאמין בחייך" שחייו אינם חיים, או אדרב

 האמונה.



 

 סועמ'  -אספקלריא 

 

 לגשמיות עינוי לרוחניות מעלה -פתו בסלו 

חומר ונשמה,  -מרכזיים, גוף ונפש והביאור בזה, שהאדם מורכב משני כוחות 

הגוף החומרי מתנגד לכל תלות בזולת, ובכללה תלות בקב"ה שיספק את צרכיו, 

ומאידך, הנשמה הרוחנית משתוקקת לתלות בבורא ולדבקות בו "כגמל עלי אמו" 

יד( "ועפר תאכל  ,ב(, וכפי שמצינו אצל הנחש שנתקלל )בראשית ג ,)תהילים קלא

נו שיהיו מזונותיו מצויים ולא יוצרך להתלות בבורא יתברך, כל ימי חייך" דהיי

ובמבט שטחי נראה הדבר כפרס ולא כעונש, אך הביאור בזה שאין לך עונש גדול 

 מריחוק מהבורא וחוסר התלות בו.

 ביאור העינוי שבמן על פי זה

ועתה יתבאר היטב עניינו של המן. שמצד עצמותו היו בו מעלות רבות "וטעמו 

מן", אך צורת ירידתו היה בה מן העינוי שלא היה יורד אלא לאותו יום כלשד הש

(, ונאסר להשאיר ממנו למחר, ומי שבכל זאת 8בלבד לכל אחד ואחד )יומא עד

השאיר, היה המן נרקב ומתולע. ומצב זה, מצד החלק החומרי שבאדם היה בגדר 

של תלות "ולא תאמין בחייך" אך מצד הנשמה הרוחנית, אדרבא היה זה מצב 

מוחלטת בבורא שהביאה לידי דביקות בה', שזו מטרת האדם, וכך הוא ביאר 

הכתוב "למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם" בסיפוק צורכי הגוף 

ובאנוכיותו בחוסר תלות בזולת, אלא "כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם", בסיפוק 

 הכניעה אליו.צרכי הנשמה הרוחנית בדבקות בבורא ע"י התלות ו

אולם, בני ישראל לא עמדו בניסיון זה לשמוח במציאות התלות והכניעה לבורא, 

אלא התלוננו על המן. ולא על טיבו של המן התלוננו שזהו נגד המציאות לומר 

שהמן אינו משובח וטוב, אלא התלוננו על התלות בו, וכך הוא ביאור הכתוב 

דינו פת בסלו "בלתי אל המן עינינו" ]ואין "ועתה נפשנו יבשה אין כל" פירוש אין בי

הכוונה שאין הם רוצים את עצמותו של המן אלא התאוננו[ שכל הזמן הם 

עומדים ותלויים במן בירידתו כל יום ויום, ועל כך יצא עליהם הקצף, שלא חפצו 

ועל  -להיות תלוי ודבוק בקב"ה  -בתכלית הנרצה בבריאת האדם ועבודתו בעולם 

 שה רבינו בפרשה זו.כך הוכיחם מ
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

לבין קצר להתחזק בבין הזמנים )מסר  –מאד  –כדאי 

 הזמנים(

 קשה להתחזק בבין הזמנים, אפילו כשעומדים פחות משבועיים לפני חדש אלול!

 רויח משהו, שאני.אולם אם שומעים שאפשר לה

 ובכן אפשר ואפשר... 

ואהבך וברכך  –ושמר את הברית ואת החסד ואת השבועה  –והיה עקב תשמעון 

 והרבך, ועוד ועוד עד כי חדל לספור. מי איננו מחפש ברכות של הקדוש ברוך הוא.

 במצוות שאדם דש בעקיביו, עקב תשמעון, בבין הזמנים תשמעון. -אמנם המבחן 

יש מבצע אחד פלוס אחד, ואולי יותר. אתה מקיים מצוה והקב"ה  בבין הזמנים

  בבין הזמנים... –להתחזק  –מאד  –כדאי מחשיב זאת למאה. 
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 סידור השולחן בזמן המדבר

 ַהיֹום )יא, יג( ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ֹנַכיאָ  ֲאֶשר ַמְצֹוַתי ֶאל ַתְשְמעּו ָשֹמעַ  ַאם ְוָהָיה

שהוא  מר, לפיוהיה אם שמע תשמעו אל מצותי למה נאז"ל הספרי )פסקא מא(8 "

ייבו בתלמוד עד חשומע אני שלא נת "ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם"אומר 

 .ייבו בתלמודחשמיד נת בתוכמגיד ה... ייבו במעשה ת"ל והיה אם שמוע חשנת

משנכנסו לארץ מצות נוהגות  ... ו לארץסנכשנוהגות עד שלא נ אין לי אלא מצות

וכו'".  עומ"ל והיה אם שמוע תשתמניין  ולחם הפניםכגון העומר ושתי הלחם 

ותמהו המפרשים מהו שלחם הפנים מצוותו רק בכניסה לארץ והרי השולחן נסדר 

ה . עוד הקשו מסוגיא ערוכה במנחות צימדי שבת בשבתו כדכתיב להדיא בקרא

" ואם לא איבעיא להו לחם הפנים נפסל במסעות או אינו נפסל במסעות8 "יאע"א

 נצטוו בני ישראל בלחם הפנים עד כניסתם לארץ מה הסתפקה הגמ'.  

בפי' רבינו הלל ) שסברו לשנות הגירסא ולמחוק מלים אלווהנה יש מרבותינו 

יתרת בבזיכים[ ויש שכתבו לחדש ולחלק בין דין הלחם כמנחה ]הנ .(ובעמק הנצי"ב

לבין הדין שיהיה השולחן עומד תמיד לפני ה' ולחם הפנים עליו. ושוב פירשו שדין 

השולחן שיהיה בו לחם היה גם במדבר, אבל דין הלחם שיהיה קרב כמנחה, זה לא 

 נאמר אלא בכניסתם לארץ. 

עוד יעוין בצפנת פענח )עה"ת כאן( שהוסיף לחלק שבמדבר לא היה הלחם בא 

ה אלא בפני עצמו בלבד. והוסיף ודקדק שלכן בשעת הציווי )שמות מ,ד( עם הלבונ

כתוב8 "והבאת את השלחן וערכת את ערכו", והוא ציווי לעולם וגם הלבונה בכלל, 

 לפני ה'".  ערך לחםלבין העשיה שפירשה התורה )שם מ,כג( "ויערוך עליו 

                                                
 ְוָלַקְחָת ֹסֶלת ְוָאַפיָת ֹאָתה ְשֵתים ֶעְשֵרהי( כתיב -כמפורש בשמות מ' )ויעו"ב להלן(, וכן בפ' אמור )ויקרא כד, ה י

 " הרי להדיא שנסדר לחה"פ במדבר. ו ְבָמקֹום ָקֹדשְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן וְלָבָניו ַוֲאָכֻלה... ַחּלֹות 
 ובירושלמי יומא סוף פ"ד ויעויין בתוס' מנחות מה ע"ב ד"ה קרבו.  יא
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יך לסדר הלחם שכתב לחדש שמדין השולחן אין צר יבעוד יעוין בספר זהב מרדכי

דוקא בשבת, שזהו דין בלחם מדין המנחה בלבד שקידושו הוא בש"ק דוקא, אבל 

השולחן צריך להיות מסודר תמיד עם לחם וכה"ג שפיר אפילו סידרו שלא בשבת 

דוקא, ובזה כתב לחדש ולתרץ קושיא אלימתא בלשון התוה"ק בפרשת פקודי, וכך 

 ַוַיֲעֹרךְ  מֹוֵעד ... ְבֹאֶהל ַהֻחְלָחן ֶאת ... ַוַיֵתן ַמְשָכןהַ  ֶאל ָהָאֹרן ֶאת 8 "ַוָיֵבאיגהוא בקרא

 .." '.ה ַלְפֵני ֶלֶחם ֵעֶרךְ  ָעָליו

ונתעטר בעשר עטרות ואחת מהן  ידוהנה כל פרק זה איירי ביום שמיני למילואים

שהיה יום זה יום ראשון בשבת. והנה, אם כן כיצד נפרש שערך משה רבינו את 

על השולחן ביום זה והרי אין הלחם נסדר אלא בשבת. וביותר, שיש  לחם הפנים

שסברו שהכלים שבהיכל מעכבים קיום מצוות המקדש כך שגם אם נפרש 

שהפסוקים הדנים בלחם יוצאים מסדר הדברים והם קרו ביום השבת שלאחר מכן, 

ב עדיין נמצא שלא עמד המשכן באופן הראוי עד אז וכל זה תמוה. ולפי דברי הזה

מרדכי אתי שפיר היטב, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו ואכן השולחן נסדר ביום 

 ראשון שלא היה כן אלא מכח מצות השולחן ולא מדין הלחם כמנחה וא"ש היטב. 

ויש לברר שכעין זה הוא דין ביתר הכלים שבהיכל, שגם מזבח הזהב הקטרת 

שכבר פירשו בעלי  ומאידך היא גם מדין הבית, טוהקטורת עליו יש בה דין קרבן

 ָוֶכֶסף ָזָהב ֵמַאָתם ַתְקחו ֲאֶשר ַהְתרוָמה 8 "ְוֹזאתטזהתוס' עה"ת תחילת פרשת תרומה

" ולכא' קשה מדוע לא ַהַןַםים ְוַלְקֹטֶרת ַהַםְשָחה ְלֶשֶמן ְבָשַמים ַלָםֹאר ֶשֶמן וְנֹחֶשת ...

ואילים לקרבנות, ופי' המשיכה התורה וציותה להביא סולת למנחות וכבשים 

בעה"ת שהתורה איירי בדין הבית ובדברים הנצרכים לו, ושמן למאור הוא צורך 

הבית שדרך המלכים והשרים שביתם מואר וכן דרכם שיש בו ריח טוב, ולכן 

                                                
 לגר"מ אליפנט זצ"ל.  יב
 שמות פרק מ'.  יג
כן הוא מפורש בשבת פז ע"ב שי' עטרות נתעטר אותו היום, ובין היתר שהיה ר"ח )וכל פרשה זו נאמרה בר"ח(  יד

 יה יום ראשון. וכך  היא דעת כל המפרשים לבד משיטת האבן עזרא שפי' שהיה זה יום ראשון למילואים.  וגם שה
וכמבואר )כריתות וע"א( שיש איסור להוסיף דבש לקטורת מדינא "דכל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו", וביומא  טו

 ל"ש אלא בעבודת הקרבנות.  מח ע"א הגמ' מסתפקת שיהיה בחפינת קטורת דיוהכ"פ מחשבת פיגול וכ"ז 
 ו(. -שמות כה, א טז
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. נמצא יזציותה כאן התורה להביא שמן להאיר הבית וקטורת להפיץ בו ריח טוב

וגם שם קרבן, וכן הוא בהארת המנורה שיש שהקטורת יש בה ג"כ דין מדיני הבית 

. ולפי יחבה דין הבית ומאידך השמן עצמו יש בו דינים שנחשב לקרבן הקרב במנורה

 המתבאר כן הוא הדין גם בלחם הפנים, ודו"ק. 

                                                
 אבל לפ,ז עדיין קשה על הציווי להביא בשמים לשמן המשחה.  יז

וזה תלוי אם הנחה עושה מצוה או הדלקה יעויין במנח"ח מצ' צ"ח ובגר"ח פ"ט מביא"מ ה"ז ובמקד"ד סכ"א  יח

וס' פליגא דל"ב לכ"ז, ושיטת הגרי"ז )ריש סק"א, ויעויין בתמורה יד ע"א ששיטת רש"י שהשמן מתקדש במנורה ובת

 תמו"מ( שדישון המנורה הוא כדישון אפר הקרבנות במזבח וכל דיני הדישון עליו, ויש להאריך בזה טובא ואכ"מ. 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 החוקים הופכים למשפטים

יָך קֶ ֱאלֹ ה'  ים ָהֵאֶלה ּוְשַמְרֶתם ַוֲעַשיֶתם ֹאָתם ְוָשַמרְוָהָיה ֵעֶקב ַתְשְמעּון ֵאת ַהַםְשָפטַ 

 )ז, יב( ְלָך ֶאת ַהְבַרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר ַנְשַבע ַלֲאֹבֶתיךָ 

בעל העקידה )רבי יצחק עראמה( עומד על ייתור המילה "האלה", הרי די אם היה 

טיח כאלה הבטחות נאמר "את המשפטים"! ועוד מעיר, למה הוצרכה התורה להב

 בעבור שמירת המשפטים?

 משפטי התורה מול משפטי האומות...

ומיישב שגם לאומות העולם יש משפטים, אלא שמשפטיהם באים רק כדי למנוע 

גזל ועוולה ולהביא שלום וריעות בתוך האוכלוסיה. אין בכוחם למנוע פגעי טבע 

 או מחלות וכדומה.

שפטי התורה, מלבד מעלת 'עשיית לפיכך אומרת התורה שמי שישמור את מ

משפט' ככל הגוים, יזכה להינצל גם מפגעי וארועי הטבע, וזו כוונת הפסוקים 

 בתחילת פרשתנו.

 לאן נעלמו החוקים?

המשך חכמה מוסיף על דבריו. הוא מוסיף להקשות, שבסוף הפרשה הקודמת, 

ֹנַכי ְוֶאת ַהַמְשָףַטים ֲאֶשר אָ  יםְוֶאת ַהֻחקַ ְוָשַמְרָת ֶאת ַהַמְצָוה פרשת ואתחנן, נאמר8 "

ְוָהָיה ֵעֶקב " )ז' י"א(. מדוע אם כן בתחילת פרשתנו נאמר "ְמַצְוָך ַהיֹום ַלֲעשֹוָתם

", ולא מוזכרים החוקים? הרי בתורתנו הקדושה ַתְשְמעון ֵאת ַהַמְשָףַטים ָהֵאֶּלה

 קים אותם איננו מבינים! ישנם משפטים המובנים בשכל אנוש, ומנגד ישנם גם חו

 החוקים הפכו להיות מובנים...

ומיישב, כאשר שהו ישראל במדבר ארבעים שנה, נבללה התורה בגופם וחדרה 

לתוך עצמותיהם, עד שהגיעו לדרגה גבוהה בה הם מבינים גם את החוקים. הם 

חשו שמי שאוכל מאכלים אסורים, נפשו נטמאת ומטמטמת. הם הבינו בשכלם 
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מטמא את גופו ואת נשמתו. דברים  –שמי שעושה מעשים אסורים והרגישו 

שאנחנו לא זוכים להבין, הם הבינו וחשו! הם הגיעו לדרגה שהחוקים הפכו להיות 

 אצלם כמשפטים מובנים וברורים.

, שהוזכרו בסוף פרשת "ַהַםְשָפַטים ָהֵאֶלהְוָהָיה ֵעֶקב ַתְשְמעון ֵאת "לכן נאמר להם 

ם הוזכרו כאמור גם חוקים וגם משפטים, כל אלה הפכו להיות אצלכם ש –ואתחנן 

 למשפטים! את הכל אתם מבינים בשכלכם שהזדכך ארבעים שנה במדבר!

 הטבע משתנה בעבורכם

ומכיון שזכו להגיע לדרגה נעלה זו, אומר להם ה' יתברך8 אתם שיניתם את טבע 

טבע לטובתכם גופכם והגעתם להבנת החוקים, כנגד זה אני משנה את ה

 ובשבילכם!

 זה פשר ההבטחות הנשגבות המוזכרות בתחילת פרשתנו. ודברי פי חכם חן!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות8 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 בסוף -ולדבקה בו 

 ַלֲעֹשָתּה ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנַכי ֲאֶשר ַהֹזאת ַהַםְצָוה ָכל ֶאת ַתְשְמרּון ָשֹמר ַאם ַכי

 )יא, כב( בוֹ  ּוְלָדְבָקה ְדָרָכיו ְבָכל ָלֶלֶכת ֱאֹלֵהיֶכם ְיֹקָוק ֶאת ְלַאֲהָבה

אין כתב האבן עזרא "ולדבקה בו, בסוף, והוא סוד גדול". וכתב עליו הרמב"ן "ו

הסוד מטעם המקום הזה. אולי יאמר לאהבה את ה' ללכת בכל דרכיו עד שתהיו 

, עפ"י המבואר בספר שירי בכוונת דבריהם ראויים לדבקה בו בסוף". נראה לי

הנפש למלבי"ם על שה"ש בשם המקובלים, שבשעת מיתה דבקה הנפש באלקיה, 

בעולם הזה כך  וככל שמזדככתשלא יראני האדם וחי, אולם בשעת מיתה רואה, 

בשעת מיתתה זוכה להדבק במקור החיים באופן גדול יותר, אולם כל נשמה זוכה 

לזה רומז האבן עזרא, שאם יאהב את ה' לכאורה להדבק באלקיה בשעת מיתה. 

וילך בכל דרכיו בסופו בשעת מיתתו יזכה לדביקות הגדולה, שעז"א דבקה נפשי 

ן כאן מקומו, שכאן מדבר על חלקים אחריך. עפי"ז מקשה הרמב"ן היטב, שהרי אי

שהאדם מוטל עליו לקיים, והוא מנסה ליישב, שאם יאהב את ה' ויילך בכל דרכיו 

יזכה בשכרו להדבק בשכינה בסופו, אולם הרמב"ן מקשה עוד ממקומות נוספים 

ששם מבואר שהדביקות האמורה היא מצוה, היינו שהיא פעולה מצד האדם, 

 ור מאמונת ה'. והוא מבאר שענינה שלא לס

 מעלת הדביקות

אולם נראה, שגם האבן עזרא לא נתכוין בדבריו 'בסוף' ליום המיתה, אלא ענין 

 –אחר הוא. ואביא לשונו מכמה מקומות ועפי"ז יובן בס"ד. א[ )שמות ג,טו( 

"והעולם העליון הוא עולם המלאכים הקדושים, שאינם גופות ולא בגופות כנשמת 

מדעות הנקלות כנגדם. וכל זה העולם כבוד וכולו עומד, האדם, ומעלותם נשגבו 

ואין תנועה בשינוי בערך, רק מעמד איננו בעצמו רק בשם הנכבד לבדו. ונשמת 

האדם ממינם, ומקבלת כח עליון כפי מערכת המשרתים, וכל המשרת כנגד הצבא 
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ואם תחכם הנשמה תעמוד בסוד המלאכים ותוכל לקבל כח הגדול בעת הבראו. 

, וזהו שנדר מכח עליון שקבל על ידי אור המלאכים. אז יהיה דבק בשם הנכבדגדול 

יעקב והיה ד' לי לאלהים )ברא' כח, כא(, כי יתבודד כל ימי חיין לדבקה בשם כפי 

"ובעבור כי  –כחו, על כן אמר הסירו את אלהי הנכר )שם לה, ב(".  ב[ )שמות ו,ג( 

ה הנפש חכמה והכירה מעשה נשמת האדם גבוהה מן העולם האמצעי, אם הית

והניחה תאות העולם השפל, והתבודדה השם שהם בלא אמצעי וע"י אמצעי, 

 ח( ֲאָבֵרְך ֶאת ְיֹקָוק ֲאֶשר ְיָעָצַני ַאף-..." ג[ עה"פ )תהלים טז,זלדבקה בשם הנכבד

זאת  -"אברך  ַבל ֶאמֹוט8ֵלילֹות ַיְסרוַני ַכְליֹוָתי8 ַשַויַתי ְיֹקָוק ְלֶנְגַדי ָתַמיד ַכי ַמיַמיַני 

כי הוא המלמד אדם דעת וטעם בלילות בהתבודדו  ,העצה היתה ממנו תחלה

וטעם יסרוני  ,כמו הכליות ,וכליותי רמז לכוחי התולדה שהם בסתר ,מעסקי העולם

העצה  -שחשב בלבו כל הקורות להולכים מן העולם הזה על כן נוסר8 שויתי 

והנה נשמתו דבוקה בבוראה טרם יומם ולילה,  והמוסר הביאוהו לשום השם לנגדו

, ובעבור ששויתי השם לנגדי מימיני לא אמוט שיסור מהדרך הפרדה מעל גויתה

' הישרה". ד[ עה"פ )תהלים קלט,יח( ֶאְסְףֵרם ֵמחֹול ַיְרבון ֱהַקיֹצַתי ְועֹוַדי ַעָמְך8 "ופי

עה בהקיץ מתמונת אחר, אני בצדק אחזה פניך במראות אלהים בלילה, על כן אשב

מראות אלהים, ומראות אלהים על שנים דרכי', ויהיה רעיך כאשר אני חושב בלבי 

והגוף שוכב בהדבק נשמת האדם בנשמה לדעת רעיך והנה הוא כמראה אלהים, 

, אז תראה תמונות נפלאות על כן הקיצותי ועודי עמך, כי אין זה כדרך כל העליונה

א( "זה חלק האזהרה הודיע בו מעלת  משלי )א,החלומות". ה[ נסיים בדבריו ריש 

החכמה הקדומה, כי בה נברא יש מבלי מה, והזהיר להדבק בה ולסור מן האשה 

ולהחיות הנשמה הזעומה, והוכיח להמית הפתאות ותאות הנוצר מן האדמה 

 ". התמימה

 בסוף העבודה

נו עפ"י הדברים האלה, יבואר, שהאדם שאוהב את ה', והולך בכל דרכיו היי

שמתבודד ומתרחק מהאשה הזעומה, הנה מתקרב לאלקיו ודבק בו, עד יזכה 

לנבואה וראיית מחזות אלקים, לפי"ז 'בסוף' אין פירושו בסוף חייו, אלא בסוף 
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עבודתו, היינו שתכלית העבודה להגיע לדביקות בחכמה ובנשמה העליונה, היינו 

י רוב בני אדם לא ידעו שישיג דביקות בעולמות העליונים. ואפשר שקראו סוד, כ

הדרך ולא ישיגוהו על בוריו, אבל נראה שזהו הסוד המכוון בדבריו. )וע"ע משלי 

יג,יט נראה שגם שם לזה הכונה(. גם מש"כ האבן עזרא על הנאמר בראה "ובו 

תדבקון" "בלב, בראש ובסוף", יבואר היטב על פי הנאמר, שמאחר שהזכיר שם 

ו וכדומה, אמר שהדביקות היא בלב, ומאחר עניני מעשה, תלכו תשמורו תשמע

שהיא בלב, הנה תחילת המעשים וסופם נובע מהרצון והמטרה לדבוק בה', 

 ובעליונים. 



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 המתחיל במצווה אומרים לו גמור

ן ּוְרַביֶתם ּוָבאֶתם ָכל ַהַםְצָוה ֲאֶשר ָאֹנַכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ַתְשְמרּון ַלֲעשֹות ְלַמַען ַתְחיּו

 )ח, א( ַלֲאֹבֵתיֶכםה' ַויַרְשֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַנְשַבע 

ומדרש אגדה אם התחלת במצוה גמור אותה, שאינה נקראת אלא על וברש"י8 "

שם הגומרה, שנאמר )יהושע כד, לב( ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל 

בהם להעלותם, אלא לפי שלא ממצרים קברו בשכם, והלא משה לבדו נתעסק 

". ובמצודות דוד בספר יהושע הספיק לגמרה וגמרוה ישראל, נקראת על שמם

אף כי משה העלם ממצרים )סוטה יג ב( אבל לפי שמת מביא כדברים האלו8 "

 ".במדבר ולא הספיק להביאם לשכם והביאום הם , לכך נקרא על שמם

 חשיבות מעשה טוב כלשהו

נ"ל להבנה, משום שאנו יודעים על פי מקורות רבים, הנה קשים הדברים ה   

ספרים וסופרים, שאפילו מחשבה טובה שעוברת לאדם בראש, וקל וחומר מעשה 

טוב ולו הזעיר ביותר, שכרם הרבה מאוד. "מחשבה טובה מצרפה למעשה" 

". כל ונפרעים ממנו אף על המחשבה – מצרפה למעשה)קידושין מ.( וברש"י8 "

כוונה טובה, וכמובן כל מעשה טוב שהאדם עושה, והקב"ה  מחשבה טובה, כל

מרוצה ממנו, יש לו על כך שכר בשמיים, ואין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, יהיה 

 מי שיהיה. 

ושוב שבה הקושיה למקומה, מדוע המצווה של קבורת יוסף הצדיק נקראת רק על 

לשבח את שם ישראל ולא על שם משה רבינו שנתעסק בזה מקודם. היה אפשר 

שניהם. ומה הפשט של השכר המובטח לזה שעושה את "כל המצווה" הנאמר 

 בפרשתנו?

 מציאות של קדושה –מצווה 

הנה אין לנו עיניים לראות ויכולת לחזות בקדושה שבאה לעולם כל פעם 

שמתקיימת מצווה ופורחת לאוויר העולם. מצווה היא אינה דבר סתמי שהיה 
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-של דבר שלם שמקדשת את העולם ועין לא ראתה אואיננו, מצווה היא מציאות 

לקים זולתך, השכר שמגיע למקיימיה באהבה לעשות רצון מלך מלכי המלכים 

הקב"ה. מצווה היא מציאות כשלעצמה, מושלמת, מקודשת, שאין יכולת להשיגה 

ולהעריך יופיה וטובה. על כן המצווה המושלמת היא החשובה ביותר, כי היא 

 ומעלה ריח ניחוח קמי קוב"ה.  עולה לעולם ההוא

על אף שכל מחשבה ומעשה טוב יש לו להשי"ת נחת רוח. אבל אין חשיבות, 

כמצווה שלימה שהיא מציאות מושלמת שאין מושלמת כמותה וכל העולם כולו 

 מתקדש בעבורה.

לכן חשיבות מיוחדת למי שגומר את המצוה ומשלימה. נשתדל אפוא יותר בכל 

ים שיהיה מוכתר בכתר השלימות, להעלות קרבן שלם מעשה מצוה שאנו עוש

 לריח ניחוח לפני ה'.
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

  מכתב חיזוק ממרן הראשון לציון שליט"א

הגביר חשקת התורה בימים אלה, הרי שערובה גדולה היא להינצל מלבד שיש ל

 .מכל מיני סכנות של פגעי הרחוב

 בס"ד, י' אב תשע"ז

לכבוד מעלת בני התורה היקרים המסולאים בפז, השוקדים על דלתות תורתנו 

הקדושה לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, החפצים ומשתוקקים לעלות מעלה מעלה 

אה, ואף מתפללים באווירה מרוממת ביני עמודי דגרסי, בישיבת במעלות התורה והיר

 המתמידים...

אשריכם ואשרי חלקיכם, שזוכים אתם לעסוק בתורה, ובפרט בזמנים הרפויים 

מלימוד התורה, כימי שישי ושב"ק, וימי בין הזמנים, דבר חשוב הוא להגביר את 

ות מכתלי הישיבה, על מנת לימוד התורה בימי "בין הזמנים", בהם יוצאים בני הישיב

ללמוד מה שלבם חפץ בבתי מדרש סמוך לביתם. וישיבות בין הזמנים היא הצלה 

גדולה עבור רבים, הן מחמת כך שמגביר את לימוד התורה בימים אלה, והן מפני כך 

שמציל את הבחורים מכל מיני סכנות של פגעי הרחוב, והתחברות לנערי שוליים ה' 

את כל מה שהשיגו והתחזקו ברוחניות במשך שהותם בישיבות ירחם. ויכולים לאבד 

 הקדושות.

ומרן אאמו"ר זיע"א היה מעורר תמיד בשיחותיו בישיבתינו הקדושה ישיבת "חזון 

עובדיה", קודם יציאת הבחורים לבין הזמנים, לנצל את ימי "בין הזמנים" ללמוד 

בץ חזון עובדיה ח"א, דברים אחרים ולנצל זאת לידיעת התורה. וראה מ"ש בזה בקו

 בסופו.
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תשכ"ט, בימי חוה"מ היה מרן אאמו"ר זיע"א מזדרז לאכול -וזכורני, בשנים תש"ך

סעודת שחרית וממהר "לברוח" מביתו לביהכ"נ 'צופיוף' בשכונת הבוכרים, שם היה 

אחר הצהרים. ועשה כן מחמת שהיה חושש שיבואו לבקרו  5-4לומד עד שעה 

ללימוד תורה היה בורח מביתו בכל חוה"מ ללמוד לבדו. בחוה"מ, ועקב חשקו העז 

וכאשר היינו מפצירים בו בצהרים ללכת לסעוד, היה דוחה אותנו עוד מעט, והיה 

שקוע בלימוד עד שעות אחר הצהרים, ואז היה מגיע לביתו לסעוד צהרים, ומיד 

 לתפלת מנחה וערבית ושיעור לרבים.

ישי ושבת קודש לחזרות על המסכת ואמנם במהלך ה"זמן" יש לנצל את ימי ש

הנלמדת בישיבה, ושמעתי ממרן אאמו"ר זיע"א שבבחרותו בזמן חורף אחד, חזר על 

מסכת גיטין שנלמדה אז בישיבה, שישים פעם )!(, כזה ראה וקדש, ובימי שישי ושבת 

ובין הזמנים למד בית יוסף בכל חלקי התורה, וכבר בגיל שש עשרה כתב תשובות 

 ות ואיסור והיתר.בעניני טריפ

וברכתי להרה"ג ... על פעולותיו הטובות, שימשיך להרביץ תורה ולזכותם בלימוד 

 כי הם חיינו ואורך ימינו.

 בברכת התורה

(-) 

* 

 לימוד התורה בכל עת פנוי

בספרו 'אגרת לבן תורה' )פרק י( האריך מרן רבינו הראשון לציון שליט"א לבאר 

התורה בכל עת פנוי, בהם התייחס גם לימי 'בין  אודות גדר החיוב להתאמץ בלימוד

ַתב הזמנים'8 ַהֵנה ְב'אֹור ָשֵמַח' )ַדף ג' ע"ג, פ"א ֵמַהְלכֹות ַתְלמוד תֹוָרה ד"ה ְביֹוָמא(, כָ 

ַדַבְרָת ֶנֱאַמר וְ ְבֶזה ַהָּלשֹון8 ַבְגָמָרא יֹוָמא )יט8( ָאְמרו, ַהָעח ַשיַחת ֻחַּלין עֹוֵבר ַבֲעֵשה, ֶש 

ו ְלֹמֶשה ַרֵבנָבם ... ְוַנְרֶאה ַלי ְלָבֵאר ְדֶבֱאֶמת ָכל ַהַמְצֹות ֵהָמה ָשַוים ְלָפחות ֶשַבְףחוַתים ו

רֹוג ע"ה, ְדתֹוָרה ַאַחת ַיְהֶיה ָלֶכם ְכַתיב, ְוַחיוב ַהַמְצָוה ְגבול ֵיש ָלה, ְכמֹו ְנַטיַלת ֶאְת 

ֹוָרה ַעְלָמא ָיָצא, ַרק ַהְמַדְקְדַקים נֹוְשַאין אֹותֹו ָכל ַהיֹום, ְוָלֵכן ֹלא ָכְתָבה ַהתְבַנֲענוַע בְ 
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, ְכָנָחש ְוכו' ַמדֹות ַרק ַבְרַמיָזה, ְדְלָמָשל ַמַדת ַהְנָקָמה, ָכל ַתְלַמיד ָחָכם ֶשֵאינֹו נֹוֵקם ְונֹוֵטר

ק ָכל ו', וְלָכְך ֵאין ֶזה ֹחק ַבְפָרטות ָשָוה ַלְכַלל ַהַיְשְרֵאַלים, רַ וֶמֶלְך ֶשָמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְוכ

בוָרה ְוכו', ֶאָחד ְלַפי ֶעְרכֹו, ַרק ְנַקיָמה ְדָממֹון ֶזה ָשֶוה ְלֻכָּלם. ְוֵכן ְבַגֲאָוה, וַבץור חֹוַלים וְק 

ֵץש ְמָצא ַמְצַות ַתְלמוד תֹוָרה ֲאֶשר ְבַוַדאי ַאם ְיבַ ְוַהְדָבַרים ֲאֻרַכים ְבַסְפֵרי ַהֶמְחָקַרים. ְונַ 

ָאַסְפָת ָהָאָדם ֶטֶרף וָמזֹון, ְבָכל ֹזאת ֵאינֹו ֶנְחָשב ְלַמְפֵרַע ְמַבֵטל ַמְצַות ַתְלמוד תֹוָרה, 'וְ 

יות ֶשְּלַפי ָהְרַגילות, ְוֵכן ְלַפי ְדָגֶנָך' ְכַתיב. ְוֵכן ְלָמָשל ָאָדם ֲחלוש ַהֶמֶזג, ְוֵכן ָכל ַהֶהְכֵרַח 

ֹו ַמְרֶגֶשת ֹטַהר ַנְפשֹו ֶשל ָאָדם, ַכי ֵאינֹו דֹוֶמה ְבַחיוב ַתְלמוד תֹוָרה ָהַאיש ֲאֶשר ַנְפש

שֹו ַנְרַףים ת ַנפְ ְבַשְכָלה ַהַזְך, ְוַנְקְשָרה ַבֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ְלַתְלמוד תֹוָרה, ְלַאיש ֲאֶשר ֹכחוֹ 

ת ָכל ַוֲעֵצַלים, ְלָכְך ֵאין ֵמֹחק ַהבֹוֵרא ְלֹחק ַחיוב ַתְלמוד תֹוָרה ְלָכל ַיְשָרֵאל, ְוָנַתן תֹורַ 

ים וֵפְרשו ֶאָחד ְבָידֹו, ְוֵאין ְלֵאל ָידֹו ָהֱאנֹוַשי ַליֵתן ַהַמָדה ָהֲאַמַתית ָלֶזה, ָלֵכן ָבאו ֲחָכַמ 

ַמע ְבַעְרַבית, ֵדר ָהֲאַמַתי ֶשל ַתְלמוד תֹוָרה8 ְקַריַאת ְשַמע ְבַשֲחַרית, ְקַריַאת ְש ָלנו ֶאת ַהגָ 

ַרית ֵכיָון ֶשּלֹוֵמד ַקָבַלת ַהַמְצָוה ְוַאְזָהָרָתה ְבַשחֲ  -וָבֶזה ַקֵים 'ְוָהַגיָת בֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה' 

 ְוַעְרַבית, ְכָבר ַקֵים ַמְצָוָתה. 

יְך אוָלם ָיֵתר ַמֶזה, הוא ַבְכָלֵלי ַהַמְצֹות ֲאֶשר ַנְבְדלו ְוַנְפְרדו ֶזה ַמֶזה. וְבַוַדאי ָצרַ 

. ְוָצַריְך ְלַהְתַעֵפם ָבה ָהָאָדם ְבָכל ְיָכְלתֹו, ַכי ָכְפָלה ַהתֹוָרה ַהְרֵבה ְףָעַמים ַעְנַין ַלמוָדה

 ְץדֹוַשים. ַלְשֹקד ַעל ַדְלתֹוֶתיָה ַכֲאֶשר ַהְרבו ְלַדֵבר ָבֶזה ַהְסָפַרים הַ  ָהָאָדם ְלַהְלַהיב ַנְפשוֹ 

ָאסור וְבֵסֶפר ָאְרחֹות ֹיֶשר )להגר"ח ָקַניֶיְבְסַקי סי' ב( ְמֹבָאר ֶשְבֶאְמַצע ַהַּלמוד ַאף ֶש 

ים ָהֵוי ְלֹצֶרְך ַהַּלמוד, ְוָהַאסור ְלַדֵבר ְדָברַ ְלַהְפַסיק, ַאם רֹוֶצה ַלְנֹפש ַכָמה ַדץֹות ְבֶאְמַצע, 

א ֶזה ֵאינֹו ֶאּלָ ְבֵטַלים ֵאין ַהַכָוָנה ֶלֱאֹסר ְלַדֵבר ֲאַפּלו ֵתָבה ַאַחת ַמה ֶחֵאינֹו ַדְבֵרי תֹוָרה, ֶש 

ַטיָרתֹו ָאַמר ַכָמה ְרָגַעים ְלַבֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְגדֹוָלה, ְכמֹו ֶשָאְמרו ַעל ַהְגָר"א ֶשַבְשַעת ףְ 

ֵשה, ֵףַרש ָבַטְלַתי ַמן ַהתֹוָרה. וַמה ֶחָאְמרו ַבְגָמָרא ַהָעח ַשיַחת ֻחַּלין עֹוֵבר ְבָלאו ַועֲ 

ֶשַאם  ְבֵטַלים ַרַש"י, ְדַהְינו ְשחֹוק ְוַקּלות ֹראש. ְוָאְמרו ְבֵשם ַהֲחזֹון ַאיש, ֶשֶגֶדר ְדָבַרים

ל ֵבית ַרָבן ְמַדֵבר ֶעֶשר ַדץֹות ְכָבר ָצַריְך ַלְהיֹות ַאְכַףת לֹו. וַמה ֶחָאְמרו ַבְבָרכֹות )נג.( ֶש 

ְינו ְבֶאְמַצע ַגְמַליֵאל ֹלא ָהיו אֹוְמַרים "ַמְרֵףא" ְבֵבית ַהַמְדָרש ַמְףֵני ַבטול ֵבית ַהַמְדָרש, הַ 

ףֹוֵסק ַמַדְבֵרי ם, ֶשָבֶזה ֶבֱאֶמת ֶהְחַמירו ֲחַז"ל, ְכמֹו ֶשָאְמרו ַבֲעבֹוָדה ָזָרה )ג8( ָכל הַ ֶשּלֹוְמַדי

ַהֵּלְך תֹוָרה ְועֹוֵסק ַבַדְבֵרי ַשיָחה, ַמֲאַכיַלין אֹותֹו ַגֲחֵלי ְרָתַמים. וְבָאבֹות )פ"א מ"ז( ַהְמ 
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יו ָנתֹו ְואֹוֵמר ַמה ָנֶאה ַאיָלן ֶזה ַמה ָנֶאה ַניר ֶזה, ַמֲעֶלה ָעלָ ַבֶדֶרְך ְושֹוֶנה וַמְפַסיק ַמַמְש 

 ן ָשם.ַהָכתוב ְכַאּלו ַמְתַחֵיב ְבַנְפשֹו, ְושֹוֵמר ַףיו וְלשֹונֹו שֹוֵמר ַמָפרֹות ַנְפשֹו. ַעיֵ 

ֶשָכַתב, ְדֶהְדיֹוט ֻמָתר לֹו ... ְוֵכן ְמֹבָאר ְבֶאֶבן ָהֶאֶזל )פ"ג ֵמַהְלכֹות ְמָלַכים ֲהָלָכה ה( 

ֶמֶלְך ָאסור ְלַהְתַעֵנג ַאף ֶשֶזה ַיְגֹרם לֹו ְלַבטול תֹוָרה ְבֶהְכֵרַח ַעל ְיֵדי ַשְכרות. ֶשַדְוָקא לְ 

ַלבֹו  ֵמַסיר ַלֲעשֹות ֵכן, ֲאָבל ְלֶהְדיֹוט ֵאינֹו ָאסור ְלַבֵטל תֹוָרה ְבַלי ָכל ַסָבה, ֶשָאז ַאם הוא

ָרה. ְוַעֵין ַמן ַהתֹוָרה עֹוֵבר ַעל וֶפן ָיסורו ַמְּלָבֶבָך ְוכו', ְועֹוד ַהְרֵבה ְףסוַקים ֵמַחיוב ַלמוד תוֹ 

ל ת ֹלא ַתֲעֶשה עַ ְבֵסֶפר ַמֲעַלת ַהתֹוָרה ַבְתַחָּלתֹו, ֶשָמָנה יֹוֵתר ַמְחֹלַשים ַמְצֹות ֲעֵשה וַמְצוֹ 

 ֹוָרה. ַעד ָכאן. ַבטול ת

ַדַעת, ְוַלְכאֹוָרה ָתמוַה, ְדַאם ֵאינֹו ַמְתַבֵטל ְוָנח ְכֵדי ֶשיוַכל ַלְלֹמד ַאַחר ָכְך ְבַיחוב הַ 

ֵמַלים ֵהיַאְך ַנַתיר ֹזאת ְלֶהְדיֹוט, ְוָלָמה ֵליָכא ֵביה ַמחום ַאם ְבֻחֹץַתי ֵתֵלכו ֶשַתְהיו עֲ 

ֹסק ַבתֹוָרה ְוֵאינֹו ה. ְוֵכן ְשֹלָשה ַהָץדֹוש ָברוְך הוא בֹוֶכה ֲעֵליֶהם ַעל ֶשֶאְפָשר לֹו ַלעֲ ַבתֹורָ 

ֲעֹסק עֹוֵסק )ֲחַגיָגה ה8(. וְמֹבָאר ְבֻשְלָחן ָערוְך )יו"ד סי' רמו ס"ה( ְדָכל ֶשֶאְפָשר לֹו לַ 

ֵרי ֶזה ָנה וֵפַרש ְלַהְבֵלי ָהעֹוָלם ְוַהַניַח ַתְלמודֹו וְזָנחֹו, הֲ ַבתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק, אֹו ֶשָקָרא ְוָש 

ָיהו, ֶשֹּלא ַבְכַלל ַכי ְדַבר ה' ָבָזה. ְוָכַתב ָמָרן ַהַחיָד"א ְבַצֹףֶרן ָשַמיר, ְבֵשם ָתָנא ְדֵבי ֵאלַ 

ֶשר ַמי ֶשֵיש לֹו ֵלב ַיְתעֹוֵרר ַמַתְרֵדָמה אֲ ָחַרב ָהעֹוָלם ֶאָּלא ְבַפְשָעה ֶשל תֹוָרה, ְוָכַתב8 ֶש 

. וְכָבר ָאַמר ַהַףיל ָעָליו ַיְצרֹו, ָישוב ֶאל ה' ְוַיֲעֹסק ַבתֹוָרה ְבַשְמָחה ַכֲאֶשר יוַכל. ַעד ָכאן

ַקְיָמה ֵמֹעֶשר. ְוָכל ַהַתָנא ְבַפְרֵקי ָאבֹות )פ"ד מ"ט( ָכל ַהְמַקֵים ֶאת ַהתֹוָרה ֵמֹעַני סֹופֹו לְ 

 ַהְמַבֵטל ֶאת ַהתֹוָרה ֵמֹעֶשר סֹופֹו ְלַבְטָלה ֵמֹעַני. 

מודֹו ְבַלי ַגם ַהָגאֹון ַהֲחזֹון ַאיש ְבַאְגרֹוָתיו )סי' קעג אֹות כד( ָכַתב8 ָכל ֶרַגע ֶשְמַבֵטל ַמּלַ 

 ד ַהְפַליגו ְבָעֹון ַהֶזה ְוָאְמרו ֶשְבֶזה ֶהָעֹון ֹתאַבדַסָבה ֻמְכַרַחת, ָגדֹול ֲעֹונֹו ַמְנשא, וְמֹא 

ָהָעם ְורוַח  ָהָאֶרץ, ַכי ָאְמָנם ַהֵחְטא ְבַמעוט ַהָחְכָמה ַנְשַמת ָהָעם ְוַחָייו, הוא ֵחְטא ְבֶנֶפש

 ר ְבַלבֹות ַהַחַיים, ְוַהףֹוֵגַע ָבהַאףֹו, ְוַהנֹוֵטל ָחְכָמתֹו נֹוֵטל ַנְשָמתֹו, ְוַהָחְכָמה ַמְעָין ַהַמְתַגבֵ 

ַהְנָהגֹות )ֵחֶלק ַכְמַמֵעט ֲעַתידֹו, ְכעֹוֵשק ַהַנְמָצא, ַיַחד ֶיֶחְטאון. ַעֵין ָשם. וְבשו"ת ְתשובֹות וְ 

ְלֹמד ְבֵבין ב' סי' תסד( ָכַתב ְבֵשם ַהָגאֹון ַהֲחזֹון ַאיש, ֶשָאְמרו ְלָבחור ֶאָחד ֶשָפַריְך לַ 

יב( ָכַתב  ַהְזַמַנים ֵתַשע ָשעֹות ְבָכל יֹום, ֵכיָון ֶשָהַרְמָב"ם )פ"א ֵמַהְלכֹות ַתְלמוד תֹוָרה

 ת. ַעֵין ָשם. ֶשַבַעל ֻאָמנות עֹוֵסק ַבְמַלאְכתֹו ָשֹלש ָשעֹות ַביֹום וַבתֹוָרה ֵתַשע ָשעוֹ 
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ה ֶשל ַאַגְרָתא )ַעמוד מט( ָכַתב8 ְידוַעים ַדְבֵרי ַהְגָר"א ֶשָכל ֵתָבה ְוֵתבָ וְבֵסֶפר ְקַרְייָנא דְ 

בֹות ַמְצֹות ַדְבֵרי תֹוָרה הוא ַמְצַות ֲעֵשה ַבְפֵני ַעְצָמה, ְוָיכֹול ַלְזכֹות ְביֹום ֶאָחד ֲאָלַפים וְרבָ 

תֹוָרה  ָבר ַבֵטל ַאְלֵפי ַמְצֹות ֶשָכל ַמְצָוה ֶשל ַלמודֲעֵשה, וְלֻעַמת ֹזאת ַהְמַבֵטל יֹום ֶאָחד כְ 

ְיַשיבֹות ְשקוָלה ְכֶנֶגד ָכל ַהַמְצֹות, ַכְדַאיָתא ַבירוַשְלַמי. וְזכות ְגדֹוָלה ְלַאְרֵגן ֶאת ְבֵני הַ 

ים ה, ְוַהתֹוָרה ָמְגָנא וַמְצָלא ַמְףָגַעים ַרבַ ְבֵבין ַהְזַמַנים ְלַלמוד ְוכו'. ַכי ַהתֹוֶעֶלת ַמֶזה ְגדֹולָ 

, ָהעֹוֶשה רח"ל. ַעֵין ָשם. ְוָאְמרו ַבירוַשְלַמי )פ"ט ַדְבָרכֹות( ַרַבי ַחְלַקָיה ְבֵשם ַרַבי ַסימֹון

[, ֲהֵרי ֶזה ֵמֵפר ר"ל, קֹוֵבַע ַרק ַעַתים ַלְלֹמד, ְוֹלא לֹוֵמד ְבָכל ְזַמן ָףנוי-תֹוָרתֹו ַעַתים ]

ה )סי' ְבַרית, ְכַדְכַתיב ]ַאם[ ֵעת ַלֲעשֹות ַלה', ]ָאז[ ֵהֵפרו תֹוָרֶתָך. וְרֵאה ְבַמְשָנה ְברורָ 

 קנה סק"ד(.

ְלַמיַדים ְבָכל וְבשו"ת ַאְגרֹות ֹמֶשה )חיו"ד ֵחֶלק ג' סי' פד( ָכַתב ֶשֵאין ַלֲעשֹות ֹחֶפש ַלתַ 

( ֵהַביא ַאֶגֶרת ֵמַהָגאֹון ַרַבי ְצַבי ֶףַסח 44ַבָחבוַע. וְבֵסֶפר ְשַביֵבי אֹור )ַעמוד  יֹום ַראשֹון

 ַנים, ַיְשַתֵדלְפַראְנק ַזַצ"ל ֶשָכַתב ְלשֹוְמֵעי ַלְקחֹו, ְדַמי ֶשנֹוֵסַע ְלַהְבַריא ֶאת גופֹו ְבֵבין ַהְזמַ 

, ְוָכַתב ה ַלֶנֶפש, ַוֲחַכם ֵלב ַיַץח ַמְצוֹות ְלַהְזַמין לֹו ַעיוַנים ַבתֹוָרהֶשֹּלא ַלְגֹרם ָחַליָלה ֻחְלָש 

ְלַנְפשֹו, ַכי ַאי  ֶשְכַדאי ֶשַיַץח ַאתֹו ַבְמַחָפתֹו ֵסֶפר ְקצֹות ַהֹחֶשן, אֹו ֵסֶפר ַאֵחר ֲאֶשר ַיְנַעם

, ַלי ֲעבֹוָדה. וְבשו"ת ָאז ַנְדַברו )ח"ו סי' מ'( ָכַתבֶאְפָשר ַלֲעֹזב ֶאת ֹכַח ַהַמֲחָשָבה ָבֵטל בְ 

ָדרוש ְדַהנֹוֵסַע ַבְתקוַפת ֵבין ַהְזַמַנים ְלַרֲחָצה ַבָים, ַרַחאי ַלְהיֹות ָשם ַרק ְכַפי ַמה ֶח 

יְך ָיד ְלַאַחר ֶשָיפוש ְוָינוַח ָצרַ ַלְבַריאות ְוַחזוק גופֹו, ְוֹלא ְלֵשם ַבדור ְוַתֲענוג ְבַעְלָמא, וַמ 

 .ַלֲחֹזר ְלַתְלמודֹו. ַעֵין ָשם

* 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 למען ירבו ימיכם וימי בניכם

זי"ע בא חסיד מרוסיה. עמו בא בנו הקטן והוא  ישכר דב מבעלזארבי בפני הרה"ק 

בעל מראה 'מתחדש', בפיאות קטנות וקצרות, כיפה מעוצבת, ואף יתר בגדיו לא 

היו כדרכם של בני החסידים. כשהאב הגיש פתקא לרבו, שאלו הצדיק האם הילד 

אל האם הוא בנו. החסיד השיב שאכן זה בנו. הביט עוד הצדיק בפתקא, וחזר וש

הילד הוא בנו. ענה החסיד בשנית שהילד הינו בנו, והוסיף "בימינו אי אפשר לגדל 

 את הבנים כמו שהורגלנו בשנים קדמוניות".

מול קביעה זו הגיב ה'בעלזער ָרב' "מעולם תמהתי על סדר הפסוקים שבקריאת 

 ֵבין ְלטֹוָטֹפת יוְוהָ  ֶיְדֶכם ַעל ְלאֹות ֹאָתם שמע. אומרים )בפרשת השבוע( וְקַשְרֶתם

 ֶאת ֹאָתם ֵעיֵניֶכם השייך למצוות כתיבת התפילין. ממשיכים ואומרים ְוַלַמְדֶתם

, ושוב חוזרים למצוות כתיבה, הפעם של מזוזה חינוך הבניםְבֵניֶכם שעניינו מצוות 

נים ֵביֶתָך. יש להבין מדוע כתבה התורה את מצוות חינוך הב ְמזוזֹות ַעל וְכַתְבָתם

 בין שתי מצוות כתיבה, תפילין ומזוזות?"

"ידוע כי כתיבת התפילין ומזוזות צריכה  –דיבר בקודשו הצדיק  –"אלא מאי" 

להיות על פי תקנת חז"ל בדייקנות בכל אות ואות, ואפילו בכל התג ותג. ואם 

אפשר לו לכתוב בזמן הזה כפי שקבעו חז"ל, הרי ללא ספק יהיו -יאמר האדם שאי

! לא משניםן והמזוזות פסולים. כן הדבר בחינוך הבנים! יש דברים שבהם התפילי

משום כך ציוותה התורה הק' על מצוות חינוך הבנים בין שתי המצוות שהן 

בכתיבה, ללמדנו, כשם שאין לשנות מאומה באלו, כך לא ישנה בחינוך בשום 

י שהיה, בכל עניין, לא במלבושים, לא בלשון, ולא בשום הנהגות שבעולם, הכל כפ

 זמן ומקום!".
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זצ"ל בדרשה  הרב יעקב אדלשטייןזכיתי לשמוע מסר החינוכי מאלף מפי הגה"צ 

 יסודי' ת"בפני מנהלי ה'חינוך העצמאי'. בתוך דבריו סיפר כי בבחרותו ביקר בת

אביב. בו ביום בא 'מועמד להוראה' לכיתה ח' למסור שיעור ניסיון.  בתל' התורה

היטב. הוא תיבל ב'מפרשים', ערך טבלאות, והשקיע הלה הכין את שיעורו 

 הרב שרגא סיניב'מראה לוח'. עם תום המסירה התכנסו בחדר המנהל החשוב 

זצ"ל. המנהל השמיע בפני המורה דברי הערכה על הכנתו ועל הרחבת ההסברים, 

אך בסוף הפטיר "אינך מתקבל לשמש אצלנו כמחנך". המורה עמד נדהם ונבוך! 

היה כה מושקע, הוא השיג הקשבה פעילה בקרב התלמידים, והללו הרי השיעור 

גילו סימני הבנה טובים, ומדוע אפוא אינו מתקבל? הסביר המנהל "השיעור היה 

נפלא כהרצאה אקדמאית בתלמוד בבלי. מראי המקום ומראה הלוח, טקסונומיות 

 'חמימות והתלהבותומהלכים דידקטיים. הכל נפלא. אך השיעור היה נטול 

" בנעימה המלווה הגמרא הקדושה! אף פעם אחת לא השמעת "אומרת שורשית'

את לומדי התורה, לא ראיתי את "האגודל הלמדני" מונף ומכוון את ההסבר. 

מסרת שיעור מושקע, אך זה לא שיעור גמרא שיעמיד תלמידים אוהבי ה' יראי 

 אלוקים!".

 ערקתא'חות הזמן, לבין צריך כושר אבחנה לזהות 'שינוי' המותר, הבא עם התפת

לגדולי ומאורי ַמָזכוָתם. כוח זה שמור  תשב"ר להעביר' בתמימות' שבא' דמסאנא

זי"ע )באגרת, לגבי חידושי טכנולוגיה  ה'חידושי הרי"ם', וכלשון רבינו האומה

בשעתו( "תלמידי ירבעם בן נבט המתחכמים לנשל מכל מצוה מעט מעט, וכוונתם 

 לעקור את הכל...".

ואף מקרבות תלמידים לאהבת  לומדים זכות על 'שיטות חדשות', ֶשַמְפרֹותיש 

זי"ע )שמיה"ל שער התורה( כי  ה'חפץ חיים'הלימוד. ְנַשֵנן את משלו של רבינו 

מחוץ למים! הוא פעיל  מאודכי הדג 'חי'  המוציא דג מן המים, יראה בתחילה

! פרפורי מותר לנו שהללו הם ומתעורר ביותר. אך "רעננות" זו מטעה עין זר! ברו

יהודי ללא תורה משול לדג ללא מים! לגדולי ישראל יש מבט למרחוק, ויודעים 

של שינוי, להבחין בין התחזקות לבין פרפורי גסיסה.  לאחר תקופהלבדוק מהלכים 
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כבר ראינו מסגרות מבטיחות ושיטות מבריקות, שלאחר תקופה אבד זכרן, ואילו 

 כןללימוד מתוך גמרא 'רגילה של פעם',  כןסעת ונוסעת, ה'עגלה המסורתית' נו

 נטע בתוכנו. חיי עולםללימוד כתב רש"י, כי 

מרצה  -מנהל  -יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך  חופשה מועילה לעבודת הקודש!

 חבר –

123ymm@gmail.com 
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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 עקב

 איזה שם מקום מראה על עשירות וחוזק? .א

 מניין לתחיית המתים מן התורה?  .ב

 מנין שבנ"י עתידין לחטוא? ומניין שביקש ד' להרוג את הבנים של בנ"י? .ג

 איזה חטא שקול לפני המקום כחטא העגל? .ד

 היכן אפשר למצוא ענוותנותו של מקום? .ה

גובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. ת

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' ואתחנן

 איזו הנהגה מיוחסת לימינו של הקב"ה? .א

 ַהַחּלֹוָת  ַאָתה אלוקים )הוי"ה בניקוד אלוקים( ד' שנא' )ג, כד( מידת הרחמים,

8 בדין רחום. אלקים' ה י"ופירש וכו', ַהֲחָזָקה ָיְדךָ  ְוֶאת ָגְדְלךָ  ֶאת ַעְבְדךָ  ֶאת ְלַהְראֹות

 ברחמים כובש שאתה. החזקה8 עולם באי לכל פשוטה שהיא ,ימינך זו. ידך ואת

 8 החזקה הדין מידת את

 עד היכן מגעת קומתו של אדם הראשון?  .ב

 ְלָיַמים ָנא ְשַאל ַכי , שנא' )ד, לב(מן הארץ ועד ועד קצה השמיםקודם החטא 

 ּוְלַמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעל םָאדָ  ֱאֹלַקים ָבָרא ֲאֶשר ַהיֹום ְלַמן ְלָפֶניךָ  ָהיו ֲאֶשר ַראֹשַנים

 קומתו על מלמד, ומדרשו. השמים י ולמקצה"וכו' ופירש ַהָשָמַים ְקֵצה ְוַעד ַהָשַמַים
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 אשר עצמו השיעור והוא.(, יב חגיגה) השמים עד הארץ מן שהיתה יטאדם של

 8 כקצה אל מקצה

 מי הם העדים על התראת הגלות? .ג

 ָאֹבד ַכי ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָחַמַים ֶאת ַהיֹום ָבֶכם ַהַעיֹדַתי שנא' )ד, כו(השמים והארץ, 

 :כאבכם שהתריתי עדים להיות מזמינם הנני. בכם העידתי י"וכו' ופירש ַמֵהר ֹתאֵבדון

 מנין שהקב"ה נחשב כרב, וישראל תלמידיו? .ד

8 וְבקוֶמךָ  וְבָשְכְבךָ  ַבֶדֶרךְ  ךָ וְבֶלְכְת  ְבֵביֶתךָ  ְבַשְבְתךָ  ָבם ְוַדַבְרתָ  ְלָבֶניךָ  ְוַשַנְנָתם )ו, ז(

 שנאמר ,בנים קרוים שהתלמידים מקום בכל מצינו, התלמידים אלו. לבניך י"ופירש

 אל בבית אשר הנביאים בני ואומר.(, א, יד דברים) כבאלקיכם' לה אתם בנים

 בני שנאמר, בנים וקראם ישראל לכל תורה שלמד בחזקיהו וכן.(, יב, ב ב-מלכים)

 שנאמר, בנים קרוים שהתלמידים וכשם.(, יא, כט ב-הימים דברי) תשלו אל העת

                                                
 וצ"ב מה השייכות לתוכן הפסוק שבא לומר שאל נא הנהיה כדבר או הנשמע כמוהו ששמע עם קול אלוקים וכו'  יט

ר בדרך ד' להרמח"ל )ח"ב פרק ד'( שאחר חטא אדה"ר היה זמן שהיה כ"א יכול להיות ונראה לבאר כפי המבוא

שורש להבאת התיקון, ולבסוף נבחר אברהם אבינו להיות השורש אשר ממנו יצא התיקון והאחרים נדחו, ע"כ 

 תוכ"ד.

שמעות היא והנה בביאור מיעוט קומת אדה"ר יראתי לעסוק, ומ"מ אנסה לומר דהיה מן הארץ ועד הרקיע המ

ברוחניות, שמצד אחד עומד בעולם התחתון אבל מגיעה קומתו עד השמים הוא העולם הרוחני, ולאחר החטא 

 נתרחק מן שמים היינו מן עולם הרוחני.

 כי לומר תלמוד, ממש עליו ירד פי' יכול. סיני הר על' ה וירד יט, כ( והנה לגבי מתן תורה נאמר ברש"י עה"פ )שמות

 על כמצע ההר גבי על והציען, ותחתונים עליונים שמים שהרכין מלמד.(, יט, כ שמות) עמכם דברתי השמים מן

 (8ד"פ מכילתא) עליהם הכבוד כסא וירד, המטה

וידוע הביאור שחזרו להיות כאדם הראשון  זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו קמו.( ישראל וידוע מאמר חז"ל )שבת

עם קול אלוק' חיים מדבר מתוך האש ויחי". ועפי"ז ייתכן שכאן המקום  קודם החטא ותיקון זה היה בשעה ש"שמע

להזכיר מיעוט קומת אדה"ר אחר החטא משום שכלל ישראל נבחר להיות מי שיוציא לפועל התיקון למיעוט קומה 

 זה, והתיקון הוא ע"י התורה. )ויש להאריך עוד בזה ואכ"מ(
למקצה השמים" על הארץ היה ומגיע לשמים, כן לשון רש"י וביאור הדברים הוא שנלמד מהלשון "על הארץ ו כ

 בחגיגה )יב.( אך צ"ב אם רצונו לבאר דברי ר"א או ר"י בגמ'. )שם(

 ברא אשר היום למן שנאמר לרקיע עד הארץ מן הראשון אדם אלעזר רבי ונציע כאן את דברי הגמ' )שם( "דאמר

 צרתני וקדם אחור קלט, ה( )תהילים שנאמר ומיעטו ועלי ידיו ה''הקב הניח שסרח וכיון הארץ על אדם אלהים

 ברא אשר היום למן שנאמר היה סופו ועד העולם מסוף הראשון אדם רב אמר יהודה רב אמר כפך, עלי ותשת

 ותשת שנאמר ומיעטו עליו ידו ה''הקב הניח שסרח כיון השמים קצה ועד השמים ולמקצה הארץ על אדם אלהים

 הוא" שיעורא חד ואידי אידי אהדדי קראי קשו הכי אי כפך עלי
 ְוָאַעיָדה ָהֵאֶּלה ַהְדָבַרים ֵאת ְבָאְזֵניֶהם ַוֲאַדְבָרה ְוֹשְטֵריֶכם ַשְבֵטיֶכם ַזְקֵני ָכל ֶאת ֵאַלי ַהְקַהילו ומצאנו להלן )לא, כח( כא

, ל לעיל' )וגו היום בכם העידותי למעלה העיד כבר הרי תאמר ואם י''וכתב שם ברש :ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָשַמַים ֶאת ָבם

 '8 וגו השמים האזינו לומר בא ועכשיו ,אמר לא ולארץ לשמים אבל, אמר לישראל התם.(, יט
 ומשמע שהטעם שאנו נקראים בניו של מקום הוא מחמת שאנו תלמידיו. כב

ה, ושמא הוא ע"ש העתיד, כאמור , בשעה שעדיין לא קיבלו התורַיְשָרֵאל ְבֹכַרי ְבַני וצ"ב היאך יתפרש )שמות ד, כב(

 8 ַהֶזה ָהָהר ַעל ָהֱאֹלַקים ֶאת ַתַעְבדון ַמַמְצַרַים ָהָעם ֶאת ְבהֹוַציֲאךָ  ְשַלְחַתיךָ  ָאֹנַכי ַכי ָהאֹות ְּלךָ  ג, יב( ְוֶזה )שמות
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' וגו ישראל רכב אבי אבי שנאמר, אב קרוי הרב כך, אלהיכם' לה אתם בנים

 .(8 יב, ב ב-מלכים)

 והיכן עוד הוזכר הקב"ה כרב?

. לך רב י"ופירש8 ַהֶזה ַבָדָבר עֹוד ֵאַלי ַדֵבר תֹוֶסף ַאל ָלךְ  ַרב ֵאַלי ד' ַוֹיאֶמר )ג, כו(

 . מפציר סרבן כמה והתלמיד, קשה כמה הרב, יאמרו שלא

 מהי תכלית יציאת מצרים? .ה

 וַבְזֹרעַ  ֲחָזָקה ְבָיד ַמָחם ֱאֹלֶקיךָ  ד' ַוֹיַצֲאךָ  ַמְצַרַים ְבֶאֶרץ ָהַייתָ  ֶעֶבד ַכי ְוָזַכְרָת  )ה, טו(

 היית עבד כי וזכרת י"ופירש8 ַהַחָבת יֹום ֶאת ֹותַלֲעש ֱאֹלֶקיךָ  ד' ַצְוךָ  ֵכן ַעל ְנטוָיה

 8כגמצותיו ותשמור עבד לו שתהיה, פדאך כן מנת על'. וגו

 ומנין שהאבות ראו את יציאת מצרים?

 ַהָגֹדל ְבֹכחוֹ  ְבָפָניו ַויֹוַצֲאךָ  ַאֲחָריו ְבַזְרעוֹ  ַוַיְבַחר ֲאֹבֶתיךָ  ֶאת ָאַהב ַכי ְוַתַחת )ד, לז(

 אבותם נגד שנאמר כמו, אבותיו בפני, בפניו ויוציאך אחר דבר י"וברש8 ָרַיםַמַמצְ 

 כתבם שהרי ,יחיד בלשון שהזכירם על תתמה ואל(, יב, עח תהלים) כדפלא עשה

 אחריו. בזרעו ויבחר, יחיד בלשון

                                                
 ְלַקְדשוֹ  ַהַחָבת יֹום ֶאת ָשמֹור וצ"ב מדוע דווקא במצווה זו כתב כן, ונראה לבאר עפ"י מה שכתב לעיל )שם יב( כג

. והיינו שמצוות השבת הייתה בידם 8(פז שבת) במרה תורה מתן קודם .צוך ֱאֹלֶקיָך, ופירש"י כאשר ד' ַצְוךָ  ַכֲאֶשר

לפני מתן תורה, ונראה הטעם בזה, שמרה היה המקום הראשון שהקב"ה סיפק צרכי עם ישראל כדרך אדון על 

ם ציוום המצוה הזו שהיא לכאורה היפך העבדות שהאדון אינו מבקש מעבדו לחדול עבדיו שחייב במזונותיהם, וש

מפעולה אלא לפעול, ללמדם שהעבדות הזו אינה כשאר עבדות שהרי אם צדקת מה תיתן לו, אלא לטוב לנו כל 

 הימים.
 בניהם. את גואל הוא היאך ה''הקב והראם הים על באו ויעקב יצחק אברהם. אבותם ופי' שם ברש"י נגד כד
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 השבועחידות באותיות לפרשת 

 אות א'

 עונש על 'לא תשמעון בקול ה', בדומה לעונשם של הגוים.

 ברשעת הגוים האלה'. 'כילשון 

 החודש שירד משה מהר סיני בשנייה.

 החודש שעלה משה בשלישית.

 באיזה חודש עשה משה את ארון העץ.

 מהו 'ערלת לבבכם'.

 מצוה תמידית הנאמר כמה פעמים בפרשה.

 .א' א'צועקים להם ולא עונים 

 גורם לחטא שבגללה הגלות חוץ משאר הפורעניות.

  אומה שהיו גיבורים יותר מישראל.

* 

 אות ב'

 .ב' ב'גוזמא בתיאור חוזק הערים של הכנענים 

 מי עשה את הארון שנשבה בימי עלי.

 מה מיוחד בברכת כהנים?

  מנין שנבלעו מעדת קרח שברחו או חפציהם שהיו בכל מקום במחנה.

* 

 אות ג'
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 ג' ג'."ה רצה לעשותו למשה במקום ישראל על העגל הקב

 מום שיש לכלל ישראל.

 מטע שמשקים אותה ידני שלא די לו מי גשמים.

 '.גואפילו  ג'ואינו  ג'ה' משקה את א"י 'כשאתה שוכב על מטתך' 

 מה עושה הקב"ה שנא' 'עיני ה' אלוקיך בה תמיד'.

  מעמדם ומעלתם של יראל מול שאר אומות במלחמה.

* 

 אות ד'

 מה עשה טחינתו של משה לעגל.

 (.7בשניהם נאמר עבודה ביחס לתפילתם )

 גמילות חסדים ורחמנות.

  באר מהו מורא )לעומת פחד(.

* 

 אותיות ד' ה'

  חוטאים שקיבלו ארכא כין שלא היה להם ממיל ללמוד. דה(

* 

 אות ה'

 מי כתב את הלוחות השניות.

 .מעמדן של הכהנים והלויים לעומת ישראל

  אזהרה למה שנאמר בתחילת הפרשה פן תאכל ושבעת .. ורם לבבך...

* 

 אות ו'

 ומאיפה יודעים מי כתב את הלוחות השניות )השאלה הקודמת(.
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* 

 אות ז'

 פסוק מתפילת משה על חטא העגל שאנחנו מזכירים אותו בסליחות.

* 

 אות ח'

 צאנך'. 'עשתרותלשון המילה 

 .איזו מילה פירושה ')מעצמת( עושר'

 מעמדם של כלל ישראל בפני ה' למרות שחטאו.

  כמה הוא שבחו של ההר לעומת המישור.

* 

 אות ט'

 פעולה שעשה משה בעגל עצמו.

 7מתוך  1איזה גזירות גוזר ה' שעיניו בארץ ישראל תמיד? 

* 

 אות י'

 דרך הליכת בני ישראל במדבר )האם היה הם נעלים?(.

 ארץ נחלי מים.

 אינו בידי שמים.

  על 'לחם ושמלה'. התפלל

* 

 אות כ'

 מלמד שאם התחלת במצוה שצריך לגומרה.

  עונש שנגזרה על אהרן.
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* 

 אות ל'

 מה לקח משה על ידיו כשעלה בהר סיני בשלישית.

 מתי הזמן של 'מטר ארצכם בעתו'.

  .ל' ל'מכאן למדנו תחיית המתים מן התורה 

* 

 אות מ'

 ולנסות ולהיטיב.לא מוכר לדור זה ולא לאבותיו, מטרתו לענות 

 תוצאה מ'קשה עורף'.

 כמה הועילה תפילתו של משה על אהרן לכפר.

 מי עשה את הארון שהיה יוצא אתם למלחמה.

 באיזה מקום  עשו אבל גדול אחרי מיתתו של אהרן.

  ארץ משובחת שמשקים אותה ברגלים.

* 

 אות נ'

 דרכם של רגלי הולכי יחף.

 לאיפה זרק משה את עפר העגל הטחון.

 חד מהתפקידים  המיוחדים לכהנים שלכך נבדלו.א

 למה הקב"ה הוא ללוים.

  מקור המים שבמצרים.

* 

 אות ס'

 תעשה הכל מאהבה ולא בכדי שתרויח משהו ועדיין ....
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* 

 אות ע'

 רמז למצוות שאדם מזלזל בקיומן.

 לשון 'ואשב בהר'.

 מה נכתב על הלוחות השניות שהעלה משה להר סיני.

 המיוחדים לכהנים שלכך נבדלו.אחד מהתפקידים  

 מדתו של ה' 'אוהב גר לתת לו לחם ושמלה'.

  בפ' והיה אם שמע. –איך נקרא תפילה בקריאת שמע 

* 

 אות פ'

 מהו פירוש 'ה' הוא נחלתו'.

 .שחד'מהו הפירוש של 'ולא יקח 

  ב מה שונה פחד ממורא.

* 

 אות צ'

 ו.אחד מסכנות המדבר, ומאיפה הקב"ה הוציא להם מסכנה ז

 מקום המשובח במצרים שאינו כמו חברון ה'פסולת' שבארץ ישראל.

 התחדש באזהרת 'והיה אם שמע בכל לבבכם וכבר נאמר בכל לבבך.

  תואר למצוות שבגוף שעושים אותם אף בגלות.

* 

 אות ק'

 מדה רעה של ישראל שבגללו אינו נכון ש'בצדקתי הביאני'.

 .מקום שחטאו שמשה הזכירו ולא האריך בחטאם
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  מי שאינו מלמד את בנו תורה הרי כאילו ...

* 

 אות ר'

 סכנה מאכילה לשובע, בניית בתים טובים וריבוי נכסים.

 מה משותף לארבעים יום הראשונים והאחרונים.

 7מתוך  1איזה גזירות גוזר ה' שעיניו בארץ ישראל תמיד? 

  מתי נידון מה יהיה בסוף השנה.

* 

 אות ש'

 לידת הבהמות.

 'רם לבבך'. –ורה מגאוה תוצאה חמ

 יחס שני הלוחות זה לזה ש' ש'.

  למה דומה מיתתן של צדיקים.

* 

 'שאות 

 אם זוכים הקללות המחלות ילכו להם.

 ענני הכבוד היו מגהצים אותם.

 אחת משתי הדברים שמשה התפלל שלא יאמרו הגוים.

  למה שמירת המצות הוא 'לטוב לך'.

* 

 אות ת'

 יה.חודש שבו עלה משה בשני

 מקום שחטאו שמשה הזכירו ולא האריך בחטאם.
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 במה עסק משה בארבעים יום השניים.

 מלמדים את הבן משעה שיודע לדבר.

 אתם מקיימים דבקות בה'.

* 
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 תשובות
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 ילוס.נחלה. נשיאת כפים. נחל היורד מן ההר. נפוחים. נ
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 שירה בפרשה

 מפקח, עהרליך יוסף משה הרב / בפרשה שירה

 'ירושלים ציון אמונת' ת"בת

 כי נחם ה' ציון

 

 מחשבות מתרפקים בדמיון –עפעפיים נשואים בכליון 

 אל יפה נוף העזובה ברפיון –מאוחדים מאוגדים בלגיון 

 ותבהיק בטוהר ונקיון –מתי ישמיע קל עליון 

 כי נחם ה' ציון

* 

 קוצריה, צרותיה ישמעלים –ואדום, נוצריה וגבירותיה 

 לא ישפיעו על אורחותיה –יודחו ויוקעו מרחובותיה 

 יזהירו מזיו נועם מצוותיה  –לרצון יתקבלו עולותיה 

 נחם כל חרבותיה

* 

 תתעשר העניה הסוערה –תלד ותרון העקרה 

 שידרכו ויכבשו עפרה –בשוב השבטים, העשרה 

 כחתן וכלה מהודרה –ותאיר העולם בתפארה 

 ברהוישם כעדן מד

* 
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 חדשו שבת במעוני –בואו ! יצלצלו פעמוני 

 הקימו ובנו ארמוני –אזרו חלציכם בוני !  

 בתקות תחיה מלאו רעיוני –הקשיבו לבשורותי ורנני 

 דוני-וערבתה כגן א

* 

 עוליה תאמץ אל קרבה –תקלוט שביה בחיבה 

 העיר אשר חפצי בה –שוב לא תצא עליה הדיבה 

 דברי ישעיה שניבאכ –כי אם ידובר על ליבה 

 ששון ושמחה ימצא בה

* 

 תחת אשר עינה ועמרה –תשוב ותעטה אמרה 

 אשר חפץ ביקרה –דרור וחרות לה יקרא 

 ובחוצותיה וכל כיכרה –תרום עד שמי תקרה 

 תודה  וקול זמרה
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 סיפור

 סיפור / הסופר הרב יאיר וינשטוק

 מחותנים מן השמים

 נים הפכו עוד בטרם נולדו צאצאיהם.נחום ואבנר היו חברים מילדות, ולמחות

שניהם גדלו בשכונה אחת יהודית בעיר הנמל אודסה אשר על שפת הים השחור. 

אבותיהם היו שכנים וידידים. נחום ואבנר קנו תורה מפי מלמד דרדקי בכיתה 

אחת. כאשר ראה המלמד את עוז ידידותם החליט להפריד בין הדבקים, שמא 

חר כמה ימים נוכח ולא יטו אוזנם ללימודים. אך לא יפטפטו השנים בשעת השיעור

יתה לרועץ. דווקא לאחר שהרחיק אותם זה מזה, חדלו שני לדעת כי עצתו ה

הילדים להקשיב לו, ואף לא גילו כל רצון להשתתף במהלך השיעור. נמלך המלמד 

בדעתו, והושיבם שנית זה על יד זה. מאותו רגע החלו שני החברים השמחים 

 – היה אבנר מתרץ, ומה שהקשה אבנר – מרים צעירים. מה ששאל נחוםלפרוח כת

היה נחום מפרק. זה היה מתחיל לומר משפט וחברו מסיים, זה מוציא ספר וחבירו 

 מדפדף אל המקום הנכון. 

קיצורו של דבר, נחלקו הבריות אודותם. יש אומרים8 נחום ואבנר הם "נשמה 

גוף אחד". הצד השוה שבהם שהכל מיים אחת בשני גופים", ויש אומרים "שתי יד

 אהבת אמת היא שלא תיבטל עולמית. -מסכימים כי אהבה זו שבין נחום ואבנר 

 האם צדקו הללו? ימים יגידו.

גדלו שני החברים ונכנסו לעול המצוות בפרק זמן אחד. המשיכו לקנות משנת 

 ,ד ערבתלמודם בצוותא בשנות לימודיהם בישיבה בה למדו בחברותא מבוקר וע

 .כמעט ביום אחד באו בקשרי השידוכין עם בנות זוגם אףלימים, 

גם זמן הנישואין, כמובן מאליו, נקבע בסמיכות ימים. וההמשך לא איחר להגיע... 

נשותיהם עמדו ללדת בפרק זמן אחד. או אז אמר אבנר לנחום, "ראה, משמים 

נינו חזקה מצוק סלע, קשרו את גורלנו יחדיו. הכל עוברים אנו ביחד. הידידות בי
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ואפילו השטן בכבודו ובעצמו לא יוכל לחבל בה. ואם כן, ידידות זו שבינינו ראוי 

לד לי בן ולך בת, יהא בני נושא ושתמשך בדור השני, לפיכך הבה ונשתדך. אם יו

 תינשא בתי לבנך". –לד לך בן ולי בת ואת בתך בבוא היום, ואם יו

 בנים או שתי בנות? שאל נחום שאלת תם.ומה יהא אם יוולדו לשנינו שני  -

נתן אבנר קולו בצחוק ואמר "לא מחכמה שאלת... זו בגדר "אין צריך לומר", אף 

 אני לא אמרתי אלא אם יוולדו לנו בן ובת".

"ואינך חושש להכריז על שידוך כה מוקדם, עוד בטרם הגיחו העוברים לחלל 

 העולם?" שאל נחום ולבו מפרכס. 

דעתו8 כיון שמכריזים במרומים ארבעים יום קודם יצירת הוולד הפיס אבנר את 

 קול כבר קדמה לנו!-"בת פלוני לפלוני" אינך צריך לחשוש כלל, שהרי בת

הרהר נחום בדברים, משמש בהם ומצא בהם טעם, מיד תקע כפו לרעהו וכך 

הפכו השנים ל"מחותנים" בימי העיבור, עוד בטרם ראו החתן והכלה הקטנטנים 

 ור העולם...את א

* 

את אשר ניבא אבנר אתא ובא. לו נולד בן ויקרא את שמו עקיבא. לחברו נחום 

נולדה בת ויקרא שמה שרה גיטל. שמרו השנים את ההבטחה בליבם וציפו שיגדלו 

 התינוקות.

ובינתיים היה עליהם לקיים את אשר הבטיחו בשטר הכתובה ולפרנס את 

נפרדו דרכיהם. אבנר שלח ידו במסחר  –נשותיהם. לראשונה מאז היו עוללים 

תוך זמן קצר אסף רכוש רב וספינות מסחר מפליגות  ,ושמש ההצלחה זרחה לו

כיון שלקח כל  ,בים. גם ידידו נחום התעשר עושר רב בתחילה, אך מיד הורע מזלו

 ,החל לרדת מנכסיו מטה מטה ה ובעלי חובותיו פשטו לו את הרגלסחורתו בהקפ

 דל ואביון. עד שנתרושש ונעשה 
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ככל שנידלדל נחום והושפל מצבו כך התרוממה כנגדו קרנו של אבנר, ספינות 

קומיסיונרים שלו הצליחו -המסחר שלו הובילו אריגי משי ממדינה למדינה, סוכנים

 בכל אשר פנו ומזלו עלה ללא שיעור ועושרו גאה מיום ליום.

והבחור עקיבא והעלמה בינתיים גדלו ילדיהם ונעשו בני נעורים. ולא רחק היום 

 שרה גיטל הגיעו לגיל השידוכין. 

נזכר נחום בתקיעת הכף שתקעו הוא ואבנר, ונשם לרווחה. עדיין לא חשך אור 

מזלו. הוא קיווה כי אולי אבנר שמן הסתם לא ירצה להשתדך עם קבצן מרוד, ידאג 

 .להעלות אותו לגדולה ועם נישואי בתו לבן ידידו הגביר ישתפר גם מצבו..

אך אבנר כבר לא היה אותו אבנר של פעם... כשנזכר בתקיעת הכף שלו לידידו 

נעשה כל בשרו חידודין חידודין, והוא ניחם על פזיזותו. "איך יכול אני  -נחום 

להשתדך עם עני ואביון כנחום הקבצן?" התהלך בביתו כסהרורי. הוא חיפש מוצא 

לא עלה על דעתו, ובאין  ומפלט מהבטחתו ולא מצא. להשיב את חברו למעמדו

 מוצא עמד לפרוץ גדרו של עולם ולהפר את התחייבותו ברגל גסה.

האיגרת שהתקבלה בביתו של נחום מביתו של אבנר העשיר והודיעה על ביטול 

נפלה כפצצה והטילה את כולם לאווירה קודרת. שרה גיטל  –קשר השידוכין 

בבכי עד מיררה  העשיר ד היא מוכרזת ככלה לבנו שלשראתה בעיני רוחה כיצ

 יתה מהלכת כנגדה בלב נשבר.שהתנפחו עיניה כפקעות בצלים וגם אמה ה

נחום עצמו לא ידע את נפשו מרוב צער. "את כפו תקע לי" לחש כהלום רעם. 

"איך אפשר להפר תקיעת כף?!" הוא התרוצץ בין פינות הבית הדוממות כמו ביקש 

 מהן תשובה על משוגות האדם.

נחום כי באו מים עד נפש, נסע לשפוך צערו ושיחו לפני רבו, סבא  כיון שהרגיש

קדישא, רבי ישראל מרוז'ין זיע"א. במר נפש עמד לפניו וסיפר איך נתקשרו הוא 

ורעהו בקשרי חיתון, עוד בטרם ראו ילדיהם את אור העולם, ועתה ביישו את בתו 

 והציגוה ככלי ריק.
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איגרת ביד נחום אל אבנר, בה ביקש הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין הזדעזע ושלח 

ממנו שיחזור בו מכוונתו הזדונית ולא יבטל את השידוך. נסע נחום אל אבנר והביא 

 לו את האיגרת. העשיר קרא אותה בלי התפעלות ו...סירב לבקשה.

"לא אתה היית זה שהציע להתקשר בינינו בקשר שידוכין, עוד בטרם נולדו 

 בתקווה כי אולי יוכל לנקב חריר בלב האטום. ילדינו?!" שאל נחום בשפה רפה,

י מה שאמרתי עשיר יענה עזות. "רוצה אתה לתפסני בדיבורי? אמנם כן. אמרת

יתה בי. פזיז הייתי וכעת השתניתי. כבר הכיתי מאז מאות פעם וחוזרני בי. ילדות ה

 על לבי "על חטא שחטאתי בטיפשות פה!"...

 נחום יצא מביתו של אבנר בפחי נפש.

"בתר עניא עניותא אזלא".  קדו אותו פקידה אחר פקידה, כנאמרצרות רדפו ופה

 מצבו הכלכלי הלך והתדרדר עד שהתרושש לגמרי, ולרש אין כל.

יתה מצוקת העניות שטוחה בפיו, "כשל כוח הסבל, שוב נסע לרוז'ין. הפעם ה

 רעבים אנו ללחם".

דות הפרת אך הסבא קדישא מרוז'ין לא שכח את תלונתו הקודמת, או

ההתחייבות הקדומה. הוא כלל את שתי בקשותיו כאחת, כתב איגרת שניה אל 

ולעת עתה יקבל את ידידו נחום  קש ממנו שלא יתכחש להבטחתו הישנהאבנר ובי

לעבודה באחת מן המשרות הרבות שיש לו בחנויות המשי שלו, ויהיה לו לאחיעזר 

ביתו. נסע אפוא נחום לביתו  בני ותולאחיסמך כדי שיוכל להחיות את נפשו ונפש

 של אבנר והציג בפניו את איגרתו השניה של הצדיק.

הגביר חבש את משקפיו וקרא את המכתב בעיון. לבו של נחום הלם בעוז, האם 

 אבנר חוזר לעצמו, להיות ידידו משכבר הימים?

הקשיח ליבו כבראשונה ושוב לא  –אך הגביר שפחד מקשרי שידוכין עם קבצן 

הפריע רי הרבי. בהתנכרות גמורה ציוה על נחום לעזוב את ביתו ולא לציית לדב

ורגליו הפכו בולי עצים  ,. יצא נחום בלב מוקנט מלפני ידיד נפשו מנועראת מנוחתו

 וכמעט לא נשאוהו.
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והתמרמר הלך נחום הלוך ובכה בואכה רוז'ינה. עם המכתב בידיו בא אל רבו 

ציותו -אי. על אפס התחשבותו בתחנוניו ועל מאד לפניו על קשיחות לבו של אבנר

 לאגרות הרבי.

 אבל לא ענה תשובה ישירה.  ,הרבי שמעו

קדישא, "שם יפתחו לפניך שערי מזל -"סע לעיר סבסטופול" ציוה עליו סבא

פוי ופרנסה טובה. שעת מלחמה היא עתה בין הצרפתים לבין התורכים, ואתה צ

 לרווח הגון מן המלחמה". 

 "ואבנר?" לחש נחום.

 "חברך העשיר אבנר יתחרט לבסוף כי מרה תהיה אחריתו".

תיכף שמע נחום לדברי רבו, נשא את רגליו וילך לעיר סבסטופול. בתחילה היה 

נע ונד בעיר ללא עבודה, אך לאחר מספר שבועות האיר לו מזלו והוא השיג משרה 

קומה ששימש קמעונאי, ספק לצרכי הצבא. הספק הצבאי אצל איש רוסי מגודל 

לשלוח  –זה זמן רב מלראשונה  –נתן לו שכרו משלם, בעין יפה, וכך הצליח נחום 

 מעות לאשתו ובניו.

התמחה נחום בעבודתו. הוא היה יוצא ובא מטעם הספק אצל  הקמע הקמע

 דות עזה.ראשי גדודי הצבא, נשא ונתן עימם רבות, עד שנתהדקה ביניהם ידי

יום אחד נשלח אותו קמעונאי, שהיה גיבור חיל, אל החזית, ומשם לא שב. כדור 

 האויב השיגו והכריעו למות.

הקצינים שהכירו את נחום כאיש נאמן קיבלו אותו בזרועות פתוחות, כאשר בא 

מאותה שעה החל נחום  ,דרך כוכבוזה ואילך יום מלהציע את עצמו כספק חדש. 

 ה מעלה מיום ליום.להצליח ועלה מעל

* 
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מליבו של אבנר כבר נשתכחה אותה פרשיה של ידידו לשעבר נחום ובתו שרה 

 עקיבא. ,גיטל, והוא תר אחר כלה חדשה וראויה לבנו המצוין

יום אחד עלה על אחת מספינותיו והפליג לעיר פלונית לרגל עסקיו. בהיותו בלב 

ים לגובה רב. נוסעי הים התרגשה עליו פתאום רוח סערה שהרימה את גלי ה

הספינה עלו שמים וירדו תהומות, כל עוד הנשמה באפם הצטופפו בסיפון העליון 

 וציפו לשוך הסערה.

אך לא זו בלבד שהסערה לא שקטה, אדרבה עוד התחזקה והלכה, גלי הים 

 האדירים חבטו בספינה ללא רחם.

הים פרצו בכוח  נקב גדול בדופן הספינה, מי פערעוד גל ועוד גל... מרוב מכות נ

אדיר פנימה. עד ארגיעה צללה הספינה לתהומות וטבעה עם כל משאה והאנשים 

 אשר עליה.

גם אבנר החל שוקע במים העזים עד אשר כמעט טבע. הוא ראה את מר המוות 

רפר במים הגועשים בשארית כוחותיו. ברגעיו האחרונים עברו כל ילנגד עיניו ופ

 חייו לפניו בנשימה אחת. 

ם ידע בשל מה באה לו צרה זו. הוא נענש בגלל שעשה פלסתר את פתאו

הבטחתו ותקיעת הכף לנחום, והוסיף לחטוא כשאטם אוזניו לתחנוני רעהו, ולא 

ציית לדברי הקדוש רבי ישראל מרוז'ין אשר בקש ממנו לתמוך בנחום ולא לבטל 

 את השידוך.

ולם, אם תעלני מבור נשא אבנר ראשו מבין הגלים ונדר נדר לאמור "רבונו של ע

אעניק מכספי לחברי נחום, ואף אקיים השידוך עם  –שאול ותפדה נפשי משחת 

 בתו".

המלים עוד על לשונו ופתאום צף לפניו תורן האוניה, ונדחק אל ידיו, כמו קורא 

אליו, "החזק בי והינצל". תפס אבנר בקורת העץ, והגלים סחפוהו עם התורן עד 

 ומם ובלתי ידוע.שהשליכוהו אל חוף נמל ש
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לאחר שהתאושש אבנר במקצת מאימת המוות החל משוטט על החוף, אך 

להוותו לא מצא שום סימן חיים. יומיים שהה שם אבנר בצום מוחלט. לחם לא 

היה . אכל ומים לא שתה, עד שהגיע אל שערי מוות וכבר הצטער על הצלתו

נגזר עליהם להצטער  מהרהר כי שפר מזלם של פועליו שטבעו בים ברגע אחד, ולא

 ..ביסורים נוראים של מוות איטי ברעב.

 עבר מקור הקולביום השלישי שמע אבנר קול מצידו השני של החוף. הביט ל

וראה ספינה יוצאת מהנמל ומתחילה להפליג. החל זועק בקול גדול לעזרה ונופף 

 בידיו לעבר הספינה.

די להזהיר מפני על גשר הספינה עמד באותה שעה מלח שהשקיף לכל צד כ

ספינות האויב. הוא ראה את האיש העומד ופורש זרועותיו בתחנונים. מיד נשלחה 

 . ולהעלותו על הספינהאל החוף סירה קטנה לחלצו 

הוא שב  .הספינה הובילה אותו לעירוו ,בשארית כוחותיו עלה אבנר על הסירה

 אל ביתו בריא ושלם.

* 

. עמד לקיים נדרו אשר נדר הקמעימים אחדים שכב במיטה עד שנח והתאושש 

בעת צרה, בא אליו היצר הרע והטיל בו ארסו. "מה החיפזון, חזור לעסקיך ואחר 

 לא קוים. ...והנדר .כך תקיים נדרך"

. מיני ןנשרפו כליל עם כל תכולת ןלא חלף זמן רב, ושריפה פרצה בחנויותיו, ה

עלו בעשן ומאומה לא  משי משובח ואריגים יקרים, בכמויות של מאות אלפי רובל,

 נותר מהם.

חוב גדול. מחמת רוב -עולמו של אבנר חרב עליו. בבת אחת נעשה עני מרוד ובעל

הנושים אף לא יכול היה להראות פניו ברחובות, עד אשר ברח מהעיר בהיחבא 

והחל לנדוד מעיר לעיר ומכפר לכפר, מחזר על הפתחים ושואל לחם לנפשו 

 הרעבה...
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ין פנה אל בית הרבי, שמע כי בבית האדמו"ר נותנים צדקה כשהגיע לעיר רוז'

 בעין יפה.

כאשר עמד בקודש פנימה מול עיניו הטהורות של סבא קדישא, המו מעיו ונתן 

-ןיקולו בבכי גדול. הוא סיפר לפני הרבי על כל צרותיו. איך נהפך עליו הגלגל וב

 רגע נעשה לעני.

את קשרי השידוכין עם ידידך רה, ""הקב"ה הענישך כמידתך" גער בו הרבי בחומ

נחום הפרת ללא סיבה ראויה, הקשית ליבך כאבן והפנית עורף לידיד נפשך מנוער, 

אשר התחנן לפניך שתתמוך בו, אטמת אוזנך משמוע לקול תחנוניו. שלחתי אליך 

 ".!שני מכתבים ולא רצית לשמוע

המריתי פי  "אוי לי כי חטאתי" בכה אבנר. "רוצה אני סדרי תשובה על אשר

 הצדיק".

"סדרי תשובה?" תמה סבא קדישא מרוז'ין, "סע לסבסטופול, השתטח לפני רגליו 

של נחום, ידידך העני שהתעשר, ובקש ממנו שיסלח לך. אם ימחול לך צדיק גמור 

 .הוא!"

לא איחר אבנר לעשות כדבר הצדיק. נסע לסבסטופול, נפל בבגדיו הקרועים לפני 

נעתר נחום לתחנוני אבנר האומלל, והפקיד בידיו  חילה.רגליו של נחום וביקש מ

 העני למעמד נכבד. -עבודת קבלנות קטנה שהשיבה את העשיר

לאחר זמן קצר התחדש קשר השידוכין של עקיבא ושרה גיטל, המשודכים ממעי 

המחותנים -שני הידידים אימם, והם באו בברית הנישואין בשעה טובה ומוצלחת.

 ש את רעהו באהבה עזה כמוות.משכבר, שבו ואהבו אי

 הוא אשר אמרנו8 אהבת אמת שלא תיבטל עולמית? ימים יגידו!...


