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 תשע"ז ראה לפרשת אספקלריא

הדורות /  מכלוהארות  פנינים –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

 זה אברהם אבינו –אשרי האיש 

עודנו טרודים לדעת סודה של תורה, להבין מדוע אמר דוד המלך בראש ספרו 

 'אשרי האיש' בה"א הידיעה. 

כעת נעבור לאחת האפשרויות, אפשרות המבוארת בכמה פנים בדברי חז"ל, 

 אברהם אבינו ע"ה.והיא: שהמזמור מדבר בשבחו של אבי אומתנו, 

אשית רבה בר.(, כך מבואר במדרש רבה יט –)יח:  כך מבואר במסכת עבודה זרה

ר טוב, ועיין שם ביאור מדרש שוח -וכך מבואר גם במדרש תהלים , (א סא, 'פר)

 המשך המזמור לפי דרשה זו.

 ראשית דבר עלינו לעיין, מדוע 'אשרי האיש' מתאים באברהם אבינו?

וחר טוב מבארים בפירוש שהמלה הנה חז"ל במסכת עבודה זרה ובמדרש ש

, הן מקרא נקרא בתורה "האיש"כן מצינו שש 'האיש' רומזת על אברהם אבינו,

ובבראשית רבה מצאנו מקור  .א(ז בראשית כ,) "ועתה השב אשת האיש"מלא הוא: 

 מארץ מרחק איש עצתי""נוסף לכך שנקרא אברהם אבינו 'איש', שנאמר בו 

 .ביא( )ישעיה מו,

ה נאמר שגם שם נדרש המזמור על אברהם אבינו, לאית רבה בבראשאמנם ו

אשכנזי -ר"ש יפהמוה"שנאמר ועתה השב אשת האיש", ומדייק מכך  ההוספה

                                                
, ו; פסיקתא פיסקא יח,א; ירושלמי סנהדרין פ"י הלכה א; ועוד רבים ויקרא רבה ]בחוקותי[ פרשה לו,ראה גם ב א

 .מפסוק זה ש"איש" זה אברהם אבינושדרשו חז"ל 
כתיב ביה )ישעיה א: "ברצות ה' דרכי איש )משלי טז,ז( זה אברהם שנקרא איש, ד בראשית רבה ]וירא[ פרשה נד,ב ב

 מו,יא( מארץ מרחק איש עצתי".
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, הלא הפסוק הוא שמכריח את הדרשמכאן אנו למדים שש 'יפה תוארבפירושו '

 .גמוכרח שהמזמור עוסק באברהם אבינו, עיין שם מחמת ראיות נוספותאלא 

 טריא 'אברהם אבינו''האיש' בגימ

מלבד דרשות חז"ל הללו שלמדו מפסוקים ש'האיש' זה אברהם אבינו, יש שמצא ו

שמועס'ן, רמז נפלא לכך, בדרך הגימטריא. וכה הם דבריו ) ה"לב שמחה" מגור

פרשת לך לך, אמרים שנאמרו בסעודות שבת קדש בבית( בנוגע למאמר חז"ל זה: 

 (. 317) רהם אבינו""אבבגימטריא עולה עם הכולל  "האיש"

סימן עא, ) פירושי סידור התפילהבכבר כתב הרוקח את גימטריא זו ולמעשה 

ב, "יפסוק  ה"כ מזמור אחר, מזמורשצח( לגבי  'ב, עמ"מכון הרב הרשלר: ח 'הוצוב

 . ר טובשגם שם דרשו חז"ל בדומה במדרש שוח

 רמזים נוספים

מצורף לספרו חסדי ה'( כתב ) נתיבות –רס"נ חדאד מג'רבה ל"יראתך היא"  בספרו

 : רמזים והוסיף עוד ,כךגם כן 

שגם בנערותו ללמדנו (, 903) "אברם בן תרח"בגימטריא  א. "האיש אשר לא הלך"

כשהיה נקרא אברם כבר לא הלך בעצת רשעים ]יא"ק: וכמו כן למרות שהיה "בן 

  .[..."תרח אבי אברהם"בגימטריא  "ובמושב לצים לא ישב"ש . ומרומז בכךתרח"

: כלומר ,(567) "רֹו"נמרוד בן הדבגימטריא עולה עם האותיות והכולל  ב. "בעצת"

יא"ק: וכן "בעצת" בגימטריא ]. בעצתו הלך ואף על פי כן לא שלו בדור היה נמרוד

" סופי תיבות םרשעי' תבעצ' ךהל' אל' ר"אש'וגם . [(562) "נמרד בן דורו"מדויקת 

 ."אנשי נמרוד"( 661בגימטריא )

* 

'איש ה'שרי א"ראשי תיבות חטאב:  לר"ר"ישועה ורחמים" ספר ברמז נוסף נמצא ו

 (.250) "באברהם"בגימטריא עולה 'בדרך" ו'שעים ר'עצת ב'לך ה'א ל'שר א
                                                

מדוע לא נאמר "אשרי האיש אשר הלך בעצת  א.וכתב חמשה קושיות נפוצות בפסוק שמתורצות על ידי דרשא זו:  ג

בלשונות "הלך, עמד, ישב", מאחר שלא הלך היכן עמד  ב. צדיקים" או "ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים" עי"ש.

מדוע לא עירבם "אשר לא הלך ולא עמד ולא  ד.שינוי הלשונות "רשעים, חטאים, לצים".  ג.ח,ב(. וכו' )עבודה זרה י

 שינוי הלשונות "עצה, דרך, מושב". עי"ש. ה. ישב בעצת רשעים וחטאים ולצים".
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 "מנוחה" הוא השראת השכינה / "מנוחת השבת" 

ֶאל ַהַמֲחָלה ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵ  נוָחה וְּ  ן ָלךְּ )יב, ט(ַכי ֹלא ָבאֶתם ַעד ָעָתה ֶאל ַהםְּ

 בזבחים )קיט, א; הובא גם ברש"י עה"ת( אמרו: ש"מנוחה" זה שילה.א[ בגמ' 

ומציין המלבי"ם )בפרשתן( למה  ומבואר ש'מנוחה' זה ביטוי להשראת השכינה.

 עדי עד פה אשב כי אותיה". מנוחתיד( "זאת שנאמר בתהלים )קלב, י

שים כבוד כי בה נעלה  מנוחתךוכן אומרים בנוסח תפילת יום כפור קטן: "דירת 

כי  מנוחהעולות כו'". וראה גם בתרגום ירושלמי )בראשית מט, טו( עה"פ "וירא 

ארום טב הוא". ועוד נאמר  דאיתקרי מנוחהטוב", שמתרגם "וחזא בית מקדשא 

 ".מנוחתיו, א( "אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום )ישעיה ס

 וינח ביום השביעי

ביום השביעי על כן ברך ה' את  וינחגם השבת שבו נאמר )שמות כ, יא( "והנה ב[ 

א תענית כז, ב( שזה מלשון של השראת "יום השבת ויקדשהו", מבאר הרשב"א )ח

השלימות ועל המילוי,  השכינה. וזה לשונו: ועל כן נתקדש, לפי שהיה עומד על

ביום  וינחוראוי שישרה בו כבודו ותפארתו יתברך. והוא אמרו )שמות כ, יא( "

 ותנחהשביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו", וינח מלשון )במדבר יא, כו( "

 עליהם הרוח".

 האדם כי ודע וז"ל, מאוד. נשגבים דברים ב( )שער אורה' 'שערי בספר כותב וכך

 ויתעלה. יתברך לשם מרכבה כסא כמו אדם אותו נעשה כהלכה, בתש השומר

 גבי על נח ת"השי כאילו עדי", עד מנוחתי "זאת וכתיב מנוחה", "שבת נקראת ולפיכך

 כו'. נח בעצמו הוא השביעי" ביום "וינח וסימנך כסאו, על כמלך עליו ושוכן האדם

 על אליהו רוח "נחה טו( ב, ב )מלכים כאמרו אדנ"י תוך נח שהוא מנוחה סוד וזהו

 עכ"ד. כו' אלישע"
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שכותב ה'בית הלוי' )בראשית פרק ב ד"ה איתא( בעיקר ויש לצרף בזה מה 

הנה כל הנבראים הרי הם בחינת צמצום והעלם. דקודם , וז"ל: מהותה של השבת

הבריאה היה ה' לבדו ולא היה מקום פנוי מניה. וכשבראם הרי מקום עמידת 

בבחינת צמצום והעלם לפי השגת שכל הברואים שיהיה העולם והנבראים היה 

בשבת היה בחינת גילוי. פירושו דשבת חידש בהעולם דגם בזה ו מקום להנבראים.

העולם ותוך הבריאה יהיה גילוי כבוד שמו יתברך. פי' דגם בזה העולם יהיה מקום 

ך אור ויכולת להיות משיגים כבודו יתברך. ובחינה זו נמשיל להסביר האוזן שהמשי

כבודו תוך הבריאה. ובחינה זו הוא המחיה ומהוה לכל העולם. פי' דע"י זכות זה 

 הבורא מהוה העולם. ונמצא שבת יסוד להעולם עכ"ד.

מאוד מה שאומרים חז"ל "מה היה העולם חסר? מנוחה. באת שבת באת  ומובן

 .)ויש להאריך בזה ואכ"מ( מנוחה"

 ולא מצאה היונה מנוח

 מה דנחמתא', 'שבעא דיומא לעניני מאוד שנוגעים דברים הבז להוסיף ישו ג[

 או עבידתא עביד דקב"ה טפשין דחשבין כמא ולא יתרו(: פר' )זוה"ח זוהרב שאמרו

 דסיים ולבתר בעבידתיה דטרח נש כבר שביעאה ביומא ונח עבידתיה למעבד טרח

 שטרח או בפועל מלאכה עשה שהקב"ה הטפשים, שחושבים כמו )ולא ח"ו נח

 שסיים ואחר במלאכתו הורח כאדם השביעי, ביום נח ולכן מלאכתו עשותל

 )אלא בה איתמר בגלותא איהי דשכינתא זמנא בכל אלא מיגיעו(. נח מלאכתו

 מצאה "ולא בה( נאמר בגלות היא שהשכינה זמן שבכל מוצא אתה לזה, דוגמא

 צדיקייא ןאינו דילה ונייחא ביה נייחא לה דיהא צדיקא אשתכח דלא מנוח" היונה

 שיורדת הצדיקים הם שלה המנוחה כי בו לנוח מקום לשכינה )שאין בהון דנחתת

 כו'. בתוכם( ולשכון לשרות

ושבת בזמן הוא כמו מקדש  :וכותב הג"ר צדוק הכהן )פרי צדיק נשא אות ג(

דביום השבת הוא התגלות קדושתו בעולם דהיינו גילוי שכינה כבבית בעולם כו' 

 –זוהר )תיקון מח( עה"פ )שמות לא, טז( "השבת לדורותם" . ובתיקוני המקדש

מקור הדברים בזוהר )תיקו"ז תיקון ו כב, ו לדירה לשכינתא בתרי בתי ליבא עכ"ד.
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ב( שאמרו: דבזמנא דשכינתא איהי בגלותא איתמר בה "ולא מצאה היונה מנוח 

 וגו" אלא בשבת ויו"ט.

 חורבן ביהמ"ק בשבת

ש' )א, יג( את קושית הריטב"א ביומא )נד, ב( שתמה, ועפ"ז מיישב ה'יערות דבד[ 

על מה שאמרו שם, "בשעה שנכנסו עו"ג להיכל מצאו כרובין מעורין זה בזה", 

שהרי אמרו )ב"ב צט, א( שלא היו פניהם איש אל אחיו אלא כשהיו עושין רצונו 

של מקום. ומיישב ע"פ שיטת הירושלמי שהחורבן היה בשבת, ואז השכינה היתה 

רה. ומבאר שבכונה היתה החורבן בשבת, כדי שהשכינה תרד עם ישראל לגלות שו

 ע"ש.

וע"ע ב'נתיבות שלום' )שבת מאמר יג( שמבאר, שלכן אין אבילות בשבת, כי 

בשבת יש התגלות שכינה כבחינת ביהמ"ק. ושזהו גם הטעם שאין בנין ביהמ"ק 

 דוחה שבת.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 



 

 יעמ'  -אספקלריא 

 

 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 אפס כי לא יהיה בך אביון

ָך  ָבֶרכְּ יֹון ַכי ָבֵרךְּ יְּ ָך ֶאבְּ ֶיה בְּ ָך ַנֲחָלה קֱאלֹ ד' ָבָאֶרץ ֲאֶשר  ד'ֶאֶפס ַכי ֹלא ַיהְּ יָך ֹנֵתן לְּ

ָתה ַרשְּ יֹון ַמֶקֶרב ָהָאֶרץ ַעל ד( . )טו,לְּ ַדל ֶאבְּ ָך ֵלאֹמר ָפֹתַח  ַכי ֹלא ֶיחְּ ַצוְּ ֵכן ָאֹנַכי מְּ

ֶצךָ  ַארְּ ָך בְּ ֹינְּ ֶאבְּ ָאַחיָך ַלֲעַנֶיָך ולְּ ָך לְּ ַתח ֶאת ָידְּ  יא( )טו, .ַתפְּ

ולהלן הוא אומר כי לא יחדל אביון,  אפס כי לא יהיה בך אביון.וברש"י פירש : 

אתם  אלא בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אביונים באחרים ולא בכם, וכשאין

 עושים רצונו של מקום אביונים בכם:

 ובאור החיים הק' פירש בדרך אחרת וממילא מיושבת סתירת הפסוקים.

. אמר מאמר זה סמוך למאמר לא יהיה בך אביון, לפי שהעושר רק אם שמוע וגו'

, לזה אמר )אלא במזל( והעוני לפי דבריהם ז''ל )מו''ק כח.( אינם תלוים בזכות

וגו' פירוש אם ישראל ישמרו כל  רק אם שמועהאביון  סמוך להבטחת מניעת

מצוות לא זה  לשמורזה תלמוד תורה ללמוד וללמד,  שמוע תשמעהאמור בפסוק, 

וגו' פירוש שלא יהיה בידו  את כל, וגמר אומר צוות עשה, ולעשות זה מתעשה

אז הוא שישנו בהבטחה ביטול שום מצות לא תעשה ולא מניעה משום מצות עשה 

, כי מאמר חז''ל שאמרו שאינו תלוי בזכות הוא הגם שיהיו היה בו אביוןשלא י

זכיותיו מרובים כל שיש לו אפילו חטא א' לא ישלוט על המזל המראה עליו עוני 

אבל כשיגיע לשלימות התורה והמצות ישלוט גם על המזל וישיג עושר ובנים 

א יהיה בך אביון מדבר ולפי זה אין סתירה כי הפסוק ל (פסוק ה וחיים: )אור החיים

 במי שזכויותיו מרובים ואילו כי לא יחדל אביון, היינו במי שאין לו זכויות כל כך.

 האדם מצווה ועומד לבל יהיה בו אביון

ובדרך אחרת נראה לומר שהפסוק אפס לא יהיה בך אביון אין כוונתו לברכה 

שנאמר בגמרא לאדם לבל יעשה מעשים שיביאו אותו לידי כך. וכמו  להורותאלא 

אבידתו ואבידת אביו או רבו שלו קודם משום אפס כי לא יהיה בך אביון )ב"מ ל"ג, 
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א( וכן המבזבז אל יבזבז יותר מחומש משום האי טעמא כדי שלא יעני ויצטרך 

 לבריות. 

אבל יש בדברים אלו עמקות נוספת על פי יסוד שכתב בספה"ק נועם אלימלך 

נָּׁה ַהְשַביעַ פרשת בהר בשם אחיו, על הפסוק  ת ֵהן ֹלא יְוַכי ֹתאְמרּו ַמה ֹמאַכל ַבשָּׁ

ֵתנּו: ע ְוֹלא ֶנֱאֹסף ֶאת ְתבּואָּׁ שָּׁ  ַנְזרָּׁ נָּׁה ַהַשַשית ְועָּׁ ֶכם ַבשָּׁ ַתי לָּׁ ת ֶאת ְוַצַּויַתי ֶאת ַבְרכָּׁ

ַנים: ה ַלְשֹלש ַהשָּׁ )ויקרא כ"ה, כ' ( וכתב כי הקב"ה כשברא את העולם הכין  ַהְתבּואָּׁ

שפע עצום לכל צרכי בני האדם אשר לא יפסק כלל ורק כאשר האדם יורד 

ממדרגתו ואין לו ביטחון בבורא אזי בכך עושה האדם פגם בעולמות העליונים 

 ומתיש כוח פמליא של מעלה ובגלל זה צריך הקב"ה לצוות את ברכתו מחדש.

כלומר  בהרגשתך ומחשבתך אביון. בך עצמךוממילא פירוש הפסוק הוא לא יהיה 

אל תחשוב שאין לך מספיק פרנסה ושפע או שאינך ראוי לשפע האלוקי כיון 

שמחשבה זו עצמה גורמת לשפע שיפסק, אלא תתחזק באמונה שלימה ותהיה 

 סמוך ובטוח בחסדו יתברך ואז ימשך תמיד בלי הפסק כלל. 

פע הבה נתחזק בביטחון בחסדו יתברך וטובותיו המוכנים לנו, ועל ידי זה נזכה לש

 עד בלי די.

*  

יהיו הדברים לעי"נ הרב שמואל ב"ר יצחק יהודה שהיום היא"צ שלו והתחזק 

 .תמיד באמונה ובטחון בה'
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 ברכות וקללות

ֵאה ֵניֶכם ֹנֵתן ָאֹנַכי רְּ ָרָכה ַהיֹום ַלפְּ ָלָלה )יא בְּ  , כו(וקְּ

בר גמדא לפי שכתוב )משלי ג( מוסר ה'  במדרש )דברים רבה ד א( "אמר רבי חייא

בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו אל תעש את התוכחות קוצין קוצין אלא אחד 

קורא את כולן". פירוש אל תעש את התוכחה כקוצים שעומדים נפרדים זה מזה 

אלא אחד קורא את כל פרשת התוכחה תורה קרוא בוכך יעלו הרבה אנשים ל

 .כולה התוכחה

אדם אינו אוהב לשמוע תוכחה משום שנראה לאדם שהתוכחה טעם הדבר ש

נגדו ואינו מבין בדעתו שהתוכחה לטובתו. ושורש חסרון הבנה זו נעוץ בחטא 

 אדה"ר.

אמרו בגמ' )חגיגה יב.( "אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו כיון שחטא הניח 

ליונים עליו כפו ומיעטו". ביאור הגמ' שקודם חטא אדם הראשון חבק בקומתו ע

ואדרבה עיקר משכנו היה בעליונים וגם גופו היה מופרש לגמרי  דותחתונים גם יחד

מן החומריות ומפני כן היה יכול להיות בגן עדן שהוא מקום רוחני וזך. אך לאחר 

חטא אדה"ר חלו ב' שינויים הראשון שהשגתו בעליונים הוגבלה והשני שגופו 

 נהיה חומרי בעצם.

ן אינו עונש בפני עצמו אלא תוצאה ממעשיו של אדם נמצא שגירושו מגן עד

הראשון. אך אין לנו לדמות שאדה"ר אחר החטא גופו היה חומרי כגופינו ממש 

דהא אמרינן )בבא בתרא נח.( ששני עקביו של אדם הראשון דומים לשני גלגלי 

חמה. וביאור העניין כמו שכתב מהר"ל )דרך החיים פ"ג משנה יד( דאפילו המקום 

 תר שפל בגופו של אדם הראשון שהם העקביים היו רוחניים ביותר כגלגל חמה.היו

 

                                                
ועי' מהר"ל באר הגולה הבאר השישי, בסופה שכתב בדרך רמז דבא ללמד דהשגותיו של אדה"ר היו עד אין סוף  ד

 מעלה העליונה ביותר ורמז בזה לבחינת כתר כידוע.וכ

 



 

 יגעמ'  -אספקלריא 

 

 חומר עיקר רוח טפל

ומחטא אדם הראשון נשתנה עניין זה, שהאדם מרגיש שגופו עיקר ורוחו היא 

, ומחמת כן כאשר אומרים לו תוכחה שהיא מתנגדת לגוף ההטפל והאורחת בגוף

ם יקבל תוכחה ראשית דבר צריך בטוח הוא שהתוכחה לרעתו. ועל מנת שהאד

הוא לשנן לעצמו מה עיקר ומה טפל אחר שיבין בדעתו שהעיקר זה הרוח ממילא 

 יקבל את התוכחה.

 לא הוא ברוך הקדוש אמר אמרי וזה שאמרו חז"ל בהמשך המדרש שם "רבנן

 כדי אותה שיבחרו טובה דרך איזו להודיען אלא וקללות ברכות להם נתתי לרעתם

  שכר". שיטלו

 הסתכל באורייתא וברא עלמא

ובאמת שיש לעיין בדברי חז"ל אלו, מה המכוון "לא לרעתם נתתי להם ברכות 

וקללות" אדרבה לא יהיה לא ברכות ולא קללות ומה שירצה האדם יעשה ומדוע 

 כלל לנו להכנס לצרה זו של אפשרות לחטא.

 אלהים ראב אמנם הביאור בזה פשוט, דאמרו בזוהר )תרומה קסא א( "בראשית

 בה כתיב באורייתא, השמים את וברא מלה בהאי אסתכל, הארץ ואת השמים את

 ומלה מלה בכל וכן, האור את וברא מלה בהאי אסתכל אור יהי אלהים ויאמר

 כתיב דא ועל מלה ההיא ועבד הוא בריך קודשא אסתכל באורייתא בה דכתיב

 אתברי". עלמא כל דא כגוונא, אמון אצלו ואהיה

דכל מציאותו של העולם היא על פי התורה, ולכן הברכות והקללות הם המבואר 

מציאות ולולי שהקב"ה היה נותן את התורה היינו עוברים על ציווי התורה בכל 

 גווני כיון דהתורה היא שורש הבריאה. ויש עוד להאריך בזה רבות ואכמ"ל. 

                                                
כמובן שחטאים גם הם מוסיפים לחומריות, וזה כוונת חז"ל בהא דאמרינן בע"ז )יח:( "שרי האיש אשר לא הלך  ה

בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב וכי מאחר שלא הלך היכן עמד ומאחר שלא עמד היכן 

היכן לץ ]אלא[ לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב ואם ישב סופו ללוץ".  ישב ומאחר שלא ישב

 היינו שכל מעשה חומרי גורר אחריו תוספת חומריות. 
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 רוטשטיין  חיים הרב/  והנדרש הדרש

 להוסיף מצוות מעשינו הגשמיים כהזדמנות

ַחֶגָך  ָת בְּ ָשַמחְּ ַחֶגָך וְּ ָת בְּ ָשַמחְּ   )טז, יד()טז, יד(וְּ

ישנם אנשים הנוהגים לנצל כל הזדמנות קטנה כקטנטנה בכדי לגרוף ממון, ואף ישנם אנשים הנוהגים לנצל כל הזדמנות קטנה כקטנטנה בכדי לגרוף ממון, ואף 

  אם הרווח האגדי בעסקה המזדמנת אינו עולה על פרוטה שחוקה.אם הרווח האגדי בעסקה המזדמנת אינו עולה על פרוטה שחוקה.

פעמים שהדבר נעשה מתוך כורח, שכן מצבם הכלכלי לא שפר עליהם, ואין פעמים שהדבר נעשה מתוך כורח, שכן מצבם הכלכלי לא שפר עליהם, ואין 

החמיץ כל הזדמנות אשר ביכולתה להביא טרף לבני החמיץ כל הזדמנות אשר ביכולתה להביא טרף לבני בפניהם ברירה אלא שלא לבפניהם ברירה אלא שלא ל

ביתם העטופים ברעב והשרויים בחוסר כל. ופעמים אין זה אלא אופיים של אלו ביתם העטופים ברעב והשרויים בחוסר כל. ופעמים אין זה אלא אופיים של אלו 

האנשים, אשר אין נותן להם מנוח כי אם לקבוץ פרוטה לפרוטה מתוך תקוה כי האנשים, אשר אין נותן להם מנוח כי אם לקבוץ פרוטה לפרוטה מתוך תקוה כי 

בכך יגדל ממונם ויתפח עד כי יחדל מלספור כי אין מספר, וכבר אמרו חז"ל 'אין בכך יגדל ממונם ויתפח עד כי יחדל מלספור כי אין מספר, וכבר אמרו חז"ל 'אין 

מת וחצי תאוותו בידו יש לו מנה רוצה מאתיים', ודורשים הם כי בכלל מת וחצי תאוותו בידו יש לו מנה רוצה מאתיים', ודורשים הם כי בכלל   אדםאדם

  מאתיים מנה וק"ו פרוטה, וחומדים הם כל אשר שם ממון עליו.מאתיים מנה וק"ו פרוטה, וחומדים הם כל אשר שם ממון עליו.

בלשון העם מכונים הם 'תפרנים', שמא על שם שתופרים הם פיסות הזדמנויות זו בלשון העם מכונים הם 'תפרנים', שמא על שם שתופרים הם פיסות הזדמנויות זו 

  לזו, בכדי להרחיב את יריעת ממונם.לזו, בכדי להרחיב את יריעת ממונם.

  נו לקחתם כמשל לענייני הרוח.נו לקחתם כמשל לענייני הרוח.הדברים אמורים בענייני הגשם, אך עליהדברים אמורים בענייני הגשם, אך עלי

הזדמנויות רבות משחרות לפתחנו בכל עת, לזכות בעוד ממון רב לרכושנו הנצחי, הזדמנויות רבות משחרות לפתחנו בכל עת, לזכות בעוד ממון רב לרכושנו הנצחי, 

עוד מילה של תורה, עוד אמן, עוד מעשה חסד, עוד מחשבה אחת של מוסר, שהרי עוד מילה של תורה, עוד אמן, עוד מעשה חסד, עוד מחשבה אחת של מוסר, שהרי 

לא יהיה כוחו של העבד יפה מכוח האדון, ולא יהא ערכו של העולם הזה החולף לא יהיה כוחו של העבד יפה מכוח האדון, ולא יהא ערכו של העולם הזה החולף 

הבא הנצחי אשר בעבורו הוא נברא. וכמאמר הכתוב הבא הנצחי אשר בעבורו הוא נברא. וכמאמר הכתוב יפה מערכו של העולם יפה מערכו של העולם 

כי אין מעשה וחשבון ודעת כי אין מעשה וחשבון ודעת   ות בכחך עשהות בכחך עשהששכל אשר תמצא ידך לעכל אשר תמצא ידך לע''  )קהלת ט, י()קהלת ט, י(

  '.'.וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמהוחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה

 אינסוף הזדמנויות לצבור מצוות וזכויות

  ונקודה נוספת יש להאיר בדבר.ונקודה נוספת יש להאיר בדבר.



 

 טועמ'  -אספקלריא 

 

קא בהזדמנויות בהם קא בהזדמנויות בהם פעמים רבות, אין אותם הזדמנויות לרכוש רכוש נצח דוופעמים רבות, אין אותם הזדמנויות לרכוש רכוש נצח דוו

הזמן פנוי ויש לנצלו למצווה נוספת, כי אם בזמנים בהם אנו עוסקים בענייני צרכי הזמן פנוי ויש לנצלו למצווה נוספת, כי אם בזמנים בהם אנו עוסקים בענייני צרכי 

  קיומנו הגשמיים, ובידינו להפכם למצוות ולמעשים טובים.קיומנו הגשמיים, ובידינו להפכם למצוות ולמעשים טובים.

  הכיצד?!הכיצד?!

מעבר לעובדה שצרכי קיומנו הגשמיים כאשר נעשים הם לצורכי עבודת בוראנו מעבר לעובדה שצרכי קיומנו הגשמיים כאשר נעשים הם לצורכי עבודת בוראנו 

נו לכוון בכך, שהרי קי"ל מצוות צריכות נו לכוון בכך, שהרי קי"ל מצוות צריכות מצוה, )ועלימצוה, )ועלי  --מצוה הם, שכן הכשר מצוה מצוה הם, שכן הכשר מצוה 

כוונה(, ישנה האפשרות להפוך חלק ממעשינו החומריים לא רק ל'הכשר מצוה' כי כוונה(, ישנה האפשרות להפוך חלק ממעשינו החומריים לא רק ל'הכשר מצוה' כי 

  אם ל'חפצא' של מצוה.אם ל'חפצא' של מצוה.

ודוגמא לדבר, סיפר הרב יחיאל יעקובזון שליט"א, את שהסביר לו בהיותו ילד ודוגמא לדבר, סיפר הרב יחיאל יעקובזון שליט"א, את שהסביר לו בהיותו ילד 

צה הקדוש צה הקדוש ררמרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, בביאור דברי המשנה בסוף מס' מכות 'מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, בביאור דברי המשנה בסוף מס' מכות '

חפץ למען חפץ למען   ד'ד'ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר 

', וכה הסביר לילד דאז, מרן הגרש"ז במתק לשונו: הבן, ', וכה הסביר לילד דאז, מרן הגרש"ז במתק לשונו: הבן, צדקו יגדיל תורה ויאדירצדקו יגדיל תורה ויאדיר

כל אדם בעולם עם קומו בבוקר לובש את בגדיו ונועל את נעליו, שכן עליו להיות כל אדם בעולם עם קומו בבוקר לובש את בגדיו ונועל את נעליו, שכן עליו להיות 

אין אדם יכול להכניס את ידיו לשני שרווליו אין אדם יכול להכניס את ידיו לשני שרווליו לבוש בבגדיו ולצעוד בנעליו. והנה לבוש בבגדיו ולצעוד בנעליו. והנה 

בעת ובעונה אחת, ואין אדם יכול לנעול את שתי נעליו בחדא מחתא, כי אם בזה בעת ובעונה אחת, ואין אדם יכול לנעול את שתי נעליו בחדא מחתא, כי אם בזה 

עליהם ואמר עליהם ואמר   ההאחר זה. אלא, שהקב"ה באהבתו העזה כלפי בניו יקיריו, ציוואחר זה. אלא, שהקב"ה באהבתו העזה כלפי בניו יקיריו, ציוו

'לבשו קודם את שרוול הימין לפני שרוול השמאל', 'נעלו תחילה את נעל ימין טרם 'לבשו קודם את שרוול הימין לפני שרוול השמאל', 'נעלו תחילה את נעל ימין טרם 

את נעלכם השמאלית', ובכך הפך את טקס לבישת הבגדים ונעילת הנעליים את נעלכם השמאלית', ובכך הפך את טקס לבישת הבגדים ונעילת הנעליים   תנעלותנעלו

  למצוה, בכדי להרבות את שכרנו ולהוסיף לרכושנו הנצחי.למצוה, בכדי להרבות את שכרנו ולהוסיף לרכושנו הנצחי.

  --וכן ביכולתנו להוסיף מצות רבות ומעשים טובים לאין שיעור. אדם נוסע ברכבו וכן ביכולתנו להוסיף מצות רבות ומעשים טובים לאין שיעור. אדם נוסע ברכבו 

  --יכול הוא ליקח עמו נוסע נוסף ולזכות במצות חסד, יהודי משיב בשלום יכול הוא ליקח עמו נוסע נוסף ולזכות במצות חסד, יהודי משיב בשלום 

ביכולתו ביכולתו   --רותו להשיב במאור פנים ולהלבין שיניים לחברו, אוכל הוא רותו להשיב במאור פנים ולהלבין שיניים לחברו, אוכל הוא באפשבאפש

  לזכות את רעהו בעניית אמן, וכהנה רבים על זה הדרך.לזכות את רעהו בעניית אמן, וכהנה רבים על זה הדרך.

דומה כי אין דרך נפלאה לתאר עניין זה, מלשונו הזהב של ספר החינוך בפרשתנו דומה כי אין דרך נפלאה לתאר עניין זה, מלשונו הזהב של ספר החינוך בפרשתנו 

לפי שהאדם נכון על ענין לפי שהאדם נכון על ענין   ,,משרשי המצוהמשרשי המצוהבדברו על מצות שמחת הרגל, וכה כתב: בדברו על מצות שמחת הרגל, וכה כתב: 

יך טבעו לשמח לפרקים, כמו שהוא צריך אל המזון על כל פנים, ואל המנוחה יך טבעו לשמח לפרקים, כמו שהוא צריך אל המזון על כל פנים, ואל המנוחה שצרשצר
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נה, ורצה האל לזכותנו, אנחנו עמו וצאן מרעיתו, וצונו לעשות השמחה נה, ורצה האל לזכותנו, אנחנו עמו וצאן מרעיתו, וצונו לעשות השמחה ייואל השואל הש

לשמו למען נזכה לפניו בכל מעשינו. והנה קבע לנו זמנים בשנה למועדים, לזכר לשמו למען נזכה לפניו בכל מעשינו. והנה קבע לנו זמנים בשנה למועדים, לזכר 

לכלכל החמר בדבר לכלכל החמר בדבר בהם הנסים והטובות אשר גמלנו, ואז בעתים ההם צונו בהם הנסים והטובות אשר גמלנו, ואז בעתים ההם צונו 

השמחה הצריכה אליו, וימצא לנו תרופה גדולה, בהיות שובע השמחות לשמו השמחה הצריכה אליו, וימצא לנו תרופה גדולה, בהיות שובע השמחות לשמו 

ולזכרו, כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך הישר יותר מדאי, ואשר ולזכרו, כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך הישר יותר מדאי, ואשר 

  , עכ"ל., עכ"ל.עמו התבוננות מבלי החפץ בקטרוג ימצא טעם בדבריעמו התבוננות מבלי החפץ בקטרוג ימצא טעם בדברי

ידנו וייעודנו ידנו וייעודנו יזכנו ד' להרבות בתורה במצוות ובמעשים טובים, ולמלא תפקיזכנו ד' להרבות בתורה במצוות ובמעשים טובים, ולמלא תפק

  בשלמות.בשלמות.
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות כ"ג  'מח"ס 'מאור יעקב

  המועדים וחדשי השנה

 מצות שמחת יום טוב בראש השנה

תָ  ָשַמחְּ ֵני וְּ ךָ  ַאָתה ֱאֹלֶקיךָ ' ה ַלפְּ ךָ  וַבֶתךָ  וַבנְּ דְּ ַעבְּ ַהֵלַוי ַוֲאָמֶתךָ  וְּ ָערֶ  ֲאֶשר וְּ ַהֵגר יךָ ַבשְּ  וְּ

ַהָיתֹום ָמָנה וְּ ָהַאלְּ ֶבךָ  ֲאֶשר וְּ ַקרְּ ַחר ֲאֶשר ַבָםקֹום בְּ ַשֵכן ֱאֹלֶקיךָ ' ה ַיבְּ מוֹ  לְּ  ָשם )טז, יא( שְּ

תָ  ָשַמחְּ ַחֶגךָ  וְּ ךָ  ַאָתה בְּ ךָ  וַבֶתךָ  וַבנְּ דְּ ַעבְּ ַהֵלַוי ַוֲאָמֶתךָ  וְּ ַהֵגר וְּ ַהָיתֹום וְּ ָמָנה וְּ ָהַאלְּ  ֲאֶשר וְּ

ָעֶריָך )טז, יד(בַ   שְּ

כתוב בגמ' בפסחים )קח.(: "תנו רבנן חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל 

 'ושמחת בחגך'.שנאמר 

והנה הפסוק 'ושמחת בחגך' שהביאה הגמ' נאמר לגבי סוכות )דברים טז יד(, אך 

 המקור לשמחה בשאר הרגלים מצינו לכך כמה מקורות בראשונים.

"ה ושמחת( כתבו על פי הסבר המהרש"א שם, שאת עיקר א. התוס' בחגיגה )ח. ד

'ושמחת חיוב שמחה ברגלים למדים מהפסוק שנאמר בחג השבועות )דברים טז יא( 

ומשם נלמד בהיקש לפסח וסוכות, ומפסוק לפני ה' אלוקיך אתה ובנך ובתך וגו', 

'ושמחת שנאמר בסוכות למדים לרבות כל מיני שמחות וכמו שדרשו בברייתא שם 

, לרבות כל מיני שמחות לשמחה, מכאן אמרו חכמים ישראל יוצאין ידי חגך'ב

 חובתן בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה וכו'.

ב. היראים כתב )סי' רכז( שחג פסח נלמד מההיקש שהוקשו כל המועדות זה לזה, 

  .1ולטעם זה כתב שיש חיוב שמחה גם בראש השנה שגם הוא נקרא מועד

וכמו שכתב  אש השנהשיש מצות שמחה בר ("ז ס"אסי' תקצוכן פסק הטור )

, ז(שאילתא ט")ות דרב אחאי תוכן מבואר בשאיל (,שם בסק"אהמשנה ברורה )

                                                
ועיין עוד מה שכתב היראים בסי' תכ"ז עוד ב' פירושים נוספים, בפירושו הראשון כתב, שחג השבועות וחג  1

בו, וחג הפסח נלמד מגזירה שווה חמשה עשר חמשה עשר מחג הסוכות. הסוכות כל אחד נלמד מהפסוק שנאמר 

ובפירושו השני כתב, שממה שנאמר )שמות כג יד( 'שלוש רגלים תחוג לי בשנה' למדנו שיש מצות חגיגה בכל 

שלושת הרגלים, וממה שנאמר "ושמחת בחגך" למדנו שכל מקום שיש חגיגה יש שמחה, ]דהיינו 'ושמחת' היא 

 'בחגך' היא מצות חגיגה[.מצות שמחה 



 

 יחעמ'  -אספקלריא 

 

יט( מדברי רבי יהונתן שעל  וכן הוכיח בגיליוני הש''ס )מו''קובעוד כמה ראשונים, 

' הרי"ף, וכן הוכיחו המשנת יעב"ץ )חאו"ח הל' ר"ה סי' נ( והדברי יציב )או"ח סי

 . 2רכח( מדברי הרמב"ם )פ''ג מחנוכה ה"ו ופ"ו מיו"ט הי"ז(

מאידך, יש פוסקים שסוברים שאין מצות שמחה בראש השנה אלא רק בג' רגלים, 

וכן פסק בשולחן ערוך הרב )סי' תקצז ס"ו(. ועיין בספר ימי שמחה לידידי הגרד"מ 

 לכאן ולכאן. רייכמן שליט"א )מסי' לט ואילך( שהאריך בזה והביא עוד פוסקים

 אם חיוב השמחה בראש השנה על ידי בשר ויין

ולדעת הפוסקים שסוברים שיש מצות שמחה בראש השנה, נחלקו האחרונים אם 

( כתב וזהו בסי' תקצ"ז) ן אברהםבמגיש גם חיוב לשתות יין כמו בכל יום טוב, 

שלא לאכול בשר ולשתות יין בראש  לשונו "כתב המגיד מישרים בפרשת נצבים

אש שקיום מצות שמחה בראם כן מבואר . ו3שנה" עכ"ל. ובטעם הדבר עיין הערהה

ן בשר ויין, וכ ל ידיעשיית סעודה עם מאכלים מיוחדים, ולא ע ל ידיהוא ע השנה

שלא מקובל לשתות יין )הל' ר"ה פ"ח( בחוט השני להגר"נ קרליץ שליט"א  פסק

 ., חוץ מכוס של קידושאש השנהבר

ראש גם בבאות ג( הוכיח מהרמב"ם )פ"ו מיו"ט הי"ז( שיש  )שםאבל במשנת יעבץ 

והגר"ח  )שם(,, וכן מבואר בשו"ת דברי יציב ם טובכשאר יו בשר וייןהשנה דין 

יש לקיים מצות  שלכתחילה )ימי שמחה סי' לט אות יא( קנייבסקי שליט"א כתב

כתחילה צריך לשתות לקידוש על יין  , ומי שעושהיין ל ידיע אש השנהשמחה בר

יש מצוה לקיים מצות  וכן רביעית יין, ל ידיכדי לקיים מצות שמחה ע את כל הכוס

. ועיין עוד בספר ימי שמחה )שם מסי' לט ואילך( שהאריך בכל בשר ל ידישמחה ע

 זה.

                                                
וכן הוכיח בהגהות חכמת שלמה על השולחן ערוך )סי' תקצז(, וכן הוכיח השאגת אריה )סי' קב(, וכן נקט הנצי"ב  2

 )עמק שאלה על השאילתות שאילתא טו עמ' צב(.
לשונו  בטעם הדבר שאין שמחה בבשר ויין בראש השנה נראה על פי מה שכתב הרמב"ם )פ"ג מחנוכה ה"ו( וזהו 3

עכ''ל, ימי שמחה יתירה" "אבל ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד ולא 

בראש השנה וכו' אמנם לא יאכלו כל שבעם ושמחים ובשולחן ערוך )סי' תקצז( כתב שאפילו ש"אוכלים ושותים 

יש דין שמחה בראש השנה כמו שכתב השולחן למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהם". ומבואר דאפילו ש

אף על פי כן כיון שראש השנה הוא יום דין אין בו דין שמחה יתרה, ואין להרבות בו באכילה יותר  "ושמחים"ערוך 

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

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 צה בשבת?האם נבילות וטריפות הם מוק

ַרי ָנכְּ ֶנָמה ַוֲאָכָלה אֹו ָמֹכר לְּ ָעֶריָך ַתתְּ ֵבָלה ַלֵגר ֲאֶשר ַבשְּ לו ָכל נְּ  (יט, ה)וגו'  ֹלא ֹתאכְּ

יש לעיין האם נבילה וטריפה ]שמתו מערב שבת[ מוקצים בשבת, שבפשטות עד 

כמה שאסורים באכילה ואין לאדם בהם שום שימוש, הרי שדינם כמוקצה מחמת 

]שכל דבר שאין לאדם שום שימוש בו בשבת, הוא מקוצה מחמת גופו[, אך גופו 

יש לעיין באם מה שיכול לתנם לגוי זה סיבה לומר שיש לו בהם שימוש ואינם 

 מוקצה.

ולכאורה, אם להדיא דעתו ליתנם לגוי, וכגון שיש לו משרת גוי שאוכל את 

ר לתנו למשרתו, אך הנבילות, לכולי עלמא אינו מוקצה, שהרי יש לו שימוש בדב

עדיין יש לעיין במקרה שאין לו גוי שסמוך על שולחנו, האם עצם זה שהדבר ראוי 

לגוי הוא סיבת לומר שהדבר ראוי ואינו מוקצה, או דילמא, מאחר ואין לו כעת גוי 

 ליתן לו את הטריפה, אם כן סוף סוף כעת אין לו שום שימוש בדבר והוא מוקצה. 

 רק כשיש שם כהן האם תרומה אינה מוקצה

בגמ' בשבת דף קכז: מבואר שתרומה ביד ישראל אינה מוקצה, משום שהיא 

ראויה לכהנים, וגם בזה יש לעיין האם ההיתר הוא דווקא במקרה שיש שם כהן 

שיכול ליתן לו את התרומה בשבת, וממילא יש לתרומה שימוש ולכך אינה 

ל, שמצד עצם החפצא אינו מוקצה, או שזהו היתר אפילו במקרה שאין שם כהן כל

 מוקצה כשהוא ראוי לכהן.

ומצאנו בספר התרומה הלכות חלה סי' פ"ד דן לגבי הלש עיסת מצה ביו"ט של 

פסח, וכתב שלא יפריש חלה מן העיסה אלא לאחר אפיית המצות, ומשום שאם 

יפריש בעודה עיסה לא יוכל לשרפה, שאין שורפים קדשים ביו"ט, ואם ישהה 

יץ, ולכך יפריש רק לאחר האפייה, ומיד אחרי שיפריש לא יטלטל אותה כך, תחמ
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את החלה, ומשום שהיא מוקצה, שהרי תרומה טמאה אינה ראויה לכלום והיא 

 מוקצה מחמת גופו.

ואחר כך כתב, שכל זה דווקא חלת ארץ ישראל, אך חלת חו"ל שראויה לכהן קטן 

מות שהיא ולטלטלה או לכהן שטבל לקריו גם כשהיא טמאה, יכול להפרישה כ

ולהצניעה משום שראויה לכהן, ומוסיף, שאפילו אין שם כהן בעיר אינה מוקצה, 

ומשום שעצם זה שראויה לכהן זה סיבה לומר שאינה מוקצה, ע"כ דברי התרומה, 

 והובאו בבית יוסף בסוף סי' תנ"ז.

 ואם כן לכאורה יש ללמוד מזה גם לנידון דידן, שכפי שלגבי תרומה אין צריך

שיהיה כהן בכדי שלא ייחשב כמוקצה, הוא הדין גם לגבי נבילות וטריפות אין 

 צריך שיהיה עכו"ם בכדי שלא יהיה מוקצה.

 מחלוקת הפרי מגדים והביאור הלכה בדבר הראוי לבעלי חיים

אך בפרי מגדים בסי' ש"ח מש"ז ס"ק כ"ה כתב להדיא לא כך, שדן לגבי דבר 

א רק לבהמה ולחיה, וכתב שאם דעתו לתנו שאינו ראוי לאכילה לבני אדם אל

להם זה לא מוקצה, אך אם אין דעתו לתנו להם, זה מוקצה, ואח"כ כתב שכן הוא 

הדין לגבי דבר האסור באכילה ליהודי ומותר באכילה לעכו"ם, שאם בדעתו ליתן 

 לו אינו מוקצה, ואם אין בדעתו לתנו לו הוא מוקצה.

כ"ט מבואר שבכל מקרה שיש לו דבר  אלא שמסתימת השו"ע בסי' ש"ח סעיף

הראוי לאכילה לבעלי חיים המצויים באותו המקום, זה כבר סיבה שאינו נחשב 

כמוקצה, ואין צריך שיהיה בדעתו לתנו להם, ורק בסעיף ל' לגבי גרעיני תמרים 

מבואר שצריך שיהיה בדעתו לתנו להם, ובביאור הלכה שם בד"ה גרעיני, מבאר 

מה רק ע"י הדחק, וגם אין מאכילים אותם לבהמות בכל שמשום שנאכלים לבה

מקום, לכך הצריכו שיהיה בדעתו לתנו להם, אך שאר המאכלים שהדרך להאכיל 

לבהמה, אין צריך שיהיה בדעתו לתנו להם, ודי בעצם זה שהם ראוי למאכל 

 בהמה.
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א"כ מבואר בביאור הלכה שלא פסק כהפרי מגדים שהתיר במאכל בהמה רק 

לתנו להם, אלא בכל אופן שהם ראויים למאכל בהמה המצויים זה כבר כשבדעתו 

סיבה לומר שאינו מוקצה, ולכאורה הוא הדין גם לגבי נבילות וטריפות לעכו"ם, 

שעצם זה שהם ראויים למאכל העכו"ם זה כבר סיבה לומר שאינם מוקצה, וגם 

הותר  כשאין בדעתו לתנו לעכו"ם, אמנם כפי שלגבי מאכל בהמה מבואר שלא

אלא במקרה שיש בהמות מצויות שיאכלו את זה, כך גם לגבי עכו"ם לא הותר 

 אלא כשיש עכו"ם מצויים שם.

 להלכה

ולמעשה, בספר שמירת שבת כהלכתה בפ"כ סעיף ל"ג כתב בזה"ל: דברי מאכל 

האסורים באכילה גם לאחר השבת והוא עומד להאכילם לנכרי או לבהמה אינם 

ל בשר טרף מבושל שהרי ראוי הוא ליתנו לנכרי וכו', מוקצה, ולכך מותר לטלט

עכ"ל, ובתחילה כתב שעומד להאכילם לנכרי, ומשמע שלא הותר אלא כשבדעתו 

 לתנם לו, אך לבסוף סיים להתיר מצד עצם זה שהוא ראוי לתנו לעכו"ם, וצ"ע.

ובספר שלמי יהודה פ"ח סט"ז כתב להתיר בכל אופן שיש שם עכו"ם, וא"צ 

תו לתנו להם, והביא מהגרי"ש אלישיב שבירושלים זה נחשב שיש שיהיה בדע

עכו"ם מצוי מפני שהם מתגוררים במזרחה של העיר, עיי"ש, ובאמת כיום יש בכל 

הערים עכו"ם המסייעים לנכים ולאנשים מבוגרים, וא"כ בכל מקום יש להתיר 

 מצד שהבשר ראוי להם.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב יד מובהק להגרי"שתלמ

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין "ידית שהתפרקה"

 ה, האם מותר לחברהמהדלת, או ידית משקפים שהתפרק הידית שהתפרקשאלה: 

 בטלטול? ת? האם הידית מותרהלמקומ האו להחזיר

חלש בלי לתקוע[,  ]גם אם יחזיר מהתשובה: אסור להחזיר את הידית למקו

 והידית אסורה בטלטול.

. אבל אם (ויש לדון שאסור להשתמש במשקפים בלי הידית )וראה בהרחב דבר

 לבש את המשקפיים בלי הידית לפני שבת מותר ללובשו כך בשבת.

ואם הדלת תקועה ואינו יכול לפתוח את הדלת בלי הידית, הפיתרון להשתמש 

כדין "כלי שמלאכתו לאיסור" שמותר ]הדלת " וכדו' בשביל לפתוח את רייאב"פל

 .[להשתמש בו לצורך גופו ומקומו

* 

 ד ב ר: ה ר ח ב

או מצד "מכה  –לחבר את הידית בחזרה למקום אסור מדאורייתא א[ הנה 

. וגם להחזיר אותה בצורה רפויה אסור (משנ"ב שיג, מא)בפטיש" או מצד "בונה" 

 .ו( כי חוששים שיבוא לחברו בחוזק )רמ"א שיג,

 .שח, טז()רמ"א ובגלל גזירה "שמא יתקע" נאסר הידית בטלטול 

אולם אם הידית כבר לא ראויה לשימוש, אז אין חשש "שמא יתקע", ובכה"ג ב[ 

אבל זה בתנאי שזה עדיין ראוי עדיין לאיזה  .זה לא אסור בטלטול )משנ"ב שח, סט(

 (ו ומשנ"ב ס"ק כז שו"ע שח,)שימוש כל דהו אפילו שימוש אחר מהשימוש המקורי 

 דאל"כ הוא מוקצה מצד עצמו.
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ועפ"ז יש לדון שאסור ללבוש את המשקפיים גם בלי הידית, גזירה שמא יתקע 

 את הידית.

אולם כל החשש "שמא יתקע" זה רק כשהאדם יכול להחזירו בקלות, אבל אם ג[ 

א נשבר הידית וכיוצ"ב שהאדם עצמו לא יכול להחזירו, ממילא אין כאן חשש "שמ

 .יתקע" ובכה"ג אי"ז נאסר בטלטול )משנ"ב שח, סט(

פיים לפני שבת בלי הידית, מותר ג"כ להשתמש עם קכמו"כ אם לבש את המשד[ 

מאחר שהשתמש בו כך ולא תיקנו שוב לא חוששים שיבוא כי המשקפיים בשבת, 

 .ע"פ הרמ"א שח, טז()לתקנו 

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות:

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

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

  ס"ושא

 ועותשלש השב

ֵדן ָלֹבא ָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֹנתֵ  ַרים ֶאת ַהַירְּ ן ָלֶכם ַכי ַאֶתם ֹעבְּ

ֶתם ָבה  ֶתם ֹאָתה ַויַשבְּ   , לא(יא)ַויַרשְּ

א[ כתובות קי"א א, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה 

וכו', ג' שבועות הללו למה. אחת אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפוץ, 

שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות 

העולם ואחת שהשביע הקב"ה את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל 

יותר מידי וכו', אמר ר' אלעזר אמר להם הקב"ה לישראל אם אתן מקיימים את 

ר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה. השבועה מוטב, ואם לאו אני מותי

 ופרש"י: "שלא יעלו בחומה, יחד ביד חזקה".

והמהרש"א כתב: "ר"ל דודאי דרשות לכ"א מישראל לעלות לא"י. אלא שלא יעלו 

ביחד ביד חזקה ולבנות להם חומות ירושלים. ונחמיה שאמר "ונבנה חומות העיר", 

נו שייך על כל יחיד ויחיד ברשות המלך היה, עכ"ל. נמצא שאיסור השבועה אי

 העולה מעצמו לא"י, וכן שרי באופן שהמלכות מאפשרת לישראל לעלות לארץ.

ב[ והנה הרמב"ם והטור והשו"ע השמיטו כליל את איסור ג' השבועות ולא 

הזכירום בספריהם, וצ"ע אמאי. ומו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב לי בזה 

המגילת אסתר הנ"ל כ' בתוכ"ד דגם מטעמא דאולי ס"ל שהם דברי אגדה. ואמנם 

 דג' שבועות לא מנה הר"מ את ישוב א"י כמ"ע.

ויעויין בשו"ת אבני נזר )יו"ד תנ"ד( בארוכה בדין מצות ישוב א"י ובתוכ"ד כ' 

לתמוה טובא על דברי השבועות הללו ]וכתב ש"בדברי אגדה העלימו הדברים, כי 

"[ דצ"ע עיקר שבועה זו מה טיבה, באגדה גנוזים רוב הסודות כמש"כ האריז"ל

דהרי שבועה הוא שהאדם נשבע, ובשבועותיו של משה רבנו ע"ה מצינו שקיבלו 
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ישראל עליהן את השבועה כדפרש"י )דברים כ"ז וכ"ח(. ואם שבועה זו היתה ע"י 

שלמה המלך ע"ה שאמר "השבעתי" ברוח הקודש, היה מן הראוי שיאסוף שלמה 

ם השבועה ולא מצינו כזאת. ועוד שבועה שהשביע את כל ישראל שיקבלו עליה

אוה"ע שלא ישתעבדו בישראל יותר מדאי, מה טיבה והא הם לא ידעו כלל 

מהשבועה. וע"כ פי' האבנ"ז שהשבועה היא לשורש נשמות ישראל ולא לגופיהם, 

עי"ש בארוכה ע"ד הדרש והסוד. ובסו"ד כתב: "ובהכי ניחא שהרמב"ם וכל 

ין החמש שבועות שנשבעו ישראל, דזה אין עסק בהלכה, הפוסקים לא הביאו ד

דבאמת האדם עצמו כמו שהוא בגוף לא נצטווה רק שורש הנשמה למעלה. ואם 

האדם הולך בדרך טוב הולך בדרך שמלמדתו הנשמה ואי"ז לימוד התורה, רק 

 לימוד הנשמה. ע"כ לא הביאוהו הפוסקים".

ן לעבור על ג' השבועות, וכן ואמנם הרמב"ם באגרת תימן האריך להזהיר שאי

המהר"ל נ"ע בס' נצח ישראל כ' דאין לעבור על ג' שבועות הללו גם במחיר 

רציחות ושחיטות ומסרקות ברזל. ועי' בארוכה בס' ויואל משה ובקונטרס על 

הגאולה ועל התמורה להגה"צ מסאטמר זצ"ל שלדעתו ז"ל עצם הקמת מדינת 

עליה בחומה ביד חזקה וע"כ הותר בשרם ישראל כמוה כמרידה באומות העולם וכ

של ישראל כבשר צבאות ואיילות השדה רח"ל, ולכן התרחשה השואה הנוראה 

ומשו"ה אשמים ראשי המדינה שר"י בכל הרציחות והאסונות התוכפים את כלל 

 ישראל.

ואמנם הלא ראה ראינו ד' המהרש"א שהאיסור לעלות בחומה הוא דוקא 

והסכימו לזה הפוסקים. וכבר נודע מכתב מרן  כשהמלכות אינה מסכמת לזה,

הגרח"ע זצ"ל שכשהאומות נאותו להקים מדינה בא"י, ממילא ליכא איסור בזה. 

וכן טענו רבים וטובים דאחר שכבר הראשונים עלו בחומה בשעת הקמת המדינה, 

 ממילא כיום אין איסור לעלות לא"י.

 :ג[ ולענ"ד איכא גדר אחר בג' שבועות אלו, וכדלהלן

דהנה בשיר השירים רבה )פ"ב( הובא לג' השבועות הללו וכתיב: "ונשבע 

למלכויות שלא יקשו עול על ישראל, שאם מקשים עול על ישראל הן גורמין לקץ 
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שיבוא שלא בעונתו". וכ' המפרשים דהיינו שהקב"ה ית' חפץ להביא את משיח 

די הנכרים גוא"צ בזמן שעלה במחשבתו אך כשישראל ישתעבדו יותר מידי בי

ותעלה צעקתם אל הקב"ה, ממילא יתעלה הקב"ה ויקדים עת הקץ, כדי להצילם 

 מיד עושקיהם.

ולזה י"ל דגדר ג' השבועות הוא שישראל לא יגרמו במעשיהם לשיעבוד יתר של 

הגויים. ומאחר שעליה בחומה והתגרות באומות תביא להגברת השיעבוד והכבדת 

את ישראל שלא לעורר מדון ומהומת מוות, העול על ישראל, לכן הזהיר הית"ש 

ונמצא לפי"ז שעיקר האיסור הוא שלא לעורר כעס האומות הרוצים להרגנו 

וממילא גם אם רוב אומות העולם מסכימים להקמת ישוב יהודי בא"י, מ"מ מאחר 

שהאומות הסובבות אותנו מתנגדים לזה בעוז ורוצים להרגנו על כך, ממילא יש 

מרידה באומות ועליה בחומה, ומה שרוב המלכויות  בהקמת המדינה משום

הסכימו להקמת המדינה אין זה נוגע לעניינינו, כיון דסו"ס האומות העלולות 

להציק לנו, אלו הגרים סביבות א"י, מתנגדים בתוקף למדינה וריבונותה. ואם כנים 

 דברינו נמצא דהקמת המדינה היא ממש עליה בחומה ומרידה באומות.

נצא למלחמה על אויבים שפשוט וברור בדרך הטבע שנוכל לנצחם ומנגד, כש

ולהכריעם תחתינו, מבלי שיוכבד עול ישראל עי"כ, אזי מותר למרוד בהם או 

לעלות בחומה כנגד רצונם. מפני דאין איסור המרידה איסור בפנ"ע, אלא טעמא 

ן רבתא איכא ביה, דע"י המרידה יוכבד עולנו וממילא יוחש הקץ, וא"כ באופ

שהמרידה לא תפגע בעם היושב בציון, משום שהאומה שנלחמים בה היא אומה 

 חלשה ורפת כח וכדו', אין איסור למרוד בה.

וכמו"כ ראיתי שיש שכתבו בזה דהאיסור הוא רק למרוד באומה ולא באספסוף 

נכרי, דזה אינו בכלל השבועה. אולם לפימשנ"ת גם בכה"ג אסור, דאם אותו 

להקשות את עולו על ישראל, ממילא הוא בכלל איסור אספסוף נכרי יכול 

 המרידה, והמעיין יבחר.
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צ בעיר "רב ומו, הרב יוסף צברי/  ויצבור יוסף

פרשת  -שלחן מלכים ועוד, ס ויען יוסף"אלעד ומח

 ראה

 מצרים יציאת פזוןיח

ַחָפזֹון ָיָצאָת מֵ  ַעת ָיַמים ֹתאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעַני ַכי בְּ ַרַים.ַשבְּ  , ג(טז) ֶאֶרץ ַמצְּ

 מצרים של אלא היה שלך לא וחפזון ,לזכרון לך יהיה וזה להחמיץ בצק הספיק ולא

 )י"רש ( '.וגו העם על מצרים ותחזקג( ל ,בי שמות) אומר הוא שכן

 וכן .בחפזון שהיה מצרים יציאת בנס ומעליותא שבח שיש ,הכתוב משמעות

 הספיק שלא שום על ,מה שום על אוכלים שאנו זו מצה" :פסח של בהגדה משבחים

 ". להחמיץ אבותינו של בצקם

. בזה היה גדול ונזק צער אדרבה ,בחפזון ליציאה היתה מעלה ואיז, להבין ויש

 בחפזון לא ושם: )נב, יב( "כי תושעון", ונחת בשובה"בישעיהו: )ל,טו(  שנאמר וכמו

 בחפזון ללכת נצטער לא לבא שלעתיד והיינו', תלכון" וגו לא ובמנוסה תצאו

 י"לרש ]ובשלמא. מצרים בחפזון הגדולה השמחה מה ואם כן, מצרים כביציאת

אף על , אותם דחקו שמצרים שאף על פי יש לומר, היה" שלך לא ש"החפזון )כאן(

לישראל,  חפזון שהיה משמע )כאן( וספורנו ן"לרמב אמנם. בנחת יצאו הם פי כן

 קשה.

 קושיית השל"ה

מצה  ,מסכת פסחיםכי כבר עמד בדבר רבינו השל"ה, וזה לשונו )מצאתי תשובה: 

יש להקשות, על מה שנתן סיבה לאכילת מצה אות ב'(: " דרוש שלישי ,עשירה

עוגות מצות כי לא "שתהא זכר לחפזון החרות שהיה להם במצרים, שהוציאו 

, אשר המשמעות ב, לט(שמות י) "חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה

, שהחפזון לענין גאולה דבר טוב הוא. והדבר נראה בהיפך בדברי הנביא מזה

ישעיה )שאמר על הגאולה אחרונה, 'כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון' וגו' 

 .ב, יב(": עכ"לנ
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ונראה לתרץ קושיית השל"ה, ולבאר את החילוק בין החפזונות, בהקדים את 

 רק ז( וז"ל:דפסחא פ תאכמס –בא פרשת  רבי ישמעאלד)מכילתא דברי ה

אבא חנן  וכו', רבי יהושע בן קרחה אומר ואכלתם אותו בחפזון זה חפזון ישראל

 :משום רבי אליעזר אומר זה חפזון שכינה אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר

 יר השירים ב, ח(,)ש "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות"

למוד ת ?יכול אף לעתיד לבא יהא בחפזון ",כתלנוהנה זה עומד אחר " :ואומר

 ,ישעיה)וגו'  ה'כי הולך לפניכם  ,ובמנוסה לא תלכון ,כי לא בחפזון תצאו" לומר:

ב, יב(" עכ"ל, הרי מפורש כאן, כי הגאולה העתידה תהא שונה מגאולת מצרים, נ

 ולא תהא בחיפזון. 

א"ר שמואל בר : "(החדש הזהד"ה  הקא פיסב כהנא, דר)פסיקתא וכן מובא ב

כי יב: ", אבל לעתיד לבא מה כת"ואכלתם אתו בחפזון"לפי שבעולם הזה  ,נחמן

" ומאספכם אלהי ישראל ה'כי הולך לפניכם  ,לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון

ע"כ. הרי שמבטיחנו המדרש כי הגאולה לעתיד לבוא לא תהא כגאולת מצרים, 

 ולא תהא בחיפזון. 

ולה בחיפזון נחשבת דבר שאינו רצוי עד שמבטיחנו הנביא ויש להבין, אם גא

שלא יהא כן, מדוע גאולת מצרים היתה כן, וכי לא יכול היה הקדוש ברוך הוא 

לגאול את ישראל שלא בחיפזון, ואם בכל זאת היתה הגאולה בחיפזון, ועוד עושים 

הא זכר לחיפזון זה, משמע שהיתה בו מעלה, ואם כן מדוע לעתיד מלבוא לא ת

  גאולת ישראל בדרך זו?

 ההפרש בין גאולת מצרים לגאולה העתידה

ומצאתי ברבותינו המפרשים שנתנו כמה טעמים נפלאים לדבר, ואקדים את 

 דבריהם: 

ב, יא( מבאר, כי החילוק בין הגאולות הוא, שבגאולת שמות י)כלי יקר א. ה

להקביל פני  מצרים יצאו ישראל ממקום טומאה, והיה צריך לזרזם ללכת אל ה'

  השכינה, אך בגאולה העתידה לא יהא צורך לכך, וזה לשונו:
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כי "אבל לעתיד כתיב  ,ואכלתם אותו בחפזון. במכילתא מסיק זה חפזון שכינה"

לפי שבגאולה זו כתיב וה' הולך לפניהם,  ,וגו'. ביאור הדבר הוא "לא בחפזון תצאו

ים על כן אין מקום משמע אבל לא מאחריהם, לפי שמצרים היתה מלאה גלול

לשכינה שם, על כן תלכו בחפזון כדי למהר להקביל פני השכינה, אבל לעתיד 

תהיה השכינה מלפניהם ומלאחריהם על כן לא יצטרכו לילך בחפזון אחר השכינה 

כי היה נראה כאילו ברחו מן השכינה שמאחוריהם. זה שאמר כי לא בחפזון תצאו 

 " עכ"ל. ה' ומאספכם אלהי ישראלובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניהם 

 מידה כנגד מידה -החיפזון 

ב. טעם נוסף לחילוק בין גאולת מצרים לגאולה העתידה כתב הכלי יקר שם, 

דטעם החיפזון היה, בבחינת "מדה כנגד מדה" כמו שהקדוש ברוך הוא יצא 

ר, דבר אחממקומו לגאול את ישראל, כך יחפזו ישראל ויצא מצרים בחיפזון, וז"ל: "

והיתה השכינה ממהרת  ,לפי שמפני הצלת ישראל יצא ה' ממקומו אל ארץ טמאה

 " עכ"ל. לצאת, על כן הוצרכו גם ישראל לילך בחפזה אחרי ה'

 מצב ישראל הכריח שיהא בחיפזון

פרק לה(, כי בראשית )לי יקר ג. טעם נוסף לחילוק בין חפזונות הגאולה, כתב הכ

א היו להם מספיק זכויות, ולכן יצאו של הדבר היה מצד מצבם של ישראל,

 בחיפזון, אבל לעתיד יבוא יהיו לישראל זכויות לצאת ביד רמה, וזה לשונו שם: 

אלא לפי שבגאולה של מצרים לא היה זכותם מספיק להוציאם ביד רמה "

והוצרכו לילך בעקבה ורמיה, כי אמרו נלך לזבוח לה' אלהינו, וכל בורח הולך 

אבל בגאולה אחרונה, אחר  " וכו',ואכלתם אותו בחפזון" :בחפזון, כמו שנאמר

שנתמרק העוון מכל וכל באורך גלות החל הזה, יספיק זכותם שיצאו ביד רמה 

כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא : "במישור ולא בעקבה ולא בחפזון, כמו שנאמר

 " עכ"ל.תלכון
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 גאולה נצחית אין צריך חיפזוןל

ולת מצרים לגאולה העתידה לעתיד לבוא במהרה ד. טעם נוסף לחילוק בין גא

רק מז(, ובו ביאר כי מפני פ)נצח ישראל  וספרבימינו , כתב רבינו המהר"ל ב

שגאולת מצרים לא היתה גאולה נצחית, היתה היא בחיפזון, אבל הגאולה 

העתידה שתהיה גאולה נצחית, תהא גאולה בנחת וביד רמה, ומדמה הרב זאת 

רק הרגעי, המגיע במהירות וחולף, לאור קבוע, ואלו תמצית להבדל שבין לאור הב

  דבריו שם:

ומפני ההבדל הזה שיש בין גאולה ראשונה ובין גאולה אחרונה, נאמר בגאולה "

 :ראשונה "ואכלתם אותו בחפזון כי בחפזון יצאת ממצרים". ובגאולה אחרונה כתיב

וביאור ענין זה, כי מפני  .וכו' "כי לא בחפזון תצאו משם וגו'", ולמה החלוף הזה

שהגאולה הראשונה לא היתה גאולה נצחית, שהרי לא היו נגאלים רק לשעה. וכך 

היה ענין הגאולה גם כן, דומה לאור הברק שנראה ברקיע לשעה, ומיד עובר. ולא 

היתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים. ולפיכך היה יציאתם בחפזון גם כן, כי 

די הוא עובר במהירות לשעה. אבל הגאולה אחרונה, כל דבר שאינו קיים תמי

שהוא גאולה נצחית מבלי שנוי כלל, רק תמיד קיים. ולכך לא יהיה לדבר זה חפזון, 

כי החפזון מורה על דבר שהוא לשעה, וירא שמא יעבור הזמן, לכך ממהר מעשיו. 

 אבל דבר שאינו לשעה, אינו ממהר. והדברים האלו מבוארים מאוד. והתבאר לך

 " עכ"ל. ענין החבור הנצחי שיהיה לעתיד במהרה בימינו אמן

 הבריחה מן הרע –החיפזון 

ואחר הביאי דברי רבותינו, אענה גם אני הקטן את חלקי, מה טעם נצטוו ישראל 

לצאת ממצרים בחיפזון, ועוד נצטוו לעשות זכר לאותו חיפזון, מה שלא נתבשרו כן 

 שיהא בגאולה העתידה לבוא. 

אר, כי היציאה בחיפזון ממצרים, מלמדת אותנו יסוד גדול בעבודת ה' ונראה לב

ובחיים. והוא, כי כל אדם השוכן ליד דבר רע, שכן רע, כל אחד שהגיע לנסיון, דבר 

ראשון עליו לדעת, כי הוא צריך לקיים בעצמו מייד את הכלל של: "ובורח מן 

חיל לעמוד אתו העבירה". אל תכנס להתפלספויות עם הרע, עם החטא, אל תת
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בדין ודברים, אלא מיד תקום ותברח מהשהות לצידו. עצם השהות לצד הרע, 

  מקרבת את האדם לחטא, וגורמת לו להיות קרוב מאוד למכשול.

יסוד גדול זה, למדנו מיוסף הצדיק. שהרי אשת פוטיפר, באה ותפסה בבגדו של 

גד אצלה, היה זה יוסף בבקשה להחטיאו. לבסוף, כאשר ברח יוסף והשאיר את הב

הממצא המפליל היחיד, שבגללו האמינו לדבריה ונכנס יוסף לכלא. שואל הג"ר 

חיים שמואלביץ זצ"ל: מדוע יוסף השאיר אצלה את הבגד, וכי לא היה לו מספיק 

כח לתלוש את הבגד מידה ואז לברוח? ומתרץ הרב: יוסף לא רצה להגיע בכלל 

סיון, הוא ברח, וכמה שיותר מהר. ידע למריבה עימה. ברגע שהוא הבין שהוא בנ

יוסף, כי היצר הרע ימשוך אותו לריב עמה, ואז תתארך השהות שלו ליד החטא, 

ומי יודע אם הוא לא יתפתה ויכשל בסופו של דבר. לפיכך מיד, בלי חשבונות: 

"וינס ויצא החוצה". ובזכות אותו "וינס", זכה שנקרע הים לבניו, שנאמר: "ראה 

  הים וינוס".

 ראיה מנוסח ההגדה

יסוד עצום ונפלא זה, באו חז"ל להודיענו מיד בתחילת ההגדה, לפי בנוסח תימן 

הא לחמא עניא", שכן יש בו מסר  – בבהילו יצאנו ממצריםוהרמב"ם המתחיל "

גדול לדורות. כאשר היו ישראל במצרים, שקעו הם במ"ט שערי טומאה, ומבואר 

בשער החמישים של שערי טומאה, לא יכלו  בספרים הק', כי אם היו הם שוקעים

הם להיגאל משם לעולם. לפיכך נגלה עליהם הקב"ה ברחמיו וחסדיו הרבים, 

ובחיפזון גדול הוציא את עם ישראל ממצרים, ובכך גרם להפם שלא ישהו עוד 

במקום הטומאה וירדו עוד, ועל ידי זה היתה להם גאולה עולמית, ויצאו משקיעה 

רעיון של "בבהילו", ללמדינו בכל הדורות, הגעת לנסיון, ברח, בשער הנו"ן. זה ה

 ומהר! וזו הערובה שלך להינצל. 

לפי דברים אלו מובן, מדוע בעת יציאת מצרים היה צורך להוציא את ישראל 

בחיפזון, בכדי שלא להשהותם עם הרע, אלא להפרישם כמה שיותר מהר במקום 

ן, כי באותו חיפזון יש גם מסר לדורות, הטומאה, ולפיכך עשו גם זכר לאותו חיפזו
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לענין ההרחקה מן הרע כמבואר. מיהו, בגאולה העתידה אין ענין זה של בריחה מן 

 הרע, ולכן שם נאמר כי "לא בחיפזון תצאו". 
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

אין סימני כשרות האם בו בעל חי שנולד לאמו הכשרה, אך 

 מותר באכילה

ָכל ֵהָמה וְּ ֶרֶסת בְּ ָסה ַמפְּ ֹשַסַעת ַפרְּ ֵתי ֶשַסע וְּ ָרסֹות שְּ ֵהָמה ֵגָרה ַמֲעַלת פְּ  ֹאָתה ַבבְּ

 ו( ,יד) ֹתאֵכלו

האם "סימני כשרות" הם "סימן" שבעל חי זה הוא ממין טהור, ולפי זה  : לחקוריש 

כשר באכילה אף שבפועל לא יהיו סימני טהרה.  כל שנדע שנולד למין טהור יהא

או שסימני כשרות הם "סיבה" לטהרה, ולפי זה כל שאין בפועל את סימני הטהרה 

   אין הוא מותר באכילה.

שתי סימנים נתנו לבהמה וחיה טהורה, היותם "מפריסי פרסה", וכן "מעלי גירה". 

 מהם המינים חכמיםבעופות נמנו בתורה אלו הפסולים לאכילה , ומהם למדו 

 הכשרים ומותרים באכילה.

נחלקו הראשונים בתרנגול הנקרא "תרנגולא דאגמא", שהתרגנגול הזכר אין בו 

הזכר מותר  התרנגול האם סימני כשרות, ומאידך הנקבה יש בה סימני כשרות

באכילה. ונחלקו בכך תרוצי שני תרוצים בתוספות )נידה נ ע"ב תוספות ד"ה 

  תרגולתא(. 

וץ אחד כתבו, שהנקבה תהיה מותרת באכילה הואיל ויש לה סימני טהרה, בתר

אמנם הזכר יהיה אסור לפי שאין לו סימני טהרה. ובתרוץ שני שם כתבו שאין 

כדבר הזה שלא יתכן שרק התרנגולת כשירה, שאם התרנגולת מותרת אף הזכר 

 צריך להיות מותר באכילה. 

 גדר הסימני הכשרות בבעלי החיים,וביארו, ששורש מחלוקתם נעוץ בחקירה ב

ממין כשר ומותר באכילה, ולפי זה  האם סימני הכשרות הרי הם "סימן" שמין זה

בעל חי הנולד לאמו והיא כשרה, אף הוא יותר באכילה אף שבפועל אין קיימים בו 

סימני טהרה. או שסימני כשרות אינם סימן למין טהור, אלא סיבת כשרותם של 
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הסימנים הקיימים בפועל בגוף הבהמה, ולפי זה אף זה שנולד  מינים הכשרים הם

לאמו והיא כשירה, אלא שבו בפועל אין סימני כשרות אסור הוא באכילה. 

, תלו הדברים בשני תרוצי ובחקירה זו נחלקו ראשונים ואחרונים. ובאחרונים

 התוספות שלעיל. 

א הזכר. סברו שלתרוץ הראשון שכתבו התוספות שהנקבה בלבד תהיה מותרת ול

שהסימנים הם "סיבה", לטהרה ואם כן הואיל והנקבה יש לה סימני כשרות בפועל 

תהיה מותרת באכילה. אכן, הזכר לפי שאין לו סימנים בפועל יהיה אסור באכילה. 

אולם בתרוץ השני סברו התוספות שסימני כשרות הינם "סימן" שמין זה הוא ממין 

אם כן היא מין טהור, ואם כן אף הזכר צריך טהור, ואם כן לפי שהנקבה מותרת 

  להיות מותר שאף הוא מן טהור ולא יתכן להכשיר אותה ולא אותו.

ורצו לתלות חקירה זו, במחלוקת רבנן ורבי שמעון )בכורות ו ע"ב( בדין "קלוט", 

והוא עובר שנולד מגמל ופרה ופרסותיו סגורות ולא סדוקות כשל מפריסי פרסה. 

יל ויצא מן הטהור הרי הוא טהור, ודעת רבי שמעון שמין זה שדעת חכמים הוא

 . זנחשב כטמא לגמרי

וביארו, שלדעת רבי שמעון סימני הכשרות הם "סיבת הטהרה", ולכך קלוט זה 

נחשב כמין טמא הואיל ובפועל אין לו סימני טהרה. אכן לחכמים סימני הכשרות 

הואיל ויצא "קלוט" זה ממין  אינם אלא "סימן" היות בעל חי זה מין הטהור, ולכך

 .חטהור" אף שבפועל אין לו סימני טהרה יהיה הוא טהור

ומדברי הריטב"א הוכיחו שסימני כשרות הינם סיבת להכשר ולא סימן וכדלהלן. 

בידוע הוא שסימני הכשרות בדגים הם שתים, "סנפיר" ו"קשקשת", ובמסכת נדה 

". ובגמרא שם סנפיר לו יש שתקשק לו שיש כל" :)נדה נ ע"א( אמרו במשנה כלל

הקשו, אם כן מדוע כתבה בתורה "סנפיר" כסימן כשרות בדג, די בכך שיכתב 

 שהרי כל שיש לו "קשקשת" יש לו "סנפיר".  "קשקשת",

                                                
 קובץ שמועות חולין אות כז ועוד ו
 ונפקא מינא שאף עורו יהיה אסור בהנאה לכתוב בו ספרי תורה ז

צה לחלק ולומר שאף לתרוץ זה סברו התוספות שטהרה תלויה בסימנים בפועל , ואלא ובקובץ שמועות שם, ר ח

 מכל מקום נתחדש עוד סיבת טהרה מדין "כל היוצא מן הטהור הרי הוא טהור".
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ובריטב"א שם תרץ שבא להשמיענו ש"הסנפיר" בדג הוא חלק מסיבת הכשרות 

ה הדג כשר. הרי מלבד ה"קשקשת" שאף הוא סיבת הכשר הדג ובשניהם יחד נעש

 מבואר בדבריו שסימני כשרות הם אלו המכשירים את הדג בפועל להיות כשר.

 סימנים, בבהמות הם "סיבה" לכשרות, בעופות הם ל"סימן" למין כשר.

 לידע עשה מצות)הלכות מאכלות אסורות פ"א ה"א( כתב וז"ל :  הרמב"ם

 ובין לאכלן שמותר וחגבים ודגים ועוף וחיה בהמה בין בהן שמבדילין הסימנין

. בצפנח פענח על הרמב"ם שם חילק בין סימני בהמות לסימני לאכלן מותר שאין

סימני בהמה, שבהם הסימנים הם סיבה  עופות וכדלהלן. וחדש שיש הבדל בין

לכשרות, לבין עופות שהסימנים בהם אינם סיבה לכשרותם, אלא הם רק "סימן" 

 שהם ממין כשר. 

שה את דברי הרמב"ם שכתב את חובת ידיעת הסימנים. לפי זה ביאר הלכה למע

וביאר שמצות ידיעה בבהמות חיות ודגים שאצלם הסימנים הם ה"סיבה" בפועל 

לכשרותם, לכך צריך לדעת אותם כי רק על ידי ידיעתם שנמצאים בהם הסימנים 

 מותרים הם באכילה. 

ינם אלא כדי סימני עופות שהם אך "סימן" להיותם ממין כשר, ידיעתם א אכן,

  שלא יבוא לידי תקלה שלא יאכלו מן שאינו כשר.
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו', 

 מאהאפילו  –פתח תפתח  –נתן תתן כוונת דרשת חז"ל '

 'פעמים

ָך לוֹ  ַתתְּ ָך בְּ ָבבְּ ֹלא ֵיַרע לְּ  )טו, י( ָנתֹון ַתֵתן לֹו וְּ

נתון 'ת"ל  ,פעמים לו מאהשאם נתת פעם אחת אתה נותן לו אפי מנין בספרי:

מאה פעמים תלמוד לומר  לו, ומנין שאם פתחת פעם אחת אתה פותח אפי'תתן

 מוכחדברי הגמרא בו .דרש מהכפילותנומשמע ש '.כי פתוח תפתח את ידך לו'

  .מהמילה הראשונהכן נלמד ש

 ת גדולהעדיפות לתרום מאה תרומות קטנות מאשר תרומה אח

 ,ג)ואולי אפשר להסביר זאת על פי דברי הרמב"ם בפירוש המשניות לפרקי אבות 

 . שהמעלות לא יגיעו לאדם לפי גודל המעשה אלא לפי מספר המעשים (טו

מדת הנדיבות וקניין מידת הנדיבות היא שיתנדב אלף פעמים ש בדבריו מבוארו

, כי כפילות סכום גדולויתן באלף פעמים לעני, מאשר להתנדב ולתת בבת אחת 

מעשה הנדיבות אלף פעמים מנציח ומשריש בנותן קנין חזק של נדיבות מאשר 

פעם אחת יחידה שבו התעוררה נפשו התעוררות גדולה לפעל טוב ואחר כך פסקה 

 .ממנו

, האסירים כל אחד בעשר הוכן במצוות התורה עדיף לפדות במאה שקל עשר

צוות צדקה עדיף להשלים חסרונם של מאשר לפדות אסיר אחד במאה, וכן במ

שקלים, מאשר מלתת לעני מאה שקלים ולמלאות את  עשרהעניים כל עני ב עשרה

אבל לא לפי גודל המעשה,  "נאמר במשנה "לפי רוב המעשה כךועל  .חסרונו

  ט.רעיון זה הלכה למעשה ם כןהביא ג (ה"תרצ)והב"ח בהל' מגילה 

                                                
קשה לפרש מה שכתב הרמב"ם להשלים חסרונם או חסרונו של העני שהכוונה שימלא את חסרונו או  ,אגבו ט

כתוב שנקרא רשע ערום,  :(סוטה כא)בגמרא הלוא זוז שבכך יצא מגדר עני,  מאתייםל חסרונם שיהיה לעני סכום ש

ובפשטות נראה כוונתו כפי שכתב בהלכות , רשעות, לבין הרוצה באמת לעזורשם מכוון להובפשטות יש לחלק בין 

ו; אין לו כלי בית, אם אין לו כסות, מכסים אות, לפי מה שחסר העני, אתה מצווה ליתן לו (פ"ז ה"ב)מתנות עניים 

ומצווה  .שנאמר "די מחסורו, אשר יחסר לו" )דברים טו, ח( ,קונין לו כלי בית; אין לו אשה, משיאים לו אשה וכו'
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 או למאה עניים שונים?? פעמים צדקה, לאותו עני מאהלמי לתת 

 משמע שיתןממשמעות דברי הרמב"ם בפירוש המשניות , שעדיין יש הבדלו

מאה פעמים אפילו לאותו  משמע שיתןלכמה שיותר אנשים, ואילו לדברי הספרי 

 עני

ר על פעולת הנתינה משריש את מידת כשחוזשאחד, העיקר לכאורה  ואולם

עדיף לפזר את הנתינות לכמה עניים , אבל נראה שלדעת הרמב"ם עצמוהנדיבות ב

  .באותו עני יש עניין לחזור ולתת כמה פעמיםגם ואילו לספרי אפילו 

כל פעם בשמצווה לתת לו  ,ואולי הספרי מדבר כשאותו עני מבקש שוב ושוב

 לכל הדעות לתת לכמה שיותר עניים. עדיףמבקש שנית  אינואם  ואולי ,שמבקש

ששם דרשו  ,תנאים על הפסוק "נתן תתן" המחלוקת שמצאנו במדרש וז שמאו

זרעך שנלמד מפסוק זה שתתן בכל שעה ושעה, וכן הוא אומר "בבוקר זרע את 

ולערב אל תנח ידך", ולדעת רבי ישמעאל הפסוק מדבר על נותן הצדקה שלמרות 

אתה יודע איזה צדקה תכשר אי כי  ,שנתת צדקה בבוקר תן צדקה גם בערב

שאם נתת צדקה לעני ובא עני  ,על העני עולההפסוק ותצליח לך, ולרבי יהושע 

  המחלוקת צריכה ביאור.נתינה מהם תכשר, ו ויודע איז ינךכי א ,תן לו ,אחר

שלדעת רבי ישמעאל יש מצווה לתת לעני אחד כמה פעמים העיקר  ,יתכןו

שהעיקר שמצד הנותן יהיה כמה נתינות כי בכך הוא מרגיל בעצמו מידת הנדיבות 

נתינות לעני שייך נתינה אחת מתוך כמה שדווקא היא מאוד תשמח את וגם בכמה 

אותו עני ודווקא נתינה זו תעזור מאוד מאוד לצורכי אותו עני, ולכן ייתכן שנתינה 

ואילו לדעת רבי יהושע , אחת מהם תוכשר יותר מנתינות אחרות שנתן לאותו עני

אולי אחד מכלל  עדיף לתת לכמה שיותר עניים מאשר לתת רק לעני אחד, כי

העניים שנתת לו הוא היה נזקק ביותר וממש הצלתו אותו והשלמת את מחסורו, 

 וממילא מעשה הצדקה שלך תוכשר ביותר.

 מנהג טעות

                                                                                                                                                                         
פעמים  מאהאמנם לא הביא הדין שיתן צדקה ויחזור ויתן אפילו . אתה להשלים חסרונו, ואין אתה מצווה לעשרו

 .וצ"ע מדוע ,ו"עכהלכה למעשה, וגם לא הובא זאת בטור ובש



 

 לחעמ'  -אספקלריא 

 

נתינות של שקל ועוד  מאהעל כל פנים, ראיתי שיש הנותנים לעני בבת אחת 

בידם, כי  מצוות נתון תתן אפילו מאה פעמים, ונראה שטעות גדולה שיקיימושקל, 

זה לכאורה בזיון או על כל פנים אי נעימות לעני, ואין ספק שישמח הרבה יותר 

בנתינת כל המטבעות בבת אחת ובנתינה אחת, וכמובן לא נעשה פעולות 

המעליבות את העני, שהרי חלק גדול במצוות הצדקה זה המפייס עני בדברים 

 .(ב"ב ט)תן צדקה מי שנו שלהן זוכהברכות  ששברכות לעומת  י"אשזוכה ל

 הקושי להוציא את הארנק –קושי הנתינה 

לה ומכופלת עד מאה פעמים, וואכן עצם הנתינה קשה היא וקל וחומר נתינה כפ

וכפי שהוכחתי זאת במסכת בבא בתרא בדף ה' שהגמרא טוענת שאדם לא נאמן 

לטעון ששילם חוב לפני שהגיע זמן פירעון החוב!!! וזאת אפילו כשההלוואה 

תה בעל פה ובלי עדים ובלי שטר, כי בני אדם לא משלמים לפני הזמן, והלוואי נעש

אמוראים שחולקים על זה בטענה שלפעמים מזדמן  2וישלמו בזמן, ולמרות שיש 

 –לאדם כסף ורוצה להתפטר מהחובות, בכל זאת הגמרא קבעה בקביעה משפטית 

 "חזקה" שהוא לא נאמן ששילם לפני הזמן.

ם הגמרא טוענת שבאמצע בניית כותל בין חצירות שמוטל ובמהלך הסוגיה ש

חובה על שני בעלי החצר לגודרו מפני היזק ראיה, אם באמצע בניית המחיצה 

שילם אחד לשני שבנה את כל המחיצה הוא נאמן, ולמרות שזה באמצע בנייה 

בכל זאת הוא נאמן ששילם את חובו, ואין זה סותר את הכלל הקודם שאדם לא 

ון ששילם את חובו קודם שהגיע זמן החיוב, כי כאן באמצע בניית הכותל נאמן לטע

לכאורה קשה מאוד, , וכבר הגיע הזמן, כי כל שורה בבניה נחשב שכבר הגיע הזמן

שנכון שהגיע הזמן על חלק משורות הכותל שהושלמו, אבל מדוע יהיה נאמן 

כלפי החצי לטעון שכבר שילם גם על החצי מחיצה שעדיין לא הושלמה?? הרי 

 שלא נבנה זה כמו תשלום לפני שהגיע זמן הפירעון??

אלא אכן יש חזקה שקשה לאדם להוציא את הארנק ולהוציא כסף לפני שהגיע 

זמן החיוב, כי לאדם קשה להוציא מעצמו כסף, אבל אם כבר הגיע הזמן לשלם על 

 חלק, והאדם כבר מוציא את הארנק לשלם חלק שכבר נגמר, בכזה מקרה היות
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והוא כבר הוציא את הארנק לשלם חלק ותשלום ראשון, כבר קל לו לשלם עוד 

ולהשלים את כל החוב גם את החוב העתידי, שוב מצאתי כן מפורש בש"ך חו"מ 

ולכן, מעלה עצומה היא לתת צדקה , עח' יא' וברוך שכיוונתי ועי' נתיבות ח'

קש, ובורא עולם ולהתנדב ולהוציא את הארנק מספר פעמים, ובכל פעם שעני מב

יעזור לנו שתמיד נזכה להיות מהנותנים ושלא נהיה מהמקבלים, ושתמיד ניתן 

בשמחה, כי המאור פנים במצוות הצדקה חשובה יותר מנתינת הכסף, ואכן נזכה 

 לכל הברכות הכתובות במצוות צדקה אמן ואמן.
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  לכתוכה והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 כלים לבשר ולדגים

 האם אפשר לבשל או לאכול גם בשר וגם דגים באותם כלים?

: כן, מפני שאין איסור של טעם בשר עם טעם דגים, אלא רק ממשות בשר תשובה

 .יעם ממשות דגים, כי בטעם אין סכנה

* 

 שאלות בענייני שבת

 ל בשבתתפילה על גדולי ישרא

 האם מותר להתפלל בשבת על גדולי ישראל שחלו וצריכים רפואה שלימה?

 .יאמותר, גם אם המצב אינו ממש פיקוח נפש תשובה:

                                                
ט"ז סי' צ"ה סק"ג בשם האו"ה )עיי"ש( ופמ"ג שם סק"ג ובסי' צ"ז בשפ"ד סק"ג ובסי' ק"ח בשפ"ד סקי"ח ורעק"א  י

ריש סי' קט"ז וחכ"א כלל ס"ח סעיף א' ]והביא גם את שיטת המחמירים המובאת בטור דלקמן[ וחת"ס יו"ד סוף סי' 

 י' צ"ה בארוך סק"ד ובקצר סק"ד.ק"א ומנחת יעקב סי' נ"ז סק"א ויד יהודה ס

ואמנם בטור סי' קט"ז, ב' כתב שיש מחמירים לייחד כלים לבשר וכלים לדג וחוששים שיש העברת טעם מזה לזה, 

 וכן דעת החזו"א, ועי' שבט הלוי ח"ו סי' קי"א שהמדקדקים מייחדים כלי בשר ודגים לבישול בנפרד.

בעד המקשה לילד בשבת מפני שהתינוק הוא צדיק ויכריע את כל במג"א סי' רפ"ח סקי"ד כתב שמותר להתפלל  יא

העולם לכף זכות ]עי' רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד[, והפוסקים ]עי' לבושי שרד ופמ"ג ומחה"ש שם[ דנו בדבריו רק 

מצד הנידון האם תינוק מצטרף למאזניים של כל העולם, אבל נראה שהסכימו לעצם הכלל שמותר להתפלל על 

 ול להכריע את כל העולם לכף זכות.צדיק שיכ
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

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

 ונתן לך רחמים

ךָ  ַרַחמְּ ָך ַרֲחַמים וְּ ָנַתן לְּ  )יג, יח( וְּ

 - לפי שצוה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב"הק': אור החיים אר הבי

מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם, כמו שסיפרו לנו  ,ואפילו בהמתם

הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים 

נשרשת  ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר, והבחינה עצמה תהיה - אדם

, הגם שהטבע 'רחמים'לזה אמר להם הבטחה שיתן להם ה'  ,ברוצחי עיר הנדחת

לבטל כח  - מחדש 'כח הרחמים'יוליד בהם האכזריות, מקור הרחמים ישפיע בהם 

 ".האכזריות שנולד בהם מכח המעשה

 מדה טובה גוררת מדה טובה

הוא גם בעניני , וכפי הנראה כך "מצוה גוררת מצוה"כלל נקוט הוא )אבות פ"ד(: 

מדה טובה גוררת מדה טובה, ומדה רעה להפך רח"ל. על כן היה חשש  -מידות 

יוליד גם בו  -שעל פניה אין לך מדה אכזרית מזו  -שהמתעסק בהכאת עיר הנדחת 

 גם את מדת האכזריות.

 ואם כן, מה? וכי משום כך לא היינו מצווים לקיים את מצוות השם?

  אלא שאז הייתה לנו קושיה:

השקענו עצמינו בעבודה בבחירות ומדמים "האור יחזקאל )שיחות אלול( כותב: 

אנו כי מצוה היא בידינו. הכלל הוא שמצוה גוררת מצוה, ומצוה שהיא גוררת 

בהכרח שאינה מצוה כלל. לו היה עבודה זו מצוה, היה ניכר היום בישיבה  -עבירה 

 ."דאינו מצוה חזוק בתורה ובתפילה, וכאשר אינו ניכר, על כרחנו

זהו אפוא המד: כאשר פעולה גוררת מצוה, סימן שהפעולה גם היא היתה מצוה, 

קושיה מעיקרא  -בעיר הנדחת  -ואם היא גוררת עבירה חלילה, להפך. אלא שכאן 

 ליתא; הפעולה מולידה רחמנות!
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 מעין 'עבירה לשמה' -עיר נידחת 

רית, זוכים למדת ומדוע כאן, כאשר מתעסקים בפעולה שלכאורה היא אכז

 הרחמים?

הבטיח להם שיתן ה' בלבם מדת  '...ונתן לך רחמים ורחמך'"כותב המלבי"ם: 

כי ' ו שכתבכמ ,רק מפני מצות ה' ,לא ממדת האכזריות ל זההרחמנות, כי יעשו כ

 .'"יךקתשמע בקול ה' אל

נראה מדבריו אלו, שבעיקרו של דבר הכאת עיר הנדחת עבירה היא, אלא שהיא 

 עבירה לשמה.מעין 

 של הלשמה"אודות עבירה לשמה כותב הגה"צ רבי אברהם גרודזינסקי זצ"ל: 

 קלה היותר פגימה. העבירה בקיום ועכוב, עיקר, תנאי אלא, מעלה רק אינה עבירה

 בטל התנאי, בה דהו כל פגימה אם, לגמרי שלמה אינה הלשמה אם. בזה מעכבת

 כל בלי, לשמה נעשית היא אם דדוקא. היא עבירה - העבירה. קיימת והעבירה

 הנאה גם בדבר יש אם אבל ,אותה מכשיר הלשמה אז, עצמית ונטיה צדדית כונה

. היא עבירה העבירה - הכשר ובלי, בדבר הכשר אין אז, דקה היותר נטיה, קלה הכי

 מתוך אותה מקיים הוא אם ואף, היא מצות - שעצמיותה ,לשמה שלא מצוה כן לא

 לדההב זהו. היא מצוה עצמיותה כי, לו תחשב למצוה, עצמי ורצון צדדיות נטיות

 ."ןביניה

מצוה  -כאשר מכים את עיר הנדחת רק משום שמיעה בקול השם, "עבירה" זו 

 -היא. כאשר אין שום כוונה צדדית, אין כאן אכזריות. להפך, יש כאן רחמנות 

מדת ואכזריות הזה נצמח מ ,ה' מלא רחמים"וכהמשך דברי המלבי"ם הנ"ל: 

רחמנותו, לבער הרע מן הארץ ולהשיב חרון אפו, עד שמשפט הזה תעשה מצד 

 ...."הרחמים

כי באמת החסיה והחמלה "וכך כותב העקידת יצחק לפרשתנו בביאור ענין זה: 

 ."היא אכזריות גמורה - וכאשר יהיו על הרשעים ,היא מדת רחמנות - על הראוי

 goldm@enativ.comלתגובות: 

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

 סגולה להינצל מכל פורענות ועיה"ר הצלחה וביטוח חיים

ָעֶרי ַאַחד שְּ יֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך בְּ ָך ֶאבְּ ֶיה בְּ ָך ֲאֶשר ַכי ַיהְּ צְּ ַארְּ יָך ֹנֵתן ָלךְּ ֹלא קֶ ֱאלֹ  ה'ָך בְּ

יֹון ָך ֵמָאַחיָך ָהֶאבְּ ֹפץ ֶאת ָידְּ ֹלא ַתקְּ ָך וְּ ָבבְּ ַאֵםץ ֶאת לְּ  )טו, ז( תְּ

ְך ְוֶהֱחַזְקתָּׁ ב"לה(  ,ויקרא כהנאמר )בפרשת בהר ו ה יָּׁדֹו ַעםָּׁ טָּׁ ַחיךָּׁ ּומָּׁ ֹו ֵֵּר ְוַכי יָּׁמּוְך אָּׁ

ךְ  ב וַָּׁחי ַעםָּׁ אשרי משכיל "הה"ד )תהלים מא(  (א ,לד ר"ויק)במדרש רו ". ואמְותֹושָּׁ

 ."אל דל ביום רעה ימלטהו ה' וכו'

 .מיותרת "בך"תיבת ", ולכאורה כי יהיה בך"מהו הלשון  ,לשאול וישא[ 

הרי הוא ניסיון  ",והיה בך חטא"א נותן צדקה לאדם ששמדוע התורה כותבת ב[ 

 גדול לאדם להחסיר ממונו שיגע עליו?

 ?"אשרי משכיל אל דל"ד יש להבין דברי המדרש שקשר הדברים לפסוק עוג[ ו

 מבט האדם על מבקשי התרומות

רך כלל על מקבצי נדבות וגבאי צדקה שלנו בדהנה כאשר נתבונן מהו המבט 

המתדפקים על דלתות הבית, שהן מהוים הטרדה למנוחת האדם ואף מפריעים 

ועוד יותר כאשר  ,ובבים בשמחותוכן כאשר מסת ,בתפילה או בלימוד וכן בעבודה

אך כל זה נובע מתוך  .דופקים בדלתי הבית ומפריעים את מנוחת בני הבית

ולזאת מתפלא  ,שהאדם בדרך כלל חושב שהוא עושה טובה לאותו קבצן או גבאי

עליו כיצד הוא יכול להפריע את מנוחתו, אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו 

לעומת  ,נן מדוע הוא זכה להיות במצב טוב יותרב כל אדם להתבושחיי ,מבט אחר

אותו קבצן עד שנצרך לבקש ממנו את עזרתו, הרי אין הדבר נובע מחכמתו ולא 

אל יתהלל חכם "וכן  ",לא לחכמים לחם כו'"מגבורתו כי כבר אמר שלמה המלך 

אלא הכל מגזירת הבורא יתברך כך שיכל להיות ח"ו המצב הפוך, ואם כן  ",כו'

 .דות להשי"ת על שזיכהו למצב שהוא עוזר ולא נעזרעליו להו



 

 מדעמ'  -אספקלריא 

 

בכדי לסייע ולרחם  ,י"ת בזה שינצל את מתנת הבורא שנתן לושובמה יודה לה

כל דרישה ובקשה  ,ויותר מכך .על ברואיו של הקב"ה ולעשות צדקה וחסד בשמחה

שפונים אליו אינם אלא לטובתו ולא להטרדתו כי הקב"ה ברחמיו המרובים דרכו 

ם תרופה למכה ושולח לזכות את הנותן בכדי להצילו מהרעה העתידה לבא להקדי

ח"ו כאשר נבאר, ולו היו מגלים לאדם הדבר מראש היה מתחנן שיבואו אליו בכדי 

 .לזכותו, וכבר אמר שלמה המלך גומל נפשו איש חסד

 הפסוקים ודברי חז"ל.את א לבאר ונבע"פ הקמדה זו ו

 ל אל דל מבואר השכרדברי המדרש מדוע רק באשרי משכי

כ"ב פעמים המדך דברי חז"ל שם במדרש, שאמרו: התשובה לשאלות יובנו על פי 

ביום רעה ימלטהו "ומאי אפוכי נטל  ,ומכלם לא נטול אפוכי אלא זה "אשרי"כתיב 

 . "וכי ימוך אחיך"לפיכך משה מזהיר לישראל  ",ה'

כי מבואר השכר,  לא "אשרי"שבכל המקומות שכתוב השבח כונת חז"ל, וביאור 

, שבו מבואר התוצאה של אדם כזה שבשכר זה ביום "אשרי משכיל אל דל"באם 

גומל )משלי יא, יז( "שהנותן צדקה עליו נאמר  ,ללמדנו וזה בא .'רעה ימלטהו ה

  ., והיינו שהעושה צדקה עם הנצרך הוא עושה לעצמו טובה וחסד"נפשו איש חסד

  .לרמז לאדם שהעני נמצא בך ,ה "בך"ובזה מובן לשון הפסוק שכתב כי יהי

הכוונה שהוא מתבונן וחושב "אל דל"  ,וזו כוונת דוד המלך "אשרי מי שמשכיל"

מדוע הקב"ה שלח לו את הדל, בהיות ולא כל עני בא אליו ולא תמיד באים אליו 

ומדוע הפעם בא אליו, זה בכדי "שביום רעה ימלטהו השם" הכוונה בכדי להקדים 

להצילו מאיזה גזירה ונמצא שהמשכיל מבין שזה לטובתו הקב"ה תרופה למכה ו

ה שזה שם המורה על מידת -ולכן כתוב בלשון הוי .שלח לו את הדל לעוזרו

 .הרחמים

ואף רמזו הדבר בפסוק "נתן תתן" שתיבת נתן נקראת ישר והפוך אותו הדבר, 

מז שמצבו לרמז כי הנותן מקבל בחזרה, ואולי עוד יותר נו"ן ראשונה כפופה לר

שהוא כפוף ולאחר שנתן הופך לנו"ן זקופה ומצבו מתייצב, ואם האדם מעלים עינו 
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מהעני ולא נותן וקומץ ידו ולבבו הרי הוא מפסיד ונחסר את זכות ההגנה עליו 

 .מגזירות רעות
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 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי, א"שליט

 ועוד, כ"ג' החדש

 עלייה לרגל

ָעַמים ָשלֹוש ךָ  ָכל ֵיָרֶאה ַבָחָנה פְּ כורְּ ֵני ֶאת זְּ ָחר ֲאֶשר ַבָםקֹום ֱאֹלֶקיךָ ' ה פְּ  )טז, טז( ַיבְּ

בתפילת מוסף של שלוש רגלים אנו ובספר מרפסין איגרי, בפרשתנו הקשו, וז"ל, 

לפניך בשלוש פעמי אומרים "טוב ומטיב הדרש לנו... ושם נעלה ונראה ונשתחווה 

 רגלינו".

קשה הלא לעתיד לבוא יעלו לבית המקדש לא רק בשלוש פעמי רגלינו, אלא 

"והיה מידי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר 

 עכ"ל. ?, ה'"

 –"ושם נעלה ונראה" זיע"א, וז"ל:  הגרי"ש אלישיב צו שם בשם מרןתיר (א

באת עולת ראיה, וזה באמת יהיה רק ב"שלש פעמי ונה להראות על ידי הוהכ

רגלינו" גם לעתיד לבוא. ואולם, "מידי חודש בחודשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל 

  . עכ"ל.יה בלבד, תתקיים כל שבוע לעתיד לבואובשר להשתחוות", כלומר: השתחו

לחוד, והבטחת  –: תפילה ובקשה , וז"להגרי"מ פיינשטיין עוד תירצו שם בשם (ב

תינו על בנין בית המקדש ולחוד. כלומר: בתפיל –ב"ה על ידי עבדיו הנביאים הק

שלוש פעמים בשנה, ויחזיר לנו  –אנו מבקשים שלכל הפחות נראה כבתחילה 

הקב"ה את העבר להווה. מה שאין כן, בהבטחה שמבטיח הקב"ה לעם ישראל 

  .. עכ"ללעתיד לבוא, הוא מבטיחינו שתעלה קירבתינו לפניו על העבר

אמנם לעתיד לבוא יעלו לבית המקדש "מידי חודש בחודשו ש לענ"ד י"ל בס"ד

ומידי שבת בשבתו", אולם חובת העלייה לבית המקדש תהיה "בשלוש פעמי 

 והבן. רגלינו" בלבד.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 האם מותר להתחייב צדקה אם יחיה בני

ָך לֹו ַכי ָפֹתַח ַת  ַתח ֶאת ָידְּ  ח( ,)טופְּ

לך מן השמים תפתח אתה למטה לאביון.  ופתחשיאם תרצה הק' אלשיך מפרש ה

, לומר, כי בפותחך את ידך לעני שתי ידות אתה פותח, ֶאתועל כן נאמר גם כן פה 

המובן מכך שמותר לתת צדקה  .ומלת ֶאת תרבה את העליונה, וזהו אומרו את ידך

 ן השמים.בכדי שיפתחו לך מ

לפי זה מתעוררת שאלה האם אכן מותר לנדב צדקה, שאם ימצא את האבידה או 

 יבריא מהמחלה יתן סכום מסויים לצדקה.

אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש, אמר ליה אימא .( ט)תענית מצינו בגמרא 

לי פסוקיך אמר ליה עשר תעשר. אמר ליה ומאי עשר תעשר? אמר ליה עשר 

ומי שרי לנסוייה  ר. אמר ליה מנא לך? אמר ליה זיל נסי. אמר ליהבשביל שתתעש

להקדוש ברוך הוא? והכתיב לא תנסו את ה'! אמר ליה הכי אמר רבי הושעיא: חוץ 

מזו, שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא 

 .בזאת אמר ה' צבאות

ד כב( שבודאי את החובה לתת להגאון מליסא )דברים י נחלת יעקבומבאר ב

עשירית צריך לתת לשם שמים ואינו שונה משאר מצות אלא שכאן מדובר על 

נתינת חומש וזה מרמז כפל הלשון עשר תעשר שיתן פעם נוספת מעשר כלומר 

חומש ובזה מותר להתנות כיון שאינו חובה וכמו שאמר יעקב אבינו אם יהיה 

 ר אעשרנו לך.אלוקים עמדי וגו' וכל אשר תתן לי עש

 בצדקה או רק במעשר

שו"ע )יור"ד רמז ד( כ' הרמ"א ואסור לנסות הקב"ה כי אם בדבר זה, הנה ב

שנאמר ובחנוני נא בזאת וגו' )טור מגמרא פ"ק דתענית(. וי"א דוקא בנתינת מעשר 

מותר לנסות הקב"ה, אבל לא בשאר צדקה )בית יוסף דכך משמע מש"ס שם(. וא"כ 
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ת הטור שבכל מצות צדקה מותר לנסות ואילו דעת הב"י ס"ל נחלקו הפוסקים דדע

 שרק בנתינת מעשר מותר לנסות.

וגם לשיטת הב"י נראה שיש לחלק בין נסיון שמנסה את ה' שע"ז נאמר לא תנסו 

את ה' ונראה הגדר בנסיון שאם מתנה את נתינת הצדקה בישועה הנרצית זה 

, לבין נתינה שנותן צדקה ואומר נקרא נסיון כמו שהזכרנו אם יהיה אלוקים עמדי

יש )מגילה(  של"ה הקדושעל מנת שיחיה בני וכדומה, וכפי שמבאר זאת בארוכה ב

)משלי יא, כד(. בפרק קמא דגיטין )ז א(, אם רואה אדם שמזונותיו  מפזר ונוסף

מצומצמין, יעשה מהם צדקה. ומכל מקום אסור לאדם לנסות את השם יתברך 

לא במעשר תבואה, כדאיתא בפרק קמא דתענית )ט א(, בזה, ולא שרי לנסות, א

אבל בצדקה לא. ונראה, אפילו במעשר כספים נמי לא, דהיכא דגלי הפסוק דשרי 

לנסות זה, דהיינו במעשר תבואה, שם מותר. אבל היכא דלא גלי בהדיא, הוא 

 בכלל הלאו ד'לא תנסו'.

מנוסה, כי בשביל והטור יורה דעה סימן רמ"ז, כתב וזה לשונו: הדבר בדוק ו

הצדקה שנותן לא יחסר לו, אלא אדרבה תוסיף לו עושר וכבוד, ואמרו חכמים 

)תענית ט א( בכל דבר אסור לנסות את ה' חוץ מדבר זה, כדכתיב 'ובחנוני נא 

בזאת'. עכ"ל. משמע לכאורה מדבריו, דאפילו בצדקה מותר לנסות, וזה דבר 

 תימה. 

דבצדקה אסור לנסות ואף שכתב הדבר בדוק על כן נראה, דגם הטור סבירא ליה 

ומנוסה, רצה לומר, העין רואה שהוא על כרחך כך, וכמו שהעיד שלמה המלך ע"ה 

'יש מפזר ונוסף', אבל לעשות כן ולנסות, זה אסור. והגאון רמ"א בשלחן ערוך )שם 

 ס"ד( בהגהותיו שהעתיק דברי הטור דמותר לנסות אף בצדקה, לא נראה לי. 

ל"ה זה יכול אדם לעשות, כשנותן צדקה, להתפלל להקדוש ברוך הוא ומסיים הש

שלא יבוא הוא וזרעו לידי מידה זו, כנזכר בשבת )קנ"א:( תניא, רבי אליעזר הקפר 

אומר לעולם יבקש אדם רחמים על מידה זו, שאם הוא לא בא בנו בא, ואם בנו לא 

, תנא דבי רבי ישמעאל בא בן בנו בא, שנאמר )דברים טו, י( 'כי בגלל הדבר הזה'
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בחילוף א"ת ב"ש, חוזר גם כן  צדקהגלגל הוא שחוזר בעולם. עד כאן. הגה"ה, 

 , זהו גלגל החוזר. צדקהלאותיות 

ועפ"י הנזכר נראה שסכום שחייב לתת לצדקה זה חיוב גמור ואסור לנסות, ומה 

שאינו מחוייב ונותן חומש הרי שיש מחלוקת אם מותר לתת בתנאי ולכן לתת 

צדקה ע"מ שיתרפא בנו או ימצא אבידתו מותר אבל להבטיח שאם ינצל בנו יתן 

  סך לצדקה נכלל בלא תנסו את ה' ואסור.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

עזיבת ה'זכות תביעה' ולא ביטול  -בגדר שמיטת כספים 

 החוב

ַמָטה ָשמֹוט ָכל ַבַעל  ַבר ַהחְּ ֶזה דְּ ֵרֵעהו ֹלא ַיֹגש ֶאתוְּ ֶאת  ַמֵחה ָידֹו ֲאֶשר ַיֶחה בְּ ֵרֵעהו וְּ

ַמָטה לַ   ה' )טו, ב(ָאַחיו ַכי ָקָרא שְּ

איתא בגמ' )מכות ג' ע"ב( "אמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו לעשר 

שנים אין שביעית משמטתו. ואע"ג דאתי לידי לא יגוש, השתא מיהא לא קרינא 

ביה לא יגוש". והיינו שחוב שזמן פרעונו הוא אחרי השמיטה אינו נשמט בשמיטה, 

סו"ס החוב קיים בשנת ומשום שבזמן השמיטה אינו נוגש את הלוה. ויל"ע הרי 

 השמיטה, ולמה לא תשמטנו שביעית, מה בכך שזמן הפרעון לא הגיע.

ונראה לבאר, דהנה בכל חוב יש שני חלקים, א. עצם החוב, ב. זכות התביעה של 

החוב שיש למלוה, ונראה לומר בגדר שמיטת כספים שאי"ז הפקעה של עצם 

חוב, וכלשון הפסוק "לא החוב, אלא רק דין שלא להשתמש בזכות תביעה על ה

יגוש את רעהו". וכן מבואר בחינוך )מצוה תע"ז( שהמצוה דשמיטת כספים היא 

"לעזוב החובות בשנת השמיטה", דהיינו שהחוב עצמו נשאר קיים ורק אסור 

לתובעו. ומטעם זה כשהתביעה אינה בשמיטה אלא אחריה, אין על זה דין של 

 שמיטת כספים.

בגיטין )ל' ע"א( "המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת  ]וזה הביאור בדברי הגמ'

העני להיות מפריש עליהן מחלקן, אין שביעית משמטתו דלא קרינא ביה לא יגוש", 

ופירש"י משום שאינו יכול לתובעו כלום. והיינו כנ"ל דהשמיטה היא רק על הזכות 

 תביעה ולא על עצם החוב[.

שטרותיו לבי"ד אין נשמט החוב. ובמשנה בשביעית )פ"י מ"ב( איתא שהמוסר 

וצ"ב דלכאורה אפשר למסור לבי"ד רק את הזכות תביעה אבל עצם החוב נשאר 
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אצל האדם, ולמה לא ישמט החוב. ולפי הנ"ל ניחא, דהחוב לעולם אינו נשמט 

 אלא רק הזכות תביעה, וכאן מסר את הזכות תביעה לבי"ד.

וב בשביעית יאמר לו 'משמט ועוד איתא במשנה בשביעית )פ"י מ"ח( שהמחזיר ח

אני', ואם אמר לו 'אף על פי כן' יקבל ממנו. וביאר הרע"ב "אמר לו הלוה אף על פי 

כן אני רוצה לפרוע לך". ובתוס' יו"ט הקשה "ודבר תימה הוא, דאם יקבל בפרעון 

אם כן אינו משמט, ומה מהני שאמר משמט אני". ולהנ"ל ניחא, דכיון שעצם החוב 

ייך על זה בודאי פרעון, ומה שאמר 'משמט אני' זה רק על הזכות נשאר קיים, ש

התביעה. והתוי"ט הביא שבגמ' כתוב שיאמר לו 'במתנה אני נותן לך', וצ"ל 

 שהכוונה על הזכות תביעה שהחלק הזה הוא במתנה.

]והנה במנחת חינוך )תעז, ד( כתב שמי שגובה חוב בשמיטה עובר גם על 'לא 

 זל, אבל לפי מה שכתבנו כאן אינו עובר על איסור גזל[. יגוש' וגם על איסור ג
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 תפילתו של העני

ָרָעה ךָ  וְּ ָאַחיךָ  ֵעינְּ יֹון בְּ ֹלא ָהֶאבְּ ָקָרא לוֹ  ַתֵתן וְּ ָהָיה ה' ֶאל ָעֶליךָ  וְּ ךָ  וְּ א )טו, ט( בְּ  ֵחטְּ

יכול מצוה תלמוד לומר ולא יקרא". פירוש, היה מקום וכתב רש"י "וקרא עליך, 

לומר שיש מצווה לסרב ליתן הלוואה לעני כדי שיתאונן על כך אל ה', אלא 

שנאמר בפרשת כי תצא, בעניינו של הכובש שכר שכיר )לקמן כד טו( "ביומו תתן 

שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו, ולא יקרא עליך 

אל ה' והיה בך חטא", ושם מפורש שאין לגרום לשכיר לקרוא אל ה', ומקישים את 

זו לזו, ולומדים שאף בפרשתנו  -הלוואה לעני וכבישת שכר שכיר  -שתי הפרשיות 

 אין לגרום לעני לקרוא אל ה' במניעת הלוואה.

 תמיהה היאך זעקת עני מצווה היא

נה מצווה בסירוב נתינת ויש לתמוה, היאך היה עולה על הדעת לומר שיש

הלוואה לעני, כדי שיתאונן על כך אל ה'. עוד צריך להבין, מדוע אכן שינתה 

התורה בלשונה, שבעני שנמנעה ממנו הלוואה לה היה זקוק, נאמר לשון "וקרא 

עליך אל ה'" ואילו במי שנכבש שכרו ולא שולם לו בזמנו, נאמר "ולא יקרא עליך 

קדם הבנת תפילתו של העני לעומת תפילתו של אל ה'". והדברים יתבארו בה

 השכיר, כדלהלן.

 דרך תפילת של העני כנגד תפילת השכיר

במדרש )ויקרא רבה לד, טז( מתוארת תפילתו של העני "א"ר יהודה ברבי סימון, 

העני הזה יושב ומתרעם, מה אני מפלוני, הוא ישן על מטתו, ואני ישן כאן. פלוני 

חייך  -והנותן צדקה לעני מובטח לו "ועמדת אתה ונתת לו ישן בביתו, ואני כאן", 

שאני מעלה עליך כאלו עשית שלום בינו לביני". מבואר במדרש, שאין תפילתו של 

העני באה כתלונה או כטענה על העשיר, ואין לו כל תביעה על אותו שסירב ליתן 

כח צווי ה', לו צדקה או להלוותו, לפי שכל חיובו של העשיר ליתן לו צדקה נובע מ
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אך לעני עצמו אין תביעה ממונית על העשיר, ובתפילתו הוא מתאונן ומבכה על 

מצבו מדוע העמידו ה' במצב זה. ועל כן הנותן צדקה או מלווה לעני עושה שלום 

מרבה  -כביכול בין העני לבין הקב"ה, וכדברי המשנה )אבות ב ז( "מרבה צדקה 

רי הכתוב )ישעיהו לב יז( "והיה מעשה שלום", שלום בין העני לבין ה', וכדב

 הצדקה שלום".

לעומתו, השכיר שנכבש שכרו על ידי בעל הבית אצלו עבד ועשה פעולתו, יש לו 

תביעה אישית על חבירו. שהרי בעל הבית הכובש את שכרו, פושע הוא שעובר על 

הלנת שכר, בזמן ש"אליו הוא נושא עוד נפשו" וכדברי רש"י "אל השכר הזה הוא 

נושא את נפשו למות, עלה בכבש ונתלה באילן". ובתפילתו מוסר הוא את דינו 

רע מבעל הבית על שכבש שכרו.  לשמים, שהקב"ה יסָּׁ

 ביאור ההוא אמינא וישוב לשונות הכתובים בעני ושכיר

מעתה מבואר היאך היה מקום לומר שאצל עני המבקש הלוואה יש מצווה לסרב 

אמונתו ובביטחונו בה', אלא שציוותה התורה ֶשַאל לו, כי על ידי כך יתחזק הוא ב

לו לעשיר לעשות חשבונות של ביטחון ואמונה של העני, אלא עליו לעזור לו כפי 

כוחו. וכפי שביארו רבותינו שאין מידה רעה אלא כל מידה יש לכוונה לעבודת ה', 

 ואף במידת הכפירה יש להשתמש כאשר מחזר עני לפתחנו, שאין לפוטרו בדברי

 יבחיזוק ואמונה, אלא ליתן לו סיוע כפי כוחנו.

ובכך יש לבאר מדוע שינה הכתוב בלשונו, אצל עני "וקרא עליך אל ה'" ואילו 

בכובש שכר שכיר "ולא יקרא עליך אל ה'", שאצל שכיר ישנה עבירה בעצם 

מסירת דינו של בעל הבית לעשיר, וכדברי הגמ' )ברכות נה א( "שלשה דברים 

תיו של אדם" ואחד מהם "מוסר דין על חבירו לשמים" ושנינו )ראש מזכירים עוונ

השנה טז ב; ב"ק צג א( "כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה", וכיון שצורת 

תפילתו של השכיר יש בה חטא, נקטה התורה "ולא יקרא עליך אל ה'" שעצם 

                                                
ואיך במדת  ,: בכל המדות שבעולם אפשר להשתמש לעבודת ה'ע"זי מסאסוב לייב משה רביכעין שאמר  יב

כשיעמוד עני בפתח, אל תאמר לו 'ה' יעזור'. את זה הוא צריך להגיד. עליך מוטל לחשוב שלולא עזרתך שהכפירה? 

לא, רי"צ ראטטענבערג מקאסאני, פרשת בשלח, דף כח ט"ג, ד"ה 'והנה ידוע'. אור מ א.)מובא: . ימות ברעב, ולתת לו

אמרי יוסף, רי"מ ווייס מספינקא, פרשת כי תצא; אמרי יוסף הנ"ל, מועדים ב, הקפה ג, דרוש ה, דף כה ט"ג, ד"ה  ב.

 .'והנה העיקר'; ומובא גם בשם היהודי הקדוש מפרשיסחא: נפלאות היהודי, דף לג ט"ב(
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סרון ואין בה קריאתו אסורה היא. מאידך אצל העני עצם קריאתו אל ה' אין בה חי

עבירה מצד עצמה, שראוי הוא ליהודי להפיל רחמיו לה' עד שהיה מקום לומר 

שמצווה היא לגרום לו לתפילה זו, אלא שמהיקש המקראות אנו למדים, שאף אצל 

 עני יש להלוותו ולסייעו ולא עלינו החובה לדאוג לתפילתו של העני.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – וסףי

 ל"זצ

 עיון ובקיאות

  .בקיאות זו ומה עיון זה מה, בקיאות ועל, בעיון לימוד עלשאלוני 

 לבאר וננסה .משמעית חד תשובה עליה ואין .המפורסמות מן שאלה שזו והאמת

  .חותכת תשובה אין מדוע מעט

 דיעותיהם אין שווים פרצופיהם שאין כשם, לזה זה האנשים ידמו לא כי ידוע

 וגם, הביצוע כשרון ביכולת ולא, השכליים בכשרונותיהם לא דומים ואינם, שוות

 על לעמול יצטרך ואדם יש כי, שוות הסוגיות כל אין וגם, שווים העיתים כל אין

 יתעייף אחד שלפעמים ועוד, נקלה על יפתור והאחר, יגיעות הרבה פעוט ענין

 יכבד אשר ויש רץ הלימוד אשר ויש, כלל מאמץ יחוש לא רוהאח, קטנה מיגיעה

 אחר ובענין, במים דג כמו שוחה הוא מסוים שבענין אדם ויש, הבד בית כעקל

 ומה 'לעי מה ברורים חילוקים לתת באנו אם כ"ע, יצליח לא ממנו וקל קטן אולי

  .תמיד לבנו יניח אשר דבר פשר בזה נמצא לא, מצוא לעת להניח

 כן שעל, התורה בלימוד ברורים גדרים לשים ניתן שלא בהלכה גם נומצי ובאמת

 שמא חמץ בדיקת לפני כמו התורה בלימוד להתחיל שאסור זמנים שיש מצינו

 'לעי שיתחיל חשש יש המקרא בלימוד אף ח"דת כתב ברורה ובמשנה .ימשך

 או ברורים גדרים ושימת .תורה של דרכה שכך משום והיינו .חמץ בדיקת וישכח

  .והראוי הטבעי ללימוד שתפריע או, תתכן שלא

, הלימוד מרוצת לפי אדם ילמד אם 'תהי שהתועלת ר"לפו טעמא מהאי נראה 'והי

, פחות ופעמים יותר 'יעי ופעמים לשוטט לשכלו ויתן, בקיאות ופעמים עיון פעמים

 שלבו באופן, ל"י כן וכמו .חפץ שלבו במקום אלא לומד אדם אין שמצינו וכמו

  .לתועלת 'והי, כזה לימוד סוג עם נסיון נעשה וכבר .ץחפ



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

, ולסדר לזכרון נוספת תועלת יש אבל, תועלת שיש למרות הכלל בדרך אמנם

 .בקיאות עם ובקיאות עיון עם מצטרף עיון כי, ובקיאות עיון לימוד של רצף לעשות

 התקופ בעיון נערות אלו פרק לומד אם יותר גדולה תועלת שיש ודאי למשל כי

, להיפך או, תקופה בבקיאות כריתות ומסכת, הפרק בזה הסברות לעומק ויכנס

 לא אז כי .בקיאות ופעמים נערות אלו עיון פעמים תקופה באותה ילמד מאשר

  .זה ולא זה לא בידו יעלה

 ידיעות להוסיף נחוץ וגם, עיון הזמן כל ללמוד מסוגל אדם אין הנראה כפי ובאמת

 'ב וענין .החילוק בזה ויובן, סדרים 'ב של, 'הרצוי תהתועל קבעו ולכן, במהרה

  .ש"יעו אחרת בדרך אמנם .הקדוש ה"השל בספר מרומז כבר הלימודים

 מפני, להגדיר מאד קשה, בבקיאות למהר כמה ועד בעיון לעיין כמה עד אולם

 בזה לומר ניתן ואמנם .שנתבאר וכמו, והזמן והכח והענין האדם לפי הרבה שתלוי

  .לימוד לכל נחוצים כללים לזה להקדים יש אבל יםדבר כמה

 שורש מכה הלימוד כאשר הוא, שלומדים הלימודים מכל שיש הגדולה התועלת

 ביסודיות לומד אדם כאשר כי, מאוזן ויוצא מאוזן נכנס ולא, הלומד אצל

 .לזכור לאדם גורם והעונג, זוכרו והוא, ועונג חיות לו נותן הלימוד, ובהתענינות

 זמן כל שמחה גורמים והמה, אותם שזוכרים משמחים מאורעות שיש וכמו

  .בלימוד להיות צריך זה כך, בהם שנזכרים

 שאמר פ"ע ל"י, הזמירות משל והנה .חוקיך לי היו זמירות המלך דוד שאמר וכמו

 .עונג מרוב, הנפש כלות עד להגיע יכולים שאנשים המוסיקה חכמת על א"הגר

 ויכול .הנפש כלות עד 'יהי שהעונג, התורה בלימוד יותלה צריך באמת זה כך הנה

 .לימוד אותו את האדם יזכור רבות ששנים כך כדי עד עונג מתוך ללמוד האדם

 הפרטים כל את יזכור הרי, ומיוחד משמח מאורע חווה אדם שאם שמצינו וכמו

 תא תמיד יזכור פסח לפני התחתן אם ולמשל, מה ואחרי מה לפני 'הי מתי, 'הי איך

 שנים לזכור יכול כן וכמו .הדרך ז"ע וכן, שאחרי פסח ואת החתונה שלפני פורים

  .הדרך ז"ע פרטים ופרטי פרטים ועוד, אצלו קידושין המסדר 'הי מי, רבות
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 רגלו כאשר אותה שאמר פלוני חכם בשם הלכה דבר שאמרו ל"בחז מצינו וכן

 עד כ"כ שורש מודהלי הכה כי .היבשה על אחרת ורגלו הספינה על היתה אחת

  .רב זמן אותו זוכרים, שכזה ללימוד זוכים וכאשר .המאורע פרטי כל שזכרו
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ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, מרד"א 

כפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל ציון, 

 מח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח, ושא"ס

 הטוב שביד האדם להשיגו

ֵאה ָאֹנַכי ֹנֵתן ָלָלה רְּ ָרָכה וקְּ ֵניֶכם ַהיֹום בְּ  כו( ,)יא ַלפְּ

תחילה התורה הקדושה את פרשתינו במילה "ברכה", ואחר כך "קללה", ה

כאומרה: "ברכה או קללה". אך יש להבין מדוע? הרי עיר פרא אדם יולד, כל אדם 

נולד פרא אדם, אם לא יתקן ולא יעבוד על מידותיו, יהיה בעל אופי מושחת, רע 

דורס בני אדם, ואם כן הרי בטבע הבריאה, קודם כל נברא האדם אל "הרע", וגס ה

אל הקללה, רק אחר כך על ידי שעובד על מידותיו ומסיר ממנו את כל המידות 

כמובן רק אם זכה, אזי נעשה "אדם", ורק אז הוא בא לכלל ה"ברכה". אם  -הרעות 

כך "ברכה", וכך היה כן הרי שקודם כל נותן הקב"ה לפני האדם "קללה", ואחר 

 לפרשתינו לפתוח ב"קללה", ואחר כך "ברכה".

אך, רבותינו זכרונם לברכה )נדה ל.( מגלים לנו צפונות, אשר אין אדם מבלעדי 

חז"ל שיכול לדעת זאת, והוא מה שנעשה עם התינוק כשבוע לפני שיוצא לאויר 

י שאין להם העולם, ואפילו תינוק שנולד למשפחה חילונית, מאיזה איזור צפונ

מושג מהו יהדות, בכל זאת הוא זוכה לדברים הבאים, והם: "נר דלוק לו לתינוק 

מעל ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה 

יותר מאותן הימים. ומלמדין אותו כל התורה כולה. וכיון שבא לאויר העולם בא 

רה כולה. ומשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התו

רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, והוי יודע 

שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה 

 בטהרה מוטב, ואם לאו הריני נוטלה ממך".

אלו הן הרגעים הראשונים זאת אומרת, האדם מתחיל את העולם בברכה, ו

ים, עדין קשבהם הוא נוצר, שכלו מתחיל להבין ולתפקד, אז הוא מבין רק יראת אל
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אינו יכול לחטא, עדין אינו יכול להבין רע, ואז משביעים אותו שכל ימיו בזה 

העולם ימשיך באותה הדרך, ושיזכור שנשמתו טהורה היא, לבל ילכלכה בטינופת 

 העולם הזה.

ו חז"ל )ב"מ קז.( על הפסוק הנאמר בפרשתינו: "ברוך אתה בבואיך, זה מה שאמר

וברוך אתה בצאתך", כשם שביאתך לעולם בלא חטא, כך יציאתך מן העולם 

תהיה בלא חטא. כי זוהי ברכה גדולה ועצומה שמברך ה' את האדם שלא יהיה בו 

 חטא.

 באיזה "טוב" מתחיל האדם את צעדיו הראשונים בעה"ז?

בין כיצד תתכן אפשרות בה יהיה האדם "בלא חטא", הרי אפילו ואמנם יש לה

אם יסתגר כל ימיו בחדר מבודד, ויעשה כל אשר ביכולתו שלא לחטוא, כבר אמר 

שלמה המלך בקהלת )ז, כ(: "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" )וראה 

אותנו ברכות כט.(, ומוכרח הדבר שיחטא האדם בזה העולם, ואם כן כיצד מברכת 

"ברוך אתה בצאתך", שתצא מן העולם "בלא חטא", הרי זה דבר בלתי  התורה

 אפשרי! וכפי שמעיד הפסוק בעצמו.

אך התשובה לכך היא, כי בהחלט יתכן ויצא האדם מן העולם הזה בלא שום 

חטא, וזה בסגולת הסגולות הנקראת "תשובה", שאמרו חז"ל )יומא פו.( "גדולה 

יך", זאת אומרת, קבוד, שנאמר ושבת עד ה' אלתשובה שמגעת עד כסא הכ

תשובה יכולה להביא את האדם עד לדרגה הכי גבוהה של הקדושה, שהיא "כסא 

הכבוד", דרגת ה"מלכות", ובהחלט אם יעשה האדם תשובה בכל יום, יזכה גם 

 לצאת מן העולם הזה בלא חטא. ה' יזכינו.

ואחר כך אמרה "קללה", כי לאור האמור יובן מדוע התחילה פרשתינו ב"ברכה", 

מתחיל האדם את צעדיו הראשונים כאן בעולמינו זה תוך כדי קדושה וטהרה, גם 

אם נולד למשפחה חילונית גמורה, משפחה בלי מושגים של יהדות מאיזה שכונה 

צפונית, גם הוא זוכה לאותו המלאך שילמד אותו את כל התורה כולה במעי אימו 

אחרי שמגיע לגיל מסויים בו הוא מגלה את האור, אז  ויאיר לו נתיב להמשך חייו.

מתעורר לו האור שהאיר בו המלאך טרם יציאתו לאויר העולם, ואז הכל פוקע 
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 לבחוץ.

 גם הרשע נולד צדיק!

דיברתי עם חוזרים בתשובה רבים אשר כה דואבים שלא זכו להוולד למשפחה 

כל המלחמות  שומרת תורה ומצוות, והיו צריכים לעבור במו רגליהם את

והניסונות הרבים שמציב היצר הרע אל דרך האמת. אך, אחרי שהבינו היטב כי 

אין יהודי בעולם שלא נולד על "ברכי התורה והמצוות" במעי אימו, והפנימו זאת 

היטב, הבינו כי אדרבה אחרי ש"גודלו" על ברכים קדושות, ברכיו של המלאך, אז 

לה מעלה, כי נסיון הוא מלשון "נס", שעל יצאו למסע נסיון המגביה את האדם מע

על גבוה, נתת ליראיך נס להתנוסס )תהלים ס, ו(, ואז גילו  -ידי כן הוגבהו על "נס" 

את האור והביאו עימהם מטענים גדולים של מצוות, של קרבת ה', אותה רכשו 

בימי גלותם בארץ נכריה. ולכן אמרו חז"ל )ברכות לד.( כי במקום שבעלי תשובה 

מדים צדיקים גדולים לא יכולים לעמוד. וכתב הרמב"ם )הלכות תשובה פרק ז( עו

שעיקר מעלת בעלי תשובה הוא כי כובשים הם את יצרם יותר מן הצדיקים! שהרי 

 טעמו טעם החטא ופרשו ממנו, וה' נותן שכר לפי כבישת היצר.

ה אך, אנשים רבים מסתובבים בעולם, צעירים ומבוגרים, והם "בטוחים" במא

אחוז שכבר חלשו ועברו על כל הדברים המענינים בעולם הזה, וגם מידי פעם 

נכנסו לבית הכנסת או לאיזה תפילה, אך הם אומרים: "לא מצאנו שם איזו 'ברכה' 

 מיוחדת".

התשובה היא, כי אמת ונכון הדבר שהם נכנסו לבית הכנסת, אך השאלה האם 

אם שחיפשו להשתיק איזה הם חיפשו את המתיקות של התורה והמצוות שם, 

מצפון, או חיפשו להשביע עיני הרואים כי הם נמנים עם מאמיני התפילה, לכן לא 

זכו להרגיש במתיקות ההיא ולמצא את הברכה הטמונה מאחוריה, אבל אילו 

היתה להם טעימה קטנה ממתיקות התורה, עם קצת סקרנות ואיכפתיות לדעת מה 

צא את "הברכה" של החיים, הברכה שה' נתן אנחנו עושים, בכך יכלו לגלות ולמ

 .לכל אדם לאחוז בה ולחיות בדרכה, וזוהי דרך התורה הקדושה "ברכה או קללה"
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' דוד חיי' ס"מח נפש דוד / הרב דוד פישהוף,

 ב"ב על מינצר ד"הגרח מתורת

 מהו איבוד המקומות שנצטוינו עליו

ֹקמֹות ֲאֶשר  דון ֶאת ָכל ַהםְּ ַאבְּ ַשים ֹאָתםַאֵבד תְּ דו ָשם ַהגֹוַים ֲאֶשר ַאֶתם ֹירְּ ֶאת  ָעבְּ

ַתַחת ָכל ֵעץ ַרֲעָנן ָבעֹות וְּ ַעל ַהגְּ ֶתם .ֱאֹלֵהיֶהם ַעל ֶהָהַרים ָהָרַמים וְּ ַנַתצְּ בֹחָתם ֶאת וְּ  ַמזְּ

ֶתם ַשַברְּ פון ַוֲאֵשֵריֶהם ַמֵּצֹבָתם ֶאת וְּ רְּ ַסיֵלי ָבֵאש ַתשְּ גַ  ֱאֹלֵהיֶהם ופְּ ֶתם ֵדעוןתְּ ַאַבדְּ  ֶאת וְּ

ָמם ַחר ֲאֶשר ַהָםקֹום ֶאל ַאם ַכי. ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם ֵכן ַתֲעשון ֹלא. ַההוא ַהָםקֹום ַמן שְּ ה'  ַיבְּ

שו וָבאָת ָשםָ  ֱאֹלֵקיֶכם רְּ נֹו ַתדְּ ַשכְּ מֹו ָשם לְּ ֵטיֶכם ָלשום ֶאת שְּ  (ה -)יב, ב .הַמָכל ַשבְּ

 מקומות שנעבדה בהםאיבוד עבודה זרה מן ה

רש"י פירש וזה לשונו: 'ומה תאבדון מהם, את אלהיהם אשר על ההרים'. הרי 

שבא לתרץ שאיבוד המקומות אינו לאבד את המקומות, אלא לאבד את אלהיהם 

מן המקומות. וכן כתב ר' שמואל אלמושנינו שמאחר שאין הקרקע נעבד ליאסר 

פירש רש"י שהוא שב על אמרו 'את בהנאה )כמבואר בעבודה זרה מה, א(, לפיכך 

אלהיהם על ההרים', ו'את כל המקומות' הוא 'מן כל המקומות' כמו 'כצאתי את 

העיר' )שמות ט, כט(. ]וכן כתב במנחת יהודה ע"פ רא"ם, הו"ד בשפתי חכמים 

החדש, וכ"כ בחזקוני ובגור אריה[. אמנם בגמרא )ע"ז נא, ב( דרשו 'אם אינו ענין 

סרי, תנהו ענין לכלים'. וכתבו החזקוני והבכור שור 'דאילו למקומות דלא מית

המקומות אי אפשר לאבדן ועוד דקרקע עולם אינה נאסרת'. וכוונתם לכאורה גם 

בביאור הגמרא, שאינו ענין למקומות, גם משום שאינם נאסרים וגם משום שאי 

אור אפשר לאבד מקום ]וכתב בבאר היטב, דאם כן כל א"י צריך לאבד[. אמנם ב

החיים כתב שאיבוד המקומות הוא על בית בנוי שנאסר גם במחובר )כמבואר 

במשנה ע"ז מז, ב(, ויש מחובר שאינו נאסר כמבואר בגמרא, 'אלהיהם על ההרים 

  ולא ההרים אלהיהם', שהרים אינם נאסרים.

 שלא יבחרו ישראל את אותם המקומות שעבדו שם הגוים
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להזהיר על העבודה זרה מפאת עצמה,  והאברבנאל כתב שכוונת הפסוקים לא

אלא להתחיל במצוות בית הבחירה שהיא המצוה הקודמת במעלה ובסבה לשאר 

המצוות. והיא נזכרה בקיצור בפרשת יתרו 'בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא 

אליך וברכתיך' )שמות כ, כ(. ועתה היא מבוארת באריכות שלא יחשבו ישראל 

המקומות שהיו העמים עובדים לאלהיהם להיותם  לעשות בתי קדושתם באותם

מקומות משובחים ויפים. ושהם יסירו משם תועבות הגויים ופסיליהם ויעתיקו 

אותם המקומות לעבודות הגבוה. לכן הודיעם שלא יהיה כן, כי אותם המקומות 

הם רעים וטמאים ולא יבחר ה' באלה. ומדבריו משמע ש'המקומות' הוא היפך 

זכיר את שמי'. אמנם לא נתבאר אם פסולם רק משום שהיו שם 'המקום אשר א

עבודות אלילים, או שמא נוסף לזה גם שלא נצטוו ישראל לחפש מקום לעבודת ה' 

ושיהיה משובח ויפה, או גבוה. אלא ה' בחר את המקום, ובין כתפיו שכן. ולדבריו 

יכם, כי אם פרשה זו יפה נדרשת, כמבואר בפסוקים להלן. לא תעשון כן לה' אלוק

אל המקום אשר יבחר ה' וגו'. והיה המקום אשר יבחר ה' וגו'. השמר לך פן תעלה 

 עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר ה' וגו'.

 אין כבודו יתברך תלוי במקום אלא הקב"ה מכבד מקומו

וכעין זה כתב הכלי יקר להלן )פסוק ד(: לפי שהאומות בוחרים להם לטעותם 

הרים הרמים ועץ רענן כי אין האלילים מכבדין את המקום אלא המקום מכבדם. ה

וההולכים אל הטעות דורשים אל המקום יותר מאחר הטעות ולפי שהמקום סבה 

גדולה לעבודה זו, על כן נאמר אבד תאבדון את כל המקומות. אבל אתם לא 

המקום אשר  תעשון כן לה' אלוקיכם, שלא אתם תהיו הבוחרים במקום כי אם אל

יבחר ה' וגו'. כי הוא יתברך הבוחר ולא אתם כי אין כבודו יתברך תלוי במקום 

אלא הקדוש ברוך הוא מכבד מקומו לפיכך לשכנו תדרשו. לא תדרשו אל המקום, 

 אלא תדרשו לשכנו איה מקום כבודו. כי הוא יתברך עיקר והמקום טפל לו. 

 םאיבוד העבודה זרה מן המקום הוא איבוד המקו

ובספר צרור המור כתב בפשיטות 'לא יספיק לכם עקירת הע"ז עצמה אלא 

המקומות שעבדו שם הגוים'. ואולי כוונתו לדברי הספרי והגמרא )ע"ז מה, ב( 
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שהביא רש"י )ד"ה אבד תאבדון(, שצריך לשרש אחריה. ועדיין יש להבין מהו 

יקר לעיל[ שאין איבוד המקום. והגרי"מ פיינשטיין זצ"ל ביאר ]כדרכו של הכלי 

לעבודה זרה יופי משלה ולפיכך היו בוחרים לשימה על ההרים הרמים ותחת כל 

עץ רענן, שהמקום נותן מיפיו לעבודה זרה ונראית לעובדיה נאה. ומיד כשמפרידים 

את העבודה זרה מן המקום הנאה היא מתגלית בכיעורה, ונודע שכל יפיה לא בא 

עצמה. ולפיכך הפרדת העבודה זרה מן  אלא מן המקומות שהיא שם ולא מחמת

המקום הנאה שהיא מצויה בו, היא היא איבוד המקום. ששוב אין המקום נותן 

  מהודו עליה ואין הוא מקומה שלה, והרי אין זה אותו המקום ודוק.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

  הגדרת מזבח

ֶתם ַנַתצְּ בֹחָתם תאֶ  וְּ ֶתם ַמזְּ ַשַברְּ  ג( ַמֵּצֹבָתם )יב, ֶאת וְּ

נחלקו ר"ש ור' יוסי מה דין מעלה קדשים בחוץ שלא על מזבח )זבחים קח ע"א(: 

ר"ש אומר אפילו העלה על  )בדעת ר' יוסי(, ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח"

 ", ומבואר בגמ' )שם ע"ב( שר"י למד מפשט המקראותעל האבן חייב ,הסלע

שלעולם לא שייכא העלאה שלא על גבי מזבח, וכפי שכתוב גבי נח: "ויבן נח מזבח 

לה'", ש"מ שאין העלאה ללא מזבח. והנה באופן בניית המזבח יש כמה וכמה פרטי 

דינים, שריבוע ויסוד מעכבין בו, ונפגם אפ' כמלא נימה פסול ואין לחתוך אבניו 

בחוץ שגם בשיטת ר' יוסי המעלה על  בכלי ברזל, ובכל אלו אין נפק"מ לדין מעלה

דבר שיש בו שם מזבח חייב, ואין צריך שיהיה המזבח שהעלה עליו בחוץ כשר 

לכל דיני ההקרבה בפנים, אבל עדיין אינו חייב עד שיעלה על גבי דבר המוגדר 

כמזבח. וכן יש בזה נפק"מ לדין המוזכר בפסוק דידן, שהתורה ציוותה לנתץ את 

 לברר גם גבי דין זה, כיצד נגדיר מזבח.מזבחותם ויש לנו 

רש"י עה"ת )כאן( כתב: "מזבח, של אבנים הרבה, מציבה, של אבן אחת." ומקורו 

א"ר יעקב בר אידי אמר ר' יוחנן בימוס אבן אחת מזבח אבנים הוא בע"ז )נג ע"ב(: "

מזבח  ,אמר רבי יוחנן מצבה כל שהוא יחידיתובירושלמי )ע"ז פ"ד ה"ד(: " "הרבה

". וכן פסק הרמב"ם )הל' ע"ז פ"ח הי"ב(. נמצא שלפחות לגבי שאבניו מרובות כל

 מזבח דע"ז, נתברר לנו שהגדרתו היא שהוא עשוי מאבנים הרבה. 

אותה וישם  אמנם ברמב"ן עה"ת )בראשית כח,יח( הוסיף בזה גדר נוסף, וז"ל: "

חת שהמצבה אבן א ,כבר פירשו רבותינו ההפרש שבין המצבה למזבח ,מצבה

ך יין ולצוק סך עליה נסעשה לניונראה עוד שהמצבה ת. והמזבח אבנים הרבה

ושלמים". נמצא  והמזבח להעלות עליו עולות ח,לא לעולה ולא לזב, עליה שמן
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א"כ למדנו גדר נוסף בדין המזבח )לא דע"ז( שעניינו הוא להקריב עליו קרבנות 

 בדוקא. 

במתני' שלר' יוסי בעינן שיעלה והנה, להגדרת מזבח לדין מעלה בחוץ, מבואר 

ע"ג מזבח ולר"ש כבר בהעלאה ע"ג סלע נתחייב, ושוב אם נפרש שמזבח היינו 

כמה אבנים, מבואר שלר"ש חייב במעלה קדשים בחוץ ע"ג אבן א' ולר"י אינו חייב 

, והוסיף בזה רבינו שסגי בג' יגעד שיעלה על גבי אבנים הרבה. וכן פי' בחזון איש

וי"ל שאין מזבח אלא ובה י' טפחים ורוחב לפחות ד' על ד', וז"ל: "...אבנים ובעינן ג

ונראה דג' אבנים סגי כדאמרו בזבה גדולה ימים  ...של אבנים הרבה כדאמר ע"ז 

ואפשר דבעינן שיהי' גבהו לא פחות מעשרה טפחים ורחבו ...  שנים רבים שלשה

 ". לא פחות מד' על ד' כשיעור מסוים

פן אחר והוא שמזבח גדרו הוא שנבנה על ידי אדם לשם דן באו ידובמקדש דוד

" ומשמע דבעינן שיבנה מזבח לשם כך ויעלהבמתני': " טז, ודקדק מלשון רש"יטומזבח

דבעינן בניה ע"י אדם ולשמה. ובאמת יש לדקדק דבקרא כתיב "ואם מזבח אבנים 

 . יזתבנה לי", משמע לכא' דבעינן שם בנין ולא סגי שיזבח על אבנים העומדות יחד

 עתיד לבוא האם יירד המזבח מן השמים ל

: יחויש נפק"מ נפלאה בין דעת החזו"א לדעת המקד"ד, דהנה, ז"ל רש"י בסוכה

מקדש ה'  יטמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים שנא'"

", אמנם לפי דעת המקד"ד זה לא שייך בבנין המזבח, שאם יירד המזבח כוננו ידיך

לא שייך לומר  דח לענ"בין המזבנועל ו דין בנין, וז"ל המקד"ד: "מהשמים אין ב

ח לא אפשר לומר כן בעל המזדשמים  בידייהיה  דהעתידבנין  'וסתמ"ש רש"י ז"ל ו

 ...לשם כך  לשם מזבחדבעינן בנין יהיה פסול  םשמי בנה בידיאם המזבח ידנראה ד

                                                
 . כ )ב( סק"ו זבחים יג
 ס"א סק"א.  יד
 ובחזו"א )שם( הסתפק אי בעינן לשמה.  טו
 זבחים שם ד"ה  טז
 לא משמע כמקד"ד: "מזבח חדש בציון תכין...".לכא' לשון התפילה במוסף דר"ח יש לדקדק שו יז

א,יג( מא ע"א ד"ה אי, ובר"ה ל ע"א ד"ה לא ובתוס' שבועות טו ע"ב ד"ה אין וציינו שהוא ממדרש תנחומא )תש יח

קפת בחומת וותהיה מהמ"ק ולעתיד אני אבנה את בי, עשיתם משכן ומקדש שהיו כחומהאמר הקב"ה בעוה"ז ה"

 (.  ב)זכריה ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש  'אש שנ
 ,יז. שמות טו יט



 

 סועמ'  -אספקלריא 

 

". והנה לשיטת מזבחלאו שמיה דכסלע וכאבן הוי כ מזבח אם יבנה ביד שמים "א

 החזון איש אין צורך לכא' בזה שכל שהוא בנוי בג' אבנים שפיר נחשב למזבח. 

עוד נראה דרך חדשה שגם בשיטת המקד"ד נוכל לדון שיירד המזבח מהשמים, 

שהנה יש לדקדק בנוסח הסליחות "אבינו מלכנו עשה למען הריסות מזבחיך" ולשון 

ירפא את מזבח ה' ההרוס", אמנם יש לנו לדון "ו כזו היא כלשון הכתוב גבי אליהו

בדעת המקדש דוד מה דין מזבח שנשבר ונאספו הריסותיו ואבניו ונבנו מחדש, 

האם תיקון זה צריך שיהיה בידי אדם ולשמה או שסגי במה שמתחילה היה בו שם 

בנין בנוי לתפארה. ואם נדון כדרך השניה א"כ מתוק מאד שאנו מתפללים שיקח 

הריסות המזבח ויבנן הוא מחדש, שנמצא דאיכא תרתי לטיבותא, גם הקב"ה את 

כוננו ידיך", ומאידך איכא גם בנין לשמה במעשה ידי אדם  –יש מעשה שמים "ה' 

מכח הבנין הראשון, והיינו הלשון "עשה למען הריסות מזבחיך" שהקב"ה ירפא את 

דאז, מתוקן מן מזבח ה' ההרוס ושוב נוכל גם לדעת המקד"ד לפרש שיירד המזבח 

 השמים יחד עם הבנין העתיד, בקרוב בימינו, אמן. 

                                                
 מלכים א יח, ל.  כ
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 היכן נמצאת בדורנו צנצנת המן

ַנת ַהֶחַבע שְּ  ָבה שְּ ַלַיַעל ֵלאֹמר ָקרְּ ָך בְּ ָבבְּ ֶיה ָדָבר ַעם לְּ ָך ֶפן ַיהְּ ַמָטה ַהָחֶמר לְּ ַנת ַהחְּ

אָ  ָך בְּ ָרָעה ֵעינְּ ָקָרא ָעֶליָך ֶאל וְּ ֹלא ַתֵתן לֹו וְּ יֹון וְּ אה' ַחיָך ָהֶאבְּ ָך ֵחטְּ ָהָיה בְּ ָנתֹון ַתֵתן לֹו  וְּ

ךָ  ָבֶרכְּ ַלל ַהָדָבר ַהֶזה יְּ ָך לֹו ַכי ַבגְּ ַתתְּ ָך בְּ ָבבְּ ֹלא ֵיַרע לְּ ֹכל קֶ ֱאלֹ ה'  וְּ ָכל ַמֲעֶשָך ובְּ יָך בְּ

ַלח ָיֶדךָ   י(-)טו, ט ַמשְּ

" )ט"ו, י"א(, דורשת הגמרא )שבת ל אביון מקרב הארץכי לא יחד"על הפסוק 

שאם הוא  ,תניא ר' אלעזר הקפר אומר לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו קנא:(,

בגלל הדבר  כי" '(י ו"דברים ט)שנאמר  ,בן בנו בא ,ואם בנו לא בא ,בא בנו ,לא בא

 הזה". גלל מלשון גלגל.

אחרי פסוקים של ברכות בתורה,  שואל המאור ושמש, הרי פסוקים אלה מופיעים

 ומדוע נכנס כאן הענין הזה שלכאורה אינו דבר טוב?

 ש מעסקי העולם הזה ובטח בה'!וֹ פר

כדי ליישב הוא מקדים שעיקר עבודת ה' היא האמונה והבטחון בו יתברך, כדברי 

 בעל חובות הלבבות שבעצם צריך אדם לפרוש מענייני העולם הזה ועסקיו.

 צנצנת המן

והדור ילמדו  שצדיק וחסיד שבדור הוא צנצנת המןיף: שמעתי מצדיק אחד ומוס

 ממנו אמונה ובטחון.

 תכלית שמירת השבת

הנה בשבת קודש נצטוינו שלא לעשות כל מלאכה. דבר זה מורה על האמונה 

והבטחון בה' שהוא הזן ומפרנס את כולנו. לא כמקצת בני אדם שהשבת עליהם 

ים שתסתיים השבת ויוכלו לשוב לעסקיהם. אדרבה לעול ולמשא, ומצפים ומייחל

עלינו להשתוקק מתי תגיע השבת שהיא יום מנוחה בו אנו פטורים מעשיית 

 מלאכה.
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 מטרת השביתה בשמיטה

גם שנת השמיטה מורה על אותו ענין. שנה שלימה שאין אנו עוסקים בעבודת 

 כה ועבדות.האדמה, אלא בוטחים בטחון גמור בה' יתברך הזן ומפרנס בלא מלא

 מי שנכנס לשנת השמיטה עם הסתכלות כזו, ממילא לא תרע עינו באחיו האביון.

 בא בנו ,אם הוא לא בא

לאור הדברים הללו, מבאר המאור ושמש ביאר חדש בפסוק ובדרשת חז"ל 

למדרגת האמונה התמימה והבטחון הגמור  –שפתחנו בה: אם הוא לא בא לידי כך 

ובנו יבא לאמונה הגדולה הזו. אם הוא לא זכה  בה', גלגל הוא שחוזר בעולם

 להפריש עצמו מכל ענייני העולם הזה, בנו יזכה לכך. ואם לאו, בן בנו יזכה לכך.

 הבה נפיק את הלקח הנלמד מפרשתנו ונבטח בה' בכל עוז!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 לברך בראשונה

ֵאה ֵניֶכם ֹנֵתן ָאֹנַכי רְּ ָרָכה ַהיֹום ַלפְּ ָלָלה בְּ ָרָכה ֶאת .וקְּ עו ֲאֶשר ַהבְּ מְּ ֹות ֶאל ַתשְּ  ה' ַמצְּ

ַצֶוה ָאֹנַכי ֲאֶשר ֱאֹלֵקיֶכם ֶכם מְּ ָלָלה :ַהיֹום ֶאתְּ ַהקְּ עו ֹלא םַא  וְּ מְּ ֹות ֶאל ַתשְּ  ה' ַמצְּ

ֶתם יֶכםקֵ ֱאלֹ  ַסרְּ ַצֶוה ָאֹנַכי ֲאֶשר ַהֶדֶרךְּ  ַמן וְּ ֶכם מְּ  ֲאֵחַרים ֱאֹלַהים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת ַהיֹום ֶאתְּ

ֶתם ֹלא ֲאֶשר ַדעְּ  (כח-כו ,)יא יְּ

יו ֹעְמ  ח,)הנה בספר יהושע  יו ְוֹשְטַרים ְוֹשְפטָּׁ ֵאל ּוְזֵקנָּׁ ל ַיְשרָּׁ ַדים ַמֶזה ּוַמֶזה לג( ְוכָּׁ

רֹון ֶנֶגד ַהֹכֲהַנים ַהְלַוַים ֹנְשֵאי ֲארֹון ְבַרית  אָּׁ ח ֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ְֵַּרַזים ה'לָּׁ ֶאְזרָּׁ  ַכֵֵּר כָּׁ

ל ַכֲאֶשר ַצּוָּׁה מֶשה ֶעֶבד  ָרֵאל ָבַראֹש  ה'ְוַהֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ֵעיבָּׁ ָבֵרךְּ ֶאת ָהָעם ַישְּ  : ָנהלְּ

רך את העם ישראל בראשונה', צ"ב מהו 'בראשונה, ועוד יש בהם והתיבות 'לב

זרות בלשון, שהיל"ל לברך את העם את ישראל, או לברך את עם ישראל, אבל 

 העם ישראל הוא תמוה.

ביאור 'בראשונה' כתבו הראשונים שם, שמבואר בתורה שצריך קודם והנה ב

כי להלן בפרשה, כאן  לברך ורק אחר כך לומר הקללה, ולכאורה היינו מה שכתוב

ורק כאן נזכר רק קללות, בפרשה וכן בפרשת כי תבוא לא נזכר כלל ענין הברכה, 

 שיש ברכה וקללה וצריך להזכיר הברכה בראשונה. 

אלא שיש לתמוה מאד, מדוע יש הלכה שברכה קודמת, וגם אם משום שרצון 

רשת שמים שיעשו הטוב ויתברכו ולא הקללה, הנה יש לתמוה שהקללה מפו

, בתורה, ואילו הברכה אינה מפורשת ורק אמרו את הקללות בלשון של ברכות

דהיינו ברוך אשר יקים את התורה הזאת, לעומת הכתוב בתורה ארור אשר לא 

. גם היה צריך להיות שהר גרזים עיקר יען שעליו הברכה, ואילו בכתובים יקים

ספר יהושע כתיב שבנו חזינן שהר עיבל עיקר, כי שם צריך לבנות המזבח, וכן ב

 ושמו האבנים בהר עיבל, והדברים תמוהים.
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  משה בירך בראשונה

פרשת ראה "אבל רזא דמלתא, דכיון דמשה פקיד  -בספר מגיד מישרים הנה ו

עלה הוה ליה כאילו הוא עצמו עביד לה, וזה הוא שאמר אנכי נותן לפניכם היום, 

י ברכתא והאי לווטיא, ואית כלומר הוה ליה כאילו אנכי ממש היום מברככא הא

להו שלימו טובא כד יתיהבון ע"י משה, ואתה שלום". "נראה לי שזש"ה ביהושע 

גבי ברכות וקללות שבהר גריזים והר עיבל כאשר צוה משה עבד ה' לברך את 

העם בראשונה" ע"כ. ר"ל, שמשה בירכם בראשונה ויהושע רק אמר את המצווה 

 ה. בתורה, אבל עצם הברכה נמשך ממש

לפי"ד היה מקום לומר, שהתיבות חלוקות, 'לברך את העם', 'ישראל בראשונה'. 

דהיינו, שמשה צוה לברך את העם, והוא בירך את ישראל בראשונה, ותיבות 'צוה 

 משה' נמשכים לשנים, צוה משה לברך את העם, וצוה את ישראל בראשונה.

 ישראל מברכים בראשונה

רכו הברכות בראשונה, ורק אח"כ אמרו אבל המלבי"ם מבאר, שישראל הם ב

הלוים את הקללות הכתובות בתורה. והנה לפי שיטתו מובן נקודה גדולה, כי מה 

שאמרו ישראל את הברכות ענו עליהם הלוים אמן, אבל הלוים שהם ממונים 

שישמרו ישראל את חוקי התורה, יורו משפטיך ליעקב וכו', והם ההורגים בחטא 

השוטרים היו המזהירים להם. הלויים שהם ללות, היינו שהעגל, הם אמרו את הק

נמצא עם ישראל מצידו אמר את הברכות שרצונו לקיים המצוות, ואילו הלויים 

קאי  -אררו את מי שלא ישמע. לשון הפסוק 'לברך את העם, ישראל בראשונה' 

  שפיר טפי לפי"ד.

כריתת הברית  מעתה יובן שטעם הברכה בראשונה, כי לא היא העיקר, כי עיקר

היא שאם לא ישמעו חרב תאכלו, ולכן מודגש הקללה והר עיבל בעיקר, כי זה 

עיקר  קללה היאתורף הברית, אלא שמשה הקדים הברכה לקללה, כי למרות שה

הברית, מכל מקום צריך להקדים הברכה והטוב. ונראה שכל הדברים האלה כולם 

ן משה גופא בירך קודם מותו, כתובים כאן, שהנה משה נתן ברכה קודם קללה, וכ

והברכה נובעת ממנו, וגם הענין שעם ישראל יאמרו הברכה בראשונה, זה למדנו 
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ממה שמשה גופא בירכם תחילה, ואילו הענין שהלויים יאמרו ויענו אחריהם אמן 

אלא בפעם השניה שנשנית הפרשה, ולכן מוכח שהברכה  ,לא כתיבא בפרשה כאן

ר מכל זה שדינא דבראשונה מהכא ילפינן לה לכל אומרים העם בראשונה. מבוא

 הפירושים, ודוק. 

ה ְוהַ  נאמר ביהושעוהנה  כָּׁ ה ַהְברָּׁ ל ַדְבֵרי ַהתֹורָּׁ א ֶאת כָּׁ רָּׁ ה )שם לד( ְוַאֲחֵרי ֵכן קָּׁ לָּׁ ְףלָּׁ

ה: ולכאורה מה היה לו לקרוא אחר שכבר נאמרו הברכות תּוב ְבֵסֶפר ַהתֹורָּׁ ל ַהכָּׁ  ְככָּׁ

אר שגם הקללות של משנה תורה, גם הם בכלל, אלא שהקדים והקללות, אלא מבו

 להם הפרשיות של דברים עד כי תבוא ששם נזכרו בעיקר ברכות וטובות. 

גם הלשון 'את העם )את( ישראל', מבואר מאד לפי"ז, כי העם הם המברכים וגם 

 המתברכים, ודוק.
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

  הוא יחיד ואין יחידות כמוהו

אֵ  ָלָלהרְּ ָרָכה וקְּ ֵניֶכם ַהיֹום בְּ ֹות .ה ָאֹנַכי ֹנֵתן ַלפְּ עו ֶאל ַמצְּ מְּ ָרָכה ֲאֶשר ַתשְּ  'ה ֶאת ַהבְּ

ֶכם ַהיֹוםקֵ לֹ -אֱ  ַצֶוה ֶאתְּ ֹות ה .יֶכם ֲאֶשר ָאֹנַכי מְּ עו ֶאל ַמצְּ מְּ ָלָלה ַאם ֹלא ַתשְּ ַהקְּ  'וְּ

ֶתם ַמן ַהֶדֶרךְּ ֲאֶשר ָאֹנַכי  ַסרְּ ֶכם ַהיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלֹ ֱאֹלֵהיֶכם וְּ ַצֶוה ֶאתְּ ים ֲאֵחַרים ַה מְּ

ֶתם ַדעְּ  (כח-כו ,)יא ֲאֶשר ֹלא יְּ

הא למדת שכל העובד עבודה זרה הרי וברש"י "מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם, 

כל המודה בעבודה זרה ככופר  ,הוא סר מכל הדרך שנצטוו ישראל. מכאן אמרו

  ". להובכל התורה כ

שמה שכתבה תורה "וסרתם מן הדרך" לא בא לומר שדווקא אותו  רש"י מבאר

אדם שלא מקיים מצוות אליו תגיע הברכה, אלא אפילו אדם שכן מקיים מצוות, 

אך הוא מודה בע"ז, הינו כופר בכל התורה, ואין שום משמעות למצוותיו כלל 

  דהרי כופר ואינו מאמין בתורה"ק כלל וכלל.

תבונן, דהרי גם ללא הלימוד מהפסוקים היינו מבינים הנה בדבריו של רש"י יש לה

לבד את דברי רש"י, דוודאי שאדם שמאמין בע"ז הוא ככופר בכל התורה, הרי הוא 

כלל לא מאמין בהקב"ה נותן התורה, ואיך יאמין במצוותיו, הרי כל האמונה שלנו 

ים בה' מאבותינו במצוותיו של מקום נובעת אך ורק מזה שאנו מאמינים בני מאמינ

 ובתורתו, ואיך יעלה על הדעת להאמין בע"ז יחד עם אמונה במצוותיו.

  אין כח אחר זולתו

אולי אפ' לומר בס"ד, שאותו אדם מאמין בה' שהוא ברא את העולם ומאמין 

במצוותיו וכו', אבל חושב בבערותו ובשכלו העקום שיש איזשהו כח נוסף בבריאה, 

ם. הוא חושב שפעמים דברים מתנהלים על יש כוח נוסף מלבד הבורא כל העולמי

פיו, או על פי הנוגעים בדבר וכדו'. מאמין בע"ז לא חייב להיות דווקא שהוא 

מאמין שהבול עץ הינו בעל כח להנהיג את העולם, אלא מאמין בכוחות נוספים 

מלבד ה', וזה טעות שאין טעות ממנה. שומעים לפעמים בני אדם שמאשימים כל 
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דו' בקורה איתם, אך צריך לידע ולהודיע ולהיוודע שאין כלל כח מיני גורמים וכ

מלבד כח ה'. ישנם אומרים שאם היה עושה כך וכך, לא היה נולד הילד חולה, 

ולא היה קורה מקרה פלוני, מחשבות אלו הם חלילה מחשבות של "כח אחר 

  במהלכים של הבריאה, וזה שורש הכפירה. –מעורב" 

א לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים" עוד נאמר בי"ג עיקרים נאמר "והו

לוקנו היה הוה ויהיה". -"הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים והוא לבדו א

  הוא לבדו. לא שום כח אחר בעולם. –מהדברים האלו נלמד שהוא לבדו הכוונה 

וזה אולי הפשט ברש"י, לא כפי הנראה שמדובר באדם כופר ולא מאמין חלילה 

גת ה' ית', אלא הוא 'מודה בע"ז', הוא מודה שיש עוד כח אחר בבריאה, בהנה

שיש לו 'דעה' על הקורה בעולמנו, וזו טעות איומה ונוראה שאין טעות גדולה 

 הימנה.

 "אחד יחיד ומיוחד היה הוה ויהיה"



 

 עדעמ'  -אספקלריא 

 

 

 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

יצחק הגאון רבי  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 בשבתחיתוך ירקות ב'סלייסר' 

האם מותר להשתמש בשבת במכשיר ה'סלייסר', לחתוך בו ירקות דק  שאלה:

 דק?

יש לדון בנידון זה מצד ב' דברים: א' מצד איסור מלאכת טוחן. ב' מצד תשובה: 

 'עובדין דחול'.

נחלקו הראשונים האם יש איסור טוחן גם בירקות הנאכלים  -מצד מלאכת טוחן 

כמות שהן חיים, כגון מלפפון ועגבניה וכיו"ב, שאפשר לאוכלן גם ללא שיחתכו 

 אותן דק דק, או שאין בהן איסור טוחן. 

בגמרא )שבת דף עד ע"ב( "אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא חייב משום 

חייב משום טוחן, ופירש רש"י שמחתכו הדק, מי שחותך את הסלק דק דק,  -טוחן", 

וכתבו התוס' דדוקא סילקא שייך טחינה, אבל שאר אוכלין שרי, וכן כתב בחי' 

הר"ן )שבת שם( בשם הרא"ה שדוקא סילקא אסור, שאינו נאכל כמות שהוא חי, 

ומחוסר הכשר אחר לאכילה, דהיינו בישול, לאפוקי פת וכל דבר הראוי לאכילה 

ותר. והביא עוד בשם ספר התרומה שמותר לחתוך בצלים בשבת כמות שהוא, מ

בין ביד בין בסכין, כיון שנאכלים כמות שהן חיים. וכ"כ הריטב"א בשם הרא"ה 

בשם הרמב"ן, וכן דעת הרא"ש )שבת פר' כלל גדול סי' ה(, וכן מבואר במאירי 

כל חי, )שבת קיד ע"ב(, שכל דין חותך בירקות זה נאמר דוקא בסלק כיון שלא נא

 ולכן הגמרא הביאה דוגמא של סלק, וחותכים אותו דק דק.

 לבשלו,הירק מעט מעט ולשון הרמב"ם )פ"ז מהלכות שבת ה"ה(: "המחתך את 

הרי זה חייב, שזו המלאכה תולדת טחינה", וכן כתב עוד )פכ"א מהל' שבת הי"ח(: 
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שון זו דייק זה תולדת טוחן וחייב", ומל הרי כדי לבשלו,"המחתך את הירק דק דק 

הגאון הראגצ'ובי בספרו צפנת פענח על הרמב"ם )פ"ז שם( שדעת הרמב"ם שרק 

בסלק שחותכו כדי לבשלו אסור, אבל שאר ירקות שאינו חותכם כדי לבשלם אלא 

 לאוכלם בסלט, מותר. 

אולם דעת הרשב"א שיש איסור טוחן בכל הירקות שטוחן אותם דק דק, וכך דעת 

יוסף )סי' שכא( הביא את תשובת הרשב"א )ח"ד סימן הרשב"ם והרא"ם. והבית 

עה( ועוד ראשונים, ולהלכה פסק בשו"ע )סימן שכא סי"ב( כמותם, שהחותך את 

כל ירק[ דק דק, חייב משום טוחן, ולא כדעת ספר התרומה והרא"ש  -הירק ]

  והמאירי הר"ן ועוד.

 חיתוך ירקות כדי לאכול מיד

שכל זה כשחותך את הירקות כדי לאכול הבית יוסף שם הביא דברי הרשב"א 

למחר או לאחר זמן, שכך דרך אכילת הסלק, שחותכים אותו בשעת בישולו, 

והבישול לוקח זמן, וכשחותך אותו כדי לאוכלו לאחר זמן, יש בזה איסור טוחן, 

אבל ירקות אחרים כגון מלפפון ועגבניה, שחותכים אותם ואוכלים מיד לאלתר, 

זה איסור טוחן, שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו חתיכות תוך חצי שעה, אין ב

 גדולות או קטנות. 

והרשב"א מדמה את דין טוחן לדין בורר, שכשם שהתירו במלאכת בורר לברור 

אוכל מתוך פסולת סמוך לאכילה, כמובאר בגמ' )שבת דף עד(, הוא הדין כשחותך 

"המחתך את הירק  את הירקות דק דק לצורך סעודה, לאלתר, מותר, ומה שכתוב

דק דק, חייב משום טוחן", היינו כשחותכו כדי לאוכלו לאחר זמן או למחרת, אבל 

אם חותכו כדי לאוכלו לאלתר, מותר. גם הר"ן כתב כדעת הרשב"א שאפילו חותך 

בשביל כל בני הסעודה, כיון שאוכלים לאלתר, מותר, ובכהאי גוונא אפילו סלק 

 מותר לחתוך.

ופי דעת הרמב"ם שכל שלא חותך כדי לבשלו מותר. וכן ובפרט דחזי לאיצטר

לדעת הרשב"ם והרא"ם שלא חילקו בזה, משמע שדוקא כשחותך כדי לאכול 

לאחר שעה אסור, אבל אם חותכם כדי לאכול מיד, אין הבדל בין סוגי הירקות 
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והכל מותר אפילו דק דק. וכך מסיים הבית יוסף שנראה דלכולי עלמא מותר 

דקות ביותר לאלתר. ומסיים: "ומכל מקום נכון הדבר להזהיר  לחתוך חתיכות

שיחתכום לחתיכות גדולות קצת, ושיאכלו לאלתר, וכל כהאי גוונא נראה דלית 

 ביה בית מיחוש לדברי הכל".

ולמעשה אין אנו יודעים מה הגדר של 'דק דק ממש' ו'חתיכות גדולות קצת', וגם 

, לשון של זהירות, ולכן כתב במאמר מרן הבית יוסף כתב "נכון הדבר להזהיר"

שמה שכתב מרן "נכון להזהיר", זה לרווחא  -להגאון רבי מרדכי כרמי  -מרדכי 

דמילתא, ולכן כתב שנוהגים לחתוך את הסלט דק דק לצורך סעודה לאלתר. גם 

בספר גדולות אלישע כתב שהמנהג להקל  -אב"ד בבגדד  -הגאון רבי אלישע דנגור 

 לו דק דק לצורך אכילה לאלתר. לחתוך ירקות אפי

ולכן מצד מלאכת טוחן אין איסור להשתמש במכשיר ה'סלייסר' שחותך את 

הירקות דק דק, אם חותכים כדי לאכול לאלתר. ואפילו שזה נעשה בכלי, מותר, 

כמו שמותר לחתוך ב'קוצץ ביצים' שהוא כלי המיוחד לכך, )וכן מקלף המיוחד 

ו(, ומקילים בזה שאינו נקרא כלי המיוחד לקלף ירקות שמקילים להשתמש ב

לטחינה, אלא דינו ככלי המיוחד לסעודה, כמו סכין וכיו"ב, ולכן מותר להשתמש 

גם במכשיר ה'סלייסר', שאין זה דרך טחינה. ובבתי חרושת טוחנים עם מכונות 

 מיוחדות לטחינה, ולא ב'סלייסר' הקטן, ולכן מצד טוחן מותר.

 'עובדין דחול'

שזה אסור מצד 'עובדין דחול', שנראה כמלאכה של חול, וכמו שאסרו  יש שטענו

האחרונים לנסוע באופניים בשבת, )לא רק חשמליות שזה ודאי אסור, אלא אפילו 

לא חשמלי(, משום 'עובדין דחול', וכפי שהגדיר המגן אברהם )סי' שטו ס"ק יא( 

'עובדין דחול' אלא בענין 'עובדין דחול' בשם תשובת הרמב"ם, שאין לאסור משום 

בדבר שיש לחוש שיבוא לידי איסור תורה, כגון באופניים שיש לחוש שיטלטלם 

במקום שאין עירוב, או ינפח את הגלגל ויבוא לידי איסור מתקן כלי בשבת, 

ולכאורה לפי"ז גם לענין ה'סלייסר' הרי יכול להגיע לאיסור תורה, אם יעשה כן 

 ן, ויש לאסור משום 'עובדין דחול'.שלא לאלתר אלא כדי לאכול לאחר זמ
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וכן לפי ההגדרה שכתב בספר שש"כ )פרק ו( בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שכל 

מה שמביאים על השולחן לחתוך בו, כמו סכין וכיו"ב, אין בזה משום 'עובדין 

דחול', אלא מה שעושים במטבח, ואם כן לכאורה גם שימוש ב'סלייסר' יהיה אסור 

 ול', כי אין משתמשים עמו בשולחן. משום 'עובדין דח

אולם באמת ישנם הגדרות אחרות בדין 'עובדין דחול', ומצינו להרבה אחרונים 

להסביר מהו 'עובדין דחול'. בתפארת ישראל על המשניות )סוף פרק ז דשבת( כתב 

דבר שדומה קצת לאחד  א.שיש פעולות שאסרו חכמים משום 'עובדין דחול', והם: 

דבר שראו חכמים ברוח קודשם שבקלות יכול לבוא לידי איסור  ב.מט"ל מלאכות. 

תורה, כמו לשרות עשבים לרפואה, שבקלות יכול לידי שחיקת סממנים לרפואה 

דבר שהוא טורח גדול. ובהגדרה זו  ג.ויהיה טוחן, זה אסרו מדין 'עובדין דחול'. 

רח גדול, וכי הסתייע מדברי רש"י )ביצה דף כח(. ולפי הגדרה זו בדבר שהוא טו

 בשימוש ב'סלייסר' יש טורח גדול?! ועל כן אין בזה משום 'עובדין דחול'.

ובספר אורחות חיים )ספינקא, סי' שיד אות ח( בהגהות מהגאון מהרש"ם כתב 

הגדרה חדשה, שאדם שעושה דבר )שאין בו משום מלאכה( בביתו ואין אדם 

אב"ד ציריך שבשוייץ  –ת יעקב רואה, אין בזה משום 'עובדין דחול'. גם בשו"ת חלק

)או"ח סי' קז(, דכל שאינו יכול לבא לידי איסור דאורייתא,  -לפני כארבעים שנה 

ואין בו טורח ולא אוושא מילתא, והיא נעשית לעולם בביתו ולא בבית חרושת, 

ואי אפשר בענין אחר, אין לאסור משום עובדא דחול. וכן הביא בשו"ת משנה 

ונגוואר )ח"ח סי' רכא(. ואם כן הוא הדין גם לענין ה'סלייסר' לאדמו"ר מא –הלכות 

שתמיד משתמשים בו בבית, ואין בו טורח גדול, וגם לא אוושא מילתא, אין בזה 

 מצד 'עובדין דחול'.

גם בשו"ת ציץ אליעזר )ח"ו סי' לד ס"ק לט, חי"ד סי' מט( כתב לענין מוקצה 

צה, אך מצד 'עובדין דחול' ישבור בשבירת קרח בשבת, שאין בזה משום איסור מוק

את הקרח בביתו בצנעא, ומשמע שהכל תלוי בזה, אם עושים את זה בבית חרושת 

או בבית. וגם לפי דבריו מותר להשתמש ב'סלייסר' בשבת ואין בזה משום 'עובדין 

 דחול'.
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מצד איסור טוחן, אם חותכים בתוך חצי שעה סמוך לסעודה, או בתוך  :מסקנאל

ה, זה מקרי לאלתר ומותר, ובאופן זה אין איסור טוחן אפילו אם הסעודה עצמ

חותך דק דק, ומה שכתב הבית יוסף שנכון להיזהר, זה לרווחא דמילתא, וכיון 

שאין אנו בקיאים בגדר 'דק דק', לכן נהגו להקל, ואף שהחיתוך נעשה ע"י כלי 

ו כלי של בית מותר, ודינו כמו סכין וקוצץ ביצים שמותר לחתוך בהם בשבת, ואינ

חרושת שמשתמשים בכמויות. וגם מצד 'עובדין דחול' אין בזה חשש, כיון 

שמשתמשים בזה בבית, ולכן מותר להשתמש במכשיר ה'סלייסר' לחתוך סלט, 

 .בתוך חצי שעה סמוך סעודה

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 ךחינו

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 בנים אנו לה' אלוקינו

הקב"ה פונה אלינו בפתח פרשתנו, בדיבור ישיר, כביכול. הוא מציע לנו בחירה, 

בשקיפות ובבהירות, בין שני מסלולים בחיים, הטוב והרע. הרע מושך ומפתה. 

. לא מתכחשים למציאותו! עיקר קייםאך עובדה, הרע  קורץ אלינו, מרגש ומסקרן.

. התוצאהאלא על  הדרךההתמודדות היא הבחירה בדרך הברוכה! לא תחשוב על 

הקב"ה אינו חוסם ואינו כופה. הוא מציע. משדל. כמעט מתחנן. כאילו 'בגובה 

עיניים' כדבר אב עם בנו. מאפשר 'בחירה', אך 'מגלה' שהבחירה ברע כרוכה 

 מועילה עם בנינו. סגנון שיח ודרך תקשורתבד. התורה מלמדת אותנו בזה במחיר כ

פותח פרשתנו "הלכה, אדם מישראל, מהו שיהא מותר לו לקרות  במדרש רבה

התוכחות בקריות הרבה? כך שנו חכמים, אין מפסיקין בקללות, אלא אחד קורא 

"ח בר גמדא לפי את כולם. ַלְםדּונּו רבותינו, למה אין מפסיקין בקללות? אמר ר

ֹקץ ְבתֹוַכְחתֹו" אל תעש את ס, ְוַאל תָּׁ  שכתוב )משלי ג יא( "מּוַסר ה', ְבַני, ַאל ַתְמאָּׁ

התוכחות קוצין קוצין אלא אחד קורא את כולן". אמנם צריך להוכיח ולהעביר את 

 קללות, אך לא בקריאות חוזרות ונשנות. לא לנדנד.

לשמוע. המדרש ַמְדַריֵכנּו לא להרבות שוב  שירצוחכמת החינוך היא לדבר באופן 

אומרים בבת אחת, ודי. שמיעת בקורת איננה  ושוב בהשמעת הערות, וכשצריך,

נעימה. השומע מחכה שהרגע יחלוף. לפיכך, השתדל שדבריך לא יהיו באזניו 

ובנפשו 'קוצין קוצין'! ברור שיש דברים שחייבים להיאמר, אך החכמה היא באופן 

 ְבַעתּויָּּׁה. האמירה, ואף

בתחילת ספר דברים כי משה רבינו  רש"י' הק'מעולם היו תמוהים בעיני דברי 

מוכיח את ישראל בשנת הארבעים 'סמוך למותו'. וכה כתב "ממי למד? מיעקב, 
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, מפני מה לא הוכחתיך ראובן בנישלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה. אמר, 

. ומפני ד' דברים אין תדבק בעשו אחישלא תניחני ותלך וכל השנים הללו, כדי 

מוכיחין את האדם אלא סמוך למיתה, כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו, ושלא 

יהא חבירו רואהו ומתבייש ממנו וכו'". דברים הללו, שמקורם ב'ספרי', קשים 

להבנה! וכי יעלה על הדעת שראובן, כוחו וראשית אונו של יעקב, יפנה לעשיו אם 

 אך ראובן ינשור? יפרוק עול?? אמנם תוכחה איננה נעימה, מביישת, ישמע תוכחה

 ידבק בעשיו הרשע, סמל הרוע והרשע?

זי"ע. כאשר אב 'מוכיח וחוזר  יוסף צבי דושינסקירבי  מהגה"צפירוש נפלא דרש 

ומכיח', הוא נעשה ְמַעְצֵבן וגורם לבנו לאבד סבלנות. ריבוי התוכחה מבייש 

א למצב בו יאמר לעצמו "שלום עלי נפשי, אין לי כח ומשפיל. הבן עלול לבו

לשמוע את אבא, דיבורו מציק, אלמד איך להסתדר אתו!" ומה עושה? בפני האב 

ובנוכחותו הוא משתדל להיות 'בסדר' לחסוך מעצמו את רגעי ה'קוצין קוצין', אך 

בן  ֻנַתק הקשר הפנימימאחורי גבו עושה ככל העולה על רוחו. אוי מה היה להם! 

דרכו של . הבן מתחיל ַלְחיֹות במרמה, וזו הכוונה 'תדבק בעשיו הרשע', אב לבנו

כלפי יצחק אבינו היה עשיו מכבד ושואל שאלות תורניות, ואילו מאחורי גבו  עשיו!

ירד לדיוטא תחתונה! מזה חשש יעקב, אינו מרבה להוכיח את ראובן כדי "שלא 

 בעשיו אחי" בדרך הרמאות והצביעות!ותדבק  –את מידת 'אמת ליעקב'  –תניחני 

... ַכי ַכֲאֶשר ְיַיֵןר ַאי רבינו ה'שפת אמת' כתב ַדְעתָּׁ ש זי"ע )ליקוטים עקב( עה"פ ְויָּׁ

ין ֶאת ְבנֹו, ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ ְמַיְןֶרךָּׁ "כפי מה שאדם מייסר את בנו כראוי, כך זוכה שמייסר

, ביישוב הדעת 'כראוי'ה יהיה ". חשוב להוכיח, אך בתנאי שזלטוב לואותו משמים 

ובכבוד. נזכור כי 'בקורת' מלשון ביקור. לעולם לא תיכנס לבקר בבית חברך מבלי 

לוודא שהוא נמצא, ושהוא 'מוכן' לקבל אותך. כך הביקורת. ראשית, בדוק את 

המועד ואת ַהְסַניּות. ובעיקר: האם אתה מבקר את הזולת מתוך ְנַקיֹות, כי מעשיו 

 ? לך, למקבל המוסר, או מתוך נגיעה אישית, כי הן מפריעות ולמפריעות 

זי"ע  ה'אמרי חיים'שי' לאוי"ט מוסר מפי רבו  רבי אליעזר דוד פרידמןהגה"ח 

ַחַמן ֶאל ה'שדרש כמין חומר " ָבֵעת על האדם להתפלל לה' שיזכה למצב של  – ָוֶאתְּ
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להגיד דברי תוכחה לבניו  שיכוון את הזמן הראוי והנכון, בו יוכל – ַהַהוא ֵלאֹמר

ולתלמידיו, כדי שיעשו דבריו פירות". ֵעת ַלֲחשֹות ְוֵעת ְלַדֵבר! יהיו לרצון אמרי 

 פינו....

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 יתסרי מי יודע?: שחידה לפרשת ראה

 בהופיעה לראשונה אל תעשו כמותן

 על הרים וגבעות תחת עץ רענן

שו השם ובחירתו  ַדרְּ

 השתתפו ברכישתו

* 

 לא תיכף ומיד בנין בחירה

 קודמות עקירה הכרה והנחה

 היתר איסור והיתר יקדימוהו

 הַעתוי בקץ המקום אשר יבחר תמצאוהו
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* 

ֵשך עד אחרי איסור בישול  ַהמְּ

ֹגש קריאת חג בחו"ל  פְּ

 המדינה שוב ההוראה

 ללמוד לפחוד המטרה

* 

 ד פעמיים בקשיי נשיאהעו

 פדיון לא בכור חילול המצוה

 פעם נוספת כשתם הבכור

 ֶבֱאכֹול בן אהרן כבש עז ושור

* 

 בחג הנישא בראש מועדים

 פעמיים תֹוֶרה על בין הקלעים

 בשלישית העיר לאכילה ַתָבֵחר

ַהָשֵאר  עוד לילה עליך לְּ

* 

 בשמחת קציר ארבעה וארבעה

 מחה ובחגיגת אסיף בו שמונה לש

ֵהָראות בחג ובזמן  אחרונה בְּ

 כאמור במלך רחמן

* 
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פתרון חידת פרשת ראה 'שיתסרי מי יודע?': שש עשרה הופעות לשון 'מקום אשר 

 כאיבחר' בפרשת ראה.

* 

 בהופיעה לראשונה אל תעשו כמותן

ַהָםקֹום י ַאם ֶאל הלשון 'מקום אשר יבחר' מופיעה לראשונה בפסוקים ֹלא ַתֲעשּון ֵכן ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם, כַ 

ַחר ה, )י ֲאֶשר ַיבְּ םָּׁ אתָּׁ שָּׁ ם ְלַשְכנֹו ַתְדְרשּו ּובָּׁ שּום ֶאת ְשמֹו שָּׁ ל ַשְבֵטיֶכם לָּׁ  -ה( המורה -ב, דה' ֱאֹלֵקיֶכם ַמכָּׁ

 שלא נעשה כמו הגויים המוזכרים בפסוקים הקודמים... -לפירושו הראשון של רש"י 

 על הרים וגבעות תחת עץ רענן

ן, ושלא נקטיר לשמים בכל שהקטיר ל ֵעץ ַרֲענָּׁ עֹות ְוַתַחת כָּׁ ַמים ְוַעל ַהְֵּבָּׁ רָּׁ ַרים הָּׁ ו לאלוהיהם ַעל ֶההָּׁ

 מקום, אלא במקום אשר יבחר ה'. 

שו השם ובחירתו  ַדרְּ

 –הרמב"ן מסביר ]כפירושו השני של רש"י[ שלא נעשה להשי"ת כפי שאנו מצווים לעשות לגויי הארץ 

אלא ניתן כבוד להשם ולמזבחו, נדרוש את שמו ואת מקום  –אבד את שמם לנתץ את מזבחותיהם ול

 שכינתו, ושם נקריב את קרבנותינו.

 השתתפו ברכישתו

קֹום ֲאֶשר ַיְבַחר ה' ֱאֹלֵקיֶכם  ֵטיֶכםַהםָּׁ שעל כל השבטים  –לפירוש רש"י בפסוק י"ד  –מורה  ַמָכל ַשבְּ

ד את הגורן מארונה היבוסי גבה הזהב מכל להשתתף ברכישת מקום המקדש, 'הא כיצד כשקנה דו

 השבטים'.

* 

                                                
דש' או 'פרשת 'פרשת בית המק –עקב ריבוי הופעות לשון 'מקום אשר יבחר' בפרשת ראה ניתן לכנותה  כא

הנקראת השנה ע"י בני אשכנז בפרשת  -'וראה בטוב ירושלים'. גם בפסוק בהפטרת שבת ר"ח  –ירושלים', וסימנך 

ש ַלְבֶכם ְוַעְצמֹוֵֹתיֶכם ַכֶדֶשא ַתְפַרְחנָּׁה )ישעיה סו, יד( מוד -ראה הואיל והיא גם נחמת ירושלים  גשת ּוְרַאיֶתם ְושָּׁ

רות על אבני הכותל ראיית ירושלים, כבתפילת נו 'והראנו בבנינה'. מעניין לציין שפסוק זה ]באופן לא מדויק[ חָּׁ

המערבי בכתובת עתיקת יומין מתחת לקשת רובינסון בחלקו הדרומי של הכותל. השערת החוקרים שהכתובת 

בלה ע"י נחרתה בימי שלטון יוליאנוס קיסר ]המכונה 'יוליאנוס הכופר' כי הוא כפר בנצרות אחרי שהיא התק

קונסטנטינוס לדתה הרשמית של האימפריה הרומית[ כשביטל את איסור ישיבת יהודים בירושלים, ואף נתן להם 

 שנה אחרי חורבנו. אך ימי קיסרותו של יוליאנוס קצרו והתכנית לא הצליחה. 300-לבנות מחדש את ביהמ"ק, כ

מורה נבוכים שלושה טעמים לכך. אולי אפשר מקום המקדש אינו כתוב בתורה, ורבינו בחיי מביא בשם הרמב"ם ב

ֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָּׁ  אָּׁ  –לומר עוד טעם לכינוי 'המקום אשר יבחר השם' על דרך דברי רש"י עה"פ )בראשית יב, א( ֶאל הָּׁ

 'לא גלה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו'.

ד:( איתא שהר המוריה נקבע למקום חז"ל אמרו )ספרי ראה י( שהמקום צריך להיקבע על פי נביא, ובגמרא )זבחים נ

ם את הירדן לארץ ישראל  ְברָּׁ המקדש ע"פ שמואל הנביא. והנה אם נמנה את מנהיגי ישראל ושופטיו נמצא ֶשֵםעָּׁ

 - 1הכשרה למקדש היה שמואל הנביא המנהיג הששה עשר, כמנין הופעות 'מקום אשר יבחר' בפרשת ראה. ]

 - 8אבימלך,  - 7גדעון,  - 6דבורה הנביאה,  - 5שמגר בן ענת,  - 4אהוד בן גרא,  - 3עתניאל בן קנז,  - 2יהושע בן נון, 

 – 14אילון הזבולוני,  – 13עבדון הפרעתוני,  - 12אבצן,  - 11יפתח הגלעדי,  - 10יאיר הגלעדי,  - 9תולע בן פואה, 

 שמואל הנביא.[  – 16עלי הכהן,  – 15שמשון הגבור, 
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 לא תיכף ומיד בנין בחירה

 קודמות עקירה הכרה והנחה

לשון 'מקום אשר יבחר' מופיעה שנית בפסוקים 

ֶרץ ֲאֶשר ה אָּׁ ' ֱאֹלֵקיֶכם ַוֲעַבְרֶתם ֶאת ַהַיְרֵדן ַויַשְבֶתם בָּׁ

ל ֹאְיבֵ  ֶכם ַמכָּׁ ַביב ַמְנַחיל ֶאְתֶכם ְוֵהַניַח לָּׁ יֶכם ַמןָּׁ

יָּׁה  ַחרַויַשְבֶתם ֶבַטח, ְוהָּׁ ה' ֱאֹלֵקיֶכם  ַהָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ

ם, )שם, י ָהָיהיא( ורש"י מפרש -בֹו ְלַשֵכן ְשמֹו שָּׁ  וְּ

קֹום ֲאֶשר ַיְבַחר ה' ֱאֹלֵקיֶכם  'ְבנּו לכם בית הבחירה בירושלים', ושחובה זו אינה מיד בכניסתם לארץ  –ַהםָּׁ

חר כיבוש ]עקירת שבעה עממין[ וחילוק ]הכרת כל אחד את חלקו[ ומנוחה מן הכנענים אשר אלא 'לא

 הניח ה' לנסות בם את ישראל ]הנחה[ ואין זו אלא בימי דוד'. 

 היתר איסור והיתר יקדימוהו

ֹנַכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם וגו' מלמד שמשבאו לירושלי ל ֲאֶשר אָּׁ ַביאּו ֵאת כָּׁ ה תָּׁ םָּׁ ם נאסרו המשך הפסוק, שָּׁ

הבמות, וכמבואר ברש"י זה איסור חדש מלבד האיסור משבאו לשילה. נמצא שלבנין בית המקדש קדמו 

 משחרבה שילה.  והיתרבמות משבאו לשילה,  איסורבמות לפני ביאתם לשילה,  היתר

 הַעתוי בקץ המקום אשר יבחר תמצאוהו

קוֹ  עיתוי בנין בית המקדש, לאחר ארבע מאות  [ מרומז440]מ+ר+ר= רַיְבחַ  רֲאשֶ  םבסופי תיבות ַהםָּׁ

 .כבוארבעים שנה מדברי משה רבינו כאן

* 

 יליד הארץ ידיד השם

ַריֵבם  הוא האחד בנחלתו ַהקְּ

ַחרבשלישית, בפסוק ַכי ַאם  , )שם, יד( ופירש ר ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ ם ַתֲעֶלה ֹעֹלֶתיךָּׁ ֶטיךָּׁ שָּׁ ש"י ה' ְבַאַחד ְשבָּׁ

ם כד, והנקרא 'ידיד השם'כגו של בנימין', אשר זה שמו בגלל שנולד בארץ ישראלבחלק -'באחד שבטיך  , שָּׁ

.  ַתֲעֶלה ֹעֹלֶתיךָּׁ

 ברם בהופעה רביעית הוראתה אחרת

 כל העיר לפניו כולה נבחרת

ְנךָּׁ ְוַתירְש  ֶריךָּׁ ַמְעַשר ְדגָּׁ ךָּׁ אך בהופעה הרביעית של 'מקום אשר יבחר' בפסוק ֹלא תּוַכל ֶלֱאֹכל ַבְשעָּׁ

, ַכי ַאם ַלְפֵני ה ֶריךָּׁ ֲאֶשר ַתֹדר ְוַנְדֹבֶתיךָּׁ ּוְתרּוַמת יֶָּׁדךָּׁ ל ְנדָּׁ ְרךָּׁ ְוֹצאֶנךָּׁ ְוכָּׁ ֶרךָּׁ ּוְבֹכֹרת ְבקָּׁ ' ֱאֹלֶקיךָּׁ ֹתאֲכֶלמּו ְוַיְצהָּׁ

                                                
ְרַביַעית ְבֹחֶדש ַזו הַוְיַהי ַבְשמֹוַֹנים שָּׁ  כב נָּׁה הָּׁ ֵאל ֵמֶאֶרץ ַמְצַרַים ַבשָּׁ נָּׁה ְלֵצאת ְבֵני ַיְשרָּׁ ַני ּוא ַהֹחֶדש ַהֵש נָּׁה ְוַאְרַבע ֵמאֹוֹת שָּׁ

ֵאל ַוַיֶבן ַהַבַית ַלה' )מ"א ו, א(  ַלְמֹלְך ְשֹלֹמה ַעל ַיְשרָּׁ
 רש"י בראשית לה, יח. כג
 דברים לג, יב. כד



 

 פועמ'  -אספקלריא 

 

ַחר , יח( אין הוראת 'במקום אשר יבחר' בית המקדש, אלא ירושלים-ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ בֹו, )שם, יז ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ

קֹום ֲאֶשר ַיְבַחר ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ בֹו. ]נבחרת[ , ]לפניו[ וכולה מָּׁ  אשר כולה ַלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ

  

 במצות שחיטה עוד הופעה

ַחרהופעה נוספת בפסוק ַכי ַיְרַחק ַמְםךָּׁ  ְרךָּׁ ּו ַהָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ ם ְוזַָּׁבְחתָּׁ ַמְבקָּׁ שּום ְשמֹו שָּׁ ַמֹעאְנךָּׁ ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ לָּׁ

,אֲ   ֶשר נַָּׁתן ה' ְלךָּׁ ַכֲאֶשר ַצַּויַתךָּׁ )שם, כא(, אשר בו כתובה מצות שחיטה בתיבה ְוזַָּׁבְחתָּׁ

ָנָיה  בתושב"כ לתושב"ע ַהפְּ

 בתיבות ְוזַָּׁבְחתָּׁ ... ַכֲאֶשר ַצַּויַתךָּׁ יש הפניה בתורה שבכתב לתורה שבעל פה.

 בריחוק הותרה רק של תאוה

 חוץ למקדש, רק בשר חולין ]תאוה[, פסוק זה התיר לשחוט בריחוק מקום, מ

 ָשא וֹבא בנדר ונדבה

אתָּׁ ֶאל  א ּובָּׁ ַחראבל בהמות קדשים, ַתנָּׁ  ה'.  )שם, כו( ַהָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ

* 

ֵשך עד אחרי איסור בישול  ַהמְּ

ֹגש קריאת חג בחו"ל  פְּ

 -, כא( ותפגוש בפרשת 'עשר תעשר' ַהְמֵשך בקריאת פרשת ראה עד אחרי ֹלא ְתַבֵשל ְֵַּדי ַבֲחֵלב ַאםֹו )יד

 -, באחרון של פסח, ביום טוב שני של שבועות ובשמיני עצרת כההנקראת בחוץ לארץ בשלוש הרגלים

 המדינה שוב ההוראה

נָּׁה, נָּׁה שָּׁ ֶדה שָּׁ ל ְתבּוַאת ַזְרֶעךָּׁ ַהֹיֵצא ַהנָּׁ ַכְלתָּׁ ַלפְ  בה כתובה מצות מעשר שני, ַעֵנר ְתַעֵנר ֵאת כָּׁ ֵני ה' ְואָּׁ

ַחרֱאֹלֶקיךָּׁ  ֶרךָּׁ )שם, כב ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ ְנךָּׁ ַתירְשךָּׁ ְוַיְצהָּׁ ם ַמְעַשר ְדגָּׁ קֹום -ְלַשֵכן ְשמֹו שָּׁ כג(, ושוב, כוונת ַבםָּׁ

 ,כוירושלים, הנקראת 'מדינה' במשניות רבות –ֲאֶשר ַיְבַחר 

 ללמוד לפחוד המטרה

ל ַהיַָּׁמים.והמטרה מפורשת בהמשך הפסוק, ְלַמַען ַת  ה ֶאת ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ כָּׁ  ְלַמד ְלַיְראָּׁ

* 

 

 

                                                
מ'עשר תעשר' רק כאשר חל החג בשבת, אך כאשר חל בימי השבוע מתחילה הקריאה ב'כל הקריאה מתחילה  כה

הבכור'. אך בשמיני עצרת מתחילה הקריאה ב'עשר תעשר' גם כשחל בימי השבוע, לפי שהוא זמן אסיפה ומתנות 

 עניים. )טור או"ח תרס"ח(
 עיין רש"י ר"ה כט: ד"ה אבל לא במדינה; סוכה מא. ד"ה במדינה. כו



 

 פזעמ'  -אספקלריא 

 

 עוד פעמיים בקשיי נשיאה

לשון 'מקום אשר יבחר' מופיעה עוד פעמיים כאשר ַיְרֶבה ַמְםךָּׁ ַהֶדֶרְך ַכי ֹלא תּוַכל ְשֵאתֹו ]קשיי 

 נשיאה[...

 פדיון לא בכור חילול המצוה

ַחרק ַמְםךָּׁ במצות פדיון או חילול מעשר שני. ַכי ַיְרחַ  ם ַכי ְיבָּׁ  ַהָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ שּום ְשמֹו שָּׁ ֶרְכךָּׁ ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ לָּׁ

ַלְכתָּׁ ֶאל  ֶסף ְוַצְרתָּׁ ַהֶכֶסף ְביְָּׁדךָּׁ ְוהָּׁ ה ַבכָּׁ , ְונַָּׁתתָּׁ ַחרה' ֱאֹלֶקיךָּׁ  כה(-ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ בֹו. )שם, כד ַהָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ

* 

 פעם נוספת כשתם הבכור

 אהרן כבש ֵעז ושורֶבֱאכֹול בן 

ופעם נוספת בבכור תם של בהמה טהורה, שהוא קדוש למזבח וניתן לכהן, האוכל את בשרו בירושלים, 

ר ַתְקַדיש ַלה' ֱאֹלֶקיךָּׁ ֹלא ַתֲעֹבד ַבְבֹכר שוֹ  ְרךָּׁ ּוְבֹצאְנךָּׁ ַהזָּׁכָּׁ ל ַהְבכֹור ֲאֶשר ַיּוֵָּׁלד ַבְבקָּׁ ֹגז ככתוב, כָּׁ ֶרךָּׁ ְוֹלא תָּׁ

נָּׁה ְבכֹור ֹצא נָּׁה ְבשָּׁ , ַלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ ֹתאֲכֶלמּו שָּׁ ַחרֶנךָּׁ . )טו, כ( ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ ה ּוֵביֶתךָּׁ  ה' ַאתָּׁ

* 

 בחג הנישא בראש מועדים

ל מֹוֲעדֹות ַנֵנאתָּׁ ֶסַסח, -'ואמרתם זבח פסח'  כזבפיוט -לגבי חג הפסח, עליו נאמר   ְבֹראש כָּׁ

 פעמיים תֹוֶרה על בין הקלעים

בשתי הופעותיה הראשונות, לגבי הקרבת הפסח, מורה לשון 'מקום אשר יבחר' על בית המקדש ]בין 

ר  קָּׁ ַחרהקלעים[. בפסוק ְוזַָּׁבְחתָּׁ ֶסַסח ַלה' ֱאֹלֶקיךָּׁ ֹצאן ּובָּׁ ם )טז, ב( ובפסוק ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ ַכי  ה' ְלַשֵכן ְשמֹו שָּׁ

ַחר ַאם ֶאל  ם ַתְזַבח ֶאת ַהֶסַסח )שם, ו(.ה' אֱ ַהָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ  ֹלֶקיךָּׁ ְלַשֵכן ְשמֹו שָּׁ

 בשלישית העיר לאכילה ַתָבֵחר

ַכְלתָּׁ  ַחרובהופעה השלישית, לגבי אכילת הפסח, ּוַבַשְלתָּׁ ְואָּׁ ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ בֹו )שם, ז( היינו  ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ

 ירושלים, העיר הנבחרת,

ַהָשאֵ   רעוד לילה עליך לְּ

, אנו למדים שקרבן פסח טעון לינה, כמפורש ברש"י,  ֶליךָּׁ ַלְכתָּׁ ְלֹאהָּׁ ַניתָּׁ ַבֹבֶקר ְוהָּׁ ומהמשך הפסוק, ּופָּׁ

 לבקרו של שני מלמד שטעון לינה לילה של מוצאי יו"ט. -ופנית בבקר

* 

 

 

                                                
 קדושת יו"ט שני של פסח, ובהגדש"פ.ב כז



 

 פחעמ'  -אספקלריא 

 

 בשמחת קציר ארבעה וארבעה

ַמְחתָּׁ ַלְפֵני ה' ֱאֹלקֶ  ֶתךָּׁ ְוַהֵלוַ לגבי חג השבועות ]חג הקציר[ כתוב ְושָּׁ ה ּוַבְנךָּׁ ּוַבֶתךָּׁ ְוַעְבְדךָּׁ ַוֲאמָּׁ י ֲאֶשר יךָּׁ ַאתָּׁ

נָּׁה ֲאֶשר ְבַקְרֶבךָּׁ  ַאְלמָּׁ ֶריךָּׁ ְוַהֵֵּר ְוַהיָּׁתֹום ְוהָּׁ ַחרַבְשעָּׁ ם )שם, יא( ו ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ כפי ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ ְלַשֵכן ְשמֹו שָּׁ

, בנך ובתך ועבדך ואמתך, רבעה שלי כנגד ארבעה שלךא -שפירש רש"י, והלוי והגר והיתום והאלמנה 

 אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך. 

 ובחגיגת אסיף בו שמונה לשמחה

ֹחג ַלה כחבחג הסוכות ]חג האסיף[ אשר עליו שנינו ה ְשמֹונָּׁה, כתוב ַשְבַעת יַָּׁמים תָּׁ ' ֱאֹלֶקיךָּׁ ַהַהֵלל ְוַהַנְמחָּׁ

ַחר  )שם, טו(. כטה' ַבָםקֹום ֲאֶשר ַיבְּ

* 

ֵהָראות בחג ובזמן  אחרונה בְּ

 כאמור במלך רחמן

כאמור  –והפעם האחרונה, השיתסרי, מופיע 'מקום אשר יבחר' בפרשת ראה במצות ראיה ברגלים 

ל ְזכּוְרךָּׁ ֶאת ְסֵני ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ  –בתפילת 'מלך רחמן'  ֶאה כָּׁ נָּׁה ֵירָּׁ ַמים ַבשָּׁ לֹוש ְסעָּׁ ֹום ֲאֶשר ַבָםקככתוב בתורתך שָּׁ

ָחר ם, ַאיש ְכַמְתַנת יָּׁדֹו כְ  ַיבְּ ֶאה ֶאת ְסֵני ה' ֵריקָּׁ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻןכֹות ְוֹלא ֵירָּׁ ַבְרַכת ה' ְבַחג ַהַםעֹות ּוְבַחג ַהשָּׁ

ְך.  ֱאֹלֶקיךָּׁ ֲאֶשר נַָּׁתן לָּׁ

 shachal@okmail.co.il לתגובות: הרב משה ברחבוים

 

 

                                                
 סוכה ד, א. כח
קֹוֹם ֲאֶשר ַיְבַחר ה' ֱאֹלֶקיךָּׁ  כט מֹוֹ ָשםהנה בפסח ובשבועות כתוב ַבםָּׁ ַשֵכן שְּ קֹוֹם ֲאֶשר לְּ , אך בחג הסוכות כתוב רק ַבםָּׁ

ם. ושמעתי בשם הגאון רבי יצחק הוטנר זצ ַיְבַחר ה', ולא מוזכר "ל, שבחג הסוכות, בו לכל בן ישראל ְלַשֵכן ְשמֹוֹ שָּׁ

 יש סוכה בגגו או בחצרו, 'לשכן שמו שם' אינו מאפיין דוקא את בית המקדש...!
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 סיפור

 ים וינשטוק סיפור / הרב חנוך חי

 האגזור מיתה על עצמי? 

מתח רב שרר בבית המדרש המרכזי של וורשה, עשרות רבות של צורבים, מטובי 

-העילויים של וורשה, עמדו פעורי פה מול האברך הצעיר ר' שלמה'לה אייגר בן ה

חתנו של ראש הגבירים ר' ישראל הירשזון שעמד במרכז האולם, כשהוא מוליך  25

 פינתו בנתיבי הים הסוערים, בסוגיא המפרכת "יש בגר בקבר". ביד בוטחת את ס

תילי תילים של קושיות נערמו, בזה אחר זה, על הגמ' ושיטות הראשונים. נראה 

היה כאלו אין מוצא, הכל תמוה קשה ובלתי מובן. הצורבים אמנם ניסו את ידיהם 

את הערפילים. בהבהרת העניינים, סברות חזקות ובנויות נזרקו מפיהם, כדי לפזר 

 ברם רב החובל הוכיח לכל הנאספים שעדיין אין שבילי הים נהירים להם. 

לאחר שכולם נוכחו לראות כי הספינה עומדת לעלות על שרטון, החל כוחו 

הגדול של רב החובל להתגלות, בעת שפילס דרך בין כל המכשולים הרבים, 

זה, האור החל  והתווה דרך חדשה, בה החלו כל המכשולים להעלם בזה אחר

 להפציע במנהרה החשוכה. 

והנה לפתע בעומק הריתחא דאורייתא, נכנסו שני אדונים הדורים בלבושם, ניכר 

היה עליהם כי הם שייכים לבית המלוכה, עניין חשוב להם לדבר עם ר' שלמה, ר' 

שלמה ביקש את סליחת התלמידים והסתודד עמם שעה ארוכה, לפי מבע פניהם 

 ונו עמו דברים בתחומים עמוקים שהצריכו את כל הריכוז. נראה היה שניד

לאחר שתמה השיחה חזר ר' שלמה אל מרכז הסוגיא, אל תוך עומק העיון, בלי 

הפרש של רגע, בשזירה של היסוד בו היו צריכים להתיישב עשרות התמיהות, 

לשומעים נראה היה כאלו הוא קורא מתוך הכתב, וכך יכול הוא להמשיך מאותה 

קה בה קטע את הפלפול. ההפרעה הבלתי צפויה לא נתנה את אותותיה בר' פיס

 שלמה.
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התלמידים נותרו משתאים ומשתוממים מהפלא שהתרחש לנגד עיניהם, 

כסבורים היו שאולי סוגיא זו מונחת היטב במוחו הכביר של העילוי הצעיר. אך לא 

ת שתלמודו נקטע עובר זמן רב ותופעה זו חוזרת על עצמה, פעם אחר פעם, כל אימ

על ידי רבי המלוכה. לא הייתה לזה השפעה על מהלך השיעור, ר' שלמה חזר 

 לעומק העיון מהנקודה בה פסק בלי שיוצרך לסדר את הדברים מחדש. 

כל אימת שניסו התלמידים לתהות על התופעה הזאת, השיאם ר' שלמה 

יה[ שבפיו מהנושא בחכמה, הוא לא ראה בזה שום חכמה מיוחדת, התימה ]התמ

הייתה, איך אפשר אחרת? הוא אמר זאת בטבעיות רבה ובענוות חן, עד שבושו 

 התלמידים שוב לשאלו. 

עוברים ימים ושנים, ורבה של וורשה הגאון רבי חיים דוידזון זצ"ל נקלע לשיעור 

 שכזה, התפעם הגאון מאד והכריז "לית דין בר איניש". 

צמצום המחשבה, לשמור על החיבור אמור לי ר' שלמה היקר, מהיכן לך כוח 

לסוגיא גם אחרי ניתוק כביכול ממנה, בגין עניין של מסחר או שתדלנות. איך 

 אפשר לחזור בו ברגע תיכף לסוגיא, כאלו מעולם לא נותקת משם? הפציר. 

 "תורה היא וללמוד אני צריך" סיים את דבריו במשנה תוקף.

שראה את תקיפותו של רב העיר ר' שלמה לא חש בנוח לחשוף את הסוד, אבל כ

 ניאות לספר.

*** 

[ בעת שדובר בו נכבדות עם בתו של הגביר האדיר 15צעיר לימים היה ר' שלמה ]

ר' ישראל הירשזון. כבר באותם ימים נחשב לגאון עצום ששבילי הש"ס נהירים לו 

היטב. הצעות רבות הגיעו אל בית אביו, הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל רבה של 

יר פוזנא, ובהם הצעות מופלגות, והצד השוה שבהן נתינת יד חופשית לעילוי הע

הצעיר לפרוח בתורה. אך מכל ההצעות נראתה הצעת הגביר ר' ישראל הטובה 

והנכונה שבהן. מאידך היה בית ר' ישראל פתוח לרבי המלוכה ושועי ארץ, חשש 

ינסו לערבו בכל מיני ר' עקיבא שמא חלילה וחס יגיע בנו לידי ביטול תורה, בעת ש
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עניינים. קודם שיצאו לחופה קרא לבנו החתן ואמר לו, דע לך שלמה יקירי, כי 

במשך השנים בהם אתה סמוך לשולחן חמיך יגיעו אליך כל מיני נושאים ועניינים 

חשובים, מהם ענייני ציבור, ומהם ענייני מסחר. והיות ויודע אני כי לבבך שלם עם 

תורתו באמת, על כן מברך אני אותך, שכל אימת שיגיע ה' אלוקיך ודבק אתה ב

עניין שאמור להוציאך מהלימוד, שלא יהיה בכוחו למנעך מעומק העיון. וברגע 

 שתצטרך לשוב לסוגיא בה היית שקוע תחזור אליה תיכף ומיד. 

זכות אבא הצדיק עזרה שב"ה לא היה בכל המניעות הללו להסיר את ליבי 

  ' שלמה בענוות חן.מהתורה הקדושה, סיים ר

*** 

זכה ר' שלמה שרוב ימיו היה פנוי מכל עסק ציבורי, וראשו ורובו היה מונח בש"ס 

ובפוסקים. בד בבד עם הרבצת התורה לעשרות רבות של תלמידים, הייתה לו 

חברותא מופלאה עם אחד מגאוני הזמן, רבי שלמה זלמן ליפשיץ זצ"ל ]בעל 

 ביחד בהתמדה עצומה. ה"חמדת שלמה"[ מסכתות רבות שנו 

עוברים ימים ור' שלמה החל לנהל עסק גדול של קבלנות בתים ]נדל"ן[, בעזרת 

קשריו המסועפים של חמיו, בהיותו "טוב עין" החליט להכניס את חברו ר' שלמה 

זלמן לשותפות. תנאי כפול ומכופל התנה עמו, שלא יהיה להם שיח ושיג בשום 

ם בעת שמתעסקים במסחר יהיה ראשם ורובם נושא מסחרי בעת שהם לומדים, וג

בסוגיא. וכך התמשכה לה החברותא בין חזקת הבתים והמוכר את הספינה, סולם 

מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. וכך גם עם הסתעפות העסקים לא היה 

 בטרדות הזמן להסיח דעתם מהעיקר.

ן איך יתכן הייתה הצלחתם לצנינים בעיני כמה סוחרים מתחרים, שלא יכלו להבי

בזמן כה מועט בהם הם משקיעים את ראשם במסחר להגיע להצלחה כה רבה. לא 

יתכן הדבר בלי לרמות את הרשויות ברישומי הפנקסים, הייתה מסקנתם ברורה. 

יד מרושעת השתלחה ברישומי הפנקסים, וכך זויפו להן הרשימות ונשלחו אל 

 פקידי הרשות. 
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וך חיפוש אחר ספרי החשבונות. אי שוטרי חרש נשלחו אל בית המסחר, ת

התאמות בין הספרים שנמצאו, לרישומים שהיו בידי השוטרים הביא למעצרם. 

העיר וורשה רעשה וגעשה על מאסר שני הצדיקים, שתדלנויות רבות נעשו עד 

 שהוצאו לביתם.

תביעה למשפט פלילי הוגשה נגד שני השותפים. תוך פיזור ערפל רב כדי למנוע 

ם להתארגן ולהגן על עצמם. טיפין טיפין החלו ידיעות לזרום על בעד השותפי

משפט חמור ביותר העומד להיחרץ כנגד שניהם. ממשלת פולין מחמירה הייתה 

על העלמות מס, עד כדי חריצת עונש מוות, ככל שהבגידה חמורה יותר, העונש 

ניצל את חמור יותר. לשונות רעות ידעו כבר לחרוץ עונש מוות לר' שלמה אייגר ש

מעמדו הבכיר של חמיו עם השלטונות, ומאסר עם עבודות פרך, עבור השותף 

 הזעיר הרב שלמה זלמן ליפשיץ. 

חודשיים חוצצים בינם לבין המשפט, ובינתיים יושבים שני השותפים ולומדים. 

נאסר עליהם לעת עתה להתעסק במסחרם, כדי למנוע מהם לטשטש ראיות. וכך 

תורה מבקר ועד ערב. בכל שעות הלימוד לא הוסחה  שקועים היו באוהלה של

דעתם מהלימוד. רק בין לבין התעסקו בשאלה העתידית. במעט הזמן ישבו ושקלו 

את כל הטיעונים האפשריים, כולל שיחות עם פרקליטים בעלי עמדה בכירה, אך 

נראה כי הישועה רחוקה מהם. כל טיעון שהועלה ונבדק נמצא כחסר סיכוי. נראה 

 כי החבל חלילה נכרך על צווארם.היה 

עד לערב יום המשפט, לא נראה המתח על שניהם. בטוחים היו בסייעתא דשמיא 

 שלא תעזבם. וכך שקועים היו בלימוד עד לחצות ליל. 

בעת יציאתם מבית המדרש ישבו ב"פוליש" בניסיון אחרון למצוא טיעון צודק 

ברם גם עתה חשים שניהם כהגנה למשפט החמור העומד חלילה להיחרץ עליהם. 

 רחמים.  כי נמצאים הם במבוך סתום, כביכול ננעלו שערי

כדאי שנלך לישון עתה, כדי שראשנו יהיה צלול, אפשר שבטרם יחל המשפט 

נמצא את הטיעון הנכון להוכיח את חפותנו, הפטיר ר' שלמה זלמן לר' שלמה, 

 בעת שנפרדו לדרכם.
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*** 

עצמו, היתכן שזה היום האחרון כאן? אמירת ר' שלמה זלמן הלך לביתו וחשב ל

"קריאת שמע על המיטה" נאמרה בקול נשבר, תוך פשפוש במעשיו וצידוק הדין. 

לאחר מיכן ניסה לתת מעט תנומה לעפעפיו, כדי שראשו יהיה מעט רענן לקראת 

 הדין, אלא שהשינה ממנו והלאה. 

שר להסיח דעת מחשבות רבות מנסרות במוחו, אם לא עכשיו אימתי? איך אפ

מלמצוא טיעון הגון, על מי תשליך יהבך, אם לא תעשה את מעט ההשתדלות 

הנכונה? אין כאן חסרון במידת "אמונה וביטחון" אם מנסים להפך בטענות, זו היא 

חובת ההשתדלות, וחייב כל אחד לעשות את המיטב שבידיו, אסור לסמוך על 

  ניסים או על אחרים.

ך על משכבו, תוך שהוא סוקר את כל הצדדים וכך קרוב לשעתיים התהפ

האפשריים. והנה לפתע הפציע אור גדול. כיוון מחשבה מדהים נפל במוחו, מה 

שהפריך את כל הראיות שנטוו אחת לאחת. מרגע לרגע התבהרה התמונה, היו 

 כעת דברים של ממש כדי להפריך את העלילה. 

יתברך, שחננו בעצה טובה  בשמחה קם ממיטתו, ויצא בריקוד הודיה שמח לבורא

 ברגע האחרון. איייי ב"ה ישועת ה' קרובה לבוא.

לפתע נפלה במחשבתו, ומה עם החברותא ר' שלמה? האם זה בסדר שרק אני 

עומד ושמח בעוד שיתכן שהוא עדיין שרוי בצער?! הצצה חטופה על מורה השעות 

לנקר שתלה על הקיר גילה שהשעה קרובה לעמוד השחר. ספק הלכתי החל 

במוחו, האם מן הדין לרוץ כעת או להמתין עד שיאיר השחר? מי יודע, אולי ר' 

 שלמה נם את שנתו, ויש בזה חשש גזל שינה. 

ככל שהפך בדברים חש שעליו להיות איש בשורה לידידו הטוב, הרי קרוב לודאי 

שגם ר' שלמה לא נתן שינה לעיניו, ואין מצוה גדולה יותר מלהיות מבשר טוב. 

א תאמר שגם הוא מצא פיתרון. אם כן ממ"נ, כדאי להקדים לשמוע זאת, אם זו שמ
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אותה דרך הרי לך הוכחה חותכת לאמיתות הטענה, ואם זו דרך אחרת, טובים 

 השתיים מן האחת, ואם העלטה שוררת ישוב לביתו.

כשהתקרב לביתו של ר' שלמה ראה שאכן האור דולק בחדרו. הוא הקיש על 

ת, לאחר המתנה של מספר רגעים נכנס לחדרו, ברם לתדהמתו דלת ביתו בעדינו

הרבה רואה הוא את ר' שלמה יושב בשלווה רבה ליד שולחנו וגורס את משנתו 

בעיון, ספרים רבים נערמים על השולחן, דומה שעתה מכין את השיעור העומד 

 להתקיים בבקר.

את המשפט ר' שלמה זלמן אינו יכול לכבוש את התפעלותו. ר' שלמה השכחת 

הקשה שעומד להתקיים בעוד מספר שעות?! הרי גורלות של חיים ומוות יחרצו 

  בהם.

 לא שכחתי לרגע קט את המשפט, עונה ר' שלמה בשלוות הנפש.

אז מאיפה תעצומות הנפש? איך ניתן לרכז ולצמצם את המחשבות כשחרב חדה 

 מונחת על הצוואר? לא מצליח החברותא לרדת לעומק דעתו.

תה אומר שחיים ומוות נחרצים, ואז....תינח אם הייתי מוצא דרך להציל מחר א

את עצמי הייתי מנסה להפך שוב ושוב, אבל כבר נוכחנו שדרך עוד לא נמצאת, 

ובינתיים אבטל תורה ואאבד את עולמי???? ותוך כדי, הוא מוציא את הרמב"ם 

חכמה ומבקשיה מהארון ומצביע על ההלכה ]פ"ז מהלכות רוצח ה"א[ "חיי בעלי ה

כמיתה חשובין". אם לא אשב ואלמד כרגע, גוזר אני על עצמי כעת  -בלא תלמוד 

 מוות. 

ר' שלמה זלמן אמר אחרי כן, כי למד באותו זמן פרק מאלף ביותר, מהי חיות 

ומהי מיתה. לא היה כל צורך לבשר לר' שלמה את הבשורה המשמחת. אחרי 

 לרייתו המאירה של חברו ומורו.קפמד את ההשגה של "חיים ומוות" באסשל

גילה את אוזנו של חברו כי יש לו טיעונים  רק כשהגיעו לשערי בית המשפט

 חזקים כדי להפריך את דברי המשטינים.



 

 צהעמ'  -אספקלריא 

 

"וכי לא אמרתי לך כי חיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובין? 

 כיון שדבקנו בתורה ממילא זכינו שוב במתת חיים". 

 ח. שפירא שמסר את סיפור זה(.יישר כח לרב )


