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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו .............................. ח"תשע וישב לפרשת אספקלריא

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

 ו ............................... .ישראל בארץ ושתלו ה"הקב שנטלו – שתול כעץ והיה

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

 ט............................................................................................... 'אבות אהל'ו

 ט ........................ "לחבירו היזק לגרום יכול בחירה בעל אם" ח"האוה בדברי

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 יב................................................................................. צבי באר ס"מח, ב"בב

 יב ............................................................................................ ראובן תשובת

 טו ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 טו............................................................... החיים מאורעות על הנכון המבט

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

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

 יז ................................. "ההפטרה ושמיעת בקריאת הראויה ההנהגה" בענין

 ס"מח(, שמש בית) שלום שערי צ"ביד ד"אב, שפירא פינחס הרב/  שפירתא הלכתא

 כ .................................................................................. ח"ו שלום בריתי ת"שו

 שבע באר שבין במקטע' ישראל רכבת' של הרכבת בפסי נסיעה איסור

 כ ...................................................................................................... לדימונה

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

 כה........................................................................................................ ועוד

 כה .................................... ?מיתתו פני על יוסף שבי את יהודה העדיף מדוע

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

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

 כז .................................................................................................... באלעד

 דשמיא סייעתא לו יהיה כן, לתפילה יום יום להשכים האדם זריזות כפי

 כז ......................................................................................... הרע היצר לנצח

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

 כט .................................................................................................... סופרים

 כט ..................... הוא היכן שנים ושתים עשרים ליעקב יוסף הודיע לא מדוע
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 לב ................... ת"עה' מפנינים יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

 לב ................................................ לו דומה שלו איקונין זיו שהיה - זקונים בן

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

???עשיו נגד מאוד שהשתדל יעקב לעומת הביטחון במידת יוסף טעה במה

 לד ................................................................................................................. 

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

 לו ............................................................ היצר מתקיפות לינצל נפלא סגולה

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

 לט ....................................................................................................... 'חיים

 לט ....................................................................................... הפתאומי הפועל

 מב ................ חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 מב .................................................................................... לכלוך דרך צביעה

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

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

 מה ................................................................... "הבנים בין ישנה אל לעולם"

 מח ............... (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 מח ........................................................... ההקדשות על התורם שם הנצחת

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 נג ................................................................................. ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 נג ............................................................................. יוסף של רוגזו עליו קפץ

 נה ...................... מ"חו על צדקך משפטי ס"במ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 נה ............................................ חלומות דברי פ"ע ממון להוציא אפשר האם

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

 נח .................................................. "מצליח איש" והוא, האסורים בבית עבד

 ס............... (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 ס ............................................................................ ליעקב יוסף כתנת שילוח

 שערי" כולל ראש, ף"הרי דכפר רב, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 סב ................................. ס"ועו, הגט משפט, המוסר ע"שו ס"ומח, ציון תל" הלכה

 סב .......................................................................... האפשרית הדביקות שיא

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

 סו............................................. "החלומות בעל" – הזה העולם וצרכי תפילה
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 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 סט ........................................................................................... ועוד' אחרונים

 סט........................................... "בלילה יחידי יצא שלא חכם לתלמיד מכאן"

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

 עד .................................................................................. הרע לשון עוון קשה

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

 עו ........................................................................... חלומותיו יהיו מה ונראה

 פ ......................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 פ ....................................... הקדושים האחים שבח –' לשלום דברו יכלו ולא'

 

 פב .. יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 פב .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 אחר) בשבת וריקוד כפיים מחיאת בענין, מישקין י"לגרא הרב תשובת

 פב ........ (ז"תשע תרומה לפרשת באספקלריא שפורסם' ההלכה פינת' מאמר

 

 פו .................................................................. חינוך

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

 פו ................................................................................. ?משיח של אורו היכן

 

 פט ................................................................ חידות

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

 פט ....................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"פירש לקוטי

 פט ................................................................................ וישב בפרשת שאלות

 פט ................................................ (ח, ג -ו, ב עמוס) וישב דאפטרתא חדוותא

 פט ........................................................................ וישלח' חדוותא'ל תשובות

 צב ........................................ (א עובדיה) וישלח דאפטרתא חדוותא תשובות
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 צג .................................................................. סיפור

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

 צג ...................................................................... שקוימה א"המהרש הבטחת

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

 צח .......................................................................................... ויינשטוק חיים

 צח .................................................................... !הגדול ההצלה נס - ג"י פרק
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 תשע"חב שוילפרשת  אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 קלארישראל אברהם 

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

 קב"ה ושתלו בארץ ישראל. ו השנטל –והיה כעץ שתול 

חז"ל דורשים את מזמור א' בשבחו של אברהם אבינו, ומבארים )בר"ר סא, א(: 

ָרֵאל". –ץ ָשתּול ְוָהָיה ְכעֵ " ץ ִישְּׁ רֶׁ אֶׁ ָתלֹו ַהָףדֹוש ָברּוךְּׁ הּוא בְּׁ שְּׁ  שֶׁ

* 

שאלה: המשך הפסוק הוא 'כעץ שתול על פלגי מים', למה ישיבה בארץ ישראל 

 נקראת 'על פלגי מים'?

)דברים  "ארץ נחלי מים, עָינות ותהומות וגו'"תשובה: כי על ארץ ישראל נאמר 

 ח, ז(. )עץ יוסף, רד"ל, יפה תואר(.

 אובעץ יוסף הוסיף לבאר את הענין ביתר שאת: בחר לייחס את ישיבת הצדיק

בארץ ישראל, דווקא ל"עץ שתול על פלגי מים", לומר שהמגורים בארץ ישראל 

בדומה לעץ שתול על פלגי מים , במסייעים מאוד לשלמות ]הרוחנית[ של האדם

 . ודות למים שתחתיושמצליח ופורח ה

* 

 לו'?-'ששתלו' או 'ששת

מצאנו כאן במדרש את הלשון "ושתלו בארץ ישראל", וראה ב'ידי משה' שפירש, 

, לו"-"שָשתשדרשת חז"ל כאן היא בדרך נוטריקון, "ששתלו" נקרא כמו שתי מלים: 

כלומר שהניחו, וגרס כך בלשון המדרש. וב'משנת דרבי אליעזר' תמה, מה הכריח 

ידי משה לומר כך, הרי אפשר לפרש כפשוטו ש'שתלו' כדרך שתילת עץ את ה

 ]ואולי בחר לפרש כך מפני שלשון "שתילה" אינה מתאימה כל כך באדם[.

                                                
 לשונו: ה"שלם". א
 .מציין לבראשית רבה פרשה כה, וכנראה כוונתו למה שכתוב שם )כה, ג( "לא יצא אדם לחוצה לארץ" ב
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וביפה תואר מבאר את דברי חז"ל כפשוטם, ומבאר שלא בכדי נאמר כאן לשון 

 'שתילה' בארץ ישראל, ומשני טעמים: 

, והכוונה למה שעקר השי"ת את העתקה ממקום למקוםשתילה עניינה א. 

אברהם אבינו מארץ מולדתו על ידי ציוויו "לך לך מארצך" )בראשית יב, א( וקבע 

משכנו בארץ ישראל. ]יא"ק: ונראה שאפשר לדייק כך מלשון מדרש שוחר טוב: 

 הקב"ה ושתלו בארץ ישראל. ובמדרש רבה לא נאמר לשון 'שנטלו'[.  נטלוש

רש ]מלבד ענין העתקת המגורים[ גם שנתן לו ה' את שתלו' בארץ ישראל יתפב. '

 יז(.-)בראשית יג, יד לאחוזההארץ 

* 

שהתרחק  – לא הלך בעת רשעים וגו': בגלל שגמבאר הרב הקדוש מסאטמאר זי"ע

שתלו הקב"ה בארץ ישראל, דהיינו שלא  –והיה כעץ שתול לכן  –מהרשעים 

ראל. כי כשתבוא הגאולה התקלקלו מעשיו וזכה שיהיה לו קיום נצחי בארץ יש

 . דהשלמה תנער ארץ ישראל את הרשעים מעליה

אז לעתיד, "בעתו", ישארו  –אשר פריו יתן בעתו וכפי שמבואר בהמשך המזמור: 

ואילו הרשעים  –ועלהו לא יבול  שמשולים לפרי, –בארץ ישראל רק הצדיקים 

 ההמשולים לעלה ולקליפה לא יישארו.

ומה שכתב ש'בעתו' מתפרש בעת בוא הגאולה, יש ע"כ דברי הרה"ק מסאטמאר. 

 "בעתו"(: ולהביא לכך סמך מראשי התיבות... ראה בספר 'פרי חיים' )קאמארנא

 'שוב".ת'רחמים ב'ירך ע'לירושלים וראשי תיבות "

* 

 

                                                
 נח.-חידושי תורות, פרשת חיי שרה תשי"ז, עמודים נה ג
מציין לדברי החרדים, פרק ב. והחרדים הביא מקור מדברי חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק לד, ובספרא ויקרא  ד

 .יח,כח, ועוד
ביא אין מבואר בדבריו איך משמע כך מלשון "לא יבול", ואולי כוונתו שכשם שכשיופרד הפרי מעלהו שוב לא י ה

 העלה נִבילה לפרי, כך אחר שיורחקו הרשעים מארץ ישראל שוב לא ישפיעו הרשעים לרעה על הצדיקים.

 ]במדרש נזכרת דרשה אחרת, ש"פריו" ו"עלהו" הכוונה ליצחק וישמעאל[.
 מהרח"י סאפרין מקאמארנא, פרשת בהעלותך, עמ' קצד. ו
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 בגן עדן –והיה כעץ שתול 

בגירסת ר"ש בובר יש גם לשון "ושתלו בגן עדן". ומבאר רד"ל: גן עדן נקרא 'על 

לגי מים' כפי שנאמר )בראשית ב, י(: "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם פ

יפרד וגו'". ומצאנו אצל אברהם אבינו ששתלו ה' בגן עדן, שנאמר לו )בראשית טו, 

 א( "שכרך הרבה מאוד", ומבואר בבראשית רבה )פר' מד, ד( שהכוונה בגן עדן.

* 

והנה מצאנו דרשה נוספת שלכאורה נוכל להסתייע בה בדרשת פסוק 'והיה כעץ 

 שתול על פלגי מים' על אברהם אבינו: 

בילקוט )ירמיה רמז רצו( מובא בשם מדרש ילמדנו )חיי שרה ט( בנוגע לאברהם 

'נטוע' אין כתיב כאן,  –" )ירמיה יז, ח( על מיםאבינו כדלהלן: "והיה כעץ שתול 

שנעקר מעבודת אלילים ונדבק בהקב"ה, ואין מים אלא הקב"ה  אלא 'שתול',

 שנאמר )ירמיה ב, יג( "אותי עזבו מקור מים חיים". 

ויתכן שעל מזמורנו אין נדרש כך, ורק על הפסק בירמיה, כי במזמורנו נאמר לשון 

  ז'פלגי' מים, ואינו מתאים כלפי גבוה.

  

                                                
, וחתם שהוא ממדרש שוחר טוב, ולא מצאתיו במדרש נועל מזמורב"בשם אמרו" )רמ"ס ז"ק, חלק תהלים( כתב כך  ז

 שוחר טוב.
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 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 בדברי האוה"ח "אם בעל בחירה יכול לגרום היזק לחבירו"  

ֹו ַאל ַתְשְפכּו ָדם ַהְשַליכּו ֹאתוגו'.  ַוַיְשַמע ְראּוֵבן ַוַיַצֵלהּו ַמָיָדם ַוֹיאֶמר ֹלא ַנֶכמּו ָנֶפש

)לז,  בֹו ְלַמַען ַהַציל ֹאתֹו ַמָיָדם ַלֲהַשיבֹו ֶאל ָאַביו ְוָיד ַאל ַתְשְלחּווגו' ֶאל ַהּבֹור ַהֶזה 

 כב(-כא

ידועה התמיהה, שהרי רש"י )פסוק כד( מביא מה שאומרים חז"ל )שבת כב, א( א[ 

. ואם כן, אבל נחשים ועקרבים יש בו ,מים אין בוש ",ק אין בו מיםיוהבור רעה"פ "

 ?!חמהו ההצלה, להשליך אותו לבור הזה

 ,לפי שהאדם בעל בחירה ורצון רושו,פי "ויצילהו מידםהאור החיים וז"ל, " וכותב

אם לא  ,משא"כ חיות רעות לא יפגעו באדם ,ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה

ובזה סתר  ,מיד הבחירי רושפי "ויצילהו מידם"והוא אומרו  .יתחייב מיתה לשמים

ואין ראיה אם  ,כי הבחירה תבטל הדבר ",ונראה מה יהיו חלומותיו וגו'"אומרו 

 עכ"ד. יהרגוהו כי שקר דבר

 ,ויכול להרוג גם מי שלא נתחייב מיתה ,האדם הוא בעל בחירה ורצוןדהיינו, ש

ולכן ההשלכה  תחייב מיתה לשמים.נשלא יפגעו באדם אם לא לי חיים בניגוד לבע

 לבור היתה הצלה ליוסף, כי שם לא ימות בלא סיבה.

רי האוה"ח לפי הבנתם בפשטות, מחודשים מאוד לומר, שבעל בחירה ב[ והנה דב

 יכול לגרום לאדם אחר היזק, מבלי שיש סיבה בדבר.

שטעות מה שמורגל  :מביאים בשם הגר"א )כתבי רבי יוסף זונדל מסלנט(מו שוכ

שבעל בחירה יכול לעשות לאדם בלתי גזירת הבורא. רק שבכל דבר  ,בפי העולם

אבל בבעל בחירה לא נגזר איזה בעל בחירה יעשה  ,זו אבן ינגףנגזר על האדם באי

אין בעל בחירה יכול לעשות מאומה  ,אבל אם לא נגזר מן השמים ,לו לטוב ולמוטב

 עכ"ד.

                                                
 ראה מש"כ החפץ חיים )שמיה"ל ח"ב לפר' וישב( שהם לא ידעו שהבור מלא נחשים ועקרבים. ח
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וז"ל, החינוך )מצוה רמא( ביסוד איסור 'נקימה ונטירה' וכך כותב להדיא בספר 

הוא  ,מטוב עד רע כי כל אשר יקרהו ,שידע האדם ויתן אל לבו ,משרשי המצוה

לא יהיה דבר בלתי  ,ומיד האדם מיד איש אחיו ,סיבה שתבוא עליו מאת השם ב"ה

 ,כי עוונותיו גרמו ,ידע בנפשו ,רצון השם ב"ה. על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם

 ,כי הוא אינו סיבת רעתו ,ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו ,והשי"ת גזר עליו בכך

וכמו שאמר דוד ע"ה )שמואל ב טז, יא( "הניחו לו ויקלל כי . כי העוון הוא המסבב

 . "דולא בשמעי בן גרא עכ ,תלה הענין בחטאו ,אמר לו השם"

שאין ביד אחד מהברואים  :חובת הלבבות )שער הבטחון פ"ג(ך גם כותב בספר וכ

 כי אם ברשות הבורא יתברך.  ,ולא לזולתו ,ולא להזיקה ,להועיל את נפשו

הכל  ,אפילו אם אחד מחרף או מגדף את חבירו :פ"ג( םם )שם עולוכ"כ החפץ חיי

אלא  ,השגחה מלמעלה"כ זה ג ,מן השמים. ואפילו אם אחד הכה אותך במזיד

 שמגלגלין.

 ביאור דברי האוה"ח

לכן נבוא לבאר את דברי האוה"ח הקדוש, שאכן אין כונתו לומר שבעל וג[ 

 בחירה יכול לגרום לשני היזק בלי סיבה.

ו של האור החיים טעונים ביאור, שהרי יוסף בעצמו אמת דבריונקדים, דהנה ב

 ,)מה, ח( "ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים"בפרשת ויגש מר להם וא

ומה עשרה " ,ואיתא בגמ' )מגילה טז, ב( שאמר להם דברים שמתקבלין על הלב

"?! ומפורש נר אחד היאך יכול לכבות עשרה נרות ,נרות לא יכלו לכבות נר אחד

בדברי חז"ל, שיוסף עצמו אמר להם, שכמו שאין להם אפשרות להזיק לו, כך אין 

 לו אפשרות להזיק להם.

ההצלה את  שביארזצ"ל, עפ"ד הגרי"ז ר החיים ולכן נראה בביאור כונת האו

 ,חד שהיה ערודמעשה במקום א ,ברכות )לג, א(דברי הגמ' בבהשלכתו לבור ע"פ 

הראו לי  :אמר להם ,והיה מזיק את הבריות, באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא

ומת אותו ערוד.  ,נתן עקבו על פי החור יצא ונשכו ,הראוהו את חורו .את חורו
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אין ערוד ממית אלא  ,ראו בני :אמר להם ,והביאו לבית המדרש ,נטלו על כתפו

 !החטא ממית

שהנחשים והעקרבים לא ימיתו  ,לכן היה בטוח ראובןזצ"ל, שעפ"ז מבאר הגרי"ז ו

 את יוסף, וכאשר היה באמת שלא פגעו בו לרעה עכ"ד.

שהאדם יכול לפעול בלא רצון  ,תכויןהלא ר החיים שגם האו ,ומעתה נראה

והכונה למי שלא  –גם מי שלא נתחייב מיתה כי אם שיכול להרוג  ,הבורא יתברך

, או איזה זכות אחר שתולה לו ,יתה מצד מדת הרחמיםמפסק עליו בפועל חיוב נ

שאזי יכול  ,בעצם יש עליו חיוב מיתה )וכמש"נ "הנפש החוטאת היא תמות"(אבל 

 בעל בחירה לעורר עליו את מדת הדין לפגוע בו.

 דברי הזוהר מה היתה הצלתו של ראובן

בר תמה במה שהשליך ראובן את יוסף לבור "למען כש ,(.בזוהר )קפהכך מצינו ו

וכי לא חייש ראובן להאי דהא אינון נחשין ועקרבין , "כו'הציל אותו מידם להשיבו 

 ,אם הוא צדיק הקב"ה יעשה לו נס ,שכנגד נחשים ועקרבים רץ,ינזקון ליה?! ותי

אבל אם ימסר בידי שונאים שלו  ,ולפעמים יעמוד לו זכות אבות וינצל מהם

" ולא "למען מידםולכן אמר "למען הציל אותו . טמבקשים להרגו קשה ההצלהה

 הציל אותו".

שכך מדוקדק לשון הפסוק )שמואל ב כד, יב(  ,והוסיף דודי הגרמ"מ הכהן שליט"א

 וביד אדם אל אפולה".כי רבים רחמיו שנאמר "נפלא נא ביד ה' 

ילו היה יוסף נהרג ומעתה זכינו לבאר את מקחו של צדיק, שכוונת האוה"ח, שא

ע"י בעלי בחירה, יתכן שהיו גורמים לעורר מדת הדין עליו, אבל כשהשליכו אותה 

לבור, ומסרו אותו לידי בעלי חיים שאינם בעלי בחירה, אז תוכל מדת הרחמים 

 להגן עליו.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

  

                                                
ולכך קשה לעשות נס  ,מבטל הבחירה בקללא אדם הוא בעל בחירה והקב"ה שוביאר היערות דבש )ח"א דרוש טו(  ט

 בהערה(. 69להצילו מיד אדם. וע"ע במכתב מאליהו )ח"ד עמ' 
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'בביהכ"נ איצקוביץמג"ש ו אברהם'

 באר צבי

 תשובת ראובן

 ְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו )לז, כט(ַוָיָשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוַהֵמה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַויַ 

מהיכן בא, שהיה עסוק בשקו ובתעניתו, א"ל הקב"ה מעולם  :, י"ט(פ"דר )"במד

לא חטא אדם לפני ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה תחילה וכו' חייך בן בנך 

עומד ופותח בתשובה, ]שובה ישראל וגו'[. ורבים ראו כן תמהו דהלא גם אדה"ר 

וקין עשו תשובה )מד"ר בראשית כ"ב, י"ג(, ואפילו על תרח וישמעאל איתא 

 במדרש )ובב"ב טז:( שעשו תשובה, ואיך אמר שראובן פתח בתשובה תחילה? 

ובשם הגר"ח קניבסקי שליט"א ראיתי שתירץ שאמנם גם קין ואדם עשו תשובה, 

קשה לי להאמין שתירוץ זה אבל לא עשו לזה פעולות, וראובן עשה תענית ושק. ו

התשובה שעשה אדה"ר סדר  (יח:, וע"ז ח.)בהדיא איתא בעירובין יצא מפיו, שהרי 

 שהיה יושב בתענית ובתפילה ובוכה וכו'. 

 באופנים שונים, ואתמצת כאן כמה מהם: תירוצים והנה נכתבו ע"ז הרבה

בספר 'ראשית חכמה' )פ"ג אות א'( תירץ, שאדה"ר וקין עשו תשובה על 'לא  א.

 תעשה' שעברו, ואילו ראובן שב על שפגם במצות 'עשה' של כיבוד אב.

ם מצוה או זכות שוה תהביא בשם הכת"ס שלאדה"ר וקין לא הי 'כי מוסרדר'ב ב.

לראובן אבל להתלות בהם ולסמוך שה' יסלח להם, וע"כ הוכרחו לשוב בתשובה, 

 ין אדם, כי הבין שמצוה שעושה בבכל זאת עשה תשובהה זכות הצלת יוסף, ותהי

 לחבירו עדיין אינו מציל מעונש על עבירה שבינו למקום.

, כי אדה"ר וקין עשו תשובה רק זצ"ל הביא שם מידידו הג"ר בן מנחם עוד .ג

לאחר שכבר נתבעו מהקב"ה על חטאם ונענשו, א"כ זה תשובה מיראה, משא"כ 

 .תשובה מאהבה וראובן פתח בתשובה מתוך הכרת עצמו, וזה
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ע"פ מה יישוב נפלא, "באר שרים" )להגר"א יפה שלזינגר עמ' יט( כתב בספר ד. 

(, שראובן חזר בתשובה בשני :, מכות יא.צב מאקבא )ב דברי התוס'שמתבאר ב

 ',ב .שב בתשובה איזה חטאששב משקו ותעניתו ואף אחד לא ידע על  ',א ,שלבים

ועיי"ש שהוכיח כן מגמ' שאח"כ הודה ברבים על חטאו שהוא בלבל יצועי אביו. 

הרג את הבל ש שגם חוה ידעה מחטאו, וכן קיןאדה"ר סוטה )ז:(. ממילא בניגוד ל

ראובן חטא בחדרי חדרים ועד שלא הודה ברבים לא ידעו , הרי שבשדה בפרהסיא

עוד  , היינוועשה תשובה לפניהקב"ה מעולם לא חטא אדם וע"ז א"ל מי החוטא. 

 .לא היה אחד שיחטא חטא בצינעה שלא ידעו מי החוטא ועשה על כך תשובה

ע"פ  ה )סי' מ"ד( ליישבמשו"ת חשבה לטובכמוצא שלל רב, הביא  פרבס .ה

המעשה ברס"ג )הו' בסידורו של שבת ח"ב דרוש ג' פ"ג מאמר ה'(, ששאלוהו 

 עם אחתתלמידיו לפשר סיגופיו הרבים, וענה שלמד שחייב כן ממה שהיה פ

באכסניה שבתחילה לא ידע בעה"ב מי הוא ונהג בו כרגיל, לאחר מכן נודע לו שזה 

מכאן, שאם יום יום  .שלא כיבדו כראוי לוהרס"ג והתחנן בפניו שימחול לו על 

מכיר אני יותר בגדלות הבורא, הרי שצריך לשוב על הימים הראשונים שעבדתיו 

לפי מיעוט ידיעתי על רום כבודו. וזהו היה תשובת ראובן, על הימים הראשונים 

 לפני שהכיר בחטאו וכו'. 

שזה נדרש עה"פ  , דהיינו'יתחטא', שחטא זה מלשון רץתי 'אריה שאג' פרבס .ו

וישב ראובן אל הבור וכו', וחשב שיש לו לעשות תשובה על כך שיוסף לא ניצל, 

שבכוונתו היה להשיבו אל אביו, וסבר שחטא בזה שהשליכוהו הבורה. וע"ז עשה 

תשובה אע"פ שבעצם ע"פ האמת היה זה מעשה מצוה. וממילא הפשט הוא 

, על הצד שיצא מזה גמורשראובן היה הראשון שעשה תשובה על מעשה מצוה 

מצאנז על מה שדרשו  'דברי חיים'והסמיך לזה מה שאמר בעל האיזה מכשול. 

הלכות אלא ל תקרי א וכו' כל השונה הלכות בכל יום)מגילה כח:, נדה עג.( חז"ל 

 הליכות, כי הענין הוא ששונה על ההליכות שלו בכל יום מה שעשה אתמול.
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כאן וכל מפרשי המדרש מבארים להדיא אך תירוצו לכאורה צ"ע, כי רש"י 

שהתשובה שעשה ראובן היה על שבלבל יצועי אביו, ולא על מה שלא הציל את 

 יוסף.

, כי אדה"ר וקין ידעו שחטאו, וכשאדם יודע שחטא לא 'דרכי מוסר'עוד ביאר ה ז.

קשה לעשות תשובה, כי כשסר היצה"ר מן האדם הרי הוא מתחרט, אפילו רשעים 

משא"כ מי שסבור שעוד עשה מצוה, קשה לו מאוד לעשות  מלאים חרטות,

תשובה, ואפילו כשבאים עליו יסורים אינו פורש מאחר וסבור שעשה מצוה, 

והיה הראשון שעשה תשובה על ר שמקיים מצות כיבוד אמו, וסבהרי היה וראובן 

 מה שלדעתו היה 'מצוה'.

' וישלח עה"פ וירא רובענין זה חושבני להסמיך את מה שראיתי בטללי אורות פ

הגר"ד פוברסקי  שהוהק '.שמא נתלכלכתי בחטא(שפחד 'ברכות ד.)יעקב ואחז"ל 

אם חטא או לא, אלא ששאלה זו שייכת לנו  בעצמו זצ"ל, וכי יעקב לא ידע

שהחטאים שלנו מגושמים, וכשסר התאוה מבינים שחטאנו, אולם חטאי הקדמונים 

דם לא יכול לדעת כלל שחטא, כי השכל היו בענין של טעות בשכל, ואז ע"פ רוב א

וממילא מובן מאוד גדלותו המיוחדת של ראובן.  .זה עצמיותו, וע"כ חשש יעקב

 ]בניגוד לאדה"ר וקין שעוונותם היו ידועים להם[.

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 המבט הנכון על מאורעות החיים

 )לז, ב( ֹתְלדֹות ַיֲעֹקבֵאֶלה 

צועד לו אדם ברחובה של עיר ולפתע נתקל הוא באי מי, הלה משתטח מלא 

קומתו, ואחר שקם ומזדקף ממלא הוא את כל חלל הרחוב בזעקות פרא: 'איך אתה 

וכהנה וכהנה זעקות  –לא מסתכל?!' 'אתה לא מתבייש?!', 'אין לך עיניים?!' 

עליו. הננזף, אדם מן השורה נעים הליכות ושיח, ו'פניני' לשון כיד יצרו הטובה 

מאדים ומחוויר לחילופין, עד הסתלקותו של הנוהם שלנגדו. באופן אינסטינקטיבי, 

אם אדם בריא בנפשו הוא, יהרהר הננזף בדעתו: 'נו, ניחא, ייסורים מכפרים, לא 

רה היה בסביבה מאן דהו שלא יהיה לי מדי לא נעים ממנו'. הזוהי המחשבה האמו

 לעלות במוחו של עובד ה'?

נכנס יהודי לביתו, ומגלה לחרדתו 'את אשר עשה לו בנו הקטן'. כל מגירת 

המסמכים העבירה את תוכנה אל הרצפה, כאשר ברור ידו של מי הייתה במעל. 

המחשבה הטבעית החולפת בדעתו של אדם מן השורה היא: 'עוד תעלול, צריך 

 ך אמורה להיות ההתייחסות לסיטואציה?מעט לחזק את המשמעת בבית'. האכן כ

שב איש לביתו לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת, ואחר שמשרך הוא את רגליו 

במעלה המוני המדרגות בואכה דירתו, מבחין הוא שאת תיק הטלית והתפילין 

שכח הוא בבית הכנסת. בדרך כלל ההתייחסות המקובלת היא 'אני צריך יותר 

 עשה הוא את כל הנדרש ממנו, האמנם? לתת את דעתי לחפצי'. בכך

 ניסיון -כל מאורע ומקרה 

את אופן ההתייחסות הראוי למקרים מעין אלו ודומיהם, ובעצם לכל המתרחש 

 עמנו במשך כל חיינו, יש לנו ללמוד מפרשת השבוע.

בתחילת הפרשה כותב רש"י )לז ב, ומקורו במדרש רבה פפ"ד ג(: 'וישב, ביקש 

פץ עליו רוגזו של יוסף, )ט( צדיקים מבקשים לישב בשלוה, יעקב לישב בשלוה, ק
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אומר הקב"ה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים 

 לישב בשלוה בעולם הזה', עכ"ל.

תמה ע"כ מרן המשגיח הג"ר ירוחם ליבוביץ זצוק"ל, וכי אין ראוי יעקב לשכר זה 

וי צדיק שכמותו שעמד בגבורה של לישב בשלוה גם בעוה"ז?! מדוע אין רא

בניסיונות כה קשים לזכות לב' עולמות?! וביותר, שהלא יעקב לא ביקש לישב 

בשלוה על שפת הים ולהשתזף להנאתו תוך כדי קריאת עיתון ואכילת אבטיח, כי 

אם ללמוד תורה בשלוה ולהשיג את הנאמר בגמ' )קידושין יב:( 'שמעתתא בעי 

 צילותא כיומא דאיסתנא'?!

מבאר ר' ירוחם, שמהות כל העוה"ז הוא ניסיונות לאדם. ובלא ניסיונות האדם ו

כביכול כבר בבחינת עוה"ב, וסיים הוא כאן את תפקידו! כל מטרתו של האדם עלי 

אדמות היא לעמוד בניסיונות, וכלשונו של המס"י )פ"א( 'כי עיקר מציאות האדם 

יסיון', ובלעדי זאת מיותר הוא בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנ

כאן. על האדם כאן לחוות קשיים מרובים, להתמודד, להתגבר, ולעמוד בניסיון! 

ועל  -כי אם מרוץ מכשולים קשה ביותר  -העוה"ז אינו בית הבראה לתענוגים 

 האדם להיזהר בכל כוחו שלא ליפול, ואף אם נפל לקום ולהתקדם בלא הרף!

האדם לדעת שכיון שכל מהות העוה"ז ענינו ניסיונות  ומוסיף ע"כ ר' ירוחם, שעל

לאדם, א"כ כל מקרה וכל דבר העובר עליו במשך כל ימי שנות חייו ניסיון הוא 

עבורו. וכלשונו של המס"י )שם( 'כי כל עניני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם 

רוך את ניסיונות לאדם'. ועל האדם להבין את הניסיון להתמודד בו, ולאחר מכן לע

 חשבון נפשו האם עמד בניסיון כראוי, ולהפיק את הלקחים.

יכול האדם להתייחס להתרחשויות רבות בימי חייו בתנועת יד, ובהפטירו 'נו...', 

אך האדם הדורש את בוראו ועובדו בכל כוחו, רואה בכל דבר מעבר לקליפתו 

ל הניסיונות החיצונית את הניסיון הטמון בו, וכך יכול הוא להצליח לעמוד בכ

 המזדמנים לו בכל עת.

 יזכנו ד' להכיר בניסיונותינו, ולעמוד בהם כרצון אבינו בוראנו!
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 ה"בענין "ההנהגה הראויה בקריאת ושמיעת ההפטר

מהי ההנהגה הנכונה לגבי קריאת ושמיעת ההפטרה: )א( האם הבעל קורא שאלה: 

יקרא, או העולה בעצמו יקרא? )ב( האם כל הציבור ישתוק ויאזין לקריאה, או שכל 

 הציבור ג"כ יקראו בעצמם?

ראשית יש להקדים שהגם שקריאת ההפטרה זה חובת ציבור, מ"מ כל מי תשובה: 

 .ס"תבקריאת כמו שנמצא בבית הכנסת, חובה עליו להאזין לקריאת ההפטרה 

במקום שקוראים מתוך קלף: ניתן לכתחילה לנהוג כמו בס"ת, שהעולה מברך, 

 קורא קורא את ההפטרה, וכל העם שותקין ומאזינים.-והבעל

: )א( המברך עצמו צריך לקרוא את ההפטרה, ולכן ימתוך חומש אבל אם קוראים

אין להעלות למפטיר רק מי שיוכל לקרוא את ההפטרה בעצמו. )ב( הקורא יקרא 

ועכ"פ טוב שיהיו בקול רם, וכל הציבור יקראו בלחש מתוך ספר יחד עם הקורא. 

 .עשרה עומדים סמוך להמפטיר שישמעו לקול האומר ההפטרה

* 

 ד ב ר:ה ר ח ב   

, אסור לספר פר תורהכיון שהתחיל הקורא לקרות בסבשו"ע )קמו, ב( כותב: "א[ 

ברי תורה". ובמשנ"ב )רפד, יב( מבואר, שהדין הזה תכף גם בקריאת אפילו בד

, שחובה היא על כל אדם לשמוע פרשת ההפטרה כמו פרשה שבס"ת -הנביא 

                                                
לתשומת לב: כבר כתבנו בשיעור קודם בנושא, שדעת מרן הגריש"א זצ"ל )קוב"ת ג, מט; הערות עמ"ס גיטין ס, א(,  י

ום ולא מעשה שבדפוסים של דורינו, מדינא יש לקרוא את הנביא מתוך קלף ולא בחומשים, מאחר שהם רק ציל

 כתב. וכאן לא נכנסנו לזה, ורק כתבנו את הדינים לאותן הקהילות שנוהגות ע"פ רבותיהם לקרוא מתוך חומש.
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כדי גלול את הס"ת, הגולל לההפטרה עד שיגמור את אין להתחיל לומר ושלכן 

 .יאשגם הגולל יתן לבו למה שיאמר המפטיר

והגם שעפ"ד המשנ"ב )שם, ג( מתבאר, שקריאת ההפטרה הוא דין על הציבור, 

ההפטרה כמו את לשמוע יהם חובה עלעכ"ז אלו שנמצאים בתוך הבית כנסת, 

 ת.בס"

ת ב[ והנה במקום שקוראים את ההפטרה מתוך חומש ולא מתוך קלף, אין להעלו

למפטיר מי שלא יכול לקרוא בעצמו בצורה טובה ובקול רם. ומבאר הערוה"ש 

קורא  ,בשלמא בתורה שצריך לקרות בטעמים והוא אינו בקי בהטעמים)רפד, יב( ש

אם הוא עם הארץ  ,אבל הפטרה שקורין בחומשין ,הקורא והוא אומר אחריו בלחש

. אבל כשקוראים אינו נכון לקרותו למפטיר ,כל כך שאינו יכול לקרות בחומש

בקלף, מותר לכתחילה שהבעל קורא יקרא את ההפטרה כמו בס"ת, ולכן ניתן 

 ח(.-להעלות גם מי שלא יכול לקרוא את ההפטרה בעצמו )משנ"ב רפד, ז

ג[ וכמו"כ במקום שקוראים את ההפטרה מתוך חומש ולא מתוך קלף, כותב 

אם אבל ילה לקרוא בלחש מתוך ספר עם הקורא. המשנ"ב )רפד, יא( שנכון לכתח

ו אותו )וע"ע משנ"ב שמעייקרא הוא לבד וכולם בקלף, אז מתוך הנביא ים קורא

 רפה, יד(.

אלא צריך  ,ין די בשמיעת ההפטרות"א :כתבי האר"יוז"ל המג"א )רפד, ה( בשם 

 ,תביום השב" :האריז"ל". וז"ל שו"ע והברכות ישמע מהקורא ,לקרות מתוך הספר

לשמוע אותה מפי הש"ץ, אבל  י אםאין צריך לקרות הפרשה מתוך החומש, כ

ההפטרה אין אתה יוצא ידי חובה לשמוע אותה מהמפטיר, אלא צריך שתקרא 

. וכותב ל"מתוך הספר, וצריך שתשמע הברכה ראשונה ואחרונה מן המפטיר עכ

כל  ולכאורה, כל יחיד יאמר בלחש הפטרהש ,בכוונות משמעהפמ"ג )שם( ש

                                                
שצריך  ,משמעבסוטה )לט, ב ד"ה עד שתגלל( רש"י כדאי גם לציין מש"כ המשנ"ב )שם; וע"ע קמז, כב(, שמדברי  יא

לחן' )סי' קמז( שדייק מדברי השו"ע שמותר לפתוח את . וע"ע בספר 'זה השלהמתין עד שיוגלל הס"ת במטפחותיה

או החומש שקורין בו בימה את הנביא אין לסלק מעל ההנביא גם קודם לכן ע"ש. ועוד כותב המשנ"ב שם: ש

. ומ"מ בדיעבד אם לקחו את הנביא שלא כדין, רשאי כדי שיראה ויברך על מה שהפטיר ,עד אחר הברכה ,המפטיר

 ספר 'תפילה כהלכתה' פכ"א ס"ק קנז בשם הגריש"א(.המברך לברך )וכמש"כ ב
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 מ"צריכין לציית להקורא והם ישתקו, דליהוי קריאה בצבור, ומ ,שצריך עשרה

 עכ"ד. כשקורין בלחש צייתי להקורא

שזה  ,עיקר הדין הואוהביה"ל )רפד, ה ד"ה דתרי( כותב בשם השער אפרים "

 ,הוא בלבד יאמר ההפטרה והצבור יאמרו ג"כ אחריו בלחש ,שעלה למפטיר

והוא  כו', ומרים ההפטרה עם המפטיר ביחד בקול רםובמדינותינו נהגו שהכל א

לה יש לנהוג שהמפטיר יאמר ההפטרה יולכתח .ונכון לבטל המנהג ,מחסרון ידיעה

ועכ"פ טוב שיהיו עשרה  ,והצבור יאמרו אחריו בלחש ,בקול רם כהקורא בס"ת

" עכ"ד )וע"ע בשו"ת מנח"י עומדים סמוך להמפטיר שישמעו לקול האומר ההפטרה

 סו"ס יב(.ח"ג 

דפוס הישנים שהחומשים ד[ והנה החת"ס )שו"ת או"ח סי' סח( כותב, שגם ב

, ונהי דכל זה ל פהמ"מ כל הקורא בהם אינו אלא כקורא בע, כתיבהנחשב כמעשה 

כיון דקי"ל דאין יכול להוציא את ממ"מ  ",עת לעשות לד' הפרו תורתך"בכלל 

ריאת ההפטרה שלנו מקרי וק ,אלא בקורא מתוך הכתב ולא בע"פ ,שאינו בקי

והבקי ע"כ יקרא בעצמו , בע"פ, נמצא דמי שאינו בקי בלאה"נ לא יצא ידי חובתו

 עכ"ד.עם הקורא 

וממילא הציבור לא יכול לצאת בקריאת הקורא, ולכן צריכים לקרוא עמו בעצמם 

 )קוב"ת ג, מט; הערות עמ"ס גיטין ס, א(.

י שנמצא במקום שקוראים מתוך ה[ וע"פ הנ"ל הורה לי מרן הגריש"א זצ"ל, שמ

חומש, והעלו אותו למפטיר, שלכל הפחות ידאג שיהיו עשרה אנשים שמקשיבים 

 לקריאה, וקוראים איתו בלחש מלה במלה.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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הלכתא שפירתא / הרב פינחס שפירא, אב"ד 

ביד"צ שערי שלום )בית שמש(, מח"ס שו"ת בריתי 

 שלום ו"ח

איסור נסיעה בפסי הרכבת של 'רכבת ישראל' במקטע שבין 

 באר שבע לדימונה

 )לז, יז( ָנְסעּו ַמֶזה

 בס"ד, כסליו תשע"ח

 ,שליט"א היושבים בשבת תחכמוני הרבניםלמע"כ 

על של עתה באתי, שנודע בשבועות האחרונים אשר הרשעים כים נגרש השקט 

לא יוכלו, החלו בעבודות לבניית מסילת רכבת בין באר שבע לדימונה, ורח"ל 

היום לא העזו שולחים לשם כך פועלים ומהנדסים בעיצומה של שב"ק, מה שעד 

לעשות בארץ הקודש, ואחר שקם קול זעקה ע"כ אזי לקראת שב"ק "תולדות" 

השתא הודיעו שישלחו לשם בשב"ק רק פועלים נכרים ולא יהודים שגם זה הוא 

איסור גמור כמובן, ואח"כ נודע שגם בדבר זה היתלו בציבור ושלחו לשם גם 

בגלוי שישלחו לשם גם  מהנדסים יהודים, ולקראת שב"ק "ויצא" כבר הודיעו

עובדים יהודים, ובין כך ובין כך הוא איסור גמור לן להרשות דבר כזה, אלא שיש 

לדון לגבי דיעבד אם יהא מותר לנסוע בקטע הרכבת אשר בין באר שבע לדימונה, 

או שאסור עד אשר יפרקו אשר הרכיבו ויסתמו אשר חפרו ויחפרו ויבנו מחדש 

 בחול.

קמיה הדר"ג כנתינתה מסיני מה שנחלקו אבות העולם א( ולבטח גלוי כשמש 

בסימן רמ"ד ס"ג אודות עכו"ם שכיר יום שבנה בית בשבת, שדעת המג"א לאסור 

עולמית אפילו לאחרים שלא נבנה בשבילם, ודעת הט"ז שמעיקר הדין מותר 

למוצ"ש בכדי שיעשה אפי' למי שנבנה בשבילו אלא שרק נכון להחמיר בזה שלא 

עולמית, וכ"כ בשו"ע הרב, ואילו דעת החיי אדם דעה אמצעית היא  להיכנס לשם
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שלמי שנבנה בשבילו אסור עולמית מדינא, ולאחרים מותר מדינא למוצ"ש בכדי 

 שיעשה.

והנה בשו"ת הרשב"א )ח"ה סימן רי"א( דן אודות קהל ששלחו אחד מהם בעש"ק 

על שכר בזמן לשכור נכרי לקטיפת ערבה עד מוצש"ק, וקצב השליח עם הנכרי 

שעוד היה סיפק בידו לעשות כן קודם שקיעת החמה, אלא שהנכרי עשה זאת 

בעיצומה של שב"ק וסמוך לעיר ובפרהסיא, והשיב הרשב"א שלולא טעם של רינון 

וחילול השם היה ניתן להקל מעיקר הדין בכדי שיעשה מאחר שהגוי אדעתא 

עשות בשבת כי אז היה דנפשיה קעביד, ומבואר בהדיא שאם היה מצווהו ממש ל

אסור עולמית מדינא, ומשמע שם שזהו לכל הציבור שנעשה בשבילם ולא רק למי 

ששכר את הגוי למלאכתו, והיינו או כדעת המג"א או כדעת החיי"א, אך בשו"א 

 לא כדעת הט"ז והשו"ע הרב.

ועוד מצאתי להמאירי במו"ק )שם( שכתב בפשיטות שלאחרים שלא נעשה 

"ש בכדי שיעשה, ומה שהני רבנן לא עיילו לבי מר זוטרא אי"ז בשבילם שרי למוצ

מעיקר הדין, וזה דלא כשיטת המג"א, אך המשיך אח"כ המאירי שלמי שנעשה 

בשבילו סוברים "קצת חכמי צרפת" לאסור עולמית מדינא היכא שעשה זאת 

הנכרי מחומרי בנין של הישראל, וכפי שהוא בנדו"ד שחומרי הבנין שייכים 

, דהיינו לציבור כולו, והסיק ע"ז המאירי "והדברים נראין אלא שגדולי לממשלה

המחברים חולקים בה", והיינו שמהרמב"ם משמע שדעתו להקל במלאכת עכו"ם 

שנעשית בצינעא לצורך ישראל אף כשהחומרים המה משל הישראל, ואח"כ סיים 

בכל המאירי שדעתו כדעת הרמב"ם )המובאת במשנ"ב בסימן ש"ז ס"ק ע"ב( ש

 מילי דפרהסיא ומתקיים אסור עולמית מדינא למי שנעשה בשבילו.

ומדהביא המאירי את חומרת "קצת חכמי צרפת" ואת חומרת הרמב"ם בסוגיא 

דמו"ק שם, נראה שהוקשה לו דנהי שאפשר לפרש את חומרת הרבנן שלא עיילו 

ף למי לבי מר זוטרא שאי"ז מעיקר הדין, אך קשה להעמיס שמצד הדין יהא מותר א

שנעשה בשבילו והם החמירו לקצה השני דהיינו אף למי שלא נעשה בשבילו, וע"כ 

סובר המאירי שבע"כ יש לתפוס או כשיטת הרמב"ם שבכל מילי דפרהסיא אסור 
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עולמית מדינא למי שנעשה בשבילו, או כדעת "קצת חכמי צרפת" דהיכא שנעשה 

 בשו"א לא כט"ז. מחומרי בנייה של הישראל אסור לו עולמית מדינא, אך

ושיטה שלישית בסוגיא מצינו בספר המכתם )שם( שלאחר שכתב לחלק בין 

המבשל בשבת לבין הסוגיא במו"ק מחמת שהוי דבר המתקיים ובפרהסיא, וכדברי 

המאירי הנ"ל, הוסיף חילוק נוסף וז"ל "דהתם שרו למוצאי שבת, דכיון דשהה בכדי 

י אהני ליה, אבל הכא בבית אפילו שיעשו תו לא מיחזי נהנה ממעשה שבת, דמא

שהה מאי הוי, מ"מ מעשה שבת קיימי עכשיו", וביאור דבריו לענ"ד הוא שבבית 

מכיון שכל הבנייה עשויה כנדבך ע"ג נדבך לכן גם מה שהוסיפו אחרי זה לאחר 

השבת גם הוא בכלל האיסור של מעשה שבת מחמת שאפשר לעשותו רק 

יש איסור עצמי גם בלבנות נדבך נוסף ע"ג כתוספת למה שנבנה בשבת, וממילא 

מה שנבנה בשבת, ולגבי האיסור הנוסף הנ"ל וודאי שלא שייך "בכדי שיעשה" 

אלא רק לאחר שיהרסו מה שנבנה בשבת ויבנו מחדש את התוספת ע"ג נדבך של 

היתר. וכעי"ז כתב בשו"ת שואל ומשיב )תנינא ח"א סימן צ"ג( וז"ל "לאחרים מותר 

ר שא"צ לעשות רק פ"א, ומה נ"מ לזה אם נעשה בחול או בשבת. למ"ש ... בדב

אבל בנין שבונה בשבת ואח"כ בונה גם בחול, וא"כ זה הענין שנעשה בשבת מסייע 

למה שנעשה אח"כ בחול, ושפיר מקרי מעשה שבת ונאסר", ונראה שהן הן 

 הדברים, וזכה בעל השואל ומשיב לכוין לדברי קדמון ה"ה בעל המכתם זיע"א. 

ובדברי בעל המכתם שם ]בין בביאורו הראשון ובין בביאורו השני[ מבואר 

כשיטת המג"א, שאסור עולמית גם לאחרים שלא נעשה בשבילם, דהא קושייתו 

היתה מהא דקי"ל כר' יהודה שלאחרים מותר למוצ"ש, וע"ז קאי ומתרץ לחלק 

דה המה גם מי שדברי ר' יהודה לא שייכי גבי בית, והלא ה"אחרים" בדברי ר' יהו

שלא נעשה בשבילם שגם המה מותרים רק למוצ"ש, וממילא משמע שגם תירוציו 

של המכתם קאי גם עליהם, ומחמיר אף יותר מהמאירי ]שלדעתו האיסור לעולם 

 הוא רק למי שנעשה בשבילו, וכשיטת החיי אדם, ולשאר העולם רק נכון להחמיר[.

ובתוספות רא"ש )שם( כתבו  ומאידך בשיטה לתלמיד ר"י מפאריס ובריטב"א

לבאר דברי האיכא דאמרי שמר זוטרא עצמו לא עייל בה, שזהו ממידת חסידות 
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אך מדינא מותר לאחר השבת, אכן אפשר דזהו דווקא בכעין קבלנות, ואפשר 

דסוברים דאף לאוקימתא שהיה זה מעציו ואבניו של מר זוטרא מ"מ עדיין אי"ז 

לשון התוס' רא"ש בהמשך "סיועי סייע  במדריגת שכיר יום ממש, וכך באמת

שהיה נותן תבן משלו לצורך הבנין הילכך לא הויא קיבולת  -בתיבנא בהדייהו 

ממש ואסיר", ומשמע שרק לא הויא ממש כקיבולת, אך באמת גם לא הויא ממש 

כשכיר יום, והיכא שהוי שכיר יום ממש י"ל דלעולם גם הם יודו לרשב"א שאסור 

 ושי פלוגתא לא מפשינן.לעולם מדינא, ואפ

עכ"פ עלה בידינו שדעת המאירי להלכה היא כדעת החיי אדם, שלכל מי שנעשה 

בשבילו אסור מדינא לעולם, ורק לאחרים שלא נעשה בשבילם מותר למוצ"ש 

בכדי שיעשה ורק נכון להחמיר, ואילו דעת ספר המכתם שלכולם נאסר לעולם 

כמו בנדו"ד )שנעשה לתועלת כל מדינא, ובין כה וכה למי שנעשה בשבילו ו

האזרחים( נאסר לעולם מדינא, וכן מבואר בשו"ת הרשב"א שעכ"פ למי שנעשה 

בשבילו אסור לעולם מעיקר הדין, ובדעת תלמיד הר"י מפאריס והריטב"א והתוס' 

רא"ש אין שום הכרע ברור מהי שיטתם בשכיר יום, ודלא כיבי"א )ח"ח חאו"ח סי' 

 כח(.

י סידור הר"ש מגרמייזא )בסימן קט"ז אות י"א( בשם רבותינו וגם כ"ש הוא מדבר

רבי שמואל הכהן )מחכמי מגנצא שנעקד"ה בתתנ"ו( ורבי יצחק ברבי משה 

)מחכמי וורמייזא בדור ההוא( שאסרו אף בקבלנות את מה ש"אירע שתיקנוה 

 בשבת" בפרהסיא !  

שאף למי שנעשה  ב( ועוד רגע אדבר, דגם לדברי הט"ז והגר"ז והיבי"א הסוברים

בשבילו אי"ז אסור מעיקר הדין לעולם אלא רק נכון להחמיר, מ"מ גם לדעתם 

אסור מעיקר הדין עד בכדי שיעשה, ובענין זה דעת הרמ"א והט"ז בסימן שכ"ה 

)ס"ח( להחמיר שבמלאכה שאין דרך לעשות בלילה אין הלילה עולה מן החשבון 

ומבואר שלדעתם בעינן שלא תהא אלא צריך להמתין ביום ראשון בכדי שיעשו, 

שום תוספת הנאה מכך שנעשה בשבת, וממילא לדעתם יוצא שבנדו"ד שעושים 

זאת בשבת מטעמי נוחיות שלא רוצים לחסום כבישים ציבוריים בימות החול, הרי 
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שאף אם ימתינו אח"כ שנים רבות אכתי כל עוד הנוחיות לא נעקרה אי"ז בגדר 

 "בכדי שיעשה".

המג"א )שם( להקל שהלילה כן עולה מן החשבון, אך מאידך המג"א ואמנם דעת 

עצמו מחמיר במלאכת פרהסיא לאסור עולמית, ואיך ניתן לתפוס החבל בשתי 

 קצותיו?!

ג( והנני בא בשלישיה, דהנה בשעה"צ בסימן רמ"ד )אות כ"ד( מבואר שבשכיר 

ורק לאחרים  יום אסור למי שנעשה בשבילו גם ליהנות ממנו ע"י מכירה לאחרים,

שלא נעשה בשבילם סובר שמשהגיע לידם יכולים למכור לעכו"ם, וממילא לשלטון 

החילוני אסור לגבות תשלום מנסיעה כזו על המקטע הנ"ל, והנוסע ומכשילם עובר 

 בלפני עיור.

ד( וגם על הרביעית אין להשיב, שפסק הכתב סופר )חאו"ח סימן נ'( דהיכא 

אזי "נקיטנא בקצרה דנ"ל ברור דמי שקונה שהמחלל שבת מוכר את תוצרתו 

מפונדק זה אחר השבת גם מי שלא נתבשל עבורו עושה איסור מסייע ידי ע"ע 

לכה"פ ויש לחוש גם משום לאו דלפ"ע", והביאוהו להלכה הכף החיים )שי"ח ס"ק 

י"ד( וכן מרן הסטייפלער זיע"א בליקוטי קהלות יעקב )ח"ב סימן ז'(, ולענ"ד הוא 

ברי היש"ש והפנ"י בשלהי ב"ק שכתבו דאף לאחר יאוש ושינוי רשות מפורש מד

אסור לקנות סחורה הידוע שהיא גזולה משום מסייע ביד ע"ע, דלאו עכברא גנב 

 אלא חורא גנב.

 ביקרא דאורייתא, 

 הצב"י פנחס שפירא
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 בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

 מדוע העדיף יהודה את שבי יוסף על פני מיתתו?

ְלכּו ְוַנְמְכֶרמּו  .ַוֹיאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ַכי ַנֲֽהֹרג ֶאת ָאַחינּו ְוַכַןינּו ֶאת ָדמוֹ 

 (כז-לז, כו) ַלַיְשְמֵעאַלים ְוָיֵדנּו ַאל ְתַהי בֹו ַכי ָאַחינּו ְבָשֵרנּו הּוא ַוַיְשְמעּו ֶאָחיו

צ"ע על דברי יהודה, שאמר "מה בצע כי נהרוג את אחינו וגו', לכו ונמכרנו", 

דמשמע שעדיף המכירה על ההריגה, וקשה, מה רווח יש במכירה לעבדות יותר 

 ? (ב"ב ח, ב)מהריגה, הלא קיימא לן בגמרא כי "שבי קשה ממיתה" 

ביאור חדש, כי הטעם עומד ע"ז, ומבאר  (בחידושיו לשבת כ"ב ע"א)ת. החת"ס 

ששבי קשה ממיתה, הוא משום שבשבי יש חיסרון בלימוד תורה ובעבודת ה', ולכן 

כלל זה של "שבי קשה ממיתה" שייך רק ביהודים אחר מתן תורה ולא בגויים או 

 בבני נח קושדם שניתנה התורה.         

ח לו, ואף ולפי זה ביאר, דלפיכך סברו למכור את יוסף, משום שסברו שדין בן נ

אם נימא דהאבות החמירו על עצמם, הנה כבר ביאר הרמב"ן דכ"ז רק בארץ 

ישראל הוא דהחמירו, ולא בחו"ל, וכיון דחשבו למוכרו על מנת שירד לחו"ל, הרי 

דבכה"ג לא יקיים מצוות, ונמצא ששבי אינו קשה לו מן המיתה. וז"ל: "וא"כ ה"ה 

א"י שמרו אבותנו המצות מ"מ הם בשבוים קודם מ"ת ואפי' למה שכ' רמב"ן שב

מכרוהו לישמעאלים להורידו מצרימה ובח"ל לא שמרו התורה וא"כ שבי קיל ויפה 

 אמרו מה בצע לכו ונמכרנו" עכ"ל.  

לפי שיטה זו ביאר החת"ס את הק"ו הנאמר בגמרא לגבי אמירת שירה: "השתא 

ה קשה, איך משיעבוד לגאולה אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן", ולכאור

עבדינן ק"ו בהכי, דמשמע שמיתה חמורה משבי, הא אמרינן בגמ' דשבי קשה 

ממיתה. אלא ודאי דקודם מתן תורה לא אמרינן שבי קשה, ולפיכך עבדינן ק"ו, 

דהך שיעבוד, בשיעבוד מצרים איירי דהיה קודם מתן תורה, והוא נקרא "שבי קל" 

 לבחינה זו.    
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, תפס נמי כדברי אביו, וכתב ז"ל: (ה"ת פר' בשלחע)]ומצאתי שבנו הכתב סופר 

"כי ידוע דשביה כולי איתנהו בו וחמור ממיתת רעב, והטעם דמבטל מקיום הדת, 

וגדול המחטיא יותר מהורגו", הרי כנ"ל, דס"ל דשבי קשה רק משום ביטול 

 התצורה והמצוות[. 

יאר את וראיתי להוסיף טעם בזה לפי"ד החת"ס הנ"ל, דהנה הפרשת דרכים ב

המחלוקת שהיתה ליוסף עם אחיו, שהוא סבר שדינם כבני נח, ולכן כאשר אכלו 

הבן פקועה המותר לישראל ואסור לבני נח הוציא דיבתם רעה, והשבטים סברו 

דדינם כישראל ולא כבני נח. והשתא לפי"ז י"ל, דבמעשה מכירתו החזירו לו 

ותנו כבני נח ולא כישראלים, האחים על דיבתו, ואמרו לו, כיון שאתה רצית לדון א

לפיכך גם כעת אנו דנים אותך באותו מטבע שדנת אותנו, ויהא דינך כבני נח 

שאינם מקיימים מצוות, ולפיכך נמכור אותך לחו"ל ושם לא תקיים המצוות, ואז 

 לא נימא דהשבי קשה לך שאינו מבטלך מתורה ומצוות.  
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

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

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

כפי זריזות האדם להשכים יום יום לתפילה, כן יהיה לו 

 סייעתא דשמיא לנצח היצר הרע

   )לט, י( ַוְיַהי ְכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום

" אדוני הן)רבה פ' פ"ז( " במדרשה תר"נ(, כתב וז"ל: שנ וישב פרשת) 'אמת שפתב'

 שהוא רושפי'. כו לעולה אבא בית מאוהבי לבחור ה"הקב רגיל )בראשית לט, ח(,

 למסור מוכן ישראל איש כל כאשר ,להתיישב ר הרעהיצ על לגבור איך ךרד ללמוד

 מקום אין וממילא. ברךית לשמו לעולה נעקד להיות ברך,ית הבורא על נפשו

 הן)שמות רבה פ' י"ב(,  רשבמד ש"כמ ,אחת היא "הן"ו. עולם הבלי י"ע להתפתות

 הבורא לעבודת רק כולו מיוחד ההי הצדיק שיוסף ",אדוני הן". אחת יוני בלשון

 ת"השי לעבודת יום בכל משכים להיות שלו זריזות כפי ,מישראל איש כל וכן ,'ית

 ".יום יום יוסף אל כדברה ויהי)שם, י( " ש"כמ ,עליו לשלוט ר"להיצה כח אין

)עי' סוכה נב,  יום בכל עליו מתגבר אדם של שיצרו כמו קום אחר,במ תבתיוכ"

 ובטר היצ תוהתעורר יש כן וכמו. להורגו להשכים לאדם שיש ש"וכ וא הדיןה א(,

 בעיניך יהיו יום בכל" היום מצוך אנכי)דברים ו, ו( " כדכתיב ,יום בכל השמים מן

 איך מבין אינו דעת בר שאינו ומי. (דברים פרשת ואתחנן פיסקא לג ספרי) כחדשים

 ,עת בכל לו מתחדשים אשר ר"היצה מתאוות ו"ק ללמוד לו יש אבל. כחדשים יהיו

 עול עליו המקבל ל שכןמכ. מתחדשים המה כ"ואעפ ,בהם ורגילין הבלים והם

 הם אשר ,ת"השי ותולמצ יום בכל חדשה מתשוקה התעוררות בו נמצא ,תורה

 ", עכ"ל ה'שפת אמת'.ויום יום בכל ממש מתחדשים
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וכמו כן י"ל לענין מעלת עשרה הראשונים. שכפי זריזות האדם כל יום להשכים 

 .יבלהיות מעשרה הראשונים, כן יהא לו סייעתא דשמיא לנצח בזה את היצר הרע

  okmail.co.il@9335108לתגובות: 

  

                                                
רפ"א, ועיי"ש עוד עצות נפלאות להתגבר על היצר הרע -הו"ד בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך ב' שער ז' עמ' ר"פ יב

 ולהשכים לביהכ"נ מעשרה הראשונים.
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רבינוביץ, חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים 

 הוא היכןשנים  יםתשו מדוע לא הודיע יוסף ליעקב עשרים

 א( ,)לט   ַמְצָרְיָמה הּוַרד ְויֹוֵסף

עשרים ושתים  ותמזמן מכירת יוסף ועד פגישתו בחזרה עם אביו יעקב עובר

שהרי מרחק של  הוא היכן להודיעו טורח ולא מאביו מוחלט בניתוקיוסף חי  שנים.

, מצבו על ליעקב יוסף מודיע היה אם בודאיו. יגשישה ימים בלבד הפריד ביניהם

 כביכול בהתעלמותו יוסף. אליו ולהשיבו לפדותו כדי הכל עושה יעקב שהיה ברור

 . והדברים  צריכים ביאור אביו של בצערו חש לא

 וידע, חלומותיו בהתגשמות לראות רצה שיוסף, ביאר(, ט מב בראשית) ן"ברמב

 וידע, רעב להיות שצפוי הבין פרעה חלום לאחר. הדבר יתכן לא ישראל שבארץ

 עתידים אכן שחלמותיו לו נתברר על ידי  כך, למצרים להגיע חייבים שאחיו

הדברים  אלא לעצמה מטרה והי לאחלומתיו  התגשמותב יוסף של רצונו. להתגשם

 ראוי אבינו יעקב היה כך: ל"וז(: פו פרשה רבה בראשית) המדרש דבריב שורשם

', וכו בבזיון מורידו ואני בכורי בני ה"הקב אמר ובקולרין בשלשלאות למצרים לירד

 .ווכו' אחריו יורד והוא לפניו בנו את מושך הריני אלא

 לעזר להיות מטרה בו היה חלומותיו בהתגשמות יוסף רצוןביאור הדברים, 

ומשום כך לא גילה עד שמלך  לגלות הכניסה את מעליהם להקל לאחיו ולתמיכה

 .ובאו האחים אליו

 לאביו הודיע לא יוסףשתחילה  . אחר באופן ביאר(, כו מה להלן) החיים באור

 ימסרוהם  אחיו זאת ווידע שהאחים מכרו אותו לאביו יודיע שאם  שחשש לפי

 שיקללם אף ואפשר, מאביהם בושה להם יהא שלא כדי העולם מן לאבדו עצמם

, ולפי שהצלת נפשו קודמת בזמן זה לא יהרגוהו זאת למנוע כדי, כולם וימותו יעקב

 חששם. אליו האחים שנאת משורש נבעה, יהרגהו אחיםהש הנחה .הודיע  לאביו

                                                
 רמבן"ן להלן מה כו יג
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' ז על עברו לפי הזה בעולם לאבדם רוצה אצל אביהם דיבתם כשהוציא שיוסף היה

 בדור שמיד לפיחששם נבע  .ידהבא בעולם לאבדם או ,במיתה ודינם נח בני מצוות

 אבינו אברהםתחילה מ. הרע מן הטוב בירור של תהליך החל האבות של הראשון

 האחים חשבו עתה. עשיו  הוצא אבינו יצחקאצל . ישמעאל החוצה פרשהו

. בלבד אותו ולהשאיר קה משבטי ולהוציאם לבררם יוסף רוצה דיבתם שבהוצאת

 האחים על מביא היה בכך שהאחים מכרוהו לאביו מודיע יוסף היה אם ,לפיכך

, שעתה אחר שיתברר שאחים מכרוהו יוכח שאכן יוסף הוא הממשיך והם כליון

 וכתב. נפשם את ימסרו העולמות בשתי חיותם על ואלו, צריכם להיות מופרשים

 שלח לא, המיתה חשש וסר למלך משנה יוסף שנעשה לאחר שאף האור החיים,

 פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו אדם שיפיל שמוטב לפי, ליעקב להודיעיוסף 

לכבוש  את  והעדיף, אביו יעקב פני על בושתם ועל אחיו כבוד על חש יוסף. חבירו

 .אחיו את מלבייש בצערו אביו שישארגעגועיו לאביו וכן 

 יוסף הצדיק, רחל אמנו, ותמר כלת יהודה, מבטלים את עצמם כדי לא לביש

  הוא גר מצריםל יעקב שהגיע אחר שאף( כז מה להלן) ן"לרמב תואמים אלו דבריו

 שבע משך אביו את מלפגוש יוסף שנמנע לפי, ליוסף בסמוך גר ולא, גושן בארץ

 שאחים וידע למצרים ירד כיצד אותו שישאל מחשש, למותו סמוך עד שנה עשרה

, יוסף של גדלותו שוב מתבררת בזאת. ולוי שמעון את שקלל כפי ויקללם, מכרוהו

 שבע ממנו ומתרחק, אהבתו את הוא כובש, לאביו הבן בין האהבה גודל אף על

 .  טואחיו של לשלומם מחשש שנה עשרה

 דאגה היא שאף אמו מרחל בשורשו מגיע אחיו של לבושתם יוסף של רגישותו

 רחל ראתה" ,ליעקב עצמה נישואיה את והקריבה אחותה לאה של לבושתה

. טז"סימנים אותן לה ומסרה עמדה, אחותי תכלם עכשיו אמרה לאה לו שמכניסין

 שום. קה שבטי ולהקים ליעקב נישואיה זכות את רחל הקריבה זאת בעשותה

                                                
 יח לז להלן ספורנו ראה יד
 לחשוש רבות סיבות ליוסף לו היה", אחיך שלום את ראה" יוסף את יעקב ששלח שבשעה  וראה עוד ברמב"ן  טו

, אב כבוד הפרק כשעל עצמיותו את שבמבטל לשיטתו יוסף זה שוב אמנם. אליו האחים שנאת מחמת ללכת ולא

 .  חייו חשש על גובר אביו שכבוד לפי, יוסף הולך, לחייו חשש מול
 כה כט לעיל י"רש ראה טז
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 על שיכעס אף ויתכן מכן לאחר יעקב שישאנה לרחל לה היתה לא ערבות

 ההקרבה את .יזמכן לאחר אותה לישא ויסרב המרמה במעשה פעולה ששיתפה

, מחייו נכבד חלק מקריב הוא אף, בנה ליוסף רחל הנחילה לזולת הנפש ומסירות

 . מאחיו בושה למנוע כדי לאביו אהבתו ואת

בבית  צנועה כל כך התהיש תמראשת יהודה.  תמר אצל נמצא יסוד זה אף הוא

חמיה עד כך כך שיהודה לאחר מכן לא הכירה. והנה תמר זו עושה פעולה שנוגדת 

הצנועה ויושבת בפתח עינים.  ותיהיאיש היפך את אופיה באופן הקיצוני ביותר

 בוחר היה הלא נפש בעל כל אשר הזה המעשה בכל נתבונן: ל"וז רבינו ירוחם וכתב

 אף אין נפש מסירת הלא הצדקנית זו תמר כ"ומכש מחיים יותר המות את בזה

כולה של תמר תשוקה רוחנית להעמיד את מלכות ישראל ולשם  כך  .זה על משל

   נפש ויוצאת מגדרה באופן  שאי אפשר  להסבירו.היא מוסרת 

אליה  לפסגה מגיע תמר היינו, המטרה את והשיגה אופיה את ששברה אחר והנה

. הכל על מוותרת היא כביכול היא כשהיא כבר שםו והיא מעוברת מיהודה. שאפה

 אהיהנה מוציאים אותה להשרף, עתה אחר כל מה שהקריבה למען מטרתה 

 תמר אםהן הדברים,   ,אמנם. של יהודה פניו להלבין בד שלאלבו להשרף מוכנה

לשמו מסרה את נפשה  התהליך כל כ"א, מוסרת שמיהודה היא מעוברת היתה

 ,  ביהדות אין מלכות אינה פנים הלבנת בה שמעורבת מלכות. מערכו מאבד היה

   .יחמקדשת את האמצעים המטרה

  

                                                
 .עונה ואינה רחל שותקת", אישי את קחתך המעט" לה אומרת כשלאה מכן לאחר כן על יתר יז

. תמר וכן ויתרה רחל,ויתר יוסף ויתרו ששלושתם, נראה ראשונה בהשקפה שהנה. יסודי דבר כאן להוסיף ויש יח

 לא כ"א, האחר את לבייש לא כדי האישית תאותו את וכובש כשאדם אדרבה, להיפך הוא הדברים בעומק אמנם

 האמיתי הבנין צורת הוא וכך, הרוחניים כוחותיו את ומפאר משלים אדרבה אלא, רצונתיו על  ויתור  בכך שאין רק

 .  ממני אחר יפגע שלא ובלבד הכל על לותר הרוחני
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'יקרה יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 

 מפנינים' עה"ת 

 שהיה זיו איקונין שלו דומה לו -בן זקונים 

 לֹו )לז, ג( הּוא ְזֻקַנים ֶבן ַכי ָּבָניו ַמָכל יֹוֵסף ֶאת ָאַהב ְוַיְשָרֵאל

שהיה זיו איקונין שלו דומה  - בן זקוניםח(:  –ברש"י ממדרש )בראשית רבה פד 

 לו. 

מאי טעמא הוא שיאהב אותו יותר מכל ולפי פשוטו הדברים צריכים ביאור, וכי 

 בניו, וכי בשביל שהבן דומה לאביו, אוהבו יותר משאר בניו.

שליט"א רבה של נוה שרת וקרית  מוהר"ר נפתליאמר לי אדוני אבי מו"ר הרה"צ 

הרי"ם לוין בתל אביב, לבאר על פי מה שידוע מספרים הקדושים, כי ה"פנים" הוא 

ו של האדם ניכר מה היא פנימיותו, וכאשר ראה מלשון פנימיות, דהיינו שמפני

יעקב אבינו ע"ה כי תואר פני בנו יוסף הם בדמותו כצלמו, אהבו ביותר כי על ידי 

 כן ידע כי הוא שלם בפנימיותו, כמו שהיה הוא עצמו שלם.

)פרשתן אות סג( שלמה חדשה  ז"ל בספרולהרב שלמה סאבעל שוב מצאתי 

איזה מעלה הוא שהיה זיו איקונין שלו דומה לו,  שכתב וזה לשונו, וצריך בירור

שבשביל זה אהבו מכל בניו. וגם שלא כתב בלשון "קלסתר פניו דומה לו" כמו 

 .יטיט( "קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם"  –שכתב רש"י )לעיל כה 

ולכן אפשר לומר על פי מה דאיתא במסכת נדרים )דף מט ע"ב( אמרה ההיא 

מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורוי )אתה תלמיד בעל הוראה ומשתכר, שמתוך 

שראתה שהיו פניו צהובין היתה סבורה שנשתכר(, אמר לה הימנותא בידא דההיא 

רני צידעי איתתא, אי טעימנא אלא קידושא ואבדלתא וארבעה כסי דפסחא, וחוג

 א(.–)קהלת ח  "חכמת אדם תאיר פניו"מן הפסח ועד העצרת, אלא 

                                                
וז"ל, והא דלא נקט רש"י 'קלסתר פנים', כמו שנקט לעיל בפרשת   )לעיל פסוק ב( בשפתי חכמיםוכבר נתעורר בזה  יט

יצחק. משום דרש"י דייק שהיה דומה לו, מדכתיב זקנים כדפירש רש"י בסמוך, לכך נקט זיו איקונין,  תולדות גבי

 דזקנים נוטריקון זיו איקונין, עכ"ל.
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ולפי זה יש לפרש דלשון "זיו" איקונין שלו היינו "הארת פניו", כמו דכתיב )מלכים 

ענין "זהר ונוגה", כי מנוגה נגדו )שמואל  במצודת ציוןופירש  - בחודש זיוא(  –א, ו 

בחודש במסכת ראש השנה )דף יא ע"א( דרשינן יג( תרגומו "מזיו יקריה". ו -ב, כב 

בירח שנולדו בו "זיותני" עולם, ואידך ההוא דאית ביה "זיוא לאילני", וכמו  – זיו

"מלאים זיו" ומפיקים נוגה "נאה זיום" בכל העולם. והיינו דיעקב אבינו עמוד 

כז( נתקיים בו חכמת אדם תאיר פניו,  -התורה איש תם יושב אהלים )לעיל כה 

ובזה היה דומה לו יוסף הצדיק בזיו איקונין שלו. וזה מראה על מעלות התורה 

שקיבל מיעקב כל מה שלמד משם ועבר. וכמו שמצינו במסכת בבא בתרא )דף עה 

ע"א( זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה 

זה מורה בנוגע לחכמת התורה. לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה, והיינו גם כן ד

 עכ"ד.

ולולא דמסתפינא, אמינא על פי מה דאיתא במסכת חולין )דף צא ע"ב( על 

תנא עולין  –יב(  –)לעיל כח  להים עולים ויורדים בו-והנה מלאכי אהכתוב 

ופירש רש"י  –ומסתכלין בדיוקנו של מעלה ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של מטה 

"בדמות יעקב", והכי איתא במדרש )בראשית רבה סח  פרצוף אדם שבארבע חיות

את הוא "שאיקונין שלך חקוקה  –ג(  –)ישעיה מט  ישראל אשר בך אתפאריב(  –

ב( יעקב "שאיקונין שלו קבועה בכסאי" ומינה  –למעלה". ובפרשת וישלח )פב 

אלה תולדות דדמות יעקב חקוקה בכסא הכבוד. ואיתא בזהר )פרשתן דף קפ ע"א( 

כל מאן דהוה מסתכל בדיוקנא דיוסף, הוה אמר דדא הוא דיוקנא  – יוסף יעקב

דיעקב. )ועיין עוד שם דף קפב ע"ב(. ובזהר וישלח )דף קעו ע"ב( ויעקב ויוסף כחדא 

 .אלה תולדות יעקב יוסףאינון "ודיוקנא חדא להו" הדא הוא דכתיב 

ף, הוה אמר ומאחר "ודיוקנא חדא להו", וכל מאן דהוה מסתכל בדיוקנא דיוס

"דדא הוא דיוקנא דיעקב", נמצא דגם כדמות יוסף חקוקה שם מכיון שצר הקדוש 

ברוך הוא דמות פניו כדמות יעקב אביו. וכאשר ראה יעקב אבינו ע"ה כי רק ביוסף  

בחר קה מכל השבטים, ורק הוא זיו איקונין שלו דומה לו, על כן ומהאי טעמא 

 זכה שכדמותו חקוקה בכסא הכבוד, ודו"ק. אהבו יותר מכל בניו, כיון שרק הוא 
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 

במה טעה יוסף במידת הביטחון לעומת יעקב שהשתדל 

 מאוד נגד עשיו???

 ְוַהְזַכְרַתַני ֶאל ַפְרֹעהַכי ַאם ְזַכְרַתַני ַאְתָך ַכֲאֶשר ַייַטב ָלְך ְוָעַשיָת ָמא ַעָםַדי ָחֶסד 

 )מ, יג(  ְוהֹוֵצאַתַני ַמן ַהַּבַית ַהֶזה

השתדלות, דהיינו למרות שהכל בידי שמים ופרנסה משמים כידוע יש חובת 

ובעצם כל תזוזה העוברת עלינו הכל זה משמים, כמאמרם אין אדם נוקף אצבע 

היה תבפעולות ש אלא אם כן הכריזו עליו משמים, בכל זאת על האדם להשתדל

  .וכדו' לו פרנסה

ולכאורה מדוע נתבע יוסף הצדיק על שפנה לשר המשקים שיזכרנו ויזכירו אצל 

 , הרי זו 'השתדלות', שלפי תמונת המצב כך היה אמור לפעול?פרעה לטובה

וסף הצדיק שדווקא בגלל שי מבאר,רבי משה פיינשטיין זצ"ל בספרו דרש משה 

הצלתו, מסבבת לעליונה ההשגחה הברורה לו ש השהי ,שם לב לתמונה הרחבה

יתה ניכרת בבירור, על כן היה מיותר מצד דווקא בגלל ריבוי פרטי ההשגחה שה

ומיותר  ,יוסף להתערב ולפעול דבר מעצמו, כי כביכול הוא רואה נס מול עיניו

ובדומה למה שכתוב בנס קריעת ים סוף "ה' ילחם לכם ואתם  .לעזור לנס כביכול

 ".ןתחרישו

 השי"תרשת מופהרי יעקב אבינו קיבל הבטחה מש ,הדבר צריך ביאור ואמנם

שיהיה עמו וישוב שלם לבית אביו, ככתוב "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר 

תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר 

שיחזור בשלום,  השי"תדברתי לך", ולכאורה הבטחה ברורה ומפורשת כזו מ

ראיית מציאות ההשגחה העליונה על ידי צירוף כל המקרים על פני עדיפה 

לא ו למרות ההבטחהשנראתה ליוסף הצדיק, ואם יעקב אבינו השתדל בהצלה 



 

 

 

 לה 'עמ -אספקלריא 

 

של השתדלותו בלימוד הנהגה לדורות, מדוע  אדרבהאלא  נופגם בביטחוהיה זה 

 בדיבור היה פגם בביטחון??בנו יוסף 

לק, שגם כשאדם יודע בוודאות שיצליח אין זה פוטר אותו מפעולת ואולי יש לח

ההשתדלות, כי פעולת ההשתדלות לא נועדה ליצור את ההצלחה, אלא היא 

חובתו של האדם כלפי שמים, ולכן יעקב אבינו השתדל כל כך, אבל יוסף ראה 

 , ובהנהגה ניסית אין מתאים להתערב.ניסיתשההנהגה עמו 
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חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי לוית ח"ן / הרב 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 סגולה נפלא לינצל מתקיפות היצר

 .ת ָשם ַּבָּבַיתַוְיַהי ְכַהיֹום ַהֶזה ַוָיֹבא ַהַּבְיָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו ְוֵאין ַאיש ֵמַאְנֵשי ַהַּביַ 

 יב(-ט, יא)ל ֲעֹזב ַּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצהַוַתְתְפֵשהּו ְּבַבְגדֹו ֵלאֹמר ַשְכָבה ַעַםי ַויַ 

 .שנראית לו דמות דיוקנו של אביו וכו' כדאיתא במס' סוטה )דף לז( :וברש"י

ובפרט כאשר בא ממקור  -דור של סגולות. יש סגולות אמיתיות  -כידוע הדור 

יה סגולה להיות ניצול מוסמך. יש סגולות לעשירות. יש סגולות לבנים. לו יצוייר יה

ובמיוחד אם ח"ו ימצא עצמו במצב של יצרו תקפו! כמה נשלם לידע  -מעבירה 

 -סגולה לינצל ממנה... בא ונצייר אם ידפוק על דלת ביתינו צדיק מדור הקודם 

ומגלה לנו מה שקיבל מאנשי אמת סגולה לינצל מעבירה קשה, כמה חביבה יהיו 

כותב האור החיים הקדוש )ריש פרשת קדושים דבריו אצלינו! נבוא ונשמע מה ש

, כי דיוקן האב תגביר כח הקדושה בבן ,ושמעתי משם אנשי אמתי"ט, ג'( וז"ל "

ותמנעהו מבוא אל התיעוב, והוא אומרו סמוך למצות העריות אמו ואביו תיראו, 

 !! עכ"ל.ולזה מי שתקפו יצרו יצייר בין עיניו יולדיו ויהיה לו למשיב נפש

 וק בזהביאור עמ

עצם הידיעה נפלא. בדגל מחנה אפרים ריש פ' בראשית )ד"ה ויאמר( מצינו ביאור 

יש סגולה ועצה להנצל מהרהורים רעים ח"ו או תאות עמוק לזאת הסגולה וז"ל 

זנות ח"ו לצייר לפניו דיוקן של אביו וזה מוליד בו כח קדושה וינצל בזה מהיצר 

ל השכל שיועיל זה להנצל מהיצר ואפשר לקרב זה א .הרע ומכל התאוות רעות

הרע על פי ששמעתי מאא"ז נשמתו עדן רבי ישראל בעל שם טוב שאמר שכתוב 

כי  חכמה נקרא קברות התאוהבספר ברית מנוחה )דף ז': דפוס וורשא תרמ"ד( ש

 "קברות התאוה"כשאדם דבוק בחכמה ממילא כל התאוות בטלין ממנו ולכך נקרא 

". )עצם הביטוי נפלא! בר ומבטל כח התאוה מעליוהיינו שעל ידי החכמה הוא מק
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מי שחכם ומבין גודל השטות והבזיון שנשמתו  -"חכמה" נקרא "קברות התאוה"! 

 הרי הדבוק בחכמה, קובר תאותיו(. -הטהורה יתעסק בתאוה גשמי 

צייר לפניו בזה שמהטעם שמועיל לבטל היצר הרע וממשיך הדגל זי"ע לבאר 

ידוע  . )ב(כידוע "חכמה"הוא  "אבא" )א( -ומקדים כמה הקדמות:, דיוקנו של אביו

נמצא כשמחשב בחכמה הוא דבוק  ,במקום שמחשבתו של אדם שם הוא כולו

כך מעוררין עליו  ,כל מה שאדם מעורר במחשבתו . )ג(ברגע ההוא כולו בחכמה

לכן כשאדם מעורר בדביקות מחשבתו בדיוקנו של . ובזה מבאר וז"ל "מלמעלה

בזה הוא מעורר עליו מלמעלה בחינתו שהוא  )והרי "אבא" היינו "חכמה"(, אביו

ובזה מבטל ומסיר מעצמו  )כי "חכמה" נקרא "קברות התאוה"(, קברות התאוה

 !התאוות רעות ח"ו

שהוא ראשי תיבות  תדשא הארץ דש"אוזה שאמר הכתוב " -ומסיים ברמז נפלא 

בלי שום עירבוב מין אחר והבן זה  "הולמינ"ד'יוקנו ש'ל א'ביו אז ממילא יהיה הכל 

 .היטב

 קידוש שם שמים בסתר

פ"ה ה"י( הלכות יסודי התורה )רמב"ם והנה יש לציין גם לדברים הנפלאים של ה

וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא וז"ל "

ק עצמו יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא ברוך הוא כמניעת יוסף הצדי

 ".מאשת רבו הרי זה מקדש את השם

או לעשות  -זאת אומרת אשר כאשר נזדמן להאדם היכולת למנוע מעבירה 

מצוה, בגלל הבורא ברוך הוא בלי פניות וסיבות אחרות, הרי זה מקדש שם שמים. 

 ושכרו הרבה מאד! מקיים מצות עשה של ויראת מאלקיך שהוא מיסודי התורה.

 אהגודל חשיבות מצות היר

ונעתיק בזה דברים נפלאים של רבינו יונה בגודל החשיבות של יראת שמים, וז"ל 

ובזה ירצה ה'  ..ידוע תדע כי יראת ה' יסוד המצות )בשערי תשובה, שער ג' אות ז'(

)כמה דבריו  -את ברואיו, כמו שנאמר )תהלים קמז, יא(: "רוצה ה' את יראיו". 
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להיות מרוצה אצלו יתברך יש כאן הקדושים מעוררים לבבות! הרי מי שמבקש 

 "(ובזה ירצה ה' את ברואיו!" -הדרכה ברורה 

ותקנות חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה, כי יעשו גדר וממשיך שם רבינו יונה "

ומצות היראה שכר הרבה כנגד מצוות  ..והרחקה פן תגע יד אדם באיסור התורה

ה לקיום תפילתינו "ויחד לבבינו ע"ש. השי"ת יעזור שנזכ ."רבות כי היא היסוד להן

  לאהבה וליראה את שמך!" אכי"ר.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

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

 הפועל הפתאומי

 )לז, כא( ַמָיָדם ַוַיַצֵלהּו ְראּוֵבן ַוַיְשַמע

הקדושים משה רבינו ע"ה וכו' ]הערה נחוצה ופשוטה: כל דברינו אודות אבותינו 

הם עד כמה שאולי ניתן רשות ללמוד ממה שכתבה התורה הקדושה אודותם.  -

מובן שאין לנו מושג במעלתם ומדרגתם בעצם! ופשוט לע"ד שזוהי גם כוונתם 

אם שגם זו רמות רוחא  -קדמוננו שדברו אודותם )ושהבאתי מדבריהם להלן( 

 רים פשוטים אלו[.להיות להם לפה להקדים דב -עבורי 

ויצילהו מידם. במניעת הפעל הפתאומי המוליד מעוות לא יוכל "ביאר הספורנו: 

פחז 'כאמרו  ,כענין ראובן עם בלהה ,שיפול בכמוהו גם הצדיק לפעמים ,לתקון

 .'"כמים

 הפועל הפתאומי של ראובן והשבטים

 -דברי הספורנו הם בבחינת אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרם: צדיקים 

"הפועל מחמת  "מעוות לא יוכל לתקון"עמדו לגרום ל -השבטים הקדושים 

 .הפתאומי"

המוליד מעוות לא  - "הפועל הפתאומי"שהציל את השבטים הקדושים מ -וראובן 

"אל )מט, ד(, ועליו נאמר )שם(  "פחז כמים"הוא עצמו בבחינת  -יוכל לתקון 

ונה והמלכות! )כמבואר כלומר, מחמת הפועל הפתאומי איבד את הכה תותר".

 ברש"י שם(. 

"עסוק היה בשקו  -וגו'  "וישב ראובן"]ויש כאן הערה, שלהלן )לז, כט( כתוב 

שמחמתו  "הפועל הפתאומי"שזהו  -)רש"י שם(  ותעניתו על שבלבל יצועי אביו"

וכבר בא להציל את  -, וכאן עדיין לא היה עסוק בשקו ותעניתו "פחז כמים"נקרא 

שלימה -שהוא עצמו נכשל בו ועדיין לא חזר בתשובה -הפתאומי אחיו מהפועל 

עליו, וקצ"ע. ואולי יש כאן מקור נפלא לחידושו של ה"אור ישראל" )סימן ב( 
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שכתב, שהעמקת המחשבה להכין עצה ותחבולה כיצד ללמד את הזולת מוסר 

בדברים נכוחים בכדי לקרבו אל אבינו שבשמים, תוסיף תת כוחה למוכיח עצמו 

תעורר, לייסר ולתקן את עצמו, עיי"ש בלשונו, ובחכמה ומוסר )ח"א י'( כתב לה

שהוא היה סבור מתחלה שיש קודם לקשט עצמו ורק אחר כך אחרים, ורבות 

נתעסק עמו רבו ה"אור ישראל" שעל ידי תקון אחרים יתקן גם את עצמו, עיי"ש, 

 .ראובן ע"י שתיקן אחרים תיקן גם את עצמו, ודו"ק[ -וכך כאן 

 משה רבינו "התבהל פתאום"

. וכתב ה"העמק "ויהי לנחש וינס משה מפניו" )שמות ד, ג( נאמר בתורהוהנה 

הוא פלא מאדוננו משה להיכן נס, ומאיזה מעמד הוא נס? אבל באמת היה "דבר": 

אלא באשר התבהל פתאום ממראה עיניו, ונס כאשר ינוס איש  ,שלא בישוב הדעת

 טעם "וזהוברמב"ן שם:  ."...שום התבוננות על הדברמפני הנחש בטבע האדם בלי 

 לו המזיק מן מתרחק אדם וכל. הנחש וינשכו יענש שמא פחד כי, מפניו משה וינס

 .מידו" מציל אין השם בחפץ כן יהיה שאם שידע פי על אף

"שלא בישוב הדעת... גם כאן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו: אדוננו משה 

שום התבוננות... אף על פי שידע שאם יהיה כן בחפץ השם התבהל פתאום... בלי 

 .אין מציל מידו"

' ה 'ויאמר על הפסוק תניא בהעלותך פרשת "ובספרישם:  דבר ועיין עוד בהרחב

 ובפתאום משה נתיירא בפתאום רבי שמעון בן מנסיא אומר: .'וגו משה' אל פתאם

 משום אבל', ה כבוד לפי היה שלא הניסה על זה נענש דשם וביארנו..., עמו נדבר

 פתאום...". להפחידהו עונשו הגיע כך, משה נתיירא פתאום שהיה

 "ויירא יעקב"

 מצר יעקב היה לא אפילו הפשוט פשט "...לפי)פ"א(, וז"ל:  והבטחון ובאמונה

 שהיה הגדול החיל מצד רוצה לומר, שבעולם נוהג מצד אלא החטא, יגרום שמא

 כלום חסר בבורא בטחונו היה לא, עמו' איש מאות 'וארבע שנאמר כמו, עשו עם

 , עיין שם באורך.עשו..." יזיקנו שלא יירא אם
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 ה"ע אבינו יעקב כי ספק "...איןורבינו אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק כתב: 

, בטחונו היה כזה כי ואף העליונה... הבטחון-מדרגת את שהשיגו אלה על נמנה

 יעקב 'ויירא ח( לב, שם) כמו שכתב מעשיו נתירא והוא לבן... מאלימות נתירא

, עש"ה. ]אולם באמונה והבטחון וכן בספר המספיק לא מבואר לו'..." ויצר מאד

להדיא שפחד יעקב היה מחמת הפועל הפתאומי, ובאתי רק להעיר בזה. והנני 

להעיר עוד לדברי הרמב"ם בשמונה פרקים שבפחד יעקב מעשו היה "פחיתות", 

 ואכמ"ל[.

 בהלת אלישע בעל כנפיים

הגמרא בשבת )דף מט ע"א( "והנני מעתיק מהספר "חשוקי חמד" )עירובין סז.(: 

מספרת, שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל, שכל המניח 

תפילין ינקרו את מוחו, והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק, ראהו קסדור אחד רץ 

ו נטלן מראשו ואחזן בידו, אמר לו מה זה בידך מפניו ורץ אחריו, וכיון שהגיע אצל

 אמר לו כנפי יונה, פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה.

 ם כןוא ,ושאל מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שהרי בסוף פשט את התפילין

ואף שמלכתחילה כשיצא  !שנבהל מפניו ,והשיב ?למה היה צריך לברוח מפניו

ן, ועל מנת כן יצא כדי למסור נפשו, מכל לשוק ידע שקסדור יכול לפגשו ומסתכ

 , עיי"ש."מקום בשעת ראיית הקסדור נבהלים ומיד נסים מפניו

 כה( "חרדת כט, ]שוב העירני ידידי הגאון רבי מנחם שלנגר שליט"א לפסוק )משלי

מה שכתב מלבי"ם שם: "...החרדה  יתן אדם ה -מוקש" וגו', ּולְּׁ מוׂרֶׁ  הבהלה שֶׁ

 לכל יחרד לא' בה שהבוטח', בה בוטח שאינו מורה וזה, שמוק יתן זה, הפתאומית

 מקרה..." עיי"ש[.

 goldm@enativ.comלתגובות: 

  

mailto:goldm@enativ.com
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 צביעה דרך לכלוך

 )לז, לא( ְשַעיר ַעַזים ַוַיְטְּבלּו ֶאת ַהֻכֹתֶנת ַּבָדםַוַיְקחּו ֶאת ְכֹתֶנת יֹוֵסף ַוַיְשֲחטּו 

בפרשתנו הוזכרה טבילת כתונת יוסף בדם. אגב כך נבוא לדון האם טבילת כתונת 

 בדם תהיה מותרת בשבת, באופן דומה לנזכר בפרשתנו. 

 מחלוקת הפוסקים בצביעה בדרך לכלוך

י תותים, לא יקנח את ידיו , שהשותה יין אדום או מהיראים בסי' רע"ד כתב

המלוכלכות במפה, מחמת שעי"ז צובע אותה, ולכך גם אסר לתת תחבושת על 

מכה, מחמת שהדם צובע את התחבושת, ולמרות שזה צביעה של קלקול, שהרי 

זהו לכלוך בבגד, בכל אופן אין זה סיבת היתר, שגם בעשיית מלאכה של קלקול יש 

אכת צובע, הביאו להלכה, וכתב שלפ"ז יש איסור דרבנן, ובספר הזכרונות במל

לאסור לאכול תותים ע"י שתוחבים אותו בקיסם, ומחמת שהקיסם נצבע, ולכאורה 

 ה"ה גם לגבי אכילה בסכו"ם, שהצבע נדבק לסכו"ם.

, ואינו אינו מתכוון לצביעהנחלק עליו משני סיבות, א, הרי אך האגור בסי' תפ"ד 

שא שהוא צובע, בכל אופן זה פסיק רישא דלא מתכוון מותר, ולמרות שזה פסיק רי

ניחא ליה, שאינו צריך את הצביעה של הבגד, ויש לצרף את השיטות המתירות 

, ומפני שהוא רק מלכלך את הבגד ואינו צובעו שאין דרך צביעה בכךבזה, ב', 

 הוסיף ע"ז שהוא גם מקלקל[. הרדב"ז ח"ד סי' קל"א]בשו"ת 

סי' ט' אות א', תמה טובא על הספר הזכרונות, וגם בשו"ת חכם צבי הנוספות 

 שמותר לתחוב כוש בתותים, וגם הוכיח שברש"י בדף קכב: בד"ה לתחוב בו, כתב

מהמשנה בדף קלט: שר"א התיר לסנן את היין בסודרין, ולא חשש לצביעת 

 הסודרין.
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 ההלכה בצביעה דרך לכלוך

ם להלכה, וכתב שהאוכל השו"ע בסי' ש"כ סעיף כ' פסק את דברי היראיולהלכה, 

תותים צריך להיזהר שלא לגעת במפה ומחמת שצובע אותה ]עיין בדרכי משה 

 שם שהביא את האגור, אך למעשה בשו"ע לא הגיה כלום ונראה שהסכים עימו[

דוחה וובמג"א בס"ק כ"ד הביא את דברי הרדב"ז שהתיר משום שזה דרך לכלוך, 

ך לכלוך עד שהבגד מצטבע יפה, ולכך שהרי כל צביעה היא בתחילה דרו את דברי

אך הרעק"א שם מציין לחכ"צ שהתיר בזה, וגם הא"ר , מכריע שאין להקל כדבריו

 וכך גם כתב הח"א בכלל כ"ד ס"ו., הביא את האגור שהתיר

ולמעשה פסק המשנ"ב בס"ק נ"ט שאפשר לסמוך על המקילים במקום שא"א לו 

שר להקל במקום הדחק ]וצ"ע שינוי להיזהר בזה, ובסי' שכ"ח ס"ק קמ"ו כתב שאפ

 הלשון מא"א לו להיזהר למקום הדחק[.

ולפי זה, האחים שצבעו את הכתונת בדם להראות ליעקב שטרוף טורף יוסף, 

לכאורה כוונתם הייתה ללכלך את הבגד וזו צביעה בדרך לכלוך, אך לא שייך 

ר שאין זה להתיר בזה מצד שאינו מתכוון, שהרי התכוונו לזה, ונשאר רק ההית

 דרך צביעה, ומסתמא די בזה בכדי להקל במקום הדחק. 

 צדדי הקולא למעשה

נביא את צדדי הקולא למעשה כיום לקנח ידיים מלוכלכות במפה, או לגבי 

 חבישת פצע מדמם בשבת.

בכל בו בסי' ל"א הביא את דברי היראים, וכתב שלפ"ז במקום ששיש לו חבורה 

ובעה, וכתב וז"ל: כיצד יעשה, כורך עליו מקורי אסור לו לתת עליה בגד משום שצ

עכביש ומכסה בה כל הדם וכל החבורה, ואחר כך כורך עליו הסמרטוט, עכ"ל, וכך 

 קח בסי' ע', והביאו השו"ע להלכה בסי' שכ"ח סכ"ה.רוגם כתב ה

מבואר בדבריהם שבקורי עכביש אין איסור צביעה, ולמרות שלמעשה הקורים 

ו לזה, ובפשטות שבזה כו"ע מודו שאין דרך צביעה בכך, נצבעים, בכ"א לא חשש

ומפני שהקורים אין להם חשיבות והם נזרקים מיד לאחר השימוש, ולא שייך בזה 
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צביעה, ולפ"ז נראה שיש להקל גם בממחטות נייר ]טישו[ או בפלסטרים שנזרקים 

 מיד לאחר השימוש, שהם דומים לקורי עכביש שאין להם חשיבות של צביעה.

ך בחוט השני בח"א עמוד קמ"ט, נקט בפשיטות לאסור גם בממחטות נייר, א

ומשום שסו"ס הם נצבעות ומה שזורקים אותם אין היתר משום שמצד עצמו הוא 

ראוי להתקיים, וצ"ל שסבר שבקורי עכביש שמצד עצמם א"א לשמור אותם 

 .משא"כ בממחטות נייר

שבכל כתב רס אחרון סק"א, גר"ז בסי' ש"ב בקונטמצאנו צד היתר נוסף, הנה ה

בגד שעומד לקבלת לכלוך לא שייך לומר עליו שהוא נצבע ע"י הלכלוך, שהרי 

הלכלוך אינו צבעו של הבגד אלא הוא היפך צבעו ותכלית הבגד לקבל את 

הלכלוך, ואין זה דומה לשאר בגדים שבעיקרם עומדים לצביעה שאפש"ל בזה 

עד בעיקרו לקבלת לכלוך שלא שייך שהבגד מקבל צבע מהלכלוך, משא"כ בזה שנו

 .לומר כן

ולמעשה, השש"כ בפכ"ה סי"ט התיר לתת ע"ג פצע תחבושת או פלסטר 

שעומדים לכך ומיועדים לזה, ובהערה שם ציין לגר"ז, ומבואר שהכריע כהגר"ז, 

 .וגם בספר אורחות שבת פרק ט"ו הערה פ"ח הסכים עם דבריו

כתב שכל שרה ב' ]עמוד קמ"ט[ בחוט השני ח"א במלאכת הצובע העועיין 

האיסור בקינוח ידיים זה דווקא באכילת פירות וכדו' משום שמי פירות הוא כעין 

 .צבע, אך בשאר לכלוכים לא מצאנו צד איסור בזה, שלכלוך אינו צבע
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 דרך המלך, אמרי מרדכי ועודמחבר ספרי שו"ת 

 "לעולם אל ישנה בין הבנים"

ַוַיְראּו ֶאָחיו ַכי ֹאתֹו ָאַהב ֲאַביֶהם ַמָכל  .ַכי ֶבן ְזֻקַנים הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְכֹתֶנת ַפַןים

 )לז, ג( ֶאָחיו ַוַיְשְנאּו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלּו ַדְּברֹו ְלָשֹלם

שהרי יעקב בשביל  ,ולם אל ישנה אדם בן בין הבניםלעהגמ' )שבת י, ב( אומרת, "

 .למצרים ישראל שני סלעים מילת שנתן ליוסף ירדו בני

הנותן נכסיו לאחרים והניח היורשים, אף השו"ע )חו"מ רפב, ב( וז"ל, סק ופ ךוכ

על פי שאין היורשים נוהגים בו כשורה אין רוח חכמים נוחה הימנו, וזכו האחרים 

ומדת חסידות שלא להעיד בצואה שמעבירין בה הירושה  בכל מה שנתן להם.

 מהיורש, אפילו מבן שאינו נוהג כשורה לאחיו חכם ונוהג כשורה.

והרי כבר נגזרה הגזרה  ?!וכי בגלל הכתונת פסים ירדו למצרים ,והקשו התוספות

גר יהי זרעך "אמר הקב"ה ", שבמה אדע כי ארשנה"על אשר אמר  ,בימי אברהם

 "?ת שנה מאה שנהוארבע מאבארץ לא להם 

אך הרי כבר התחילה  ,שאמנם הגזרה היתה גם בלעדי יעקב ,התוספות יםתרצמו

וכל אותן שנים נחשב שמתקיימת הגזירה בזה  ,שלושים שנה קודם לידת יצחק

וכך יכלה להתקיים כל הגזירה עד הסוף בלי לרדת ,שנמצאים בארץ לא להם 

שעשו להן, ואילו ע"י מעשה יעקב שנתן למצרים ובלי עבודת פרך וכל הגזירות 

 כתונת פסים ליוסף גרם שהמשך הגלות תהיה במצרים ובעינויים קשים עד מאוד.

נגזר עינוי גדול במשך מאתים ועשר שנים  ,מדוע בשביל שני סלעים מילתצ"ב, ו

מאחר ויוסף  ,כדי שתהיה בניהם קנאת סופרים ,במצרים, מה גם שכל כונתו היתה

וכמ"ש התרגום בן זקונים בר חכים יותר משאר ]ל תורת רבו אביו למד בהתמדה כ

 וכיצד בשביל דבר כזה נגזרת גזירה זו? [אחיו
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 פליה גורמת לשנאה ומחלוקתאה

ויראו אחיו כי אותו אהב "הנה התורה ממשיכה להסביר אולם הביאור הוא, כי 

אהבת אביהם , בהיות וראו בעיניהם הבלטה מיוחדת של "אביהם וכו' וישנאו אותו

  .כלפיו הדבר גרם לשנאת אחים ולפירוד הלבבות

שאינה סתם  ,כמובן שכבר כתבו המפרשים לנמק ולבאר מעשיהם לפי דרגתם

שנאה בשביל בגד יותר יפה, אלא מפני חששם שהמשך הדורות והקמת עם 

ישראל תהיה רק ע"י יוסף והם ידחו, כמו שאצל אברהם יצחק ממשיך וישמעאל 

יצחק יעקב ממשיך ועשו נדחה, אף הם חשבו שלפי הנראה לעין נדחה, ואצל 

 כנראה שמתחיל אותו תהליך שיוסף ימשיך ויקבל הברכות והם ידחו. 

שיעקב אבינו טעה כמ"ש הרא"ש והספורנו  ,אך מכל מקום התורה מלמדת אותנו

שהדבר הקטן הזה גרם להם לחשוב  ,מאחר והבליט אהבתו באופן הנראה לעין כך

כל מיני תכניות עתידיות, ולזאת נגרם שנאת אחים ופירוד לבבות, וממילא  ולדמיין

המצב הדרדר עד שלא יכלו דברו לשלום, וק"ו שהחלומות הוסיפו נדבך משלים 

ועכ"פ השליכוהו לבור למרות כל  ,לאותה חשיבה, עד שהגיעו למצב שרצו לרוצחו

יעשו עם אביהם, ולא  וכי אחיהם בשרם הוא ומה ,בכיותיו ותחנוניו שיצילו אותו

הועיל אלא ביצעו את זממם עד שמכרו אותו בעשרים שקל. וכתוצאה ממעשים 

אלו נגזר על כל זרעם שהגלות תהיה קשה בעינויים גדולים במצרים. וגם עשרת 

 הרוגי מלכות. והכל התחיל מהעדפת יוסף בבגד יותר יפה.  

כמעט  ,תונת הפסיםעד כמה העדפת יוסף בשני סלעי מילת שזה כ ,הראת לדעת

ועכ"פ נגרם הריגת עשרת הרוגי מלכות בגלל שנכשלו  ,גרמה לרציחתו של יוסף

 במכירת יוסף מתוך החששות שדמיינו לעצמן.

 איסור העדפת אדם על חברו אינו רק לשבטים

כיצד חז"ל למדו מכאן כלל לדורות הבאים לכל אב  ,אמנם לכאורה יש להקשות

שהרי טעות של יעקב גרמה לעינוי גדול ולגזרות  ,ואם שלא יבדילו בין הבנים

 ,קשות, וכך כתב הרמב"ם אפילו מעט לא יבדיל בין בניו, הרי לכאורה אפשר לומר
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דווקא אצל השבטים היה סיבה גדולה שחששו ממנה כמו שפירשנו וזה לא שייך 

 בכל אדם?

 שכמו שהשבטים ,שחז"ל מלמדים אותנו יסוד גדול לכל הדורות ,אלא בהכרח

בגלל הפליה קטנה הנראית בגלוי שעשה יעקב ליוסף טעו בדמיונם לחשוב שיש 

ועל ידי זה נגרמה שנאת אחים ונגרם עינוי בגלות מצרים  ,תכנית סביב הכתונת

ועשרת הרוגי מלכות ועוד, כך כל שינוי שיעשה האב בין בניו אינו יודע איזה 

וכיצד הדבר יבא  ,ת הדברהשלכות זה יגרום מה יחשבו וידמיינו ויפרשו האחים א

 .לידי ביטוי ועלול להיות מזה מחלוקת ושנאה וחורבן אפילו בשביל דבר פעוט

 ,ולזאת חובה על כל אב להתבונן במעשיו ולחשוב על תחושות ורגשות השני

שלא יפגעו בגלל מעשיו כי הוא סיבת שנאה  ,וכיצד זה מתקבל אצל האחרים

 ומחלוקת והגלות.
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יצחק אברהם, כולל 'תורת ה'  מעמקי הלכה / הרב

 חפצו' )בית שמש(

 הנצחת שם התורם על ההקדשות

 ָנֶפש )לז, כא( ַנֶכמּו ֹלא ַוֹיאֶמר ַמָיָדם ַוַיַצֵלהּו ְראּוֵבן ַוַיְשַמע

נתעוררתי לעיין במנהגים החלוקים שאנו מוצאים בעניני הקדשות ותרומות לבתי 

הכנסת וביהמ"ד. דהנה מוצאים אנו ג' כתות חלוקות כיצד למסור את התרומה. 

יש שמעדיפים לתרום, מבלי שיוזכר כלל על החפץ, שנתרם לביהכ"נ ע"י  -א'

פץ בעלום שמו". יש שמבקשים שירשמו על התרומה, נתרם ע"י "הח -ב'תרומה. 

ומאידך הכת הרווחת בתפוצות ישראל, אלו שאין חוששים מלפרסם את שמם,  -ג'

ואדרבה פעמים רבות מעודדים את זה, ואף מבקשים מהגבאי שידאג לתלות שלט 

עם אותיות "מאירות עינים", לפירסומא ניסא... ויש להתבנון, איזו דרך ראויה 

 ונכונה יותר מביניהם.

, שהרי מצינו רבות א'ברתי שהדרך הרצויה יותר, היא הדרך הואני כשלעצמי ס

בחז"ל, מענין גודל מעלתה של מדת ה'צניעות', ועאכו"כ בענין קיום מצות, וכפי 

 ומה טוב מה אדם לך הגיד דכתיב מאי אלעזר, רבי )מט:(, "דאמר סוכהדרשו בגמ' 

 עשות. אלהיך עם לכת והצנע חסד, ואהבת משפט עשות אם כי ממך, דורש' ה

 הוצאת זו אלהיך, עם לכת והצנע חסדים. גמילות זו חסד, ואהבת הדין. זה משפט,

 לעשותן שדרכן דברים ומה וחומר, קל דברים והלא. לחופה כלה והכנסת המת,

 כמה אחת על בצנעא, לעשותן שדרכן דברים לכת. הצנע תורה אמרה בפרהסיא,

 וכמה", ע"כ.

"בעלי בתים" ההפוכה מדעת התורה, שהנה  אולם ראיתי כי "זכיתי" לכוין לדעת

)ח"א סי' תקפ"א( אשר עוסק ממש בנידון זה של פרסום שו"ת הרשב"א מצינו ב

 לעשות שכר ליתן כדי, וותיקין ומדת היא, חכמים מדת שמות התורמים וז"ל, "וזו

 עשתה התורה ואם. מצוה עושה ומפרסמת כותבת שהיא הוא התורה ומדת. מצוה

 יוסף בהצלת הנה. נועם דרכי שהן, תורה של מדותיה אחר להלך אנו צריכין כן,
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 ויצילהו ראובן וישמע( לז, כא בראשית) הכתוב עליו כתב אחיו מיד ראובן שהצילו

 הצדקה מעשה גדולה כמה וכן. הכתוב הכתיבו וחומץ פת שויתר בבועז, וכן. מידם

' בפי זו מדה ל"ז עליו פרסמו וכן. הנבואה בספר הנביאים שכתבו המצות, ועשיית

 רבי אמר. אצבעותיו בשתי קלול קלי לה ויצבט ,(ב, יד רות) שם אמר רות, במדרש

 שלם, בלב יעשנה מצוה עושה אדם יהיה שאם ללמדך, הכתוב בא מריון, בר יצחק

 היה בכתפו מידם, ויצילהו ראובן וישמע מכתיב ה"שהקב ראובן יודע היה שאלו

 והנה ,(ד, יד שמות) עליו מכתיב ה"שהקב אהרן יודע היה ואלו. אביו אל מוליכו

 ואלו. לקראתו יוצא היה ובמחולות בתופים בלבו. ושמח וראך לקראתך, יוצא הוא

 עגלות ותותר. ותשבע ותאכל קלי לה ויצבט, עליו מכתיב ה"שהקב בועז, יודע היה

 אדם היה לשעבר לוי, רבי בשם דסכנין יהושע ורבי כהן רבי. מאכילה היה פטומות

 משיח, ומלך כותבה אליהו כותבה. מי עכשיו כותבה, היה והנביא מצוה עושה

 איש ,'ה יראי נדברו אז( ג, טז מלאכי) דכתיב הוא הדא. ידיהם על חותם ה"והקב

" שמו ולחושבי', ה ליראי, לפניו זכרון בספר ויכתב, וישמע' ה ויקשב רעהו, אל

 .כ"ע

שמו, אלא זוהי 'רצון התורה', הרי חזינן, דלא זו בלבד שמותר לפרסם את 

. אלא דראוי באמת כלהעמיד על נס, את שמם של עושי המצות, וכן ראוי לנהוג

להתבונן, מה פשר ההנהגה הזו, ומדוע אין זה סותר למדת הצניעות והענוה 

המשובחות כ"כ. ]וראיתי לאחד שכתב ליישב, דאין כוונת הרשב"א ש'התורם' 

יפרסמוהו. אולם כמדומה ששגג בזה, שהרי יפרסם את עצמו, אלא ש'אחרים' 

הרשב"א מתייחס כלפי השאלה באדם שתרם חדר לביהמ"ד, ולאחר זמן תלה 

 ב'עצמו' את שמו על אותו חדר נוסף, ובאו המתפללים לערער עליו ע"ש[. 

 

 

                                                
)פרשת שמות עמ' קל"ו( עמד ליישב את דברי המדרש באופן דברי אגדה במרן הגריש"א זצ"ל אמנם יש לציין כי  כ

ראובן אהרן ובועז לשבח, אשר כל כוונתם היתה אך ורק לשם שמים, שלא אחר, ולפירושו, המדרש בא לציין את 

לשם פירסום, ע"ש. אולם "לפי פשוטו של מקרא", כוונת המדרש בא ללמד את ענין הפרסום לשבח, וכפי ביאור 

 הרשב"א, ]ואכן הגריש"א שם בסוה"ד ציין גם לדברי הרשב"א[. ושעל כן עדיין יל"ע בביאור הדברים.
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 א[ "הצנע לכת" היא מדה יקרה, אך לא ניתן להשתמש בה בתמידות

הגר"ח מוולאז'ין יסוד עצום ונפלא, בדרך הנהגת האדם בקיום המצות, מלמדנו 

)אבות פ"ב מ"ב( בעת שמדבר מגודל מעלת קביעות זמן  רוח חייםבספרו  זצ"ל

לתורה וז"ל, "ואם כי העוסק תמיד, לא יעשה תמיד לשמה. מ"מ לא יניח עסקו 

והוי הצנע לכת, ועבוד  בשביל זה, כי הוא פיתוי היצר, לאמור, לא תעשה לפני כל,

מאהבה, ומפתהו לטוב יותר מיצ"ט. וכונתו כי זה בודאי לא יעשה האדם תמיד, 

ויתבטל לגמרי. אבל אם ילמד תמיד, יגבר היצ"ט, עד כי יבוא כמה פעמים ללמוד 

לשמה. ועכ"ז ירויח ג"כ מה שלמד שלא לשמה. וגם, הוא מבוא גדול לבא לשמה, 

 . כאמאם לא ילמד כלל"

יסוד חשוב זה, הרי שמתבאר בפשיטות כוונת המדרש, דאמת אם היה ביד לאור 

האדם לפעול בכל דרכיו ומעשיו לש"ש, הרי שמוטב היה שיפעל מתוך "הצנע 

לכת". אולם מאחר וטבע הבריות, שמרבים בעשיית המעש"ט ע"י קבלת ה'פרסום', 

והיינו הרי שמוטב לפעול יותר ומתוך פרסום, מאשר להצטנע ולפעול פחות. ]

 שהנהגת ה'לכתחילה' היא, לפעול בצורת 'דיעבד'[. 

 ב[ מצות שבני אדם אינם מודעים לערכה, ראוי לפרסם

)ח"א בהקדמה(  מלכיאל דברי ת"שואולם אח"כ ראיתי תוספת ביאור בדברי ה

אשר לדבריו עולה, שהנהגה זו של ה'פרסום' היא ה'לכתחילה' שב'לכתחילה'. 

 רות רבה)מט:( לדברי  סוכהת לכאו' בין דברי הגמ' דהנה עמד שם בסתירה שנראי

 שילמדו כדי בפרהסיא, מצוה לעשות טוב שיותר נראה, ז")ה, ו(. ותי' בזה"ל, "ולפ

. לכל שידועים מצות היינו. בסתר לעשות טוב שיותר שנתבאר ומה. ממנו אחרים

 אבל. בפרסומו תועלת אין כ"וא. לעשותם מישראל אדם כל שחייב יודעים והכל

 שילמדו כדי בפרהסיא, לעשותה מצוה. לה דורש ואין זויות, בקרן שמונחת מצוה
                                                

ובהמשך הדברים מדייק הגר"ח את יסודו הנ"ל מתוך הפסוק עצמו )במיכה ו( "הגיד לך אדם מה טוב וגו' עשות   כא

)מט:( הנ"ל על מעלת הצניעות בקיום מצות. וז"ל, "לזה  סוכהמשפט ואהבת חסד והצנע לכת", שממנו דרשו בגמ' 

ר יום ביומו, ואפילו אינו לשמה, ואינו של אמר עשות משפט, ר"ל, הלימוד התמידי תקבע. והיינו, תעשה משפט דב

חסד. כי הלימוד לשמה יקרא חסד, כי עושה לפנים משורת הדין. כי החוב מוטל ללמוד, ואם לומד כפורע חובו, זה 

נקרא עשות משפט, היינו הדין. ואהבת חסד ר"ל, זה יאהב שיהיה של חסד, והיינו לשמה. והצנע לכת, היינו ג"כ 

התהדר לבנ"א. כזה יאהב, ויחפוץ לעשותו. אבל מ"מ, לא ימנע מהמשפט, בהעדר החסד". לשמה, לא לתפארת ל

 עכ"ל.
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 ובשעת ,פזר המכנסין בשעת )סג.( ברכותב ל"חז אמרו זה ובכגון. ממנו אחרים

 בעת אכן. תורה דברי י"ע יתגאה שלא כדי לכנס, טוב שיותר והיינו. כנס המפזרים

. לפזר מצוה אז כלל, למצוה לאחרים תורה לימוד את חושבים שאין המכנסים,

 הרבים", ע"כ. ויזכה יעשו וכן ילמדו שממנו בשכרו, יצא גאוה חשש והפסד

לאור דברים אלו, יוצא, כי בענין התרומות למוסדות התורה, שמיום ליום 

מתרבים ב"ה ההוצאות, אך קיים קושי בבקשת ההכנסות. ועם כל המודעות 

תמיד יש מה להוסיף. א"כ נראה דאדרבה הציבורית לצרכים הרבים, מ"מ 

, וכפי שראיתי בהרבה בתי ג'ואדרבה, הדרך הראויה וההגונה, היא בדוקא הדרך ה

מדרשות, שתולים מודעות בראשי בתי הכנסיות, ובהם מפרסמים את שמות 

התורמים, אשר נדבה רוחם להשתתף בהוצאות ה"נר תמיד", ובכך שמסכימים 

 רם למחוייבות הדדית, להשתתף בהוצאות הקודש. שיפרסו את שמם, דבר זה גו

ואילו אותם אשר מסיבת ענווה וצניעות, מעדיפים שיפרסמו "החפץ בעילום 

שמו", וק"ו אלו שמעדיפים להשאיר את שם התורם כחלל ריק, לכאו' מפסידים 

בכך את המעלה של ריבוי עושי הצדקה, אשר משתתפים מחמת שאינם רוצים 

 שומים על לוח ה"נר תמיד".להיות מאלו שאינם ר

 מצוה לפרסם –ג[ כשיש בדבר קידוש ה' 

, והוא בועד צדקה בית שמש יצ"ועוד הוסיף בזה, מעובדא שהתפרסמה בעיר 

לענין מקוה טהרה, שאירגן מגבית התרמה עבור שיפוץ אחד המקוואות, אשר היה 

הגדולים נחוץ למאוד לתקנו ולשפרו. והנה הגיעו גבאי הצדקה אל אחד הגבירים 

בחו"ל, בבקשה שישתתף בהתרמה. ואמר להם אותו גביר: תשמעו, באו נעשה 

עסק כזה, אתם עורכים מבצע התרמה במשך תקופה מסויימת, ולאחר שיגמר 

אותה תקופה תשובו אלי, ותראו לי כמה כסף אספתם. ואני אשתתף ואתן כנגד כל 

 המעות שנאספו, עד לפרוטה האחרונה!

ן שדבר זה עודד למאוד את הציבור להוסיף ולהרבות במתן, ואכן כך הוה, וכמוב

ביודעם, כי על כל פרוטה נוספת מכספם, הרי שיתקבל תרומה כנגד מצד אותו 
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גביר. וכך נאספו תרומות רבות. ולמעשה שמעתי כי אותו גביר אף הוסיף בתרומתו 

 יותר מכל מה שנאסף, ובס"ד כך תוקן ושופץ המקוה כיאה וכיאות.

)סוכה מט:(, דבקיום מצוה שיש ערול"נ עשה זה, יש לצרף את המבואר בוהנה במ

בה קידוש ה', אדרבה יש ענין לעשותו בפרסום, וכמו שהיה בעליה לרגל וכו' 

עי"ש. וא"כ מלבד כל המעלות שנזכרו לעיל, הרי שהוסיף אותו גביר ענין של 

 "קידוש ה'", ואשרי חלקו.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 יוסף של רוגזו עליו קפץ

 לישב יעקב ביקש(: אלה ה"ד ,'ב פסוקלהלן ) י"רשבו (א, לז'. )וגוַוֵיֶשב ַיֲֽעֹקב 

 .ל"עכ'. וכו יוסף של רוגזו עליו קפץ, בשלוה

 ומהו", יוסף מכירת" או", יוסף צער עליו קפץ" לומר צריך היה שלכאורה ,לי קשה

 , ?יוסף של" רוגזו" הלשון

 והגאון רבי מרדכי חיים שליט"א, מח"ס "פנינים", כתב לי שלשה תירוצים, וז"ל:

 זה ענין ביאר(  וגשל. ח הוצאת רבה מדרש על בליקוטים ד"הו) הנחלים באשד א(

 את יוסף ויבא ש"כמ בניו, על שרגז רוגזו מצד אליו בא שהיה ,"יוסף של רוגזו" של

 מובן זה פ"וע. כ"ע. יוסף על אחיו רוגז מצד ביאורו או. אביהם אל רעה דיבתם

 .   והבן", יוסף מכירת" או ,"מיוסף צער עליו קפץ" כתב לא למה

 לומר לו היה לכאורה: כתב וז"ל( קל"ח עמוד וישב פרשת) מלכים שלחן בספר ב(

, פוטיפר באשת דיוסף נסיון כךכל  גדול מהו להתבונן שיש אלא יוסף, של צערו

 באמת אך בועז, של ענותנותו יוסף של תוקפו( ב"ע י"ט סנהדרין) ל"חז אמרו הלא

' ג כנגד עונות מגדיל ר"לשה המספר כל( ב"ע ט"ו ערכין) ל"אחז כי נסיונו, מאד גדל

 דיבת שהביא ר"לשה באבק יוסף שנכשל ומכיון, ד"ושפ עריות גילוי ז"ע עבירות

, ו"ח עריות בגילוי להיכשל מכשול גורר מכשול הלא אביהם, אל רעה האחים

 על ידי זאת ועשה, ר"יצה על ט"יצ ולהרגיז להתאמץ[ מזולתו יותר] הוצרך ממילא

 יוסף, של "רוגזו" ש"מ שפיר מדויק לפי זה, אביו יעקב של דיוקנו דמות לו שנראית

 .  ל"עכ. הנסיון על להתגבר ר"יצה על ט"יצ להרגיז יוסף שהוצרך מה כלומר

 רבי להגאון( תקמ"ד עמוד וישב פרשת א"ח) משולשת ברכה לאשרי בן בספר ג(

 לדקדק יש: ל"כתב וז, מרעננה הרב כל בפי נקרא שהיה ל,"זצ הוברמן הכהן יצחק

, ד' אבות) המשנה דברי פי על לומר ויש. "צרתו" לומר לו היה, "רוגזו" הפירוש מה
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 שחשב לומר יש זה ולפי, מעושר לקיימה סופו מעוני, התורה את המקיים כל( ט'

 עכשיו לו מגיע בהם שעמד וכיון, עוני נסיון היו שעברוהו הצרות אלו כל יעקב

 תורה בה להרביץ כדי ישיבה עשה", יעקב וישב" שאמר זהו. מעושר לקיימה

 אבל, לישראל רק שייך זה, ועושה מצווה להיות וקיומה דתורה ידוע אך. מעושר

 בספרו למלך המשנה שכתב מה וידוע. מצווה כאינו אלא, זה בגדר אינם נח בני

 שדינם סברי שהשבטים בזה היתה והשבטים יוסף דמחלוקת, דרכים פרשת הבהיר

, ביניהם הרוגז כל נסב זה ועל להם, נח בן דין שעדיין סבר ויוסף דבר, לכל כישראל

 לא כן ואם נח, כבני דדינם כיוסף שסבר נראה הדיבה, מאיתו קיבל שיעקב וכיון

 ומדייק, ועושה מצווה אינו דהרי, מעוני התורה את המקיים דכל הענין אצלו שייך

 .ל"עכ. והבן, יוסף" של "רוגזו שפיר

ד( הגאון רבי אהרן הכהן קוליק שליט"א מח"ס "מראה כהן", כתב לי לתרץ וז"ל: 

 מרן בחידושי ועיין". שלוה" המילה הפך היותו בשל נופל" רוגזו" דהלשון יש לומר

 היה יוסף מכירת בשל יעקב של שצערו, שכתב, וישב( )פרשת ת"עה הלוי ז"רי

 כ"משא, ישראל כלל של צרות היו שהם האבות, עם שאירעו הצרות משאר שונה

 ובניו יצחק אביו דהרי, ישראל כלל של ולא, הפרטי צערו שהייתה יוסף מכירת

", יוסף של רוגזו"ב נוספת משמעות אם כן יש לפי דבריו. חי שיוסף ידעו השבטים

 צער" כתוב היה אם כ"משא, הפרטי צערו את יותר המבטאת השלווה הפך שהיא

 עכ"ל. .עצמו יוסף של לצער גם הבט ישנו", יוסף מכירת" או", יוסף
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז במ"ס משפטי 

 צדקך על חו"מ

 חלומותהאם אפשר להוציא ממון ע"פ דברי 

 יט( ,)לז ָּבא ַהָלֶזה ַהֲחֹלמֹות ַּבַעל ַהֵמה ָאַחיו ֶאל ַאיש ַוֹיאְמרּו

 אשר החלום כי דע החיים אורובעוד מקראות מוזכר חלומות יוסף, וכתב על כך ה

 יהיה אם הוא והמופת האות' ה שלפני מהמודיעים והודעה הנבואה מראה יהיה

 ממש בהקיץ הוא כאלו בעיניו הדבר שיהיה יאיר כיום וצהיר בהיר לחולם החלום

 בו ישחקו צעירים אשר החלומות כי יחזה שדי מחזה כי להודיע והמופת האות בא

 שכל פרט בכל והנה ואמר יוסף ספר כן על, הנדמה והגזמת הרעיון בלבול יהיה

 בהקיץ שהוא עתה רואהו היה כאילו שכלו בעיני ברור היה שהראוהו דבר

 .צודק חלום אלא זה ואין דעתו בהשלמת

 שנשאר החוב את שיחזיר לו ואמר, לו בחלום בא יש להתעורר אם אביועפי"ז 

 על מצטער שהיה הרי .(ל) סנהדרין לפלוני, האם צריך להחזיר. והנה בגמ' חייב

 ואמר (בלילה חלומות המראה שר - י"רש) החלום בעל ובא, אביו לו שהניח מעות

 דברי ואמרו, מעשה היה זה - הן שני מעשר של, הן פלוני במקום, הן וכך כך לו

 .מורידין ולא מעלין לא חלומות

 מקום מכל והמקום המעות מנין החלום בעל וןושכי גב על אף חיים תורתכתב ב

 הן מעשר של הן פלוני של לו שאמר מה שמא בטלים דברים בלא חלום דאין כיון

 הדמיון שכח לפי נראה בטלים דברים בלא חלום דאין וטעמא הן בטלים דברים

 .שקרים דברים ומוסיף פועל הדמיון אמת דבר בחלומו וכשרואה באדם פועל

)ח"ב סימן קכ"ח( התעורר על מה שמצינו סתירה בש"ס, דיש שו"ת תשב"ץ ב

מקומות בש"ס דמשמע דיש ממש בחלום כמו שאמרו במסכת נדרים )ח, א(, נדוהו 

בחלום צריך עשרה להתיר לו, וכאן אנו רואים דבא בעל החלום ואמר לו כך וכך 

 הן במקום פלוני הן ומעשר שני הן דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, 
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ובתחלה רצה לתרץ שאם החלום הוא מעצמו יש בו ממש, רק אם הוא מאחר אין 

בו ממש, וזה שאמרו ]סנהדרין ל.[ ובא בעל החלום כלומר האיש החולם חלום. אך 

לפי הכלל דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כולל כל החלומות, ובברכות )נ"ה:( 

ברו, וכתיב ]בהעלותך יב, ו[ מובא רבא רמי כתיב ]זכריה י, ב[ החלומות שוא יד

בחלום אדבר בו, לא קשיא כאן ע"י מלאך וכאן ע"י שד, והאריך בזה והעלה דספק 

יש בחלומות אם יש בהם ממש, ולכן במעות מעשר ספקו לקולא, הואיל והמעות 

 הוא בחזקת שאינו מעשר, משא"כ בנדוהו בחלום ספק איסורא לחומרא, עיין שם.

נ"ב( כתב, דרוב חלומות שוא, רק מיעוטא דמיעוטא הן  )סימן שיבת ציוןובשו"ת 

הודעה משמים, ולכן בסנהדרין דרוב מעות הם חולין, כמו שאמרו בפסחים )ז א( 

ובבא מציעא )כ"ו א(, מוקמינן אחזקת חולין, אבל בנדרים בנדוהו חוששין למיעוטא 

רה[ דיש דאינו נוגע לשום איסור ורק לסכנה, כמו שכתבו תוס' שם ]ד"ה צריך עש

לחוש שמגלים לו שפורעניות עתיד לבא עליו עיין שם, ובסכנה לא אזלינן בתר 

רובא כמו שאמרו בחולין )י א( בספק מים מגולין עיין שם ברש"י ]ד"ה ואין[, ועיין 

 שם שדחה זה דמעשר הוא דבר שיש לו מתירין ולא בטיל ברוב.

 חלומות בראש השנה

 השנה ראש בערב לעני דינר שנתן אחד ידבחס מעשה( יח:) בברכות הנאמר עפ"י

 רוחות שתי ושמע, הקברות בבית ולן והלך אשתו והקניטתו, בצורת בשני

 י"ר הוא, אחד חסיד דכל בזה נתקשו כבר א"המהרש וכתב ש"יעו, לזו זו שמספרות

 בראש ילכו כאלו שחסידים הדעת על יעלה ואיך, בבא בן יהודה רבי או אלעאי בר

 שדבר הנכון בודאי, טומאה במקום שם ללון הקברות לבית ביחידות בלילה השנה

 יום שהוא אמתיים יותר השנה ראש ליל של החלומותש ולפי, בחלום היה זה

 אחתיה דבני עובדא וכההיא, בו חלום שרואה מי ימיו כל בו מתענין דלכך, הדין

 דנרי מאה שבעה למחסר דבעו השנה בראש בחלמא להו דחזו זכאי בן יוחנן דרבן

 בחלום להשתמש רוצה שהיה זה לחסיד גם הביאו זה( א"ע י דף) ב"דב ק"בפ' כו

 יהיה ולא בענין כאמור תקלה מכל עצמו לשמור לידע השנה ראש של הלילה בזו
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 בבעל משתמשין היו אחרונים בדורות דגם ומסיים המהרש"א שמעתי, עוד עני

 .בשמות השבעות י"ע החלומות

 מעלין לא חלומות דברי אמרינן השנה שבכל אף דין ממוןלגבי  שגם יתכן זה ולפי

 לחוש יש השנה בראש חלום חלם כאשר אולי, לזה לחוש צריך ואין, מורידין ולא

 .המעות את לפלוני ולתת, לכך

 של שחלומות שאמרינן שמה שיתכןכתב  חשוקי חמד ר' יצחק זילברשטיין בספרו

 שיקרה למה לעתידות נוגע שהוא בדבר היינו, יותר אמיתיים הם השנה ראש

 בן יוחנן רבן של כקרוביו או, התבואה תגדל מתי, העולם את דנים שאז, בעולם

 בזה אין אולי, לפלוני כסף חייב שאביו עניני בדבר אבל, עליהם נגזר מה, זכאי

 לא ע"שבשו שכיון, לזה ראיה השנה, ונראה ימות לשאר השנה ראש בין חילוק

, מעשר הם אלו שמעות לו ואמר השנה בראש בחלום אליו אביו בא שאם נפסק

 של לחלום, השנה ראש של חלום בין בזה מינה נפקא שאין סימן, מעשר זה הרי

 .השנה ימות שאר
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 עבד בבית האסורים, והוא "איש מצליח"

 ַאיש ַוְיַהי יֹוֵסף, ֶאת ה' ַוְיַהי וכו'. ַפְרֹעה ְסַריס פֹוַטיַפר ַוַיְקֵנהּו ַמְצָרְיָמה, הּוַרד ְויֹוֵסף

 ֵּבית ֶאל ַוַיְתֵנהּו ֹאתוֹ  יֹוֵסף ֲאֹדֵני ב(. ַוַיַקח -ַהַםְצַרי )לט, א  ֲאֹדָניו ְּבֵבית ַוְיַהי ַמְצַליַח,

ַמְצַליַח ' ה ֹעֶשה הּוא ַוֲאֶשר ַאתוֹ ' ה רַהֹןַהר וכו', ַּבֲאֶש  ְּבֵבית ָשם וכו', ַוְיַהי ַהֹןַהר

 כג( -)שם, כ 

מבואר בפסוקים האלו שכאשר יוסף נמכר למצרים היה לו הצלחה גדולה, והוא 

היה 'איש מצליח'. וגם כאשר הושלך לבית הסוהר היה ה' איתו, וכל מה שעשה 

 ה' הצליח בידו.

הצלחה, הרי יוסף היה בן ויש להבין, כיצד ניתן לומר על מצב שפל כזה שהוא 

תפנוקים, הבן הכי אהוב לאביו, ובבת אחת ירד מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, 

ונמכר לעבד לארץ מצרים שהיתה שיא הטומאה באותו זמן, ערוות הארץ. וכיצד 

ניתן לומר שהוא 'מצליח'. הרי כל מציאותו במקום כזה היא כשלון גדול. וגם אחרי 

 ין נשאר 'מצליח', תמוה.שנכלא בבית הסוהר שם, עדי

עוד יש להבין את לשון הפסוק "ויקנהו פוטיפר סריס פרעה, ויהי בבית אדוניו 

המצרי", פשיטא, אם פוטיפר קנה אותו א"כ מסתמא היה בביתו, ומה בא לומר 

המשפט "ויהי בבית אדוניו המצרי". וכמו כן נאמר בהמשך "ויתנהו אל בית 

ה ג"כ קשה, הרי אם נתנוהו בבית הסוהר בודאי הסוהר, ויהי שם בבית הסוהר". וז

 היה שם, ומהו "ויהי שם בבית הסוהר".

ביאור נפלא בענין שמעתי ממורי ורבי הגאון רבי אליהו אליעזר שלנגר שליט"א 

)ראש הקיבוץ בישיבת מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א(, והוא יסוד גדול בדרכי 

 ההתמודדות.

לפעמים אדם עומד במצב מסויים שאינו המצב האידיאלי בו הוא תכנן להיות, 

והוא נמצא במצב זה בעל כורחו, והוא חושב לעצמו "כעת זה לא המצב הטוב 
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שלי, בהמשך כשאהיה במצב טוב, אשקיע בעצמי ובעבודת ה' שלי". ולמשל בחור 

זה לא  שהגיע לישיבה שלא רצה להיות בה, מצוי מאוד שהוא חושב שכעת

המקום שבו הוא יתפתח טוב, ולכן הוא מזניח לגמרי את מצבו. וכן בחור מבוגר 

שאינו מוצא את זיווגו, מצוי מאוד שאינו משקיע בעצמו, כי הוא חושב שאחרי 

 החתונה יהיה המצב הטוב שלו, ואז הוא ישקיע ולא עכשיו.

ובאיזה אבל האמת היא שהיכן שה' הניח את האדם, זה המקום האמיתי שלו, 

מצב שה' העמיד את האדם כעת, זה המצב הכי אידאלי שלו עכשיו. ולא שום 

מקום או מצב אחר. אל לו לאדם לחשוב כי אם היה במקום ובמצב אחר היה לו 

יותר טוב, כי ה' יודע מה המצב הכי טוב בשבילו, וה' העמיד את האדם במצב 

 המדוייק שכעת הוא הכי מתאים לו.

אין לו הבדל באיזה מצב הוא נמצא, בין אם הוא רווק מבוגר, ומי שמבין דבר זה, 

ובין אם הוא בבית האסורים, בכל מקום ומצב הוא מאמין ומבין שזהו המקום 

 והמצב הכי טוב בשבילו. ולא נשאר לו אלא 'להצליח' בתוך המצב הזה.

וזה מה שהיה כאן אצל יוסף. כאשר הוא נמכר לעבד לפוטיפר הוא הבין שזה 

ה' העמידו בו, וזה הכוונה "ויהי שם בבית אדוניו המצרי", הוא "היה שם", המצב ש

הוא הבין שזה כעת המקום הכי טוב בשבילו. ולא נשאר לו אלא 'להצליח' במקום 

הזה. וגם אח"כ כשהועבר לבית האסורים הוא שוב הבין שזה המצב הכי טוב לו 

לא אמר לעצמו שזה לא  באותו זמן, "ויהי שם בבית הסוהר", הוא "היה שם", הוא

 מקום טוב בשבילו ואין לו מה להשקיע כאן.

ואחרי שהבין דבר זה, היה לו הצלחה גדולה. הוא היה 'איש מצליח' וה' היה 

 עמו.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 שילוח כתנת יוסף ליעקב

ַוְיַשְלחּו ֶאת  :ֲחטּו ְשַעיר ַעַזים ַוַיְטְּבלּו ֶאת ַהֻכֹתֶנת ַּבָדםַוַיְקחּו ֶאת ְכֹתֶנת יֹוֵסף ַוַיְש 

 וא ַאם ֹלאְכֹתֶנת ַהַפַןים ַוָיַביאּו ֶאל ֲאַביֶהם ַוֹיאְמרּו ֹזאת ָמָצאנּו ַהֶכר ָנא ַהְכֹתֶנת ַּבְנָך ַה 

 לב( –)לז, לא 

כתנת ופעמים נקט כתנת יש לעיין, חדא, מהו ששינה הכתוב לשונו שפעמים נקט 

הפסים. עוד צריך ביאור מהו "וישלחו את כתנת הפסים ויבואו אל אביהם" 

ד'וישלחו' משמע ששלחו את הכתנת על ידי אחרים, ומאידך, 'ויביאו' משמע 

שהביאו בעצמם. עוד קשה, דמלשון "הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא", משמע 

לאו, והרי כתונת הפסים הייתה שהדבר ספק הוא האם הכתנת של יוסף היא אם 

ייחודית ליוסף, וזהו ודאי סימן מובהק, והיאך עשו האחים עצמם כביכול יש 

 להסתפק בכך.

 ב' כותנות של יוסף

ונראה בזה, דעל הפסוק )לז, כג( "את כתנתו את כתנת הפסים", פירש רש"י 

ף. שכתנת הוא בגד המשותף לכל האחים, וכתנת הפסים, היא הייחודית של יוס

ולפי"ז יש לומר, שהאחים טבלו בדם רק את כתנתו של יוסף ולא את כתנת 

הפסים, ואת כתנת הפסים שלחו לאביהם על ידי שליח ]וטעם הדבר שעשו כן, 

יתבאר להלן[, ולאחר ששלחו לו את כתנת הפסים הגיעו בעצמם והראו לו את 

יא אם לא, כתנתו הפשוטה של יוסף הטבולה בדם, ואמרו הכר נא הכתנת בנך ה

ובכך מתיישב שינוי הלשונות כתנת וכתנת הפסים, ומתבאר בכך לשון "וישלחו" 

שלחו את כתנת הפסים, והביאו את הכתנת  –ויביאו" שאכן גם שלחו וגם הביאו 

הפשוטה, ומתבאר מדוע אמרו "הכר נא" שמשמע שמסתפקים הם בכך, שלפי 

מקום להסתפק של מי היא,  שלא היה חילוק כל כך בין כתנת זו לכתנת אחרת, יש

 ובכל זאת הכיר יעקב שזאת כותנתו של יוסף.
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 לאחים לא היתה דרך אחרת

ובטעם הדבר שעשו כן, יש לומר, משום שלא מצאו כל דרך אחרת, שאם רק 

ישלחו ע"י אחר, יקפיד עליהם יעקב שאינם משתתפים בצער אבידת יוסף, כי 

א לקחו הכתנת מידו, וכן, מדוע לא בודאי נודע להם הדבר קודם להשליח, והיאך ל

חיפשו אחר יוסף. ואם יביאו הם את כתנת הפסים, יחשוד בהם יעקב שהם 

הרגוהו, לפי שידע לקנאת בניו על דבר כתנת הפסים. ועל כן, שלחו את כתנת 

הפסים ע"י שליח, ויחשוב יעקב שחיה גררתהו, ועי"ז נפלה הכתונת מעליו ונפרדה 

ר מכן גררתהו החיה למערתה ושם נהרג, והאחים אכן ממנו כתנת הפסים, ולאח

חיפשוהו, ובמקום הריגתו מצאו את הכתנת הפשוטה, ומשום כך מלוכלכת היא 

בדם. ומעתה, סר החשד מעל האחים, משום שלא הם הביאו לכתנת הפסים, 

 ומאידך הראו שהשתתפו בחיפוש יוסף, אך לא מצאוהו כי חיה אכלתו.

ן על מנת להכין את יעקב אבינו לבשורה על מיתתו עוד אפשר, שעשו האחים כ

של יוסף. והיינו, שכאשר יראה יעקב את כתנת הפסים יחשוש שמא ארע דבר 

ליוסף אך אפשר שחי הוא, ואחר שישכון הספק בלבו, ויודע מן האפשרות שיוסף 

נהרג, או אז הביאו לכתנת המגועלת בדם, וידע יעקב שאכן יוסף מת, אך לא באה 

 זו בפתע פתאום, אלא עם הכנה מוקדמת.בשורה 

ולביאור זה, נמצא הבנה מחודשת בדברי הגמ' )סוטה י ב( "א"ר חמא ברבי חנינא: 

בהכר בישר ]יהודה[ לאביו ]על מיתת יוסף[, בהכר בישרוהו. בהכר בישר, הכר נא 

הכתונת בנך היא. בהכר בישרוהו ]שאמרה לו תמר[ הכר נא ]למי החתמת 

טות הכוונה, שכשם שרימה יהודה את אביו על ידי הכתנת והפתילים[" ובפש

וציערו לחשוב שניטרף יוסף, נענש אף הוא שרימתה אותו תמר בכליו עד שיצטער 

 לחפשה ולמצאה, וכמו שאמר )לח, כג( "פן נהיה לבוז" )ויעויין בילקו"ש רמז קמה(.

ה, על כך אך לדברינו אפשר, שכוונת הגמ' היא, שיהודה קבל שכר מדה כנגד מיד

שאמר לאביו כמסתפק "הכר נא הכתנת בנך היא אם לא" כדי שלא לצערו וימות 

פתאום, והיה גם שכרו שתמר תאמר "הכר נא למי החותמת והפתילים" 

 כמסתפקת, כדי שלא לצערו מיד.
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הרב נהוראי יוסף אוחנה, רב  ניצוצות חיזוק /

דכפר הרי"ף, ראש כולל "שערי הלכה" תל ציון, 

 שו"ע המוסר, משפט הגט, ועו"סומח"ס 

 שיא הדביקות האפשרית

 )לז, א( ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב

אינו אלא  - כל מקום שנאמר "וישב"במרו רבותינו במדרש )תנחומא, וישב א( שא

לשון של צער. אף כאן נאמר "וישב", כי ביקש יעקב אבינו לשבת בשלוה, מיד קפץ 

עליו רוגזו )צערו( של יוסף הצדיק, אמר הקדוש ברוך הוא: לא מספיק לצדיקים מה 

שמוכן להם לעולם הבא לשבת בשלוה שם, אלא מבקשים לשבת בשלוה גם 

 .חיי, ועוד(בעולם הזה? )וכ"כ רש"י, הדר זקנים, רבינו ב

הרי בלי ספק לא היתה כונת יעקב  עומק הדברים.להבין את אנו חייבים אך 

ומר שהיתה כוונתו וחלילה לבמהות המוכרת של "שלוה". אבינו לשבת "בשלוה" 

בודאי הגמור היתה כל מטרתו לשבת  .קיםותבטל מן התורה ומן עבודת האללה

ד קורטוב של קרבת אלהים, ולעסוק בתורה בישוב הדעת בלי טרדות, ולהשיג עו

"וישב", כי קבע שם  עוד דביקות, עוד מצוות, עוד לימוד תורה. ולכן נאמר

פתח ישיבה בה הרביץ תורה לתלמידים. ומה בעצם היתה התביעה , "ישיבתו"

 ?כלפי יעקב אבינו

תבעו כן על ו ולא שייך לומר שיעקב אבינו רצה לברוח מן ה"עמל" על התורה

כי אין זה נכון כלל, שהרי יעקב אבינו היה עוסק בתורה ללא הקדוש ברוך הוא. 

הרף, ורצה דוקא להתעלות ולהשיג דביקות בה' יתברך, ואי אפשר להשיג דביקות 

ונמצא שגם  זו ולקבוע ישיבה מבלי התאמצות ועמל רב. כך המציאות מחייבת.

 במובן טכני לא היה יכול יעקב אבינו לברוח מן העמל?!

גישו בשאלה זו על דברי המדרש, וביארו, כי היתה כונת יעקב כן המפרשים הרא

ללא טרדות, ללא מפריעים. עד  ,בו "יתרכז" כל כולו בעבודת ה' אבינו להגיע למצב

ברח מעשיו, ישב אצל לבן והיה כפועל מסכן בביתו,  ,עכשיו היו לו מניעות רבות
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בכל זאת ישב ולמד נלחם עם שכם על אודות דינה ביתו, ועוד כהנה טרדות רבות, ו

יותר הכדי להשיג דביקות בה' יתברך בכמות בלי ספק תורה. הבין יעקב אבינו ש

לעשות אותם בראש פנוי  ,מלאה אל המצוות גדולה ואיכותית, צריך "התרכזות"

ושקט מן הדאגות. מבלתי שום מכאובים, וכלשון הרמב"ם )הלכות דעות פ"ג, ג(: 

. עכ"ל. כמות ואחד מאיבריו כואב או חולה""שאי אפשר לאדם שיבין ויסתכל בחו

)וכ"כ  כי צריך בהחלט ישוב הדעת לדבר מסויים כדי להשים לב ליהלומים שבו

 .רבינו בחיי בהקדמה לשער הבטחון(

הטביע בנו זאת ו ,ה' יתברך יודע היטב את לב בניו אהוביו עם ישראל ,מנםא

קרבה אליו הינה דוקא כי המקסימום של השגת הדביקות וה ,תכונה מיוחדת והיא

דוקא כאשר נמצא  ,הקשיים, דוקא מתוך אי ישוב הדעת מתוך הדחק, דוקא מתוך

. וזה לכאורה ההיפך מן ההגיון, אבל מתיישב ממש עם המציאות. האדם באי שקט

 וכפי שנבאר תיכף.

ולכן אף שכולנו יודעים שאחוזי הדעת ברגעי הקושי הינם הפחותים ביותר, 

שדוקא אז לא ניתן להשיג את ידיעת ה'. בכל זאת אם נתבונן והסברה אומרת 

לאיים היורדים והמסייעים לאדם, נגלה כי כשהאדם נמצא יבכמות הכוחות הע

הוא נמצא במקום בהרבה יותר גבוה מאילו  ,בקושי הוא מקבל בהרבה יותר כוחות

 .היה ללא הקשיים

-השוקלת כ מזוודה כולנו יודעים שאין אבא בעולם שיתן לבנו בן החמש לשאת

קילו של משא,  022קילו, ואם ה' יתברך מביא אותנו למצב בו יש על גבנו  022

)כמבואר בסוכה נב. כל הגדול  בודאי נתן לנו את הכוחות העילאיים לשאת זאת

אנו יכולים לנסוק ולעלות.  דוקא, אלו אותם הרגעים, בכוחותמחבירו וכו'(. ב

הנפש" הללו עד לאחר הנסיון, עד לזמן בו ואפילו לזכור ולשמור את "כוחות 

אנו ממאגרי נפשינו את הכח עצום  ת מן הטרדות, ואז מוציאיםידעתינו קצת מתפנ

 .שזכינו לו ברגעי הקושי ומיד אנו מזנקים ועולים מעלה מעלה

וכך אומרים חז"ל )מכילתא דרשב"י כ, יז( על הפסוק: "נתת ליראיך נס להתנוסס" 

להגביה את  -ן הוא "נס", והוא עיקר מטרתו כדי ל"נוסס" )תהלים ס, ו(, הנסיו
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האדם על נס )גבוה(. ובמדרש רבה )נה, א(: "נסיון אחר נסיון, וגידולין אחר גידולין, 

 .כבבשביל לנסותן בעולם, בשביל לגדלן בעולם כנס הזה של ספינה"

האבות הקדושים,  הרמב"ם בספרו מורה הנבוכים )ג, נא( מבאר כי שלושת

לם משה, אהרן, יוסף, ודוד, היו בעצם "רועי צאן", ואין לך עבודה נבזית ובכל

וקשה יותר מזו )כלשון המדרש תהלים עה"פ מוזר הייתי(. ודוקא שם השיגו את 

דרגתם הנכספת והעצומה, אשר איחדו את דעתם בהשגת ה', כי בודאי קיבלו 

 לו למעלה ונסקו.ע -כוחות עילאיים בכדי להתמודד עם הקשיים, ועם כוחות אלו 

או לעמוד בהספקים שלנו בתורה, בהם 'קשה' או לימים כולנו מגיעים למצבים 

: ומתרצים את עצמינו בכך, בצורה הטובה של ה'לכתחילה' ש'קשה' לקיים מצוות

"נו, אנחנו במצב של קושי. מה כבר אפשר להשיג. ברגעים קשים של לחץ כמה 

 כוחות העילאיים המוקרנים אלינו,נתבונן ב כבר אפשר לחשוב?", אמנם אילו

נגלה כמה יכולים אנו  ,היישר לנקודת הנפש העמוקה שבכל אחד מאיתנו

 .כגדוקא מכך להתעלות

במדרש: "לא מספיק להם לצדיקים מה שמוכן להם בכך מובנים דברי חז"ל 

לא  .בעולם הבא לשבת שם בשלוה, מבקשים הם לשבת בשלוה גם בעולם הזה"

יעקב אבינו, כי כאמור רצונו הגדול היה רק להתרכז בעבודת היתה זו טביעה על 

ה' ולהשיג עוד דביקות בה', ביותר פניות הדעת והרחבתה, ולכן ממש זימנו לו 

 מהשמים את "רוגזו של יוסף", שאז יוכל להשיג עוד דביקות עצומה.

בכוחות עצמינו טיפה ועוד  להשיגו י עיקר תכלית ה"עולם הזה" הינה להלחםכ

דבר שהשגנו במלחמה מעלתו גדולה  של קרבת ה', של השגת וידיעת ה'. טיפה

 שבעתיים מדבר שרכשנו בתנודת יד.

                                                
וכל כך למה מפני קושט בשביל שתתקשט מדת הדין בעולם שאם יאמר לך אדם למי שהוא וממשיך המדרש שם:  כב

עשאו מלך,  רוצה להעשיר מעשיר, למי שהוא רוצה מעני, ולמי שהוא רוצה הוא עושה מלך, אברהם כשרצה

כשרצה עשאו עשיר, יכול את להשיבו ולומר לו יכול את לעשות כמו שעשה אברהם אבינו, והוא אומר מה עשה, 

ואת אומר לו ואברהם בן מאת שנה בהולד לו, ואחר כל הצער הזה נאמר לו קח נא את בנך את יחידך ולא עיכב, 

 . עכ"ל.הרי נתת ליראיך נס להתנוסס
 כוחות גם קיבל, נסיון לידי הביאו' כשה כי.( קז סנהדרין) נסיון למקום עצמו את להכניס לאדם אסור מדוע מובן בכך כג

 שלא לודאי וקרוב, הגדולים הכוחות את לו אין, נסיון לידי עצמו את מכניס כשהוא, אולם. בנסיון לעמוד גדולים נפש

 בנסיון. לעמוד יצליח
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, אדם שעושה מצוות ולומד תורה, יש לו כבר מושגים בהבנת ה' יתברךובפועל 

הוא מכיר אותו יותר טוב, חי אותו, נושם אותו. ההסתכלות אלו על הקב"ה היא 

יתברך זה מאיר לו באור אחר. זה מדבר אליו יותר. אחרת. כשמזכירים לו את ה' 

לא היה מימיו בשיעור  ,אדם שמעולם לא נכנס לבית הכנסתנתאר בדמיוננו ואילו 

זה רק שמע עליו מ'החברים'.  הוא, אין לו מושג מי זה ה' יתברך תורה, אדם כזה

בודאי אדם הרחוק מלהקראות "מכיר את השם". וזוהי תכלית העובד ה' בעולם 

הזה, להכיר את ה', לא רך מתוך הלימוד, אלא גם בהכנסתו אותו לתוך עניניו 

הפרטיים, המאורעות הרבות העוברות עליו, בכל אותן הפרטים צריך לנשום את 

השי"ת, בכך הוא מכיר אותו יותר, ובעצם מגיע אל התכלית האמיתית שהיא 

 הדביקות, המורכבת בעיקר מחומר היסוד הנקרא "הכרת השי"ת".

כן כשהאדם נמצא בעולם הזה, בו יש קשיים גדולים ורבים לקיים את המצוות. ל

דוקא הוא יכול  הרבה יצר הרע, הרבה טרדות, הרבה מצבי נפש חשוכים. אז

גם מפני שיש לו כוחות נפשיים וסיעתא דשמיא גדולה  .להכיר את ה' יתברך יותר

ות לעמוד בנסיון, וגם מפני שהרי נמצא הוא במקום של נסיון וה' נותן לו כוח -לכך 

מאדם רגיל ללא קשיים, ולפי הצער של  שבמציאות הוא כובש הוא את יצרו יותר

, וגם ובעיקר על ידי אגרא". אבות ה, כג( -האדם כך שכרו )"לפום צערא 

 ההתחזקות באמונה שמשיג האדם באותן הזמנים.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'רים והערותאיש עם ביאו

 "בעל החלומות"  –תפילה וצרכי העולם הזה 

 בספר תורה אור על הפרשה מצאתי דברים שראוי להעמיק בהם טובא, וזל"ק: 

הנה החלום הוא מחבר שני הפכים  ,שיר המעלות בשוב כו' היינו כחולמים"

והיינו מפני כי בשינה  ,בנושא א' ומרכיב שני ענינים הפכיים כאלו היו לאחדים

וכח המדמה יכול להרכיב  ,נסתלק מוח השכל המבחין ולא נשאר רק כח המדמה

רק שבהקיץ שמתעורר כח  ,כמ"ש הרמב"ם בשמונה פרקים... ב' ענינים הפכיים 

השכל הוא השולט על כח המדמה ואינו מניחו להרכיב לפי שרואה בעין שכלו 

 .שהם דברים נפרדים ואינן מתאחדים כלל

וכך הענין בגלות ניצוץ אלקות בנפש האדם שהוא בבחינת שינה והסתלקות 

המוחין יכול הוא להרכיב ב' דברים הפכיים להיות כל היום טרוד במו"מ איש 

... לבצעו מקצהו זה פונה לזיתו כו' הגם שבתפלה מעורר את האהבה עד שתחפץ 

אינו שם ללבו כי אעפ"כ אחר התפלה חולפת ועוברת האהבה ו... לדבקה בו ית' 

הוא הפוך ההתבוננות שבתפלה ומדמה בלב להרכיב ולחבר שני עניינים הפכיים 

 ... " עכלה"ק.  יחד כאלו היה לאחדים ובאמת הם נפרדים ורחוקים זמ"ז

והנה לכאורה יש בדברים בכדי לייאש לב העמל, דבשלמא מי שזכה וכל ימיו 

נמצא שככל שמתגבר בתפילתו  ספון על אדני התורה בלימודה לעובדה ולשומרה,

לדבקה בו ית', כך ממשיך הוא באותו מטבע בשעת לימודו ועמלו בעבודת ה', אבל 

ויש לו לעמול לפרנסתו במשא ובמתן וכל  זה שלא זכה לכך )וככותב שורות אלו(

מיני סחורה, נמצא שאפ' אם התגבר כארי שלפחות בתפילתו יגיע למדריגה 

חלום, כי עבודתו בתפילה ועבודתו לפרנסתו הם כלשהי, זהו עצמו הוא מעין 

 תרתי דסתרי וכפי דברי רבינו זצ"ל, וזה לכאורה קשה ביותר. 
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 המשך דברי התורה אור 

גם אחרי הדברים  והנה מיד בהמשך הדברים ממשיך התורה אור וכותב: "והנה

והאמת האלה לא יפול לב האדם עליו לומר כי ההתעוררות שבתפלה והתבוננותו 

שהרי הוא כמו החלום שהוא כח המדמה שמחבר ב' הפכים כי  ,ן דמיונות שואה

הנה מאחר שרואה בנפשו אחר התפלה שחולפת ועוברת האהבה לה' ומתהפך 

הרי מובן שגם בתפלה לא ביטל אהבת גופו מכל וכל  ,לאהוב את גופו דוקא

 וההתעוררות שבתפלה את האהבה לה' לבדה אינה אמיתית רק כדמיון החלום

ואעפ"כ אוהב את גופו הגם כי לא  ,שמחבר ב' הפכים ודומה לו שאוהב את ה'

" והנה צדקו יחדו לפי שזה נלקח מכח המדמה אשר יכול לדמות דמיונות שוא

מדברים אלו לכאורה רק מתגבר הקושי שאם ע"ע דנו שלפחות בשעת תפילתו 

ה אליו זכה הוא למדריגה כלשהי או לנגיעה כלשהי, עתה מתברר שמרגע שבא

 אהבת גופו נמצא שמעולם לא נגעה ליבו אהבתו ית'. 

והנה בתורה אור פירש הדברים שבאמת הנך תרת דסתרי הם דבר אחד, שבמקור 

אין אהבה אלא אהבת השי"ת, ואין דביקות אלא בו, ובחינת החלום היא שמחבר 

את שני ההפכים הם באמת השורש לכל דבר, אלא שבכח השכל מתפרדים 

תחלקים לפעולות שונות, לאהבת השי"ת ולאהבת עצמו, אבל מבחינת הדברים ומ

שורש הדברים הכל אחד. ובדברים אלו יש לעיין הרבה, אבל לכאורה עדיין 

 למעשה לא בא הדבר אל פתרונו, שבסופו של דבר מה יעשה האדם וחי. 

 מ "ידברי החידושי הר

בבנו למולו ולפדותו תנינא להא דת"ר האב חייב בגמ' קידושין כט ע"א איתא: "

". וידוע בשם וי"א אף להשיטו במים ,וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות

החידושי הרי"מ בדרך צחות שעניין להשיטו במים הוא המשך הנק' דללמדו 

אומנות, והיינו שעיקר העניין בשחיה הוא שהראש יישאר מעל המים, והיינו מה 

דו אומנות יוסיף על לימודו גם את לימוד שבאו הי"א להוסיף, שאם בא האב ללמ

השחיה, ילמדו גם "שהראש יישאר מעל המים", שלא יישאב כולו לעניין הפרנסה 

 )ובאמת זהו לימוד קשה ביותר ואשרי מי שזכה( ... 
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והנה דברי התורה אור עמוקים מני ים, אבל אולי אפשר לפרשם לפי דברים אלו, 

יא אותה הנק' בה האדם משתדל להניח והיינו שזה פשוט שאדרבה, התפילה ה

ל חי, וזה גם ברור שלא כל אחד זוכה להישאר -להוויות העולם ולייחד לבו אל א

במדרגה זו לאורך היום כולו, אלא שכאן באה הנק', תפילה אמיתית מביאה את 

 הואהאדם לקבל פרופורציה על המשך היום, בטחון, אמונה, ענווה, הבנה "כי 

ת חיל", והיינו אולי כוונת התורה אור, שאדם שלאחר התפילה הנותן לך כח לעשו

המשיך בדרכו כרגיל בלי איזו נקודה של שינוי, זה באמת הוא תרתי דסתרי, אבל 

תפילה שלאחריה יש שינוי, ולו כפתחו של מחט, אדרבה, זוהי ראיה שהתפילה 

 . הייתה תפילת אמת. וכל זה הוא בלשון אפשר, והדברים עוד צריכים עיון
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 "מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה" 

 גו' )לז, יד(ַוֹיאֶמר לֹו ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ְשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְשלֹום ַהֹצאן ַוֲהַשֵבַני ָדָבר ו

בק איש עמו עד עלות השחר, אמר רבי יצחק מכאן בגמ' חולין )צא.( אי' "ויא

לת"ח שלא יצא יחידי בלילה, רבי אבא בר כהנא אמר מהכא הנה הוא זורה את 

גורן השעורים, רבי אבהו אמר מהכא וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את וגו' ורבנן 

אמרי מהכא לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום וגו'רב אמר מהכא ויזרח לו 

 השמש".

לימוד מקרא דידן ביארו האחרונים מהא דאמר "ראה" ולא אמר שאל וכדו' ה

 מכאן שציוה עליו לצאת דווקא בזמן שיכול לראות, לאפוקי מן הלילה.

וכבר נכתבו הדברים במתני' אבות )פ"ג מ"ד( "רבי חנינא בן חכינאי אומר הנעור 

פשו". וכתב בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה הרי זה מתחייב בנ

רע"ב שהוא בסכנה מפני הליסטים וכמה פגעים רעים, "ואם היה מחשב בדברי 

 תורה היה משמרתו", וכל האיסור הוא רק בהולך בטל.

ץ[ כתב שמדברי רבינו יונה משמע שטעם האיסור בדברים "]לרשב אבות במגן

יבו אלו, הוא משום ששעות הלילה הן שעות רצויות ואין לו לבזבזן, ואם יפנה ל

לבטלה מתחייב בנפשו. וכן מלשון הרמב"ם במורה נבוכים משמע כן, והוסיף שם 

 ממנה". טוב יותר ולויה חברה לו ואין, מלבו פחד מסיר תורה בדברי מחשב ש"אם

אולם מדברי התפארת ישראל משמע דהאיסור הנשנה הוא גם בהולך יחידי ביום 

 אימתי.ומפנה ליבו לבטלה, דגוף האיסור משום בטלה ול"ש 

 לויה בלא יחידי בדרך )מו: ד"ה המהלך( דההולך סוטה ויעויין מש"כ המהרש"א

 בעיניך ולחסד לחן ותננו הדרך בתפלת שתקנו כמו ורחמים חן וצריך בראשו דמו

 לויה במקום תהיה בה שעוסק שהתורה אמרה הגמ' שם כ"וע רואינו כל ובעיני
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 לבו ומפנה יחידי בדרך המהלך דאבות ג"פ שנינו וכן בראשו דמו יהיה שלא

 בנפשו. מתחייב ז"ה לבטלה

 נדון אי"ה בקצרה בענין זה שאין לת"ח לצאת יחידי בלילה.

 האם הוא דין על ת"ח או על כל אדם נמי .א

בגמרא נזכר ה"דין" גבי ת"ח, וכ' תוס' )ד"ה מכאן( שנקט דוקא ת"ח משום 

שמזיקין מתקנאים בהם, כדאמרי' בברכות ששלושה צריכין שימור מלך ת"ח וחתן. 

עוד כ' רש"י )ע"ב ד"ה הנה( אהא דבועז שגנאי הוא לת"ח לצאת בלילה ]יעויין 

 להלן המקור[. 

רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי מאידך בגמ' פסחים )ב.( א"ר יהודה אמר 

טוב, היינו שכשיוצא לדרך יכנס לאכסניא בעוד החמה זורחת, ולמחר ימתין עד 

הנץ. וביאר שם רש"י שהוא מפני החיות ומפני הליסטים. בתענית )ד: ד"ה ויכנס( 

כ' רש"י בכדי שלא יפול בבורות ובקעים ויעלילו עליו שמרגל הוא או גנב. ובב"ק 

בכי( כ' שהוא מפני המזיקין והליסטין. א"כ חזינן ששייכים הטעמים בכל  )ס: ד"ה

אדם ול"ד בת"ח, ואכן בגמ' שם לא מוזכר עניין ת"ח, אלא דמשום משחית, כתבה 

הגמ' בב"ק שת"ח קודם לפורענות שנא' והכרתי ממך צדיק ורשע, דקודם נלקח 

תוס' )סוגיין דחולין הצדיק בכדי שלא יראה בפורענות, יעויי"ש בגמ'. וכבר כתב 

שם( שמצינו האיסור גם בכל אדם. כן יעויין במהרש"א )סוגיין ד"ה מכאן( שהאריך 

 דעפ"י הטעמים המוזכרים שייך האיסור אף בשאר אדם.

וברמב"ם )פ"ה מדעות ה"ט( פסק שאין לת"ח לצאת יחידי בלילה ]אלא א"כ היה 

יים בכך שאסור הדבר מפני [ וס:עפ"י גמ' ברכות מג -לו זמן קבוע לצאת לתלמודו

החשד, ומשמע שלא פסק אלא גבי ת"ח וגם אין טעמו משום מזיקין אלא משום 

 החשד.

אולם פסק הרמ"א )יו"ד סי' קט"ז ס"ה( בהביאו את הדברים האסורים משום 

סכנה, שאין לילך יחידי בלילה שהוא סכנה "ושומר נפשו ירחק מהם, ואסור לסמוך 
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. הלכך בוודאי יש כדו"ב" ולא חילק בין ת"ח לשאר אדםאנס או לסכן נפשו בכל כי

לחשוש לכל אדם נמי, וכמו שפסק השו"ע )חו"מ סי' תכ"ז ס"י( שכל העובר על 

גברים אלו האסורים משום סכנה, ואומר הריני מסכן עצמי ומה לאחרים עלי, או 

אומר שאינו מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות והנזהר מהם עליו תבוא ברכת 

 ב.טו

 אימתי קיים החשש .ב

בלשונות הגמרא שהובאו לעיל משמע שהאיסור קיים בכל לילה מימות השנה, 

אולם יעויין בגמ' פסחים )קיב:( ג' דברים ציוה ר' יוסי בר"י את רבי וחד מהם שלא 

יצא יחידי בלילה וביארה הגמ' "א"ל אל תצא יחידי בלילה דתניא לא יצא יחידי 

היא וי"ח  כהא בלילי שבתות מפני שאגרת בת מחלתבלילה לא בלילי רביעיות ול

ריבוא של מלאכי חבלה יוצאין וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו" 

והאריכה שם הגמ' מב' המעשים שקרו עם רחב"ד ואביי שציוו על אגרת שלא 

תעבור ביישוב לעולם, ורחב"ד התיר לה לעבור בלילי רביעי ושבת, שאין אנשים 

ו( שבליל רביעי שולט כוכב  ]כמו שכתב הרא"מ )ויקרא כד, כומצויים אז בדרכים

 [.   כזשבתי ובליל שבת כוכב מאדים, ואין אנשים יוצאים אז

ד"ה אינה( דאחר שגזר אביי על המזיקים שלא לצאת  :וכתב בטורי אבן )חגיגה ג

במקום ישוב אין חשש לצאת בכל הלילות במקום ישוב ]דרחב"ד לא גזר על ליל 

ם כבר פסק הרמ"א ]הובא לעיל[ שיש רביעי ושבת ואביי גזר על כל הלילות[ אול

 לחשוש בכל גווני גם בימינו אנו.

 

                                                
 פסחים קיב: דהתם מצינו גבי ת"ח דווקא, יעויין להלן גוף הדברים.פלא הוא שהגר"א בביאוריו שם ציין לגמ'  כד
 מהרש"א. -ייתכן שהייתה מחלת בת ישמעאל אשת עשיו, שממנה יצאו רוחות ושדים כה
יעויין שם בגמ' שאמרה המזיקה לרחב"ד ולאביי שאלמלא היו מכריזים עליהם משמיא שלא להורגם מחמת  כו

וקצ"ע מהא דהובא לעיל שבת"ח פוגע המזיק קודם היינו שיותר קל לה חשיבותם ותורתם הייתה פוגעת בהם, 

לפגוע בהם, והכא משמע שאם היו אלו שאר אנשים הייתה פוגעת בהם. ושמא י"ל עפ"י מש"כ הפנ"י )פסחים ד: 

תוד"ה שנאמר( שצ"ל שמעשים אלו הנזכרים מיירי שלא היו יחידים דהא הלכה היא שאין לצאת יחידי בלילה, 

רצתה המזיקה לפגוע בהם משום שהיו ת"ח, ומשמע דאדרבה, משום שהיו ת"ח יכלה לפגוע בהם, אבל אם  ואעפ"כ

 היה שם שאר אדם שלא הילך יחידי לא היה בכוחה לפגוע בו, ואכן כח המזיקים על ת"ח גדול מעל שאר אדם.
יינו שהשבת תשמור עלינו ובקצת סידורים נכתב שזהו הטעם שבליל שבת אומרים ופרוש עלינו סוכת שלומך, ה כז

 מהמזיקים ובלילי רביעי יש לילך עם אבוקה ואז ייראה כשניים ואין שולט אז המזיק.
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 האם האיסור דווקא ביחידי .ג

לאחר שראינו הטעמים, יש לדון אם האיסור נאמר דוקא על יחידי ממש או גם 

כשמהלך עם חברו. הנה הקשה הלב אריה )חולין צא. תוד"ה מכאן( דבחולין 

משום החשד, ומשמע דאי ליכא משמע טעם האיסור משום מזיקים ובפסחים 

חששא דחשד יכול לילך יחידי, ותירץ דבפסחים מיירי שיש עמו עוד אדם וממילא 

חשש מזיקין ליתא, שלא מזיקים לשניים, אלא החשש משום החשד בלבד, וחשש 

זה קיים גם כשאינו לבדו, אלא אם קביע ליה עידנא לתלמודו דשרי. ובחולין מיירי 

ביע ליה עידנא וכל החשש משום מזיקים. וכן הכריח שאין עמו עוד אחד, וק

המהרש"א )חולין צא: ד"ה מכאן( דבבועז היה החשש משום גנאי אע"פ שהיו עמו 

 עוד אנשים, ולכן נקט רק חשש דחשד ולא משום מזיקים.

מ"מ, נפיק דכשיש עמו עוד אדם אין לחשוש למזיקים, וראיה לדבר מתוס' 

אופן שאין לטעמא דמזיקין "כגו' אחי יוסף דהוו  )פסחים ב. שם( בתי' רשב"א שיש

 . כחי"א" ]שנא' הבוקר אור וגו'[ אלא החשש שם היה משום פחתים

 פסחים ריש' התוס סק"י( פסק עפ"י מש"כ ק"י )סי' אברהם תבנא לדינא, במגן

, 'לפחתי ולא למזיקין לא למיחש דליכא יחידי הולך אינו אם בלילה מותר דבעירו

 בכי ויצא טוב בכי יכנס ללון לעיר "וכשנכנס הרב )שם סעי' ט'( ז"לוכן הוא בשו"ע 

 מהפחתים שם להזהר יודע שהוא לעירו סמוך אבל הפחתים באחת יפול שמא טוב

למזיקים". וכן פסק המשנ"ב  לחוש שאין יחידי הולך אינו אם בלילה שם לילך יכול

 )שם סקכ"ח(.

בשו"ת ישיב יצחק )ח"ח אהע"ז סי' ס"א( דן דאם חוץ לעיר אסור לצאת יחידי, 

מהו הדין בימינו בין הערים שיש ברוב שעות היממה מכוניות וכדו' בדרכים, האם 

                                                
אכתי תיקשי מתוס' חולין )צא: ד"ה מהכא( דאמר רבי אבהו שאין לצאת יחידי מהא דאברהם שנא' ויחבוש את  כח

חמורו דעקדת יצחק, והק' דהא לא היה חמורו וגו' וכ' תוס' דברוב ספרים נכתב שהילפותא היא מויחבוש את 

יחידי, שהרי היו נעריו עמו, ועיי"ש שהאריך דבע"כ מיירי בהפיכת סדום. וצ"ע מאי קושייתו דילמא חששם היה 

משום פחתים וכדכתבו תוס' בפסחים, ולא משום מזיקים שבהם אם אינו לבדו אין חשש, כמו"כ יעויין ברש"י )ד"ה 

הוה וכ"ש יחידי". אולם י"ל דאזלי תוס' לשיטתייהו בהא דכתבו בע"א משם ר"ת דדוקא וישכם( "ואע"ג דלאו יחידי 

נקט ת"ח משום שמזיקים מתקנאים בהם, היינו שעיקר הסייעתא מקראי שהובאו הם גבי מזיקים והכא מאי ראיה 

ראיה לסוגיין הלא אי תימא דמשום מזיקין לא יצא אברהם בלילה, הא היו נעריו עמו, אלא שמטעם אחר לא יצא ו

 ליתא.
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הוא כמקום ישוב אם לאו, וכתב שכן מנהג העולם שלא מקפידים בזה, וכ"ש 

ט:( שלא ילך יחידי במקום שיש אור. והביא עוד מש"כ הזוה"ק )ח"א וישלח קס

בלילה משום שאין אנשים מצויים אז, ובכף החיים )או"ח סי' תקנ"א סקרכ"ו( כתב 

דמבואר שתלוי הדבר במקום שנמצאים שם אנשים דשרי, ובמקום שלא מצויים 

 אפי' ביום אסור.

ב:( נסתפק באדם הרוצה להתפלל תפילת ותיקין  )פסחים חמד בספר חשוקי

 דיש אין אור יום, אלא שיש תאורה חיצנית, והשיב שםבכותל וצריך לצאת בעוד 

 דומה דהלילה מותר אולי, יאיר כיום ולילה חזקה כשהתאורה בימינו להסתפק

 לדון הדיינים דיכולים שכתב( ז"סק ה"ס מ"חו) ע"בסמ כזאת דוגמא ומצינו. ליום

. האבוקה לאור בלילה לשחוט דמותר( יג:) בחולין מצינו וכן. הנרות לאור בלילה

 עם לדרך יוצא ואם. לחוש אין רחוק הוא והלסטים החיות של החשש שאם ונראה

 יחידי יוצא אם ואף(. כמאן ה"ד ב. פסחים) ח"בצל כמבואר ממזיקין לחוש אין רבים

 כמבואר, תרי כבי שהיא לאבוקה דומה דאולי, חזקה התאורה אם חשש שאין יתכן

 ובמיוחד. חזקה תאורה ה"דה ומסתבר, כשנים דאבוקה( ב"ע מג דף) ברכות במסכת

 ניזוקים אינם מצוה ושלוחי, מצוה לדבר נוסע שהוא, המערבי לכותל כשנוסע

( זכורני ה"ד מ"א דף ח"או) יושר בלקט ויעוין(. לעולם ה"ד ס: ק"ב' )בתוס כמבואר

 כשצריך הדחק בשעת אבל, טובה כעצה כתבה זאת' שהגמ ק"המהרי בשם שכתב

 .מותר לצאת
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 קשה עוון לשון הרע

ממשמע רש"י: וב . )לז, כד(ַוַיָקֻחהּו ַוַיְשַלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמַֽים

שנאמר והבור רק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין 

 .שבת כב.(ובו, אבל נחשים ועקרבים יש בו )ב"ר 

ה אשר מהם יונק -המפרשים עומדים על כך שלכאורה אין הדבר מובן ששבטי י

כל בית ישראל, יקחו את אחיהם, עצמם ובשרם, וישליכוהו לבור מלא נחשים 

 עקרבים...ו

 יבא נחש וייפרע מבעלי הלשון

 מבאר הכלי יקר שהדבר נעשה בהיתר גמור ועל פי דין תורה, כדלהלן.

מצאנו שבעלי לשון הרע נידונים על ידי נחשים, ככתוב: "וידבר העם באלקים 

ובמשה" )במדבר כא, ה(, ומיד אחר כך נאמר: "וישלח ה' בעם את הנחשים 

חכמינו )רש"י שם ע"פ מדרש רבה יט, כב(: יבא  השרפים" )שם פסוק ו(, ואמרו

הנחש שחטא בלשונו וסיפר לשון הרע על בוראו )מן האילן הזה אכל וברא עולמו, 

ולכך ציוה אתכם לא לאכול ממנו כדי שלא תהיו כמוהו...(, וייפרע מבעלי לשון 

 הרע.

וסיף קהלת )י, יא( אומר: "אם ישוך הנחש בלא לחש ומה יתרון לבעל הלשון", ומ

)שם פסוק ח(: "ופורץ גדר ישכנו נחש". מבאר הכלי יקר, שזו הלשון הפורצת שני 

 גדרות, השיניים והשפתיים, כדי לדבר.

לכן הבינו האחים שמכיון שיוסף הוציא דבתם רעה, מן הדין דינו בנחשים, ולכן 

 השליכוהו לבור מלא נחשים, כי כך ראוי לו, כאמור.

 ומה היתה האמת?

ים שיוסף ידע היטב את הלכות לשון הרע, ונהג בזהירות על פי  מבאר האפיקי

 הדין הנכון והאמיתי.
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יוסף את דבתם", ולא נאמר ויספר  ויבאומדייק זאת מהמקראות: מדוע נאמר "

", הרי הוא היה גם אביו? אל אביהםיוסף וכו'? ועוד, מדוע נאמר "ויבא יוסף וכו' 

 להה" וכו'?ומדוע הוצרך להקדים "והוא נער את בני ב

מבאר האפיקי ים שאם אדם רואה אחד עושה דבר שלא כהוגן, ורוצה לגלותו 

לאביו או רבו כדי שיוכיחוהו, צריך שיוכיחנו תחילה בעצמו, ורק אם זה לא יועיל 

יספר לאביו או רבו, בתנאי שלא יוסיף מאומה יותר ממה שהיה, ויכוון רק לתועלת 

 ולא להנות מפגם חברו.

 ייקנות את ההלכהיוסף קיים בד

ששיער שמפני זה לא יקבלו  –לכן הפסוק מקדים "והוא נער את בני בלהה" 

תוכחתו, כי קראו לבני השפחות 'עבדים', ולכן לא הוכיחם תחילה. אח"כ נאמר 

יוסף את דבתם", כמביא דבר ממקום למקום, בלי להוסיף או לשנות מאומה  ויבא"

 מסיפור המעשה.

", שלא התכוון כלל לתועלת עצמו ולא אל אביהםוכו'  נאמר "ויבא יוסףולבסוף 

חשב שזה גם אביו, אלא כל מטרתו היתה בגלל שיעקב הוא אביהם ויוכיחם 

 וילמדם ארחות חיים ישרות ונכונות.

 נמצא שיוסף היה צדיק ונהג כשורה, ואף אחיו נהגו כפי הדין.

 !הרע ומדנים דון איש את רעהו לכף זכות ולא להגיע לידי לשוןבה נשכיל לה

 ! 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'

 ונראה מה יהיו חלומותיו

ַאַחד  ִלֵכהּו בְּׁ ַנשְּׁ ֵגהּו וְּׁ ַנַהרְּׁ כּו וְּׁ ַעָתה לְּׁ ה מַ וְּׁ אֶׁ ִנרְּׁ הּו וְּׁ נּו ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלתְּׁ ָאַמרְּׁ ה ַהֹברֹות וְּׁ

יּו ֲחֹלֹמָתיו  כ(: לז, ) ִיהְּׁ

צ"ב מה שכבר נתקשו הקדמונים, כיצד יתבאר מאמרם 'ונראה מה יהיו 

חלומותיו', הלא אם ימות לא יראו כיצד יתקיימו, והביא רש"י ]ונראה שכך ביאר 

תם אומרים נהרגו ונראה דבריו של מי את דברי המדרש[ שרוח הקודש אמרה, א

יתקיימו. אלא שעל פי פשוטו אין כאן יישוב, שאם כן היה צריך למימר ונראה מה 

חלומותיו, ולכאורה פשטות הפסוק משמע שאמרו ונראה מה יהיו החלומות ליהיה 

 העתידיים שיחלום, כאומרים נהרגהו לבל יחלום שנית.

מה עוד, שהנה כל הדין ודברים בין השבטים צריך ביאור רב, מלבד הנידון מדוע 

סברו שחייב מיתה. א' מה אמרו שמעון ולוי להשליכו לבור אחר מיתתו, הלא 

יכולים לקברו כדין ולומר חיה רעה אכלתהו. ב' כיצד הועילה טענת ראובן לא נכנו 

היה צריך לומר קבלו דעתי נפש, הלא הם סברו שהוא חייב מיתה, ואם להצילו 

ונשיבנו לאביו כמו שקיבלו דעתו לענין ההמתה, ומדוע גם הוא הסכים להשליכו 

לבור. ג' צ"ב שמלשון הפסוק משמע שכולם הפשיטו וכולם השליכו ]אע"פ 

שבפשטות ניתן לומר שאחד עשה ומשום שהיה על דעת כולם נקרא המעשה על 

לאכול לחם באותה שעה, ומה נשתנה  שם כולם[. ד' צ"ב מה ראו לציין שישבו

 בדעתם בשעה שראו את הישמעאלים, ומדוע מכרוהו.  

ונראה לבאר שאכן הם רצו לקיים את החלומות, אלא שסברו שניתן להתחכם 

על הוראת החלום, ולקיים את מה שהוא מרמז באופן אחר, אלא שתהיה צורה 

 לום. דומה לחלום ובזה יבוטל מה שהיה צריך להיות על פי הח

ומצאנו ענין זה לגבי קיום דברים, שניתן לקיים את הוראת הענין בצורה אחרת. 

שהנה פרעה אמר להם 'ראו כי רעה נגד פניכם', שראה שפיכות דמים, אלא 
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שנתחלף בדם פסח ודם מילה. ראו שמושיען של ישראל לוקה במים, אלא 

ו שיטבע במים. שנתחלף במה שהוכנס ליאור, או במי מריבה, אבל לא כמו שחשב

כך גם ביאר המלבי"ם בארץ חמדה ריש שמות, שפרעה הניח על עצמו לבנה, יען 

שראה באיצטגנינות שעבד ימלוך על מצרים, ועשה עצמו עבד. גם בענין נבואה 

מצאנו מענין זה, כדביאר המלבי"ם )מ"א כב, ל( בטעם שלבשו אחאב ויהושפט 

שמאחר שלא יהיו מלכים ממילא לא  בגדי הדיוט, זאת בשביל לקיים בהם הנבואה,

ימותו. כך גם ביארו ענין אלישע )מ"ב יג, טו( שציוה ליואש מלך ישראל לקחת 

 קשת ולירות, שתהיה לנבואה צורה בפועל.  

עפי"ז יבואר, שהם רצו לקיים את החלומות אולם לא בצורה הפשוטה שלהם, 

יהיה להם קיום עוד. אלא בצורת אחרת, ובזה כבר יתקיימו החלומות וממילא לא 

זהו 'ונראה מה יהיו חלומותיו', היינו שעל פי המעשים האלה נחשב בהם קיום 

החלומות, וממילא כבר לא יתקיימו עוד. מעתה, חישבו שאם יורידוהו לבור כולם 

יחד, בזה תתקיים ההשתחואה של כולם, ובמה שיורידוהו לבור תהיה גופו קמה 

מחד, ומאידך יתקיים דינו למיתה. זו היתה עצת וגם ניצבה, ובזה יתקיים החלום 

שמעון ולוי, שקודם יהרגוהו ואחר כך יעשו בו קיום החלומות. אולם ראובן טען 

שאם כדי לקיים את הוראת החלום די במה שיורידהו לבור גם בלא להרגו, ואם 

בזה יתקיים הוראת החלום תו לא צריך להמיתו, שהרי לא ישתרר עליהם עוד. 

מה שהאחים הסכימו בדבר, לא היה משום שסברו לבטל את חיוב ונראה ש

 המיתה, אלא שסברו שאכן עדיף לקיים את הוראות החלום קודם ההמתה. 

אמנם היה רמז בחלום שההשתחואה תהיה על ידי אלומות, ואלומות מרמזות על 

המזון, ועל כן נתיישבו לאכול לחם, שתהיה ההורדה בסמיכות לענין אכילת לחם, 

אכילה גם מרמז על מה שהם אלמו אלומים בשדה, דהיינו שעסקו בענין מזונם, וה

אלא שתוך כדי האכילה ראו את הסוחרים, ובזה נתיישבו ששייך להבין ברמז 

החלום ענין נוסף, שטען יהודה שהחלום מוכיח שהשבטים ירויחו ממון כתוצאה 

ימכרוהו בזה ירויחו מיוסף, ויהיה להם אלומות כתוצאה מאלומת יוסף, ועל כן אם 

ממון וגם יתקיים הוראת החלום, ולכן הסכימו בזה הכל. זהו עומק 'מה בצע', 
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שהרי חלומו של יוסף מוכיח שיהיה רווח ממוני. ]וראובן שלא היה שם בשעת 

מכירה קיבל אחר כך חלקו בממון והסכים בצורת הפסק ובמה שנעשה, ועל כן 

החרם שעשו נובע מלשון אלומה  נקראת המכירה על שם כולם[. ואפשר שגם

בחלום שהוא לשון אלם ]וכמו שאכן דרשו חז"ל במדרש לשון זה[, ולכן עשו 

 עצמם אלמים מלספר ענין זה. 

ואפשר שמה שלא סייע להם מה שעשו מעין החלום, או משום שבחלום שהוא 

כנבואה ממש לא שייך התחכמות כעין זו, ורק בחלום שבא משר החלומות הגם 

חד משישים ומודיע דבר אמת ממה שנגזר למעלה, בזה עדיין ניתן שהוא א

להתחכם כיצד לבצע את הגז"ד בפועל, ופוק חזי מיוסף עצמו. באופן נוסף ניתן 

לומר, שהם קיימו את החלום אלא באופן הפוך, תחילה הורידוהו לבור שהוא נגד 

ואחר כך  ההשתחואה, אחר כך מה שהיה בבור היה נגד קמה אלומתי וגם ניצבה,

אכלו לחם שהוא נגד מאלמים אלומים בשדה, ומתוך שהיה הסדר הפוך לא היה 

 בו מעין החלום כדי שיוכל לבטלו. 

והנה ג' שלבים אלו נתקיימו בו גם במצרים, שהיה בסכנת מיתה מחמת אשת 

פוטיפר, והורידוהו לבור י"ב שנים, ואחר כך נמכר לעבד למצרים כולה, למלך 

החלומות לענין המזונות שהם האלומות, ושם נתעסק בהעמדת מצרים, ופתר את 

מזון לכולם. )אמנם צריך להבין האם גם זה נרמז בחלום, שיהיה קיומו בג' שלבים. 

 ואפשר שהם ג"פ לשון 'והנה'(. 

והנה במה שרצו לקיים את הוראת החלום היה רק החלום של האלומות על פי 

שיעקב ביטלו וכנאמר לעיל. או דברי, ונראה שלחלום השני לא חששו, או 

שבהיותם בשדה היו רק השבטים בלא יעקב על כן לא יכלו לקיים אלא את החלום 

הראשון. או שעל החלום הראשון חששו יען נכפל וזהו אות שממהר אלקים 

לעשותו, מה שאין כן החלום השני שהיה יחיד שמא לימים רחוקים יתקיים ועל זה 

י ראם באופן שהם כוכבים והוא אדם על הארץ, לא חששו. מה גם שבחלום השנ

ואחר שהיו שם מעליו בשמים לא חששו לו כל כך. עוד יש מקום לחלק, כי החלום 

שנוגע גם לאביהם הנה אם אביהם ישתחוה אין פגם במה שהם משתחוים, 
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ומסתמא לא יקויים כלל ודברים בטלים הם, לכן לא חששו לו, אבל החלומות 

ליהם שרק הם ישתחוו לו, וזה שייך שיתקיים במציאות, כי הראשונים נגעו רק א

 שייך מציאות שאח אחד מושל ומולך על כל אחיו, ולכן רצו לבטלו. 
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 שבח האחים הקדושים –'ולא יכלו דברו לשלום' 

)לז,  ֹו ְוֹלא ָיְכלּו ַדְּברֹו ְלָשֹלםַיְראּו ֶאָחיו ַכי ֹאתֹו ָאַהב ֲאַביֶהם ַמָכל ֶאָחיו ַוַיְשְנאּו ֹאתוַ 

 . מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחת בפה ואחת בלבד(. וברש"י: 

יש להעמיק בדברי רש"י ולברור מילותיו אחת לאחת, וללמוד דרך חיים מתורת 

 חיים ע"י מעשיהם של השבטים הק'.

הקשר בין שני לא לדבר עם השני, כי שראשית, יש ללמוד שדבר מגונה הוא 

אנשים הוא הדיבור, ומאחר שאדם אחד סותם דבריו שעה שנמצא על יד אחד 

 ממכריו, הוא דבר מגונה, ותמיד יש לו לאדם לשוחח עם השני ולהתעניין בשלומו.

* 

יכלו לדברו  אשל כךמה יש ללמוד שבח מ ,קשים הדברים מאוד להבנה ברם,

יף לעשות עצמו כאילם ולדברו לשלום, הרי גם אדם שכועס על השני, נראה שעד

לשלום על אף שבלב הוא כועס עליו, ועם כל הכעס יש בנותן טעם להראות פנים 

שוחקות ולעשות נעים לשני אפילו שיש לו עליו בליבו, והעיקר שיעשה לו הרגשה 

 טובה.

 תורת אמת נטע בתוכנו

אולי אפשר ללמוד מכאן, שגם אם אדם חפץ לעשות כמה שיותר נעים לכל 

ובביו, ולהתאמץ ככל שניתן להראות לכולם חיוך של טוב לב, וסבר פנים יפות. ס

בכל אופן אין לאדם לשקר עצמו, אדם שכל חייו חי בשקר, ואפילו ששונא בכל 

ליבו חלילה את האדם הניצב מולו מראה לו כאילו והוא חבר הכי טוב שלו, זה 

אדרבה, יעורר  .אדם שחי בשקר, והוא רחוק מחיי אמת כרחוק מזרח ממערב

 צמו ולו קורטוב של אהבת חברים ויוכל לברכו ב'גוט שבת' אמיתי וכנה.בע

'גוט שבת' לבבי ומחויך, ומיד בבית הכנסת שכנו לספסל נצייר אדם שאומר ל

"שייכנס לאדמה במהירות  ,ספק בשקט ספק בקול ,מר לעצמווזב את מקומו אוכשע

 האפשרית". 
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אפילו זאת  ?!ל להגיע לשלמות בעבודת ה'וכי ךואי ,זה אדם שאופיו הוא 'שקר'

בדרך ]רוצה להציק לו. יש ללמוד מכך  אינולחבירו מחמת ש 'גוט שבת'שאומר כ

כמה שיותר לאמת פנימית, ולא לנסות לחיות את חיינו בשקר  חתורלאיך  [,אפשר

 לא נגיע מכך לשום מקום. .כלפי עצמנו

  



 

 

 

 פב 'עמ -אספקלריא 

 

 יוסףפינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט 

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

תשובת הרב לגרא"י מישקין, בענין מחיאת כפיים וריקוד 

)אחר מאמר 'פינת ההלכה' שפורסם באספקלריא  בשבת

 לפרשת תרומה תשע"ז(

 בס"ד, י' תמוז תשע"ז

, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה הר' אברהם ישראל לכבוד היקר והנעלה

 מישקין נ"י שלום רב,

)סימן  בענין אם מותר לרקוד ולמחוא כפים בשבת, הנה שיטת הרמ"א בהגה

)סימן של"ט  דאסור לרקוד בשבת, כדעה הראשונה שכתב הרמ"א (של"ט סעיף ג'

הטיפוח קכ"ה( כתב, וכבר פשט היתר  )שאלה סעיף ג'(, אולם בשו"ת הרמ"א

)לו:( שנינו, כל שחייבין עליו משום  והריקוד בשבת בכל מקום. והנה במשנה ביצה

שבות וכו' בשבת, חייבין עליו ביו"ט, ואלו הן משום שבות וכר, ולא מטפחין ולא 

מספקין ולא מרקדין. ובגמרא ביארו דהיינו משום גזרה שמא יתקן כלי שיר. וכן 

המאירי, והראבי"ה, והאור זרוע, והרמב"ם, פסקו רבינו חננאל והרי"ף והרא"ש ו

)בריש פרק המביא כדי יין דף  והטור והש"ע )סימן שלט סעיף ב'(. ואמנם התוספות

כתבו, ומיהו לדידן שרי, דדוקא בימיהם שהיו בקיאים לעשות כלי שיר  (ל. ד"ה תנן

כתב שייך למיגזר, אבל לדידן אין אנו בקיאין לעשות כלי שיר ולא שייך למיגזר. ו

הב"י, דאע"ג דבפרק קמא רביצה אמרינן שאע"פ שבטל טעם הגזירה לא בטלה 

הגזירה, התוס' מדמים דין זה למשקין מגולים דשרו האידנא לפי שאין נחשים 

 מצויים כמו שכתבו התוס' בפרק ב' דע"ז.

וראיתי מי שהעיר בדברי מרן הבית יוסף, דלכאורה לא דמי למשקין מגולין, 

דהתם נתפרש להדיא דטעמא דמילתא משום סכנה, וכיון שאין נחשים מצויים 

בינינו לא גזרו בזה חכמים. אבל גבי טיפוח וריקוד לא שייכת סברא זו שבכהאי 
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, דבזה מתורץ מה שיש שכתב ()סימן שלט סק"ג גוונא לא גזרו חכמים. ועיין להט"ז

לדקדק מפ"ק רביצה, דאמרינן, דאף על פי שנתבטל הטעם לא נתבטלה הגזרה, 

דהכא שאני כיון דלא שכיח כל כך. בית יוסף. ע"כ. ומבואר מדבריו, דכוונת הבית 

יוסף בביאור דברי התוספות, על דרך מאי דאמרינן בעלמא מילתא דלא שכיחא לא 

מגולין דלא שייכי נחשים בינינו, ולכן בכהאי גוונא גזרו בה חכמים. וכמו במשקים 

לא גזרו, כך בנידון דידן. ומילתא דלא שכיחא היינו תיקון כלי השיר. וראה עוד 

 ריב בהערה(. ע"ש. מ')ע בביאור דברי הבית יוסף בשו"ת יחוה דעת ח"ב

שם( סיים בשם המהר"י קולון, שמדברי רב האי גאון נראה שלא )ומרן הבית יוסף 

דברי התוס', מדהוצרך ליתן טעם למה שנהגו להקל לרקד בשמחת תורה מפני כ

שהוא לכבודה של תורה, וכיון דאין בה אלא שבות, ומשמע דאי לאו הכי גם בזמן 

הזה אסור לרקוד בשבת וביום טוב. וכן נראה שהוא דעת הפוסקים שסתמו 

ן ומרקדין והא דמספקי ,דבריהם ולא חילקו בכך. ע"כ. והרמ"א בהגה שם כתב

האידנא ולא מחינן בהו משום דמוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. ויש אומרים 

דבזמן הזה הכל שרי, דאין אנו בקיאין בעשיית כלי שיר, וליכא למיגזר שמא יתקן 

 כלי שיר, דמילתא דלא שכיח הוא, ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל. ע"כ.

ח וריקוד גם בזמנינו, ואם יש ספק אם ונראה, דלפי טעמו הראשון יש לאסור טיפו

על  ואף)שבת נה. ד"ה  ישמעו לנו צריך להוכיחם שלא ירקדו, וכמו שכתבו התוס'

שוגגין ואל יהיו מזידין אלא כשהדבר ידוע לנו בודאי  שאין לומר מוטב שיהיו (גב

 שלא ישמעו לנו, אבל אם יש ספק שמא יקבלו צריכים למחות בידם.

כתב הרמ"א, אפילו אם יש ספק שמא יקבלו ממנו אין צריך אך לפי הטעם השני ש

להוכיחם. ולפי הכלל שיש בידינו דסתם ויש הלכה כסתם, נראה שדעת הרמ"א 

כסברא ראשונה להחמיר, אחר שהביאה בסתם. ומכ"ש לדידן דנקטינן כהוראות 

מרן השלחן ערוך, ואיהו ז"ל פסק דלא כהתוס', דבודאי דהכי נקטינן לדינא, ואין 

לרקוד בשבת וביום טוב, שגם בזמן הזה האומנים הבקיאים לנגן בכלי שיר יודעים 

לתקן המיתרים של כנורות שנפסקו, ויש בזה איסור מן התורה. ובלא"ה הלכה 

שכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, ואף על פי שנתבטל  ה.( רווחת )ביצה
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שבטל הטעם לא בטלה כל מ"ש הבית יוסף ליישב, דאף דהטעם לא בטל הדין, 

הגזרה, והיינו משום דדמי למשקין מגולים, כ"ז לדעת התוספות, אבל לדידן בודאי 

דלא נאמר דין זה דמוטב  (לא בטלה הגזרה. וכבר כתב התשב"ץ ח"ב )סימן מז

שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין אלא בדבר שכלם שוגגים בו, אבל בדבר שמיעוטם 

ומרן החיד"א במחזיק ברכה )סימן תרח אות ב'(  שוגגים מצוה למחות בידם וכר.

שהריטב"א העיר, שלא נאמרו דברים אלו  (כתב בשם השיטה מקובצת )ביצה ל.

אלא לדורותם. אבל בדור הזה שמקילין בכמה דברים ]נגד ההלכה[ ראוי לעשות 

 ד(קצ )סימן סייג וגדר לתורה, ואפילו מדרבנן מחינן. ע"ש. ]ובשו"ת שלמת חיים

 צוה למחות במי שרוקד ומוחא כפים, ואשרי הנזהר. ע"ש[.כתב, שמ

( כתב, דבבין 'צט סעיף ירא תנינא סימן מהדור]ובספר אשל אברהם מבוטשאטש )

השמשות אף של מוצ"ש מותר בריקוד ובמחיאת כפים אף לאלו הנזהרים בזה 

שהאריך מאד בהיתר לספק ולטפח בשעת התפלה,  ט(,של" )בר"ס בשבת. וע"ש

כם אצל הפוסקים שמותר לרקוד לצורך שמחת נישואין, ולכן כדי שלא אחר שמוס

[. ביהיה שלחן רבך ריקן הנהיגו כן לעבודתו יתברך. וכן לענין פעמונים דשרי. עש"

 וראה עוד בנ"ד בשו"ת מנחת אלעזר ח"א )סימן כט(, ובשו"ת דבר יהושע ח"ב

 , ובשו"תק'( )סימן , ובשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים ח"ב(, סימן מברנברג)אה

 מקוה המים ח"ה )חלק אורח חיים סימן יג אות ב'(. ע"ש.

והנה הרמ"א שם כתב, דהא דמספקים ומרקדים האידנא ולא מחינן בהו, משום 

דים, וי"א שבזה"ז הכל מותר, מפני שאין אנו זידמוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מ

שיר, ואפשר שע"ז סמכו  בקיאין בעשיית כלי שיר, וליכא למיגזר שמא יתקן כלי

להקל בכל. והנה דעה הראשונה שהובאה בסתם היא העיקר לדעת הרמ"א, כמ"ש 

, והובא בכללי הוראות איסור והיתר להפמ"ג ה'( מב. אותר)סימן  הש"ך ביו"ד

 ביו"ד אות א', וכ"כ עוד אחרונים. ובפרט שדעת מרן אינה כן.

 (יצה ל')ב לדעת כי דברי התוס'כתב, שעלינו  ז(ובשו"ת שבט הלוי ח"ד )סימן ל"

סברא יחידאה היא, וכל הראשונים כתבו בטעם דלא מחינן בהו, מוטב שיהיו 

שוגגים ולא מדדים, וס"ל שהגזירה קיימת ואסור לעשות כן אלא שאין בידינו 
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למחות, והרמ"א בעצמו בדרכי משה הארוך הביא להלכה דברי המהר"י קולון, 

כבוד התורה, מכלל שבשאר שבתות וחגי השנה שהתיר רק בשמחת תורה מפני 

. והיתר זה ו'שוגגים וכ אסור, וסיים הרמ"א שעיקר ההיתר משום שמוטב שיהיו

הוא כשידוע שלא ישמעו לו, אבל כשיש בני תורה החוששין לאיסורים, ויש סיכוי 

 .ו'שישמעו לו, לא אמרינן בזה מוטב שיהיו שוגגין וכ

פשט היתר הטיפוח והריקוד בשבת בכל מקום,  ולפי זה מ"ש בשו"ת הרמ"א וכבר

מתכוון לומר שזו המציאות שפשט המנהג להקל, ואנן לא מחינן בהו, מוטב שיהיו 

 שוגגים ולא מזידין, אבל לעולם דעתו לאיסור, ודברי התוס' אינם להלכה.

למסקנא דדינא: אסרו חכמים לרקוד בשבת, גזירה שמא יתקן כלי שיר בשבת. 

יש מקילים, אחר שאין הכל בקיאים לתקן כלי שיר, מ"מ אין להקל  ואף שבזמן הזה

לספרדים ובני עדות המזרח שקבלו הוראות מרן, שפסק לאסור לרקוד בשבת גם 

בזה"ז. וכן המנהג במקומותינו לאסור. ולכן הרואה ספרדי המטפח ומרקד בשבת, 

, שאז דבריו ראוי להעיר למוסר אזנו ולהודיעו שהדבר נגד ההלכה. ויוכיחו בנחת

יתקבלו. וכל אשר נגע יראת אלוקים בלבו, יזהר ויזהיר בלשון של זהורית לבל 

ידי הליכה במחול בלבד, בשירות -יכשלו באיסור זה. ומכל מקום אפשר להקל על

ותשבחות, שאין זה בכלל ריקוד שאסרו חז"ל, שהרי מבואר בירושלמי )פרק ה' 

באופן שעוקר רגלו אחת ומניח אחת.  ביצה הלכה ב'( שהריקוד שאסרו חז"ל הואד

וכן הוא בפירוש רבינו חננאל )ביצה לו:(, ובראבי"ה ח"ג )סימן תשצה(. וכ"כ מהר"י 

 . . והמחמיר גם בזה תבוא עליו ברכהכ()סימן שלט סק" וייל בספר תורת שבת

(-) 

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com ]המכתב שפורסם השבוע הינו מכתיבתו של הרב שליט"א[ 

  



 

 

 

 פו 'עמ -אספקלריא 

 

 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

היכן אורו של משיח?

, שפרשיות החורף עטופות וטמונות באדרת הקדוש מקוצק רבינואומרים בשם 

עלץ'( וצריך להתייגע בכדי לרדת לעומקם. המכוסה ביותר היא  פרווה עבה )'סֶׁ

 תנו, פרשת וישב, בו לומדים על חטא מכירת יוסף ומעשה תמר. פרש

היא  –אחת ה'הטבות' שאנו מבקשים לעצמנו, אך די מתקשים להעניק לזולת 

האפשרות "לפתוח דף חדש". בתפילותינו אנו מבקשים מהקב"ה לא לזכור לנו 

עוונותינו הראשונים. גם חיי ביום יום אנו מצפים שישכחו לנו את טעויות העבר, 

ולהביט באופטימיות לעבר עתיד הטוב יותר. אך, האם כך נוהגים אנו כלפי 

חיל מחדש' כשהם מאפשרים לסובבים אותנו 'להת אחרים? האם אנו באמת

 שואפים ומשתדלים לתקן את כשלי העבר ולשפר מעשיהם?

ד הּוָדה בפרשת השבוע, לאחר הנפילה הנוראה במכירת יוסף, נאמר ַוֵירֶׁ  ֵמֵאת יְּׁ

א ָחיו... ַוַירְּׁ הּוָדה ָשם אֶׁ ַנֲעִני... ִאיש ַבת יְּׁ ָה. במדרש נאמר "רבי כְּׁ  בר שמואל ַוִיָףחֶׁ

ִתי ָאֹנִכי 'ִכי פתח נחמן ת ָיַדעְּׁ  בשקו עסוק היה יוסף (יא כט ירמיה) ַהַםֲחָשֹבת' אֶׁ

, ובתעניתו בשקו עסוק היה ויעקב, ובתעניתו בשקו עסוק היה ראובן, ובתעניתו

" .המשיח מלך של אורו בורא עוסק, היה והקב"ה אשה, ִלַףח לו עסוק היה ויהודה

נאמר שזה "בא להורות ענין  הרה"ק רבי בונם מפשיסחא מתורת 'קול שמחה'בספר 

נפלא" כי לכאורה האחרים עסקו בדבר נעלה יותר, התקרבות לה' בצום ובכי, בכל 

זאת הקב"ה יודע המחשבות שבלב, הוא ראה את מעשיו של יהודה, ודווקא ממנו 

 היה בורא אורו של משיח.

מה ה"ענין הנפלא" שמעשה יהודה בא להורות? 'תלמידי הרבי ר' בונם' חלקו 

ביאוריהם. יש שביארו, כי בשעה שיהודה הבין בכישלונו החליט 'להתחיל ב

' בעבודת השם ובקיום רצונו. לכן עסק במצוה הראשונה, פריה ורביה. מחדש
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להתחיל מאל"ף. ויש שהסבירו את ה'ענין הנפלא', כשיהודה חש ש'איבד את 

כתב  ישראל רבינו הביתהכל', נשא אשה כדי להוליד בנים, והוא ישקיע בחינוכם! 

"ונראה שאין כאן מחלוקת, יהודא ראה החשכות  נכונים! ששני הפירושים( ז"תשכ)

, וזה הדרך לעובד בעצמו התחיל מחדש, וגם לראות לחנך את בניוולא נתייאש, 

 השם...". 

ה'ענין הנפלא' אקטואלי ביותר! אנשים רוצים הזדמנות נוספת לעצמם, ואף 

ישנם 'זוגות צעירים' לצערנו  !מהם טובים יותר מקוים לנחת, שיהיו בניהם

שבתקופה הראשונה לנשואיהם משנים קמעא ממורשת אבות. מוציאים את עצמם 

מן הכלל, ומכריזים במעשיהם ובהופעתם כי הם "שונים". )ועל סיבת הדבר יש 

לייחד מסגרת נפרדת.( והנה, תוך שנים מעטות זוכים הם לעמוד בפני החלטה 

ולדורותיהם: רישום ילדיהם למוסדות החינוך. אך יש והדלת נעולה. גורלית, להם 

ם. אינכם שייכים עוד אלינו. אילו נשכיל לשוחח עמהם, ביושר  תֶׁ ַרשְּׁ ם. סְּׁ ִטיתֶׁ נְּׁ

ולתום לבב, נגלה ביניהם 'הורים צעירים' שלמרות מצבם המוטל בספק, רוצים הם 

תוך נו לחבקם ולקרבם, '. חובת'שבניהם יצליחו יותר מהםבכנות ילדים טובים 

. יש להוועץ ב'דעת תורה' על כל מקרה ועל כל משפחה, כי אין בחינת רצינותם

כלל אחיד בסוגיא כאובה זו. אם נזכה ונשיבם, נשלבם במוסדותינו נראה בקיום 

", הנחת שיראו מבניהם, יחד עם תחושת ההשתייכות לב אבות על בנים"והשיב 

 תיהם זכו וניצלו!לקהילה, תטיב עם ההורים, ודורו

מבקש להניח את  עצמווהפירוש האחר ב"משם בורא אורו של משיח", שהאדם 

העבר ולעסוק בעתיד משופר. תהא ימיננו פשוטה לקבלו, נתמוך ונעודד 

האסורה משום ..." הראשונים מעשיך זכור"השתדלותו, תוך זהירות מאמירת 

בחורים ואברכים, שזכו . האין אנו מכירים ילדים :(ח"נ מ"ב)דברים'  'אונאת

, ואת את תיבת ההפתעות לנעול ! מי מעזיש הפתעותבאיחור "להתחיל מחדש"? 

ֵכהשאינן ננעלותשערי תשובה   בקירובו, ולא תתחייב בריחוקו! ? אדרבה! זְּׁ

במעיל פרוותי, לנו חם  אנו פתחנו ב'אדרת פרווה'. לפעמים עטופים ומכורבלים

לת שואף לברוח ממנו. הבה נשיל מעט את ונעים, ולא מרגישים את הקור שהזו



 

 

 

 פח 'עמ -אספקלריא 

 

ברצונו האמתי בחיזוק דרכיו ובבנים טובים, נגלה  נאמיןפרוותנו, נרגיש את האחר, 

שהן נשמות חמימות. כך נבריח את קיפאון הגלות לקראת "אורו של משיח" שיאור 

 ויחמם. 

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

י וליל "מח"ס לקוטי פירשבנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת וישב

 היכן מוזכרת בפרשה ישיבת עם ישראל בא"י אחר יציאת מצרים? .א

 היכן מוזכרת רוח הקודש? .ב

 בן, אהרן הכהן, ובועז?איזה דבר בפרשתינו משותף לראו .ג

 היכן הוזכרו ציצית ותפילין?  .ד

 היכן מצאנו לשון המתנה? .ה

 ג, ח( -חדוותא דאפטרתא וישב )עמוס ב, ו

 מנין שדעת לשון אהבה? .ו

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' וישלח

 ?אבלים ברכת הוזכרה היכן .א

ל ֱאֹלִהים ַוֵיָרא( לה, ט) ֹבאוֹ  עֹוד ַיֲעֹקב אֶׁ ךְּׁ  ֲאָרם ִמַסַדן בְּׁ ָברֶׁ  ויברך י"פירש: ֹאתוֹ  ַויְּׁ

 .(: ה, פא ר"ב) אבלים ברכת .אתו

 ?ז"בלע אבל הוזכר והיכן

ֹבָרה ַוָתָמת( לה, ח) ת דְּׁ ָקה ֵמינֶׁקֶׁ ֵבית ִמַתַחת ַוִתָףֵבר ִרבְּׁ ָרא ָהַאלֹון ַתַחת ֵאל לְּׁ  ַוִיקְּׁ

מוֹ  , שני באבל שם נתבשר.(, ה, פא ר"ב) ואגדה. האלון תחת י"פירש: ָבכּות ַאלֹון שְּׁ
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, מותה יום את העלימו ולפיכך, אבל יוני בלשון ואלון .שמתה אמו על לו שהוגד

 :פרסמה לא הכתוב אף, עשו ממנו שיצא כרס הבריות יקללו שלא

 ?שכחה לשון מצאנו היכן .ב

לּו ֹלא ֵכן ַעל( לגלב, )נאמר בפרשה  ֵני ֹיאכְּׁ ָרֵאל בְּׁ ת ִישְּׁ ה ִגיד אֶׁ ר ַהָמשֶׁ  ַכף ַעל ֲאשֶׁ

ַכף ָנַגע ִכי ַהזֶׁה ַהיֹום ַעד ַהָיֵרךְּׁ  ךְּׁ  בְּׁ ִגיד ַיֲעֹקב יֶׁרֶׁ ה בְּׁ  גיד שמו נקרא ולמה י"ופירש: ַהָמשֶׁ

, נא ירמיה) גבורתם נשתה וכן, קפיצה לשון והוא, ועלה ממקומו שנשה לפי, הנשה

 :כט.(נא, מא בראשית) עמלי כל את אלהים נשני כי וכן.(, ל

 היא שכחה, כמו שמתרגם אונקלוס ֲאֵרי נשני אלוקים והמשמעות הפשוטה של

ִלי ָכל ָית ד'ַאְנְשַיַני  ָית ַעמְּׁ ֹלא ַאָבא, ועה"פ )מ, כג( ֵבית ָכל וְּׁ ִקים ַשר ָזַכר וְּׁ ת ַהַםשְּׁ  אֶׁ

ָלא אונקלוס תרגם :ַוַיְשָכֵחהּו יֹוֵסף ִכיר וְּׁ  :ְוַאְנְשֵיּה יֹוֵסף ָית ָשֵקי ַרב דְּׁ

 ?הסרה ולשון

א( לב, כו) ַכף ַוִיַגע לוֹ  ָיֹכל ֹלא ִכי ַוַירְּׁ ֵרכוֹ  בְּׁ ךְּׁ  ַכף ַוֵתַקע יְּׁ קוֹ  ַיֲעֹקב יֶׁרֶׁ ֵהָאבְּׁ : ִעםוֹ  בְּׁ

.(, ח, ו ירמיה) ממך נפשי תקע פן לו ודומה, חברתה ממקום נתקעקע. ותקע י"פירש

 :שרשיהן לשרש, ביצתן לקעקע ובמשנה, הסרה לשון

 ?והעברה קינוח לשון מצאנו היכן .ג

ם( לב, כא) תֶׁ ךָ  ִהֵמה ַגם ַוֲאַמרְּׁ דְּׁ ָחה ָפָניו ֲאַכְפָרה ָאַמר ִכי ַאֲחֵרינּו ַיֲעֹקב ַעבְּׁ  ַבִםנְּׁ

ת כֶׁ ָפָני ַהֹהלֶׁ ַאֲחֵרי לְּׁ ה ֵכן וְּׁ אֶׁ רְּׁ  ונראה. פניו אכפרה י"פירש: ָפָני ִיָנא אּוַלי ָפָניו אֶׁ

 ולשון, הן והעברה קנוח לשון כולן, פנים ואצל וחטא עון שאצל כפרה שכל, בעיני

 בלשון וגם, גברא בההוא ידיה לכפורי בעי, ידיה וכפר בגמרא והרבה, הוא ארמי

 בהן ידיו מקנח שהכהן שם על, זהב כפורי קדש של המזרקים נקראים המקרא

 :המזרק בשפת

 

 

                                                
 נשני כי( מא בראשית) לשון: נשה. הנשה בגיד ירכו בכף ויגע( "ב''ע א''מ דף בא פרשת שמות) ק"בזוה מצאנו וכן כט

 אורייתא". מניה אתנשי תמן דנחית מאן, ארעאן שבעה מאינון מדורא חד. נשיה לשון ואיהו עמלי כל את אלהים
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 ?פיוס ולשון

ר( לג, י) ֵעינֶׁיךָ  ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ָנא ַאל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶׁ ָת  בְּׁ ָלַקחְּׁ ָחִתי וְּׁ  ֵכן ַעל ִכי ִמָיִדי ִמנְּׁ

ֹאת ָפנֶׁיךָ  ָרִאיִתי ֵני ִכרְּׁ ֵצִני ֱאֹלִהים סְּׁ  רצון כל וכן. לי נתפייסת. ותרצני י"פירש: ַוִתרְּׁ

 לכם יהיה לרצון לא כי(, בעזענפטינג) ז"בלע ט"אפיצומנ ,פיוס לשון שבמקרא

, י משלי) רצון ידעון צדיק שפתי וכן, ולרצות לפייס באות הקרבנות.(, כ, כב ויקרא)

 : ולרצות לפייס יודעים.(, לב

 (?י"רש) הסנהדרין הוזכרו היכן .ד

ר( לה, יא) ֵרה ַשַדי ֵאל ֲאִני ֱאֹלִקים לוֹ  ַוֹיאמֶׁ ֵבה סְּׁ ַהל גֹוי ּורְּׁ יֶׁה גֹוִים ּוקְּׁ ךָ  ִיהְּׁ  ִמםֶׁ

ָלִכים יךָ  ּומְּׁ  כמנין ליעשות בניו עתידים שגוים. גוים וקהל גוי י"פירש: ֵיֵצאּו ֵמֲחָלצֶׁ

 . שבעים הסנהדרין כל וכן, אומות' ע שהם, הגוים

 ?י"ברש מוזכר" משפט" ואיזה

ֵני ֲאֹדִני ָנא ַיֲעָבר( לג, יד) דוֹ  ִלפְּׁ ָנֲהָלה ַוֲאִני ַעבְּׁ תְּׁ ִאִטי אֶׁ גֶׁל לְּׁ רֶׁ ָלאָכה לְּׁ ר ַהםְּׁ ָפַני ֲאשֶׁ  לְּׁ

גֶׁל רֶׁ ָלִדים ּולְּׁ ר ַעד ַהיְּׁ ל ָאֹבא ֲאשֶׁ  אדני אל אבא אשר עד י"פירש: ֵשִעיָרה ֲאֹדִני אֶׁ

 אשר עד ואמר, סוכות עד אלא ללכת דעתו היה שלא, הדרך לו הרחיב. שעירה

, אצלו בואי עד ימתין, רעה לי לעשות דעתו אם, אמר, שעירה אדוני אל אבוא

 בהר מושיעים ועלו שנאמר.(, יד, עח ר"ב) המשיח בימי, ילך ואימתי, הלך לא והוא

 : רבים זו לפרשה יש אגדה ומדרשי.(. כא, א עובדיה) עשו הר את לשפוט ציון

 ?המבול הוזכר היכן .ה

ֵני( לד, ז) ה ִמן ָבאּו ַיֲעֹקב ּובְּׁ ָעם ַהָנדֶׁ ָשמְּׁ בּו כְּׁ ַעעְּׁ ם ַוִיַחר ָהֲאָנִשים ַוִיתְּׁ ֹאד ָלהֶׁ  ִכי מְּׁ

ָבָלה ָרֵאל ָעָשה נְּׁ ִישְּׁ ַכב בְּׁ ת ִלשְּׁ ֵכן ַיֲעֹקב ַבת אֶׁ ה ֹלא וְּׁ . יעשה לא וכן י"פירש: ֵיָעשֶׁ

 .(:ו, פ ר"ב) המבול ידי על העריות מן עצמן גדרו שהאומות, הבתולות את לענות
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 (א עובדיה) וישלח דאפטרתא תשובות חדוותא

 ?חולי וגם רפואה גם משמעותו בהפטרה לשון איזה .ו

 .מזורהלשון 

בּול ַעד שנא' )עובדיה א, ז( חּוךָ  ַהגְּׁ ֵשי ֹכל ִשלְּׁ ךָ  ַאנְּׁ ִריתֶׁ לּו ִהִשיאּוךָ  בְּׁ ךָ  ָיכְּׁ ֵשי לְּׁ  ַאנְּׁ

ךָ  ֹלמֶׁ ךָ  שְּׁ מְּׁ יךָ  ָמזֹור ָיִשימּו ַלחְּׁ תֶׁ בּוָנה ֵאין ַתחְּׁ . תחתיך מזור ישימו ופירש"י לחמך: בוֹ  תְּׁ

 בזית ידו ועל עדשים ונזיד חםל לך שנתן למזור יעקב אחיך לך שם מאכלך אף

 : חולי. מזור:  הבכורה

הּוא )ה, יג( וכן מצאנו בהושע ֹסא יּוַכל ֹלא וְּׁ ם ִלרְּׁ ֹלא ָלכֶׁ ה וְּׁ הֶׁ ם ִיגְּׁ ופירש"י : ָמזֹור ִמכֶׁ

 מכאוב. מכם יסור לא. מזור מכם יגהה ולא

ָמזֹור, ִדיֵנךְּׁ  ָדן ֵאין אבל לעומת זאת נאמר בירמיהו )ל, יג( ֻפאֹות לְּׁ ָעָלה רְּׁ : ָלךְּׁ  ֵאין תְּׁ

 :תשועה לך שתהא סבור אדם אין רפואה. למזור י"ופירש

ֹלא ֹזרּו וכן בישעיה )א, ו( ֹלא ֹלא ֻחָבשּו וְּׁ ָכה וְּׁ ן ֻרכְּׁ  הנגעים. זורו ופירש"י לא: ַבָשמֶׁ

 איוב) גפרית נוהו על יזורה לשון תחבושת סממני אבקת רופאים י''ע זורו לא האלה

 (ל ירמיה) למזור דינך דן אין כמו רפואה לשון' פי ומנחם( יח

ת ַוָיַזר עוד מצאנו )שופטים ו, לח( ץ ַהִגָזה אֶׁ לֹוא ַהִגָזה ִמן ַטל ַוִימֶׁ ל מְּׁ : ָמִים ַהֵןפֶׁ

 נחבשו לא ,חובשו ולא זורו לא(: ו א ישעיהו) וכן ,מכבש לשון. ויזר י"ופירש

 :הלחה להוציא
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 סיפור

 חנוך חיים ויינשטוקסיפור / מארכיונו של הרב 

 הבטחת המהרש"א שקוימה

תכונה נרגשת נראתה ברובע היהודי באוסטרו, שהעידה על מאורע חשוב 

 הכנסת החדש!-המתקיים בעיר: חגיגת הנחת אבן הפינה לבית

המהרש"א,  –היה זה בתחילת תקופת כהונתו של רבי שמואל אליעזר איידל'ס 

כיבוד הנחת האבן. אלא שלפתע  וראשי הקהל החליטו פה אחד להעניק לו את

נשמע קולו של אחד מעשירי העיר: "חבריי! הקשיבו לעצתי, הרי לשם השלמת 

 בניית בית ה', דרוש הון עתק, מוטב אם כן, שתמכרו את הכיבוד למרבה במחיר!"

לחש עבר בין הפרנסים, וכעבור רגעים אחדים הכריעו כי הצדק עם הדובר. -רחש

רי אוסטרו החלו מתחרים ביניהם על קניית הכיבוד. הגבאי פתח במכירה, ועשי

 ופתאום התנשא שוב קולו של אותו עשיר: "הריני מנדב שק מלא בדינרי זהב!"

הכל נעתקה; מדובר היה בסכום אגדי, שאיש מנגידי העיר לא יכול היה   נשימת

להתחרות עמו. אולם אז שב העשיר והפתיע: "הנני מכבד בהנחת אבן הפינה את 

 - - –המרא דאתרא"  מורנו

לאחר שהסתיימה השמחה, פנה המהרש"א אל הגביר: "במה אגמול לך על 

 נדיבות לבך? בקש כל אשר עם לבבך!"

אותות התרגשות ניכרו על פני העשיר, והוא נענה ללא היסוס: "חפץ אני 

 שתבטיחו לי שאזכה בבן גדול בתורה כמוכם".

קולו: "בקשה גדולה שאלת. דע  התכנס הרב בהרהוריו, וככלות שעה קלה, נשמע

כי היא לא תוכל להתממש, אלא רק בתנאים אלו: לאחר שזוגתך תפקד בזרע של 

קיימא, עליך להסתלק מן העולם". העשיר דרוך כולו לדברי המהרש"א, "ואחרי 

 …לידת בנכם, תפטר גם זוגתך"
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אמונתו של העשיר בגדולת המהרש"א, היתה ללא סייג, והוא הכריז על אתר: 

"מסכים אנכי לתנאי!" אולם הרב טרם נתן לו את הבטחתו: "מה באשר להסכמת 

 אשתך, מנין לך שתיאות לשלם על הילד במחיר חייה?"

לא התמהמה הגביר, רץ וסיפר לאשתו את דבר הרב, וגם היא, שצדקת היתה, 

נתנה את הסכמתה לתנאי. התפעל המהרש"א מגדולת נפשם והבטיחם: "עתידים 

 ן גדול בתורה כמוני, ואני אגדלו ואלמדו תורה!"אתם לזכות לב

* 

דברי המהרש"א התקיימו אחד לאחד; לאחר שנפקדה האשה, שבק העשיר חיים, 

ולאחר לידתה את בנה נפטרה גם היא לעולמה. היתום הקטן גדל בביתו של רבי 

שמואל אליעזר, שהשגיח עליו בעינא פקיחא ולימדו תורה, אם כי איש לא ראה בו 

 מיוחדת. גדלות

שנים רבות חלפו מאז, וכשהגיע שעת פטירתו של המהרש"א, הורה לפרנסי העיר 

 למנות את בן טפוחיו לרב תחתיו.

מספר שבועות מיום התמנות הרב החדש שמו אנשי העיר לב למנהגו יוצא 

 הדופן: הוא אינו משתתף בשום לוויה המתקיימת באוסטרו!

חד הימים נפטר אחד מגדולי הם נאלצו להשלים עם עובדא זו, אך כשבא

הגבירים, וגם מהלוויתו נעדר הרב, לא יכולו ראשי הקהל להבליג יותר; הם שלחו 

עליכם לוותר על משרת  –שליח אל הרב לאמור: "באם אינכם מגיעים ללויה 

 הרבנות!" כששמע הרב את דברי השליח, נענה: "אכן, אבוא להשתתף בלויה".

רואים הם את רב העיר קרב ובא. הוא ניגש אל המלווים צעדו עם המיטה, והנה 

המיטה, העביר ידו מעליה, ולפתע אחזה תדהמה במלווים: לא גופת נפטר שכבה 

 - – -על המיטה, כי אם קורת עץ רחבה!

"הביטו גם ראו, היאך נראים פני מתיכם הכשרים", נשא הרב קולו בתוכחה, 

 א ללוותו?!""המזיקים חטפו את הנפטר שלכם, ואתם חפצים כי אבו
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הדיבור נעתק מפיות האנשים; מרוב בהלה נאלמה לשונם. תוך כדי כך, העביר 

הרב שוב את ידו על המיטה, ולהפתעתם נראתה שוב גופת הנפטר עליה, 

 כבתחילה!

תושבי העיר לא יכולו שלא להיזכר במאורע הפלאי שהתרחש זמן קצר קודם לכן, 

יישב על מיטתו, החל מדפדף לאחר פטירת המהרש"א, כשבמהלך לווייתו הת

בספרו, והביא לשקיעת הכנסיה הטמאה, שבין כתליה המירו יהודים רבים את 

 - - –דתם 

או אז הבינו כי דבר אחד מדברי רבי שמואל אליעזר לא שב ריקם; אכן, גדול 

משכמו ומעלה הוא הרב החדש, וכוחו עצום, אלא שהיטיב להסתיר עצמו מעיני 

 הבריות.

בכוח התפילין )מעשה גבורה אמיתי מדהים    מעשה שהיה   בכוח התפילין

 בעוצמתו(

רבים מבני משפחתו של פייבל גרין נספו בידי הנאצים ימ"ש. הוא עצמו הצליח 

אך בקושי להינצל מציפורניהם. ברעב ובקור נדד ביערות פולין, ובליבו בוערת 

 שאיפה עזה לנקום את נקמת סבתו, הוריו, אחיו ואחיותיו.

לים רבים עברו על פייבל, ולא אחת עמד בסכנת נפשות, אולם על דבר אחד גלגו

שמר מכל משמר: על גופו נשא תמיד צרור קטן ובו זוג תפילין. את התפילין הקפיד 

הכלא הרוסי או -אפשריים, כמו בבית-להניח בכל יום חול, גם במצבים כמעט בלתי

 עלמין.-כשהסתתר בבית

סוהר רוסי. -לרוסיה. הוא נעצר ובילה זמן בביתבנדודיו עבר את הגבול ונכנס 

לאחר מכן שוחרר, וכאשר קרא הצבא הרוסי לפליטים פולנים להצטרף לשורות 

 הארמייה הפולנית שלחמה לצידו, התייצב מיד פייבל והתקבל לחייל.

מלחמה עזה ניטשה על גדות נהר ויסלה. פייבל היה בגדוד שחצה את הנהר 

השני של הנהר הקימו כעין גשר, וסביבו פרשו את בעיצומו של לילה. בעברו 

 עמדותיהם. בכל עמדה היו כלי נשק מגּוונים ותותחים נגד טנקים.
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אריה סוכמן, חוקר ומתעד השואה, לחם אז בעצמו בארמייה הפולנית, באותה 

-ִמתקפה שנערכה בשילוב עם הצבא הרוסי. סיפורו של פייבל גרין, שלחם לא

 ו.יד-הרחק ממנו, נרשם על

הִמתקפה כשלה. הרוסים והפולנים ספגו אֵבדות כבדות. לאחר כמה ימי לחימה, 

שהותירו אותם מוכים וחבולים, החליטו המפקדים לסגת מיד, בחזרה אל מעבר 

לגדת הוויסלה. באותה שעה תפס פייבל תנומה, וכשהתעורר גילה שכל הגדוד 

 כבר עבר אל מעבר לנהר.

רות לתפוס סירה ולחתור באמצעותה אל צידו פייבל נשאר לבדו. הייתה לו אפש

השני של הנהר, בטרם יחדשו הגרמנים את הירי, אולם פייבל החליט החלטה 

להישאר. הוא קיווה כי תזדמן לידו שעת הכושר לנקום את נקמת בני  –אמיצה 

 משפחתו.

לא עבר זמן רב והגרמנים הסתערו לעבר הנהר. ניכר היה כי לא הבחינו בנסיגת 

שעמד מולם. מטר כדורים ופגזים נורה אל העמדות המיותמות של הרוסים. הצבא 

פייבל החליט להשיב מלחמה. הוא עבר מעמדה לעמדה וירה אל מקורות הירי. 

בדרך נס היו כל פגיעותיו מדוייקות. כל כדור או פגז שירה גרמו לאויב אֵבדות, עד 

חר כמה שעות לחימה שהגרמנים דימו כי הם נלחמים מול כוח גדול ומיומן. לא

 נעצרה התקדמות הגרמנים, והיה ניכר כי הם מבולבלים.

ראש -לפתע נזכר פייבל כי עדיין לא הניח תפילין. הוא הוציא את התפילין של

והניח אותן על ראשו, תחת הקסדה. הוא ידע כי לא יוכל להתפלל את התפילה 

ה' אחד!". קולו  השלמה, ולכן הרים את קולו וזעק: "שמע ישראל, ה' אלוקינו

התערבב במטר כדורים אשר שרקו לידו, אולם הוא לא נח לרגע. הוא חש כי זו 

 העת שציפה לה.

יד, אלא שאז הבחין בטנק -ברגע של הפוגה חשב שיוכל להניח גם תפילין של

ובשני משוריינים של האוייב המתקרבים אליו. הוא רץ לעמדת התותח נגד טנקים, 

 המתקרב, קרא פסוקים וקטעי תפילה שעלו בראשו.ובעודו מפגיז את הטנק 
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הפגיעות היו מדוייקות. שני פגזים העלו את הטנק באש. פייבל החל לרקוד 

-בתחושת הודיה לקב"ה העומד לימינו. ברגעים האלה נזכר בריקוד של שמחת

המדרש הקטן ברופשיץ, והוא קרא -תורה, שהיה רוקד עם אביו, ר' יוסף, בבית

 "אנא ה' הושיעה נא", "קומה ה' ויפוצו אויביך".בקול, כמו אז: 

כל אותה עת השקיפו מפקדי הצבא הרוסי והצבא הפולני אל מעבר לנהר, ולא 

האמינו למראה עיניהם. הם ראו מחזה הזוי: חייל יחיד רץ מעמדה לעמדה כרוח 

סערה, יורה ופוגע באויב, ובתוך כך רוקד וקורא קריאות משונות. הם היו בטוחים 

רפה עליו דעתו, אולם הדבר שהפליא אותם ביותר הוא החפץ המוזר שבצבץ שנט

 תחת קסדתו...

הקרב נמשך. אחד המשוריינים נפגע אף הוא ועלה באש. המשוריין השני ניסה 

להימלט, אך נתקע ונעצר. יושביו ניסו לקפוץ ממנו, והיו למטרה לקליעותיו 

 המדוייקות של פייבל.

ני טנקים ניסו להתקרב, ופייבל, בקריאת "כן יאבדו הקרב נמשך כל היום. עוד ש

כל אויביך ה'", העלה גם אותם באש. כל זה קרה לנגד עיניהם המשתאות של 

יד הניח פייבל לבסוף רק לאחר רדת -מפקדיו מעבר לנהר. את התפילין של

 החֵשכה.

המלחמה הסתיימה. אריה סוכמן, שבעצמו זכה באותות הצטיינות מאת הצבא 

מספר כי גם המפקדים האנטישמים של צבא פולין לא יכלו שלא להכיר  הפולני,

נתפסת של החייל היהודי. לאחר עיכובים רבים )ובהם גם -בגבורתו הבלתי

העמדתו של פייבל לדין על עריקות...( קיבל פייבל גרין את אות ההצטיינות הגבוה 

 'וירטוטי מיליטרי'.

כך, -כוחות ואומץ נדירים כלכאשר שאלוהו בטקס הענקת האות מניין שאב 

הוציא פייבל בשקט את שקית התפילין, שעליה רקום שמו בחוט זהב, ואמר: 

"התפילין נתנו לי את עוצמות הנפש וחיזקו את רוחי, והן גם הטילו אימה על 

 פי הספר 'תפילין', מאת זאב ריטרמן(-)על  האוייב".



 

 

 

 צח 'עמ -אספקלריא 

 

פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 רייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוקהגר"פ ש

 תקציר הפרק הקודם: 

למרות הקושי הרב ר' ישראל בונם מברך על כל יום שנמצא בשמחה עצומה 

כאילו הוא יושב בביתו בירוסלב, אך המציאות החמורה היא שהאנשים מתמעטים 

מדי יום, הכפור העז והעבודה הקשה עם צמצום המזון גובים את מחירם וכך 

הוא מובל נספים אלפים מהפליטים ביניהם גם הסבא ר' דוד אריה לייב זצ"ל, 

לקבורה על גבי רמפה של קרח, השלג הרב עוטף את הגופה וכעבור זמן קצר אי 

אפשר היה להכיר כי טמון במקום אדם, בסיביר אי אפשר לנהוג דיני אבלות, 

 החיים ממשיכים כאילו לא אירע דבר. 

* 

 נס ההצלה הגדול! -פרק י"ג 

ייו, היה נס השחרור אין ספק שאחד הניסים הגדולים ביותר שעבר פיניה'לה בח

 מסיביר.

אחת האומות הקשות ביותר שישנן על פני האדמה היא רוסיה ]הקומוניסטית[ 

שמתעטרת בתואר המפוקפק רוסיה האדומה )אכן ראויה היא לתואר זה לאחר 

שנהרות דם נשפכו על ידיה מיום היותה לגוי, בעיקר מעת עלות הבולשביזם 

חסד ורחמים בהשוואה לבולשביקים שטבחו  לשלטון, ימי הצאר האכזריים היו ימי

ללא רחם בכל מי שרק העיז להרהר בניגוד לדעותיהם( מלבד אכזריותה הרבה, 

ידועה היא כאומה שאינה אוהבת לשנות את דעותיה, לבה עשוי מאבן גרניט 

שקשה לבקעו, אולי עם חומר ט.נ.ט יורידו את השכבה הראשונית, אך לעולם לא 

ות הרוע שלה כי כדי להשתנות עליה להיוולד מחדש. מי יצליחו לסלק את כוח

שנדון כאויבה לא יהיה לה עליו כל רחמים, היא תבצע איתו את הדין עד למיצוי 

 . מעטים המקרים שמי שנגזר עליו עונש מוות שימתיקו את דינו. יהמקסימאל
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אלו שנשלחים לסיביר אינם משלים את עצמם שיראו אי פעם את עצמם מחוץ 

ותיה, כי מאז ומתמיד הייתה ארץ גזירה, עליה נאמר "כל באיה לא ישובון" לגבול

כל מי שמגיע למקום הזה יודע שזו היא תחנתו האחרונה עלי אדמות. גם בימי 

שלום לא היה מי שיעז להתערב בענייניה של רוסיה ויפעיל עליה לחץ לשחרר 

ניו כנגד הקוזק מהגיהינום הלבן לקוחים למוות כה אכזר, אין איש שיעז את פ

 האכזר, מי זה שיעז לומר מה עליו לעשות?! 

על אחת כמה וכמה שבימות מלחמה אין סיכוי שאיזה גוף עולמי יפעיל לחץ על 

רוסיה לשחרר את אסיריה הלקוחים למוות, מעולם לא אירע כדבר הזה ואם היה 

 ודאי שרוסיה לא נשמעה לו. 

תשנה את דעתה ותשחרר את  אם היה אי מי בא אלינו ואומר שרוסיה עצמה

אסיריה באמצע המלחמה בלי לקבל עליהם כל תמורה, אדם כזה היה נחשב לא 

 שפוי לחלוטין.

אולם נפלאים דרכי השי"ת, והדבר הכי לא צפוי לקרות אירע באחד מימי 

המלחמה, רוסיה האדירה בכבודה ובעצמה החליטה לשנות את כל השיטה, 

אלו שנמצאים במחנות סיביר ואינם נתיניה  ובהכרזת פתאום הודיעה לפתע שכל

)כל הפליטים שהגיעו מפולין וגליציה( יצאו מהמקום בבת אחת, הם לא הסתפקו 

בכך שפתחו את השערים )גם זהו חסד עצום( אלא העמידו לרשותם רכבות משא 

שיוכלו לנוע ביתר קלות מחוץ לסיביר, כדבר הזה לא היה מעולם, קשה לרדת 

תה ממשלה שקיבלה את ההחלטה המשונה שלא הייתה לחקר דעתה של או

 דוגמתה מיום היותה לגוי.   

ממשלת רוסיה עושה כאן מעשה שנראה לעין הפשוטה כשטות גמורה, לא היה 

מי שיוכל לאלצה לעשות מעשה הומניטארי לקרוא דרור לכל עבדיה. לא היה זה 

ות, דווקא בעתות שלום, כשהממשלות משתדלות להיראות מצפוניות ותרבותי

בסערת המלחמה העולמית, בשעה בה נהרגים מיליוני אנשים לעין השמש, באין 

פוצה פה ומצפצף, כשהמצפון העולמי יושן שינה עמוקה ביותר )מעין תרדמת( כל 

 אותה תקופה. 
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ארה"ב אנגליה וכוחות נאט"ו שלחו כאלף מפציצים מידי יום להחריב את ערי 

גרמניה עד היסוד, אך לא פינו אפילו מטוס אחד שיפציץ את מחנות ההשמדה 

שעבדו במלוא הקיטור באותם ימים, כל זאת גם לאחר שהיו סימנים ברורים מאד 

א היה יום בו לא על השחיטות הנוראות המתחוללות שם מידי יום ביומו, כמעט ל

נשלחו אל תאי הגזים אלפי איש, בפרט בתקופת פרפורי הגסיסה שלה כשידעה 

שעלולה היא להפסיד את המלחמה, באותם ימים עבדה בקצב מטורף כדי להרוג 

כמה שיותר יהודים. בשלושת מחנות ההשמדה הידועים לשמצה, אושוויץ 

רים נשים וטף )מלבד עשרות איש גב 00,222בירקנאו ובוכנוולד, הומתו מידי יום 

 מחנות השמדה קטנים יותר שאף בהם נהרגו רבים מאד(. 

באותם ימים עמד נביא הזעם, הגאון והצדיק רבי מיכאל דוב וייסמנדל זצוק"ל 

)חתן הגאון הקדוש רבי מיכאל דוד אונגאר הי"ד רבה של העיר נייטרא( והרעיש 

יו כדי לעצור את מכונת שמיים וארץ, במאמצים על אנושים פעל בכל כוחות

המוות, למרות היותו אדם בודד כמעט בלי כל עזרה הצליח לשלוח לכל העולם 

מכתבי אזהרה בכמה שפות, מכתבים אלו נכתבו בדם תמצית לבו, הוא הראה 

באותות ומופתים את הנעשה במחנות ההשמדה בהן מתבצע ג'נוסייד אכזרי בלי 

אחת שלא שלח אליה את  כל מעצור, הוא לא זנח עמדה בעלת השפעה

התרשימים המדויקים ביותר של מסילות הברזל, דרכן מובלים טרנספורטים 

אנושיים הישר למשרפות המוות והתחנן בפניהם להרוס את מסילות הברזל כך לא 

 יוכלו רכבות המוות לנוע בקלות יתר.

צו ניתן היה לחבל במערך זה בקלי קלות אם היו רוצים, מקומות קשים יותר הופצ

על ידם בהצלחה מרובה, מסילות הברזל השתרעו על אלפי קילומטרים בלי כל 

השגחה די להרוס כמה פסי רכבות כדי שהמערך ייעצר לתקופת זמן ארוכה, באין 

רכבות אין משלוחי מוות, מאות אלפי יהודים היו ניצלים ממות בלי כל מאמץ, אך 

אשפתות בלא מענה, אין כל כל מכתביו לא זכו לכל התייחסות, הם נשלחו לפחי ה

ספק שאותם רשעים נהנו שמלאכתם נעשית על ידי אחרים ]הם אף לא ניסו 

 להסתיר זאת[. 
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הגיעו הדברים כדי גיחוך, כאשר הנאצים עצמם שלחו לו פעם מכתב לועג, בו 

כתבו לו: אם נרצה הגנה בטוחה לרכבות שלנו, כל שעלינו לעשות...לכתוב על 

 וחים אנושיים אל מחנות המוות! גביהן שהן מכילות משל

לדאבון הלבבות פשע חמור זה לא היה נחלת האומות, גם "המנהיגים החדשים" 

של העם היהודי שהתיימרו לדאוג לכל החוסים תחתיהם לכל מחסורם, ידעו היטב 

את פשעי הנאצים ימ"ש, מאות ידיעות הגיעו אליהם מאנשיהם שעדיין פעם בלבם 

נועדו לעורר את מנהיגי הסוכנות לנקוט את כל האמצעים  זיק אנושי, מכתבים אלו

שבידם כדי למנוע את השואה הנוראה, למרות הכל ישבו מהצד ולא הרימו קול 

זעקה מר, חודשים ארוכים ידעו על האסון האיום שמתרחש באירופה אין ספור 

מסמכים מעידים כי היו להם אמצעים שונים כדי לעזור לאלפים רבים, אמנם לא 

ה בידם למנוע את השואה בכללות, אבל להציל אלפים רבים יכלו בעזרת הי

 הקשרים והכספים שבידם. 

אי אפשר שלא להביא סיפור קטנטן, שיעיד על האטימות הרבה בהם לקו אותם 

 מנהיגים מהוללים. 

באחד מכינוסי הסוכנות היהודית הגיע יהודי ציוני )אחד מנכבדיהם באירופה( 

שיניו מהתופת האכזרית, הוא ביקש את רשות מנהיגי  שהצליח להינצל בעור

הסוכנות לדבר. בקול חנוק מדמעות גולל בשפת האידיש את המתחולל באירופה, 

הדברים היו נוקבים ומלאי פלצות עד שגרמו לאלם מוחלט. והנה קם לו אדם נמוך 

בן קומה פיזית ורוחנית, קל דעת שהתיימר להיות אחד ממנהיגיה של הציונות, דוד 

גוריון, הוא מחה בכל תוקף על השימוש בשפה הגלותית האיומה "אידיש" 

בטריטוריה של הסוכנות הציונית. "לא בשביל זה הקמנו את התנועה הציונית כדי 

שכאן בארץ נדבר בשפה הארכאית בה דיברו הקדמונים". דבריו ביטלו את כל 

וג לנצל את כוחו הרושם הנורא, כל ההתעוררות נמסה ברגע אחד, ידע אותו דמג

כדי שחלילה וחס לא יתבעו להקדיש חלק ניכר מהכספים להצלת שארית הפליטה 

 )לפשע הזה יוקדש בעזהי"ת מקום בהמשך הספר(. 
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כך הושמדו רח"ל כששה מיליוני יהודים מכל רחבי אירופה, שליש מהאומה 

 סטים הדגולים ישנים עליהיהודית נעלם מהעולם תוך חמש שנים, כשכל ההומנ

מיטותיהם בשלווה פסטוראלית, לאיש לא נגע האסון הכבד שאירע לעם היהודי 

שניקז שליש מבניו במלחמה ארורה זו אמנם נלחמים בכל תוקף באומה המרושעת 

אבל לא גובים את החוב היהודי, כי גם כלפיהם חלה ההלכה "בידוע שעשו שונא 

 ליעקב". 

אחרת שהמיתה המוני  אותה התנהלות מסואבת ננקטה גם כלפי אומת רשע

אנשים בלי חשבון, לא הייתה כל תגובת זעזוע מול מערכת הדיכוי הרוסית, לאיש 

מהם לא היה עניין למחות על הפשעים שנעשו לעין כל באזרחיה האומללים, הם 

לא נזפו בשלטון הסובייטי האדום על כל פשעי המלחמה. הצורר ג'וזף סטאלין 

נגדיו בלי להניד עפעף ואיש לא קם כנגדו מכל ימ"ש הרג כעשרים מיליון איש ממת

 העולם החופשי. 

כי המצפון העולמי סלקטיבי לחלוטין, הם יהפכו עולמות על התנגדות הכבשה 

המסכנה שלוחמת כנגד שבעים הזאבים שעומדים לשסעה לגזרים, אבל לא יזעקו 

, יש כנגד הטורפים, למי מהם אכפת שמיליוני יהודים נשחטים על לא עוול בכפם

 מהם ששמחים לאיד, נהנים שמלאכתם נעשית על ידי אחרים.

אם כך יכולים היו לעבור כל שנות המלחמה ולא היה עולה על לב איש, גורלם 

המר של אותם מאות אלפים נתינים, שהיו כבושים כעבדים צמיתים ביערות 

 סיביר, על לא עוול בכפם, מי כלל ידע עליהם כדי לעורר את זיכרונם. 

אבל בשמים יושב הקב"ה שמשגיח על כל הבריות, אין אחד שנעלם ממנו, הוא 

שומע את כל הבכיות אילו הנסתרות ביותר, זעקת מאות אלפי בני ישראל 

המעונים עד דכא ותעל שוועתם אל היושב במרומים. ומשמים גלגלו באופן מופלא 

 התרחשות שהביאה לשינוי המצב. 

מערכות בראשית, אין מי שיוכל לומר איזו  נסתרים הם דרכי ההשגחה שמשדדת

זכות הכריעה את הכף, מי יודע אם כל הנס הזה לא התרחש כדי שגאון העולם 

מצ'יבין זיע"א רבי פיני'ע ]ועוד תלמידי חכמים חשובים שהיו בערבות סיביר[ יזכו 
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להגיע לארץ ישראל, בשבילם התהפכו כל סדרי בראשית, כי בלא זה לא היו 

 ת מהמקום הקפוא. יכולים לצא

במזג אויר זה אי אפשר לברוח, מי שינסה לברוח ימות תוך כמה שעות. גם בימי 

הקיץ אין לאיש חלום לברוח, כי סיביר כולה עשויה יערות עד שמשתרעים על פני 

אלפי קילומטרים, מקום זה אינו צריך שומרים כדי למנוע את הבריחה, מלבד 

קיצם, האפשרות היחידה לצאת מהמקום  קלגסים שיקשו על חייהם ויחישו את

יכולה להיות אם רוסיה עצמה תשחרר אותם ותסיע אותם מחוץ למקום כי בלא 

 זה אין כל דרך לצאת. 

)כידוע שהגאון מבריסק זי"ע אמר כי כל סלילת מסילת הברזל מרוסיה עד ליפן 

במזרח הרחוק שכמעט ולא הגיעה לכלל שימוש רק בימי מלחמת העולם השניה 

שימשה עבור כל אותם יהודים שנמלטו לשנחאי, במשך שנים רבות נסללה ו

המסילה, כעשרות אלפי אנשים נטלו חלק בסלילתה, המסילה הארוכה השתרעה 

על פני אלפי קילומטרים ועלותה למשלם המיסים הרוסי הסתכמה בעשרות 

ה מיליוני רובלים ולבסוף לא הגיעה כלל לידי שימוש, שנים רבות עמדה המסיל

שוממת וריקה בלי כל הסבר על מה ולמה היה העמל הזה. רק גאון ישראל זי"ע 

ידע לזהות את המטרה, משמים סיבבו את המשימה המטופשת הזו בשביל נס 

ההצלה שלא היה מגיע לידי מימוש אלמלי הייתה מסילה זו קיימת, דבריו 

שיר בית הקדושים נתמכים על האמור בספרי הקדמונים כי פעמים יבנה איזה ע

גדול במדבר צחיח ולא יעשה בו כל שימוש, כל מטרת הבניה נועדה כדי שיגיע 

 לשם חסיד אחד לאחר כמה מאות שנים כדי ליהנות מצילו לשעה קלה(. 

לבם הערל של אותם אדומים מרושעים התעורר לפתע לגמול חסד עם אותם 

 פליטים, כתוצאה מסיכום שערכו עם שלטונות פולין. 

ר שרוסיה נפרדה משותפתה הישנה גרמניה הנאצית, האוהבים של היה זה לאח

אתמול הפכו בין לילה לשונאים בנפש. גרמניה ורוסיה נלחמו זה בזה בשצף קצף. 

היטלר ימ"ש הפנה מאות אלפי מחייליו שהיו אמורים לכבוש את צפון אפריקה 

את  מצרים וסוריה בדרכם לארץ ישראל, על פי דרך הטבע היו מצליחים לכבוש
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ארץ ישראל מידי האנגלים, הצבא הבריטי לא היה חזק דיו כדי להניס את אלפי 

חיילי המצביא הגרמני רומל הנאצי ]היו לשטן הזה משתפי פעולה נאמנים מבין 

הפלשתינאים, בראשות המופתי הירושלמי הידוע לשמצה, חאג' אמין אל חוסייני 

יכוז לכל יושבי הארץ על ימ"ש שהכין עבורם תרשימים מדויקים להקמת מחנה ר

יד העיר שכם, ישמעאל ועשו נעשו אחים כדי לבצע את התכנית הסופית 

ביעילות[. אך לפתע בלי הסבר הגיוני שינה היטלר את דעתו הוא הסיט את מיטב 

 כוחותיו לחזית הרוסית, כדי להכניעה. 

ד עם )אין כל ספק שאלפי התפילות שעוררו באותם ימים, גדולי ישראל זצוק"ל יח

כלל ישראל, שלא יעלה בידי הצוררים להיכנס לארץ ישראל עלו למעלה ומשמים 

הפכו את לב הרשע ימ"ש לעשות את טעות חייו, כי משם החלה בעיקר  ירידתו, 

מסופר כי האדמו"ר הרה"ק רבי שלומקה מזויהל זיע"א אמר שמשמים נתגלה לו כי 

 החליפו לצורר היהודים ימ"ש את סוריה לרוסיה(.

וסיה הייתה חייבת כמה בעלות ברית, כדי לעמוד מול האויב הגרמני. אחת ר

מבעלות בריתה הייתה מדינת פולין השנואה עליה מאז ומתמיד, מאות שנים היו 

]יש כאן נקודה נפלאה  מדינות אלו עוינות זו לזו ולפתע נהיו ידידות נפש

שחרור רבינו : ההסכם עם פולין הוא אחד הניסים הפלאיים שהובילו ללמחשבה

זצוק"ל, במהותו היה הסכם זה מטורף לחלוטין מכל בחינה. וכי במה יכול היה 

היתוש הפולני להושיט עזרה לרוסיה שהייתה אותם ימים מעצמה כבירה? בשעת 

כריתת הברית הייתה פולין מובסת לחלוטין, צבאה המהולל כונה בלעג בפי כל 

 "חיילי שוקולדה". 

מה היה כי פולין יש בה כוח התנגדות חזק, הובסה עוד בתחילת המלחמה כשנד

בתוך חודש ואיבדה את עצמאותה, צבאה הפך לגרוטאה חלודה. גייסות גרמניה 

כבשו את כולה כמעט בלא התנגדות, איזו תועלת הייתה מביאה פולין אחרי 

תבוסתה המהוללת? אך משום מה רוסיה סבורה כי פולין האדירה יכולה להועיל 

רוך איתה הסכם ג'נטלמני, כפי שעורכים עם שווים במעמד. וההסכם לה וכדאי לע
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הזה הוא בעצם תפור במיוחד, בשביל השונאים הכי גדולים שיש לרוסים שכבר 

 נידנו למוות אכזרי בסיביר. 

היא ערכה עם פולין הסכם שכלל התחייבות לתת "חופש תנועה" לכל האזרחים 

  הפולנים שנמצאים בשטחה לכל מקום שירצו.

אם הייתה רוצה רוסיה להשתמט מקיום ההסדר כלפי אלו הנמצאים בסיביר, 

יכלה לעשות זאת בלי חשש. במצב המלחמה, לא היה ניתן לעקוב, אם רוסיה 

ממלאה את ההסכם ככתבו וכלשונו, בפרט כלפי אלו שנמצאו בערבות סיביר, 

החזיק כשלא היה כמעט קשר בין מקום למקום, וכשיש לה אינטרס ברור מאד ל

 בם, ככוח עזר חינמי,  מאות אלפי עבדים חינמיים אינו דבר של מה בכך. 

אבל משמים גלגלו, שרוסיה הפעם דקדקה בקיום ההסכם, ולא עוד, היא העמידה 

לרשותם רכבות משא ]שעברו הסבה מועטת כדי לשמש הובלה אנושית, 

ם של רשעים והתפרסמו בשם "אשלון"[ כדי שיוכלו בנקל להגיע אל החופש. טובת

מגעת עד כדי נסיעה ברכבות משא, גם כך צריכים הפליטים להודות להם שלא גבו 

 מהם דמי נסיעה וכופר נפש.

וכך הגיעה לפתע הישועה לכל אותם שרידים שנותרו לאחר אותה שהייה ארוכה 

בסיביר. הנס הזה הגיע עדיהם ממש ברגע האחרון, כי שנה וחצי בסיביר, שכללו 

וכים, פרק זמן רב מידי בגיהינום זה, ניתן היה למות באותו פרק שני חורפים אר

 זמן, אלף ואחת מיתות. 

כשהגיעה הבשורה לפליטים הקיפה השמחה את כולם, מי מהם האמין שניתן 

לצאת מהמקום הזה, מעולם לא יצא עבד אחד משם לא כל שכן עם שלם, אמנם 

ואיש אינו יודע מה ממתין עדיין החיים בסכנה מרובה, המלחמה לא הסתיימה לה 

להם בצד השני, אבל כך טבעו של עולם, דבר ראשון שמחים שיוצאים מבית 

 הכלא האיום גם אם לא בטוחים כלל ביום המחרת.

טוב לבם של הרוסים התעלה על עצמו, הם לא קבעו לאסירים להיכן ינועו, הם 

שליטתם, רבים נתנו להם כמה אזורי בחירה, אך כולם היו אמורים להיות בתחום 
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מהפליטים החליטו לעבור לאזורי קזחסטן ואוזבקיסטן שהיו ביבשת אסיה, מקומות 

אלו קרצו להם, בשל האקלים הנוח שלהם שכמעט דמה לאקלימה של ארץ 

ישראל. גם המשטר הסובייטי בארצות אלו לא היה אדוק ביותר, בחלקים רבים 

עט מוחלטת, בהם יכלו לחוש )כטשקנט בירת אוזבקיסטן( הייתה שליטה פולנית כמ

בנוח כנתיני פולין, הם לא היו קומוניסטים אדוקים, וניתן היה מעתה לקיים חיי דת 

בגלוי. אבל משום מה היו גם רבים )כנראה גויים(, שהחליטו מסיבותיהם הם 

להתמקם בערים הקרובות לסיביר )בשל היותן בעלות מזג נוח יותר מיערות סיביר, 

 ות(. אבל עדיין היו קר

משפחת שרייבר החליטה לעבור אל אזור אוזבקיסטן שתשמש אותם כתחנת 

 מעבר לארץ ישראל. 

למרות שהנסיעה למקום הייתה קשה מאד, אך הפעם איש לא התלונן על כך, אי 

אפשר לתאר את ההרגשה המיוחדת שהייתה להם לראות שיש עולם שונה 

תע גילו שקיים עולם חי חודשים רצופים, לפ 01מיערות העד של שלג בו חיו 

ותוסס, דומה הדבר למי שיצא מקברו, ספון היה מתחת לקרקע כשנה וחצי ועתה 

ניתנה לו האפשרות לצאת משם, כשיצא מבור תחתיה היכן שרק יהיה יחוש אור 

 גדול. 

כשהגיעו לקזחסטן התיישבו באיזה קולחוז )ישוב שמקביל בצורתו לחיי הקיבוצים 

קווה כי בקרוב ממש יוכלו לעלות לארץ ישראל, הדרך בארץ( כשבלבם שוררת הת

 משם נראתה קלה מאד ונוחה לביצוע צריכים להמתין להזדמנות כזו. 

ברם מחשבות לחוד ומעשים לחוד, הימים המועטים שסברו לשהות באותו מקום 

התמשכו להם לכדי שנה ]קיץ תש"א וכל חורף תש"ב[. כל עוד מתנהלת המלחמה 

מצויות ומי יקח יוזמה לצאת בגפו לדרך חתחתים? מחוסר ברירה בעוז אין שיירות 

השתקעו במקום מחכים בצפיה לרגע בו תסתיים המלחמה וכל הדרכים תהיינה 

 פתוחות. 

רבי ישראל בונם קידש גם את המקום הזה בדרכו המיוחדת במסירות נפש רבה 

, מזג בעבודת ה', לכאורה נראה היה כי במחוז טשקנט מצפה להם חיים קלים
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האויר ממש נוח להפליא, המקום אינו רחוק כל כך מארץ ישראל, הוא גם אינו 

זנוח כסיביר, אם את סיביר שרדו את טשקנט על אחת כמה וכמה. ברם המציאות 

הראתה שלא כל דבר שמובן כך הוא, כל מה שקורה עמנו הכל חתוך מאתו 

רגע שמגיע הסוף יכול גם יתברך, כשנגזר חיים ניתן לחיות אפילו בתוך סיביר, אך ב

 מקום שנראה נוח להפליא להיות פרק הסיום.

לאחר זמן קצר התגלה להם שהמקום מסוכן עבורם מאד, משענת בטוחה הפכה 

לרועץ, באותו חבל ארץ נהרסו כל התשתיות החיוניות ביותר עד היסוד, שנתיים 

 בכל רחבי תוחצי של מלחמה עקובה מדם, גרמה להרס התשתית הסניטארי

המקום. עוני ועזובה רבה היו בכל המקומות. פליטים סיפרו כי אנשים מתו מרעב 

ברחבי חוצות וגופותיהם נותרו פזורות ואין אוסף, עד שדומה היה רח"ל כי זהו 

חלק מהנוף הטבעי ]אין גבול למה שאנשים יכולים להתרגל אליו, וכך גם לתופעה 

 מבישה זו הורגלו כדבר המובן מאליו[. 

מים זה התגלה כרווי במחלות זיהומיות. כל עוד חיו באקלים קר מאד לא מקום ח

התפתחו אצלם מחלות קשות. לכפור הסיבירי למרות קשייו הרבים היו גם מעלות 

משלו, חיידקי מגפות אינם יכולים להתפתח בכפור עז, אבל באקלים הנוח של 

 לא היגייני. אוזבקיסטן היה להם כר מחיה נוח, תוצר של הזנחה רבה, ואוכל 

וכך התפשטה לה מגיפת הטיפוס באין מפריע, מגיפה זו הפילה חללים רבים מאד 

בקרב הפליטים שהיו גם כך חלושים בגופם ובנפשם, לאחר התלאות המרובות 

אותן עברו בסיביר. רבינו זצוק"ל ציין דבר מאד מופלא, רבים מאלו שהחליטו 

כי בכפור לא הייתה התפתחות  להישאר בערים הסמוכות לסיביר האריכו ימים,

מגיפות זיהומיות. ואלו רוב ההולכים לאוזבקיסטן נפטרו עקב השינוי הדרסטי של 

 האקלים שהביא עמו את המגיפות[.

 רבי ישראל בונם שרייבר זצ"ל עולה בסערה השמימה.

לא עברו ימים רבים, ומחלת הטיפוס תקפה את רבי ישראל בונם ואשתו כאחת, 

ל בהם כפי שצריך. סבתא חנה אמנם ניסתה כל שביכולתה לא היה מי שיטפ
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לעזור, אבל כדי למגר את המחלה צריכים היו לאשפוז בבתי חולים עם טיפול 

 תרופתי צמוד, דבר שלא היה בנמצא. 

בתי החולים של אותו אזור פיגרו רבות בהתפתחות הרפואית, וגם אליהם לא 

באיזה קולחוז נידח. וכך נגזר על הייתה יכולת להגיע. משפחת שרייבר גרה הרחק 

 אותם חיים צעירים להיגדע בטרם עת. 

פיניה'לה עמד וניסה כל אותה עת להושיט עזרה ככל שביכולתו, פחד רב תקף 

אותו, הוא הבין בשכלו, איזה אסון כבד עומד להתרחש, אם חלילה וחס לא יקרה 

פואה שלמה הנס. שפתותיו רחשו תפילה כל העת אל הבורא יתברך, שישלח ר

להוריו. אך נגזרה הגזירה ממרומים, ובד' אדר תש"ב, עצם רב ישראל בונם את 

, בגיל כזה רק מתחילים החיים 69עיניו, כשהוא אברך במיטב שנותיו בגיל 

האמיתיים אצל רוב האנשים, רק עתה מבינים את משמעות החיים, אבל אצל רבי 

 ישראל בונם היו אלו כל החיים. 

יו שנותיו עלי אדמות, אבל רבות היו במעשים טובים. באותם אמנם מועטות ה

שלושים ושש שנים הצליח לעמול בתורה בתנאים שאיש לא התנסה, הוא עמד 

בתומתו גם במעבי סיביר כשעולם חשך בעדו, הוא לא נפל ברוחו גם כשכרע 

בעייפות רבה, אך עם כל זאת לא זנח את תפקידו כאברך ומחנך. מעולם לא הרהר 

י דרכי השכינה הנסתרות, גם עתה בעת חוליו לא הרהר מה יהיה עם שני אחר

ילדיו, מי ידאג להם? גם אשתו הצדקנית חולנית מאד ה' ירחם, אך יודע הוא כי 

 הבורא יתברך רחום וחנון, הוא ידאג ליתומים הרכים שנמצאים כעת לא משען. 

ח שנותיו יותר ניתן היה למליץ עליו מה שאמרו בירושלמי "יגע רב בון בכ"

מתלמיד ותיק במאה שנים". יגע רבי ישראל בונם זצ"ל בל"ו שנותיו, יותר מרבים 

 וטובים שחיו מאה שנות חיים. 

 00-בבת אחת התייתם לו פיניה'לה מאביו הגדול, המורה המסור שליווה אותו כ

שנים, כשהוא מקבל ממנו פרקי חיים מלאים. הוא למד ממנו היטב, מהו רצון ה' 

את קיום רצונו יתברך ימלא בדקדוק רב, יתברך, ובהחלטה איתנה קיבל על עצמו...

 גם אם יערמו קשיים רבים בדרך.


