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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 השבועאספקלריא לפרשת 

 בקנאו את קנאתי בתוכם
בֵּר ל' ה וְַּידַּ ה אֶּ ס לֵּאמֹּר. מֹּשֶּ יְנחָּ ן פִּ זָּר בֶּ ְלעָּ  אֶּ

ן ן ַאֲהרֹּן בֶּ כֹּהֵּ יב הַּ שִּ ת הֵּ י אֶּ תִּ ל ֲחמָּ עַּ אֵּ  ְבנֵּי מֵּ ְשרָּ  ליִּ

ְנאוֹּ ת ְבקַּ ְנָאתִּ  אֶּ םְבתוֹּ יקִּ י ְולֹּא כָּ יתִּ לִּ ת כִּ  ְבנֵּי אֶּ

ל אֵּ ְשרָּ י )כה, י יִּ ְנָאתִּ  יא(-ְבקִּ

ראוי להתבונן במקראי קודש הללו, מהי 

-השייכות בין קנאתו של פנחס לבין השבת

החימה מעל בני ישראל, סוף סוף לא פנחס הוא 

שחטא, ולא מצאנו שהחוטאים חזרו בהם עקב 

 ? זוקנאתו 

ניין נעוצה במילה נראה לבאר, שנקודת הע

. כל ישראל "בתוכם"נוספת הקיימת בפסוק: 

ערבים זה בזה, עם ישראל הוא כמו גוף שלם, 

כואב לכל כללות  וכשאיבר אחד מרגיש כאב,

 )עי' אוה"ח דברים ח, א(.  הגוף המאוחד

קנאותו של פנחס היתה על דרך שפירשו 

בתוך עצמם, בפנחס  –צדיקים 'וחרה אפי בהם' 

ויקח רמח בידו',  מתוך העדהויקם נאמר '

הקימה מתוך העדה עניינה התבדלות מעצת 

שראה  בקימה זו עודכלול מאידך גיסא העדה, ו

מתוך כללות מתוך העדה, את עצמו כאיש 

העדה, וכאב לו בכפליים שבה ארע החטא, 

קם מתוכה ופעל, רק איש מתוך זו  ומסיבה

העדה הוא יכול לצעוק שלבה של העדה נתון 

אולי זה נרמז במה שלקח 'רמח' הרומז למלך. ו

במעשה קנאתו ביטא פינחס על רמ"ח איברים, 

גוף העדה אשר כמוהו כרמ"ח איברים של גוף ש

, וגוף זה מוקיע את נתונה נאמנותו למלך –

החוטאים, לא הם עיקר העדה, אדרבה, במה 

שמרדו במלכו של עולם הוציאו את עצמם מן 

 .הכלל

ודנו אמירה חזקה: כלל ישראל ע
 נאמן!

עצם הקנאות היא הפך ההתערות עם 

החוטאים, זו אמירה חזקה מאוד: "אין לנו עמהם 

דבר וחצי דבר", וקנאות זו מתי יש בה את הכח 

להשיב את חמת ה', כאשר היא נובעת מתוך 

ראיית האדם את הכלל כולו כגוף אחד גדול, 

אשר אש אחזה בקצתו, אז ננער כאיש בגבורתו 

 שתתגלההציל את הגוף כולו, לגלות תושיה ול

 קדושת שמו יתברך בתוך עדתו.

ישראל וקוב"ה באמת הינם אחד, ואיך 

שייכת התעוררות חרון אף ה' בישראל? רק כיון 

כאילו שייכת מציאות שמצד העדה דומה היה 

 שלבם של כלל ישראל חלוק על המקום רח"ל,

וזאת ציוה  אף,העורר חרון לכן יכול היה להת

עובדי העבודה רבינו שיוקיע את השי"ת למשה 

אל השמש וישוב חרון אף ה', להודיע  זרה

שהחוטאים הם היחידים, גם אם הם רבים 

 עמל ואון. ומאוד, ואילו כלל ישראל לא ייראה ב

ובזה נבין יותר מדוע השכר על מעשהו של 

פנחס היה 'הנני נותן לו את בריתי שלום', והלוא 

י מלחמתי לכאורה מעשהו היה מעשה בעל אופ

 עם מתנת השלום? הואואיך מתקשר 

, שדוקא קימתו על פי האמורהתשובה לכך 

של פינחס מתוך העדה, באחדות גדולה עם 

כללות ישראל, ההתאחדות וההתאחות עם 

העולם של כלל ישראל שבו אין שולט חטא 

של  הקהות מחודוועוון, זה מה שהביא תיקון ל

ראל החטא, כאשר הפך החטא מחטא של כלל יש

לחטאם של יחידים. ולכן נאמר כאן "פינחס בן 

", בן אהרן הכהן אוהב בן אהרן הכהן אלעזר

ורודף שלום וזה שאמר הכתוב "תחת אשר קינא 

לאלקיו ויכפר על בני ישראל", כפרה הוא לשון 

נקיון, על דרך ידינו לא שפכו את הדם הזה, 

חטא מי שחטא, אנו, כלל ישראל, בטהרתנו 

ים, והוא רחום יכפר עוון ולא ובמעלתנו עומד

 ישחית.

 זוכה לחלקו בתורה
ובזה נראה לבאר מה שדרשו חז"ל "ובתורתו 

יהגה יומם ולילה" שהתורה נקראת על שמו של 

, )ע"ז יט. ועוד( העמל בה, תורתו של פלוני

שהכוונה ( יג ,יח יתרו)ופירש בזה הפנים יפות 

 חלקו והוא תורה חידושי לחדש מזכהו ה"שהקב

 דרך על והקשר הוא בסיני, ע"כ, נשמתו להשקב

 רבוא ששים שיש( עד: ש"שה) חדש בזהר הנזכר

וכמו שידוע, , ישראל שבטי כמנין בתורה אותיות

 ש"ישראל" ,(קפו )אופן עמוקות ומקור לו במגלה

 ותיות'א בוא'ר שים'ש ש'י הוא ראשי תיבות

 תורה. 'ל

והנה ההקדמה ל'ובתורתו יהגה' היא 'אשרי 

שר לא הלך בעצת רשעים', ומשמע האיש א

תוצאה של שמה שיקבל את חלקו בתורה הוא 

 הבין זאת,ויש ל, מה שלא הלך בעצת רשעים

ונראה לבאר לפי הנ"ל, שזה גופא הקשר, שמה 

ות מפליג את עצמו מעדת -שבקנאת ה' צבא

הרשעים, על ידי כך גופא הריהו מחזק ומאמץ 

ה את הקשר שלו עם כללות ישראל אשר אין ב

חטא ועוון, שמייחד ומאחד את כלל ישראל 

לחטיבה אחת של צבא ה' הנאמנים למלך בלי 

גבול, ומייחד ומאחד את כלל ישראל עם צור 

ישראל ושורש נשמותיהם, גוי אחד המייחדים 

ומזה הטעם, שמאחד  .שמך ה' אחד ושמו אחד

את "כלל ישראל", לכן זוכה לברית שלמות 

לום'( ומקבל את ואחדות כלל ישראל )'בריתי ש

חלקו בתורה השייך לחלקו ב'גוף' זה של כללות 

 שבת שלום ומבורך!ישראל. 

  ישראל אברהם קלאר לתגובות:

 בין גברא לגברא

 אופן חלוקת הנחלות
לֶּ  ה לֵּאמֹּר. לָּאֵּ ל מֹּשֶּ ר ה' אֶּ בֵּ ָארֶּ וְַּידַּ לֵּק הָּ חָּ ץ ה תֵּ

ְרבֶּה נֲַּחלָּתֹּ מֹּות. לָּרַּב תַּ ר שֵּ ְספַּ ט ְבנֲַּחלָּה ְבמִּ ְמעַּ ו ְולַּ

ן נֲַּחלָּ  יו יֺּתַּ דָּ י ְפקֺּ יש ְלפִּ יט נֲַּחלָּתֹּו אִּ ְמעִּ ַאְך  תֹּו.תַּ

חֹּות ֲאבֹּ ְשמֹּות מַּ ץ לִּ ָארֶּ ת הָּ לֵּק אֶּ ם ְבגֹּורָּל יֵּחָּ תָּ

לו. ְנחָּ לֵּק נַּ  יִּ חָּ גֹּורָּל תֵּ י הַּ ל פִּ טעַּ ְמעָּ ין רַּב לִּ  ֲחלָּתֹּו בֵּ

 נו(-)נג

נושאים רבים נידונים באופן חלוקת הארץ 

שהשפיעה מאות רבות של שנים עד לגלות 

ישראל אחר חורבן בית שני. כידוע הארץ 

 



התחלקה לשתים עשרה חלקים, וכל שבט שכן 

בחלק המיוחד לו, ולהשתייכות השבטית היו 

ל. משמעויות מרחיקות לכת בחייהם בארץ ישרא

 :והוא ,דון בנושא אחד מיני רביםבמאמרינו נ

אם שוה בשוה ה ,אופן חלוקת הארץ לשבטים

 דלו. היה או כל שבט לפי ג

  שיטת רש"י

מינקותנו מכירים אנו כולם את שיטת רש"י 

נחלתו  על התורה שכותב על הפסוק לרב תרבו

 – לרב תרבו נחלתו" ולמעט תמעיט נחלתו, וז"ל:

. כלוסין נתנו חלק רב"לשבט שהיה מרובה באו

כלומר שכל אחד ואחד מעם ישראל קיבל חלק 

אם שבטו גדול יותר וממילא נצרך ש ,שוה

לקרקע מרובה יותר אכן קיבל השבט קרקע 

 מרובה יותר.

 ,הרמב"ן מאריך מאד לחלוק בראיות שונות

ומוכיח כי כל השבטים קיבלו חלקים שוים 

והחלוקה בתוך השבטים היתה לפי כמות בני 

 ,השייך לשבט יהודה תושבשבט. לדבריו אכן ה

שבעים וששה אלף וחמש מאות  אשר מנה

 ,קיבל פחות משליש מבן שבט שמעון ,תושבים

ים אלף ומאתים בלבד נלהם היו עשרים וש

 ,בכניסתם לארץ. ]ההיגיון שבחלוקה זו היא

ולא לבאי הארץ,  תחלקה לבני יעקבהשהארץ 

 .[1לפי באי הארץאינו ועל כן המדד 

לשבטים איפלוג או לקרקפתא דגברי 
 איפלוג

מרא בבבא בתרא מקור הדברים בסוגיית הג

שם עוסקת הגמרא בכל , ב.(פרק יש נוחלין )קכ

האם  ודנה .ענייני חלוקת הארץ וירושות

  .לשבטים נתחלקה הארץ או ליחידים

פשטות הדברים היא הספק בו אנו עוסקים, 

לק אם לשבטים נתחלקה הארץ קיבל כל שבט ח

אחד חלקי שתים עשרה מארץ ישראל ובתוך 

השבט התחלקה הנחלה שוה בשוה בין בני 

השבט ולפי זה יוצא שבשבט יהודה שהיה 

מרובה באוכלוסין קיבל כל אחד חלק קטן יותר 

בארץ מאשר חברו משבט שמעון שהיה ממועט 

ואם ליחידים באוכלוסין מכל השבטים וכנ"ל. 

ק שוה בשוה בלו חלכל כלל ישראל קי, נתחלקה

 שבטם. בלי קשר לגודל 

מסקנת הגמרא היא שלשבטים נתחלקה 

 ים עשרנהארץ, כלומר שהארץ התחלקה לש

חלקים שוים לגמרי, ובתוך השבט היתה חלוקה 

כשיטת הרמב"ן לעיל.  ,פנימית לפי גודל השבט

                                                             
 מןבז תושביו מספר לפי שבט לכל יחלקו שאם, בעצמך והגע 1

 שבדורות מכיון, בלבד ההוא לדור תקף זה יהיה, הארץ חלוקת
 ומשפחה, להשתנות יכול זה גם שנים מאות במהלך הלא הבאים
 ילדים. מעוטת ממשפחה קטן חלק אחד כל יקבל בילדים מרובה

 לפי וכך גם מפרש הרשב"ם בפירושו על הגמרא.

 מינהפקא השאלה היא גורלית מאד, ובעלת נ זה

עצומה לגבי גודל הנחלה שקיבלו בני השבטים 

 השונים.

לדברי רש"י מוקשים מאד מסקנת הגמרא, 

ואכן ברא"ם מבאר כי לדעת רש"י המחלוקת 

בגמרא אם לשבטים נתחלקה הארץ או לכלל 

ישראל, כוונתה שונה לגמרי ואין לה משמעות 

 הלכתית כלל להבדל גודל בין הנחלות וכדו'.

רק על אופן החלוקה האם  הספק הואלדבריו 

הוא היה בין השבטים או שהגורל היה לכל אחד 

ואחד מישראל בפרטות, ומסקנת הגמרא 

שהחלוקה היתה כוללת לשבטים ואחר כך 

ועי'  השבטים עשו חלוקה פנימית בנפרד.

דחוקים הבאריכות ברמב"ן ובמפרשי רש"י 

 אלו.בשיטות שהרבים 

 שוה בערך ושונה בגודל
בשיטה מקורית מאד ויחידה, אוחז הספורנו 

הבאה לשלב את שני השיטות יחדיו בצורה 

 מעוררת השתאות.

שני פרמטרים המשפיעים על מחיר  נםיש

 .גודל הקרקע, ואיכות הקרקע :הקרקע

המפרשים מאריכים לבאר שהחלוקה היתה לפי 

הסברא ש כפיערך ולא לפי חלוקה בגודל, ו

 ת.נותנ

ים כי החלוקה בין השבט נוקטהספורנו 

וכדברי הרמב"ן והרשב"ם  ,היתה שוה בערכה

ולא היה בני שבט אחד שקיבלו פחות מבני 

: אך ביחס לגודל היה גם היה הבדל, שבט אחר

קיבלו בני  ,ככל שבני השבט היו רבים יותר

וממילא גדולה  ,השבט קרקע גרועה יותראותו 

באופן שמצד גודל הקרקעות השתוו  ,גם יותר

הגדולים קיבלו פעמים ש ואולי ,כל השבטיםבין 

 יותר מן הקטנים...

מכיון שמלבד  ,ההיגיון שבצורת חלוקה זו

 דרושבני שבט רבים יותר לאיכות הקרקע 

 ,גדול יותר לבתי כנסיות םטכנית גם מקו

וכו', ועל כן אמנם קיבלו  מגורים בתיל ,מוסדותל

שבט הבני של מ כהבער הפחותקרקע ה

נתחלקה  לשבטיםהלוא הממועט באוכלוסין, ש

דמות גודל פיצוי בבהללו אך פוצו  ,הארץ

  .הקרקע

 שבת שלום ומבורך!

 

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 

 במשנת האור החיים

 מדוע הוצרכו לשבועה
י שָּ  יתִּ ת ְברִּ ן לו אֶּ י נֹּתֵּ ְננִּ ן ֱאמֹּר הִּ כֵּ  .םלוֹּלָּ

ה לוֹּ ְיתָּ מַּת עוֹּ וְלזְַּרעוֹּ ְוהָּ ית ְכהֺּ יו ְברִּ וגו'  לָּםַאֲחרָּ

  יג(-)כה, יב

 צריך: בזה הלשון הק' כותב החיים האור

 שאומר אחר" לכן" לומר הוצרך למה לדקדק

 משמעות כן גם שהוא" קינא אשר תחת" בסמוך

 שבועה, לשון שהוא לומר ובהכרח", לכן" מאמר

'. וכו שבועה לשון אלא" לכן" ןאי ל"ז כאומרם

 ולזה, לשביעה הוצרך למה לדקדק צריך ועדיין

 השלום ברית לחוק לשבועה הוצרך כי לומר יש

 זאת בכל זה, לדבר ראויים בניו יהיו שלא הגם

 . ק"עכד השבועה, את' ה יקיים

 וחיזוק טעם להוסיף י"בעט אתנהלה ואני

 אמת דברי קושט להבין' הק החיים האור לדברי

 ברית שתתבטל חשש היה שבועה בהעדר למה

 ברית ה"הקב עמו כרת סוף סוף והרי השלום,

 לדבר ראויים בניו יהיו לא אם בכך ומה, שלום

 .לעולם יקום אלוקינו דבר מ"מ, זה

 ם"הרמב רבינו דברי בהקדם לבאר ויש

 המשניות על לפירושו בהקדמה המשנה, בפירוש

 מפי מרהנא שענין יסוד לנו הניח, ובחיבורו

 י"ע להשתנות יכול בעצמו כביכול ה"הקב

 ישתנו שאם מעשיהם למי דהיינו, המקבלים

 אבל. הטובים העניינים יתבטלו ו"ח אז לריעותא

 . כ"ע ישתנה לא שוב לנביא הנאמר

 אבינו יעקב של החשש שזהו פירשתי וכבר

 אז, עליון מפי היתה שההבטחה שמכיון ה"ע

 ואתה" הווז, ההבטחה לביטול החטא יגרום

 ולפיכך שליח י"ע ולא" עמך היטיב היטב אמרת

 לבן בית את משעזבתי שמא אני מתיירא

 .בחטא התלכלכתי

, ה"ע רבינו משה שנבואת לחדש לי ונראה

 כ"א, גרונו מתוך מדברת שכינה כידוע אשר

 כנבואה אלא שליח ידי על כנבואה נחשבת אינה

 ולפיכך, בעצמו כביכול הוא ברוך הקדוש מפי

 ראויים יהיו כשלא תתבטל שמא חשש ו"ח יש

 . עליהם לבוא האמורות לטובות המקבלים

 י"ע שכרו מתן לפנחס כשהובטח ולפיכך

 שמא לחשוש מקום לו היה, ה"ע רבינו משה

 יתבטלו אז הקודש דרך בדרכו ילכו לא כשבניו

" לכן" נאמר ולפיכך, הטובים הדברים כל

 פימ לנבואה נחשבת שהנבואה י"שאעפ בשבועה

 תתבטל לא הכי אפילו, כביכול בעצמו עליון

, השבועה מחמת שהוא אופן בכל אחריו מזרעו

      ( פרקש יצחק ר"להג - יצחק ק. )ברכת"ודו



 פני משה כפני חמה
ר דִּ  ֲאשֶּ וֵּהו כַּ לָּיו וְַּיצַּ יו עָּ ת יָּדָּ ְסמְֹּך אֶּ ר ה' וַּטִּ בֶּ

ה )  (כג, כזְביַּד מֹּשֶּ

 לשון פירוש': הק החיים האור רבינו כתב

 שפירשתי כמו" הנשמה הוד" בו שהאיר צוותא

 זה כפי וידויק. וסמכת שכתוב במה למעלה

 משמעות שאין, משה ביד' ה דבר כאשר אומרו

, ביד הנתפס ענין הזה הדיבור וכי, זה למאמר

 ביד יהיה ההוד שהשפעת דבר' ה כי פירוש אלא

 .ל"עכ ליהושע משה

, טעם' לה'ברוך) ברוך דרבי מרגניתא בספר

 לדברי רבינו דכוונת כתב( חיים בעיטורי הובא

 נהג ומשה אחד ביד לסמכו ציוה ה"דהקב ל"חז

 הכוונה והוא ידיו, בשתי וסמכו עין טובת בו

 בשתי ליהושע וחכמתו מהודו השפיע דמשה

  ידיו.

 לישנא מובן אינו רבינו דברי דלפי והעיר

 באמת דהא משה" ביד ה' דיבר "כאשר דקרא

 בשתי יהושע את סמך כי מדעתו המש הוסיף

  ידיו.

 נתן שמשה כיון קשה לכאורה דהנה ותירץ

דף  ב")ב ל"חז אמרו למה ליהושע חכמתו כל

 חמה כפני משה פני אמרו שבדור הזקנים עה.(

 חכמתו, מלאו משה הא לבנה, כפני יהושע פני

 הוסיף רבינו שמשה זה ידי דעל לומר וצריך

 חכמתו, כל ליהושע מילא יפה ובעין מדעתו

 הגיע שלא מה למעלה במדרגתו משה נתעלה

 למשה שהיה במה רק זכה לא יהושע כי יהושע.

 במה ולא עליו, ידיו את משה שסמך בעת רבינו

 שלזה בזה. טובתו עין בשכר יותר משה שזכה

 יהושע. את שסמך אחר רק הגיע לא

 ר"במד דאיתא הגר"ב מה מבאר ובזה

 מלחמו נתן כי יבורך הוא עין "טוב דהפסוק

 את סמך באשר רבינו משה על דקאי לדל"

 ז"ע משה שנתברך במה ב"וצ עץ, בטוב יהושע

  שפיר. אתי ל"הנ ולפי

 גם נתקיים ידיו בשתי שסמכו אף כן ואם

 והוי כמשה להיות יהושע הגיע שלא ה' דבר

 שפיר ואתי אחד, ביד אלא סמכו לא כאילו

 .ח עכ"ד"האוה פירוש לפי אף דקרא לישנא

 ת שלום ומבורך!שב

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 ד' אמות של הלכה
 

 

 גדר איסור שקר

דע, שכל שקר שגורם כל נזק לחבירו 

הוא שקר האסור מן  [ואפילו עגמת נפש בעלמא]

ית ואפילו חוץ לב ואפילו אומרו לקטן]התורה 

א שנכלל ". ושאינו גורם כל רעה לזולת: ידין[

, 3ן התורהמ ם כןא שהוא ג"וי 2במדות המגונות

ודוקא ] 4א ועוד דהוא איסור דרבנן"ודעת הגריש

שקר כזה הוא שהתירו חכמים במקום שהם ראו 

'כצורך גדול' ובאופנים מסויימים שיובאו 

 .[5ה"במאמר הבא בעז

אפילו בכתב )ואפילו רק  איסור שקר הוא א.

, וצריך ליזהר בזה כשחותמין 6חותם על שקר(

על מיני שטרות שאלונים וטפסים למיניהם, 

לכתוב רק אמת, פן יעבור על איסור תורה. 

ומקובל, שמדבר שקר לא תצא שום רוח, ואף 

כשנדמה לו שירויח מזה באמת יפסיד ממקום 

 .7אחר

 ויש על האדם ליזהר שלא להביע דבר שקר

 .8אפילו ברמז ובתנועות גופו בלבד

המערב דבר שקר בתוך דבריו הרי זה גם  ב.

, 10. ואפילו ספק שקר אסור9כן בכלל שקר ואסור

וע'ל כן אין לומר דבר ששמע מאחר כשנראין לו 

 . 11הדברים מפוקפקים

דיבור שקר גם כן  "הגרמת"ודע שאפילו  ג.

. ועל כן אין לו לבקש מחבירו חפץ או 12אסורה

                                                             
כן נוטין דברי הגר"י פערלא בביאורו לסה"מ לרס"ג עשה כב,  2

 ים בזה, יעו"ש.אחר שדן בזה טובא והביא כל דעות הראשונ
חרדים פרק י"ב כו, של"ה סוכה עמוד השלום, חפץ חיים פתיחה  3

עשין יג, וכ"מ בשו"ת בנין ציון סימן כא, ובהעמק דבר שמות כג ז, 
ובאמונה וביטחון לחזו"א פי"ד אות יג. והנה הסמ"ג והסמ"ק 

והתשב"ץ מנו עשה דמדבר שקר תרחק בין המצות אולם הרמב"ם 
ינוך לא מנוה. והיראים רלה והשע"ת לר"י הרס"ג הרמב"ן והח

 הגדירו ששקר הגורם נזק הוא האסור מה"ת. 
הגרי"ש אלישיב )גם הסוגריים ממנו(, ספר פסקי הגרי"ש הלכות  4

איסור שקר עמוד רעג ואילך, )נכתב ע"י חתנו הגר"י ישראלזון 
זצ"ל, מרן עבר על הדברים שם ודקדק ואף הוסיף ותיקן כמ"ש 

איה אחת יש מדברי השו"ע יו"ד סימן תב סי"ב, . ורבהקדמה(
והטעם שאסרוהו מדרבנן הוא כדי שלא יבוא לידי שקר דאורייתא. 

וכ"כ הגרח"ק בפירושו 'המטהר' על מסכת כותים אות ל, שיש 
לדייק כן מר"י בשע"ת ח"ג קפא שהביא דוקא קראי דמדברי קבלה 

 בכתבו על סוג שקר כזה.
סוף מאמרינו הארוך הבאנו כשבעים שע"ת לרבינו יונה ח"ג )ב  5

 מראה מקומות מהש"ס בענין שקר, זיל גמור(.
תוספות ב"ב צד: ד"ה הכי ובמגילה ט. ד"ה ואל זאטוטי, וכ"ה ביד  6

רמה דף קעב: ד"ה אמר, וכן פסק הגריש"א אות ז, ובשו"ת אבן 
ישראל ח"ט קסו ז, ובכלי חמדה וזאה"ב ובשו"ת ציץ אליעזר חט"ו 

ון שיש חולקין )ראה שו"ת חדות יעקב תנינא נז יב. אלא דכי
שהביא כן בשם מוהר"ן בס' המידות, ושכן משמע במהרש"א ב"ב 

טו. ובפנ"י אה"ע פד, אלא שיש לפקפק בכונת הדברים( הורה 
הגרשז"א שבמקום שאפשר להקל לשנות, עדיף שישנה ע"י כתיבה 

 ולא בפה, ס' ניב שפתיים.
ה מורה הגריש"א לכל שואליו בענין עיין פלא יועץ ערך שקר, וכ" 7

שקר ותרמית לעירייה וכדו', וכן אומרים בשם הרה"ק האמרי 
פנחס מקוריץ ]וכ"מ בספר היראה לרבינו יונה, ובמדרש רבה ראה 

 ד יא "אמר הקב"ה אין אדם שומע לי ומפסיד"[.
ספר חסידים תתרנח מהפסוקים קורץ בעיניו וכו' וכן: שלח  8

 "אף נענוע הראש ואיברים יהיה באמת וכו'.ו"אצבע ודיבר און. 
מ בשבועות "ח אות ב שכ"ר כלל א באמ"חפץ חיים הלכות לשה 9

 א[."ל נתיבות עולם נתיב האמת רפ"ה במהר"דף לא. ]וכ
א, "ה בהגהות מקור ברוך על הטורי אבן מגילה כ:, הגריש"כ 10
 מ בחינוך וממילת תרחק[."]וכ ג יח,"ת מנחת אלעזר ח"שו
א הו"ד באשרי האיש ח"א קצז, אך נראה שאם אומר 'כך הגריש" 11

 שמעתי' אין בזה שום איסור כיון שכך שמע באמת.
שו"ת חתם סופר אבן העזר כ, שכן נלמד מהגמרא בשבועות לא.  12

 ]וכן מדוייק בספורנו שמות כג ז[.

אה, או שיגלה לו איזה דבר סוד, כאשר הלה הלו

 .13עלול להתנצל לו בדברי שקר

, 14ודע עוד, שאסור לשמוע דברי שקר ד.

א "וי]ואסור גם מצד מסייע לעובר עבירה, 

שהמקבל שקר עובר משום לא תשיא שמע 

, וכשאחד בא לומר דבר שקר צריך [15שוא

להתרחק ממנו ואפילו אם הלה יקפיד עליו אם 

  .16לא ישמע

כשהאמת שהוא  "איני יודע"אסור לומר  ה.

יודע, וכגון ששואלים אותו על שידוך ואינו 

כ הלה מבין את כונתו "סובר שמתאים, אא

שלדעתו אין השידוך עולה יפה, או שבאמת אין 

ברור לו מצד המציאות ואפילו מצד הלכה איך 

מכיון שמותר לשקר בכדי להינצל ] ז"לענות ע

 .17[אפילו מספק איסור

איני "יש עוד שני אופנים שאפשר לומר  ו.

: האחד, הוא הוא בכדי שלא יצטרך לגלות "יודע

. והשני, בכדי לימנע 18[סוד חבירו ל שכןוכ]סודו 

מלבשר בשורה רעה וכגון שלא לגלות שמישהו 

 .19נפטר

אין להפליג בתארים יותר כפי שמקובל,  ז.

 .20אך מותר לשבח במה שמקובל לומר

צריך ליזהר מלשקר לקטן, ובאופן מיוחד  ח.

כי מלבד איסור שקר גם מזיק לקטן שלומד 

, וזאת אפילו כשמערים שלא 21ממנו לדבר שקר

יבין שמשקר ]כיון שיתכן שיבין לכשיגדל[, 

 .22ואפילו מתכוין לדבר מצוה

שמוטל על האב  ,ועוד כתבו רבותינו ט.

ויגדיל  23להדריכם לדבר אמת בכל כוחו

אפילו בשיחה בעיניהם עון השקר וענשו 

                                                             
ספר חסידים סימן תתרסב, וכ"כ הגריש"א ודומה לזה בפלא  13

 יועץ.
ח לשה"ר כלל ו בבמ"ח ס"'ב שלמדו מהרמב"ם הגריש"א ע"פ הח" 14

 פכ"א מסנהדרין ה"ז ]וראה בחינוך מצוה עד[.
ספר החפץ חיים למהר"ח פלאג'י סימן יט אות א בשם הסמ"ע  15

 חו"מ יז סי"ב ]ובאונקלוס תרגם לא תקבל שמע דשקר[.
ספר פסקי הגרי"ש אלישיב כיון שאין היתר דרכי שלום כשהלה  16

כ"כ החינוך מצוה עד "שלא  -שצריך להתרחק עובר עבירה. ומש"כ 
 נטה אזנינו כלל".

 ש אות ל."ז בספר פסקי הגרי"כ 17
א "ל, ועי' יומא ד: ומג"י קנייבסקי זצוק"שם אות לא בשם הגרי 18
 ח סימן קנו גבי איסור גילוי סוד חבירו."או
 י פסחים ג:. "שם אות לב, עפ 19
אינו בכלל שקר  ש אות כו, )ויסוד זה שמה שנהגו"פסקי הגרי 20
ס כתובות יז. ולמדו מחולין צד.(. "ע סה א, ובחת"ז אה"כ הט"כ

ח רנג כתב אריכות גדולה שמהראוי היה "ת זכר יהוסף או"ובשו
לכנות אפילו את הרבנים )כשכותבים בשמם או עליהם( בשם 

'הרב' ולא יותר, ודן אי יש אבק חנופה בתוארים הנהוגים, או שיש 
 ושפלה בימינו. ת שה"בזה משום כבוה

סוכה מו: לא לימא איניש לינוקא דיהיב ליה מידי ולא יהיב  21
, )ואף "לימדו לשונם דבר שקר"והביאה הגמרא דוקא את הפסוק 

כ בראשית "דהמשקר לקטן עובר על האיסור כמו בגדול כמש
 המאמר(.

א טז "ת התעוררות תשובה ח"מ בשו"פ ערוך לנר סוכה מו: וכ"ע 22
ר זמן יתכן שיבין את ההערמה וילמד מזה, והטעם כיון שלאח

ולמד מהגמרא שאפילו לצורך מצוה אסור לשקר )כגון שיקנה לו 
 ט ראשון ובאמת לא יתכון להקנות לו(."הלולב ביו

ודבר זה כמו חובה "ח, והוסיף: "ב מהלכות שבועות ה"ם פי"רמב 23
 ."על אבותיהם ועל מלמדי תינוקות



, וייעשה 24בטילה, ויטיל עליהם מורא גדול בזה

להם כטבע שלא לדבר שקר. ואם יעשה דבר 

שלא כהוגן ויהיה מודה על האמת בזה, לא יכנו 

 .25אלא יזהירנו שלא ישוב לכיסלה

ג(: "וכך פסק המשנה ברורה )שמג סק י.

השומע לבנו או לבתו הקטנים שמדברים שקר 

לגעור בהם ולהפרישם  )וכן לשון הרע( מחוייב

)וכמו שחייב להפרישם מכל איסורים שבתורה(, 

 .26ולענין אדם אחר עיין בהערה

האומר חידושי תורה של אחרים שלא  יא.

משום מדבר שקר  ם כןבשם אמרו, עובר ג

 .27תרחק או משום גניבת דעת

ל לשנות ומה הם "לא פורטו כאן האופנים שהתירו חז

 פני עצמוהתנאים לזה, ויש בו למאמר ב

 לעניין מעשה מההכרח לשאול מורה הוראה

  לתגובות: מערכת "חיים כהלכה"

 ויצבור יוסף

 עדות הקב"ה על השבטים
ן ְבנֵּי ת ךְ ֲחנוֹּ ְראובֵּ חַּ ְשפַּ י )כו, ה( מִּ ֲחנֹּכִּ  הַּ

אותם ואומרים מה  לפי שהיו האומות מבזין

אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם שלא 

שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו 

מושלים קל וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל 

הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד 

מצד זה, לומר, מעיד אני עליהם שהם בני 

 אבותיהם )רש"י(. 

יד יש לבאר, מה טעם המתין הקב"ה מלהע

עליהם שהם בני אבותיהם עד מנין זה, ולא 

העיד כן מיד במנין הראשון לאחר יציאתם 

ממצרים, שלא ירננו אחריהם לומר שהם בני 

 אבותיהם. 

 הרגו החוטאים –דעת האבן עזרא 
כדי יש להקדים בזה את דברי רש"י, על 

הפס': "הרגו איש אנשיו", וז"ל: "כל אחד ואחד 

ירושלמי )נים מדייני ישראל היה הורג ש

, ודייני ישראל שבעים ריבוא (סנהדרין פ"י ה"ב

  ..(יח)ושמונת אלפים כדאיתא בסנהדרין 

והנה נחלקו הראשונים, האם באמת הרגו 

הסנהדרין את החוטאים במנין זה, או לא. האבן 

, וידוע כי הרגו -עזרא כתב: "הרגו איש אנשיו

                                                             
ך ארץ( והוסיף: שכך יהיה ה )שער האותיות אות ד דר"השל 24

 בטוח שהבן הולך בדרך הישר אף שלא בפניו.
 ו ומפלא יועץ ערך שקר."ז מלוקט מהשפת תמים פ"כ 25
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ת )שקר הגורם כל רעה או נזק( והקטן "מדבר שקר האסור מה
ור בו ולהפרישו ואם חינוך לדבר זה( אזי חייב לגע-הגיע לחינוך )

 צ טו(."ז שיש להחמיר כן ושעה"ב שם סק"לאו פטור )משנ
ח "כ בספר החפץ חיים להר"ד קנו, וכ"ם שיק יו"ת מהר"שו 27

 פאלאג'י סימן יט אות ח.

ואם לא הזכיר הכתוב" עכ"ל, דהיינו שהחוטאים 

גיע מנינם לשבע מאות ושמונה אלף איש שה

, אכן חטאו בבנות מדין, ונהרגו ע"י [070,777]

דייניהם, ואפילו הכי היתה אח"כ מגפה שהרגה 

עשרים וארבעה אלף איש. וכ"כ התוס' בסנהדרין 

 בשם יש מפרשין.  (ד"ה ונמצאו .יח)

 שב אף ה' ולא הרגום –דעת הרמב"ן 
ו דייני אמנם הרמב"ן סבר, כי אע"פ שנצטו

ישראל להרוג את החוטאים, לא הרגום אז, כיון 

ששב אפו ע"י מעשה פנחס, אלא הקב"ה נפרע 

 מהם טרם עברו את הירדן, וזה לשונו: 

כל אחד ואחד מדייני  -"הרגו איש אנשיו 

ישראל היה הורג שנים, ודייני ישראל שבעה 

(, מונת אלפים כדאיתא בסנהדרין )יח.רבוא וש

בינותי זה, שיהיו הנצמדים לשון רש"י. ולא ה

שנדונו רבים מט"ו רבוא, רובע ישראל, וחלילה. 

ואין דיני נפשות בדיין אחד אלא בסנהדרין של 

עשרים ושלשה, ועדיין יהיו מרובין ואין החסרון 

נא( כל כך, וכל  ,בחומש הפקודים )במדבר כו

ג( כי כל האיש  ,הנצמדים מתו דכתיב )דברים ד

יך קה' אל השמידור אשר הלך אחרי בעל פעו

מקרבך. וכו', אחר כך מצאתי בגמרא ירושלמי 

בפרק חלק )סנהדרין פ"י ה"ב( כך, וכמה הם 

שופטי ישראל, שבע רבוא ושמונת אלפים ושש 

מאות, אמר להן כל חד מנכון יקטלון תרין, 

נמצאו ההרוגים חמש עשרה רבוא ושבעת 

אלפים ומאתים. אם כן נאמר לדעתם שנתרבו 

 מנין למנין הרבה מאד: ישראל בין

והנכון בעיני בענין הפרשה, כי מתחלה 

נאמר )בפסוק ג( ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר 

אף ה' בישראל, כי יצא הקצף מלפני ה' החל 

הנגף. והשם ברחמיו אמר למשה, שישפטו 

השופטים ויתלו הנצמדים ולא יספה האף צדיק 

עם רשע, ומשה צוה כן לשופטים. וכאשר נאספו 

העדה פתח אהל מועד לעשות כדבר משה  כל

ועוד הנגף הווה בהם, והנה העז השמעוני הזה 

ויקרב אל אחיו את המדינית למרוד במשה 

ובשופטים ולעשות כן בפרהסיא, כי נשיא וגדול 

היה ורבים עוזרים לו, או כמו שאמרו רבותינו 

( שאמרו לו שבטו אנו נדונין מיתה .)סנהדרין פב

תחילו משה והשופטים ואתה שותק. והנה ה

ולא לבכות, ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. 

, כי השם נדון אחד מכל העם ביד השופטים

אמר )פסוק ד( והוקע אותם וישוב חרון אף ה' 

, ולכך לא הזכיר הכתוב וכבר שב אפומישראל, 

"ויעשו כן שופטי ישראל". ויתכן שתהיה כוונת 

י האגדה הנזכרת, לומר שיהיו ההרוגים לפ

המצוה יותר מחמש עשרה רבוא, לומר שהיו 

החוטאים רבים, אבל חסך עליהם ענין פנחס. 

השמידם אחר והנה נשארו מן הנצמדים והקב"ה 

 ,טרם עברם את הירדן, זהו שכתוב )דברים ד כן

ד( כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור -ג

ואתם הדבקים בה'  ,יך מקרבךקהשמידו ה' אל

 ום" עכ"ל הרמב"ן. יכם חיים כלכם היקאל

הרי לנו שנחלקו הראשונים מה אירע בסופו 

של דבר עם החוטאים, האם באמת הם מתו 

 ר כךדייני ישראל, או שרק אח ל ידיבחטאם ע

השמידם ה'. ויש לברר מה יענה האבן עזרא 

ודעימיה על טענות הרמב"ן, אם באמת הרגו 

הרבה חוטאים, איך מסתדר  ל כךדייני ישראל כ

נם של ישראל בשאר המקומות, ימניהדבר עם 

וכן האם באמת רבע מעם ישראל חטא בבנות 

 מדין.    

 עם הארץ –העם 
והנה כאשר מתבוננים בפסוקים, רואים כי 

דווקא "העם", הם אלה שהלכו אחר בנות מדין, 

לזנות  העםשנאמר: "וישב ישראל בשיטים, ויחל 

לזבחי אלוהיהם,  עםאל בנות מואב, ותקראן ל

וישתחו לאלוהיהן. ושם }פס' ד'{:  העם ויאכל

, העם"ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי 

והוקע אותם לה' נגד השמש". הרי שחוזר הכתוב 

ומבאר כי את חטא הזנות בבנות מדין חטאו 

בעיקר העם. וכתב עמד על דקדוק זה רבינו 

האוה"ח וכתב: "ודקדק הכתוב לומר "העם", 

 יתכנו" עכ"ל. לשלול הצדיקים אשר בשם ישראל 

והנה כלל הוא בידינו, כי אין לשון "עם" 

מתפרשת, אלא על הערב רב, וכ"כ בזוה"ק 

}שמות קצ"א ע"א{: "תא חזי, כתיב וירא העם כי 

בשש משה, מאן העם אינון ערב רב" עכ"ל. וכ"כ 

ברעיא מהימנא }פנחס דף רל"ז ע"א{: "ולא אמר 

מעל העם דאינון ערב רב", וכ"כ האוה"ח הק' 

ריש פר' בשלח{ כי כלל הוא בדברי חז"ל, וז"ל: }

"אפשר לומר על דרך מאמרם ז"ל )זהר ח"ב מ"ה 

 ב( כי העם הוא ערב רב" עכ"ל. 

 מדוע לא נתחזק הלעז
מעתה יש לומר, כי הרי רש"י כבר ביאר כי 

היה על עם ישראל לעז, שמכיון שירדן הם 

למ"ט שערי קדושה, גם בענין קדושת היחוס לא 

ולכן היו מליזים על ישראל, כדהביא הקפידו, 

רש"י: "לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים 

מה אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם שלא 

שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו 

 מושלים קל וחומר בנשותיהם" עכ"ל. 

והנה לעז זה, יכל להתחדש כאן ביתר שאת 

ס', הרגו וביתר עוז, שהרי לפי"ד האבן עזרא ותו

דייני ישראל קרוב למיליון איש שחטאו בחטא 



הזנות, ויכל כעת לצאת הלעז על ישראל, שהנה 

כעת הוכח לכל כי שטופים הם ח"ו בזימה, וגם 

על זרעם יצא הלעז. }וגם לפי"ד הרמב"ן שלא 

מתו החוטאים מיד ע"י הדיינים, הרי עכ"פ 

כמות החוטאים היתה ידועה לכל, וגם הם מתו 

הדרך עד עוברם את הירדן, נמצא  כל אותה

א שהיה לזה קול שבכל יום מתו מאות, ומסתבר

כי אין  ורעש{, ויכלו הגוים לחדש את טענתם

ישראל גדורים בעריות כראוי, ובזה להוציא 

עליהם לעז עוד מימי שיבתם במצרים, כי 

 המצרים שלטו אף בנשותיהם וכיו"ב. 

אבל באמת היא, כי באמת עם ישראל עצמו, 

רע אברהם יצחק ויעקב אבותינו הקדושים, ז

כשם שהיו גדורים בעריות בהיותם ממצרים, כך 

הצליחו ועמדו בפתוים של בנות מדין, ולא חטאו 

בבנות מדין אלא הערב רב, שנסתפחו אל עם 

ישראל ונתגיירו, ועתה חזר וניעור יצרם מחדש 

לחטוא בבנות מדין. והעד על כך הוא לשון 

כי: "ויחל העם לזנות אל  הפסוק עצמו, המעיד

בנות מואב", ואין עם אלא הערב רב. נמצא כי 

הערב רב הוא חטא והוא נענש, ולא נכללו עם 

 ישראל עם הקודש עמו, לא בחטאו ולא בעונשו. 

 תירוץ קושיות הרמב"ן על האבן עזרא
ועתה יובנו קושיות הרמב"ן על האבן עזרא, 

 אם לשיטתו הרגו דייני ישראל את החוטאים

בבנות מדין ובבעל פעור, כיצד יתכן כי רבע 

מעם ישראל חטא בזה, וכיצד יסתדר הדבר עם 

מנין ישראל בשאר המקומות. אמנם עתה ניחא, 

כי אכן לא חטאו ישראל בזה, אלא רק הערב רב, 

ומנינם של הערב רב מעולם לא נודע במניני 

ישראל, ואף בפרשת בשלח נאמר רק: "וגם ערב 

ינם שם, כמו ילא נכלל מנרב עלה איתם", ו

שמנה את מנין הגברים בישראל, שישים ריבוא. 

ולכן יובן, מדוע הריגת חוטאי מדין, לא תשפיע 

ני ישראל, כיון שהיו הם הערב רב, יעל מני

שהיו בכמות רבה, וכפי שמעיד הכתוב: ערב 

"רב", וכיון שלא נודע מנינם מעולם, לא יחסרו 

  מנין החוטאים ממנין בני ישראל.

מעתה יכולים אנו לתרץ בריווח את השאלה 

הבאה בראשית הדברים, מה ראה הקב"ה להטיל 

שמו על משפחות ישראל ולהעיד על קדושתם 

מיום היותם במצרים, רק כעת בפרשת פנחס, 

ולא עשה כן מיד כשיצאו ממצרים. והטעם הוא, 

לפי שכשיצאו ממצרים ידעו כולם על מעלתם, 

עייתי ומום אין בך", שהיו בבחינת "כולך יפה ר

והיו גדורים בעריות. אלא לאחר חטא בנות 

מדין, יכלו אומות העולם להכחיש את מעלתם 

של ישראל, שהרי נמצא כי חטאו הם בעריות, 

 ושמא כבר במצרים היו שנכשלו בזה.  

לפיכך בא הקב"ה דווקא כעת, והטיל את 

שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה, לומר, 

עליהם שהם בני אבותיהם, ומעיד מעיד אני 

אני על קדושתם, כי לא חטאו הם בבנות מדין, 

ורק הערב רב היו מהנכשלים והנידונים על 

חטא זה, אך עם ישראל נשאר בקדושתו השלמה 

 .מיום יציאתו ממצרים עד זמן זה

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח דאלע בעיר צ"ומו

 ועוד 

 לוית ח"ן

 ראשית חכמה יראת ד'!
ם לַּטום ם ְשנַּיִּ ימִּ נָּה ְתמִּ ים ְבנֵּי שָּ שִּ עֹּלָּה  ְכבָּ

ר ְואֵּ  בֹּקֶּ ה בַּ ֲעשֶּ ד תַּ חָּ בֶּש אֶּ כֶּ ת הַּ יד: אֶּ מִּ כֶּ תָּ בֶּש ת הַּ

ם )כח, ג יִּ ְרבָּ עַּ ין הָּ ה בֵּ ֲעשֶּ י תַּ נִּ שֵּ  ד(-הַּ

האם יכולים להקריב התמיד של בין 

 הערבים בלי התמיד של שחר?

במשנה )מנחות פ"ד משנה ד' וברע"ב שם 

מהגמ'( מבואר כי בזמן שכבר נתחנך המזבח, 

אם לא הקריבו כבש בבוקר, יקריבו בין 

בח, הערבים, אבל בזמן שלא נתחנך עדיין המז

ולא הקריבו כבש בבוקר לא יקריבו בין 

הערבים. ורק למחר בבוקר יכולים להתחיל 

"ש עוד ילהקריב קודם התמיד של שחר, ע

 פרטים.

 התמידין בימינו!
ת, ואף בתוך הגלות כידוע התורה הוא נצחי

כה הזאת עלינו למצוא הוראה והארו ההמר

 הענין בס"ד.  הבז תימעש

השערי  בהקדם דברי ,ויש להציע בזה

תרצז, ב( על  'תשובה האחרונים באורח חיים )סי

פורים קטן  ןבעני רח חייםדברי הרמ"א בסוף או

 וז"ל: ,"וטוב לב משתה תמיד"

ושפיר מסיים רמ"א "וטוב לב משתה תמיד". 

ועיין בר"י שכתב מור"מ ז"ל בחכמה יסד חתימה 

מעין פתיחה שני תמידין כסדרן, הוא פתח ברי 

וחתם וטוב לב  תמיד' לנגדי שהגהותיו שויתי ה

 "ש.יכו' ע תמידמשתה 

זאת אומרת שיש לנו שתי עבודות השייכים 

ה"תמיד של שחר" היינו  –לנו תמידין כסדרן 

"שויתי  –בתחלת או"ח בהלכות השכמת בבוקר 

ד' לנגדי תמיד", ועוד ענין של "תמיד" בסוף 

או"ח בחינת תמיד של בין הערבים "וטוב לב 

 משתה תמיד".

ר זאת יש לנו אולי דרך עבודה לאו

יש מקום להעבודה  ין הכי נמיבהמבואר, כי א

של "וטוב לב משתה תמיד", אבל כל זה בתנאי 

שכבר נתחנך הענין מקודם עם התמיד של שחר, 

כמבואר לעיל במשנה, דהיינו שמיוסד בהתמיד 

של שחר "שויתי ד' לנגדתי תמיד", אולם כאשר 

ישר עם התמיד ירצה להתחיל ולחנך ענין חדש 

של בין הערבים "וטוב לב משתה תמיד", לא 

יעלה יפה, ואין זו הדרך, רק עליו לוודע 

 יראת ד'. -חכמה  שהראשית

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 לשון לימודים
 צורת המקור

רוֹּר' ם )כה, יז 'צָּ ם אוֹּתָּ יתֶּ כִּ ים ְוהִּ ְדיָּנִּ םִּ ת הַּ  (אֶּ

משה רבינו נצטווה מפי ה' לנקום נקמת בני 

 לצרורישראל מאת המדיינים, ולצרור אותם. 

ק', להעיק  פירושו להציק להם, כתרגומו: 'ָאעֵּ

 להם ולהציקם.

רור' שנכתבה כאן משונה היא, לא  מילת 'צָּ

ראוי נכתבה בלשון ציווי, שאילו היתה ציווי 

היה לכותבה בשווא תחת הצ' 'ְצרור'. לכן כתב 

רור  מור לשון הווה.  -רש"י )כאן(: צָּ כמו זָּכור שָּ

 עליכם לאייב אותם.

מה פירושם של דברי רש"י על 'לשון ההווה', 

במאמר זה נבאר את דבריו בע"ה, ונפרש את 

 שימושיה של צורת המקור שבפועל.

 הבניינים וההטיות
המילים משרשים,  בלשון הקודש מורכבים

מורה על מהות  השורש. כאשר 28בניינים וזמנים

קובע  הבנייןהפעולה, כגון: אכל שמר ישן וכו'. 

את צורת הפעולה ואופייה, כגון: אכל נאכל 

מגדיר מתי התבצעה  והזמןהתאכל וכו'. 

הפעולה, בעבר בהווה או לעתיד וכך נאמר: אכל 

 יאכל ואוכל.

ְצדִּ נבחן לדוגמא את המילה  , שורשה יקהִּ

הרי שמהות הפעולה היא צדק  -הוא צד"ק 

ללמדינו שאת הצדק  -ויושר, בניינה הוא הפעיל 

, ולבסוף הזמן בו נאמרה 29פעלנו על האחר

                                                             
גם לגופים ועוד, אך אלו הבסיסיים, ואותם נבאר כאן. )במאמר  28

שיר נעזרנו רבות בספרו של הר"ח חרז, 'לשון חיים', הרוצה להע
ולהרחיב ידיעותיו בנושא ימצאם שם, ערוכים בכל ושמורים, 

 משנתו קב ונקי.(
 והוא פועל יוצא, וע"ע 'לשון לימודים' פר' כי תבא תשע"ה. 29



הוא זמן עבר, הרי לנו שהפעולה  -הפעולה 

ר בעבר.  כוללת הצדקה לאחֵּ

אלא, שמלבד הפעולות המתחלקות לזמנים, 

נה עומדת ישנה צורה מיוחדת של הפעולות שאי

בהטיות הזמנים כלל. היא צורת 'המקור של 

הפועל', המקור הוא תיאור של עצם הפעולה 

בעיקרה, בלי להכניסה במגבלות הזמן, אם היא 

 בעבר בהווה או לעתיד.

צורת  -כך לכל בניין ישנה הטיה אחת 

המקור, בה לא שייכים הזמנים. צורת המקור 

רורשל השורש צר"ר בבנין הקל היא  כתבה שנ צָּ

 שהוא 'לשון הווה'. 30אצלינו, ועל זה כתב רש"י

 לשון ההווה
רור הוא  מה כוונת דברי רש"י באומרו שהצָּ

מור?  לשון הווה, כמו זָּכור ושָּ

מפני שבלשון ה'מקור' אין זמן עבר או הווה 

ועתיד, ניתן להוסיף למקור פעולה כדי לומר 

עַּ השביע' . מהו זמנו של המקור, לדוגמא: 'השבֵּ

היא הפעולה  –השביע' 'וא המקור, הו –ע' 'השבֵּ 

ית עבר, הרי שההשבעה היתה בעבר. יבהט

ובפסוק )שמות כא, ה( אם 'אמור יאמר' העבד, 

פעולה עתידית,  -המקור, 'יאמר'  -'אמור' 

 שהאמירה לעתיד תהיה.

רור' נכתב המקור ללא מילת  אלא שכאן, ב'צָּ

פעולה נוספת. מהו אם כן זמן פעולת הצרירה? 

זה כותב רש"י שהיא לשון הווה. שכן היות על 

והמקור אינו מורה על זמן מיוחד, לא עבר ולא 

לפיכך יבוא פירושו על  -הווה ולא עתיד 

הפעולה, וזו כוונת רש"י שאמר שהוא  התמדת

 .31שהוא הווה תמיד -לשון הווה 

דוגמא לדבר מביא רש"י מציווי שמירת 

מור גם שם לא נאמרה פעו לה השבת, זָּכור ושָּ

אצל לשון המקור. גם שם פירוש הציווי לזכור 

ולשמור תמיד את יום השבת כפי שפירש ברש"י 

 שם )שמות כ, ח(.

על ידי הבחנה בפירוש המילה מתורצת 

קושיא נוספת בפסוק, שכן תמוה מדוע כל 

הפרשה נאמרה בלשון רבים, ורק לצרור אותם 

נאמר בלשון יחיד. אמנם אחר שאמר רש"י, 

לא קשה  -' נאמרה בלשון מקור שמילת 'צרור

מידי, כי זה הכלל: במקור לא שייך בחינת יחיד 

 או רבים.

* 

ערו בני ישראל את יבנקמה מאת המד ינים בִּ

הרע והמחטיא אותם, בנקמה זו טהרו עצמם מן 

                                                             
לפי דעת הגור אריה וספר הזכרון בדבריו, הרא"ם )ואחריו  30

 בשפ"ח( פי' בדרך שונה.
 וכעי"ז כתב באב"ע. 31

החטא. זוהי דרכה של המלחמה ביצר הרע, 

 לצררו לעולם 'לשון הווה' בהתמדת הפעולה.

 א גוטן שבת! 

  ת: הרב שמואל בר"י ליפשיץלתגובו

 ממעייני הישועה
 אכילה קודם תפילת מוסף איסור
נָּהוְביוֹּ ים ְבנֵּי שָּ בָּת ְשנֵּי ְכבָּשִּ שַּ ם ם הַּ ימִּ  ְתמִּ

 )כח, ט(

 גמרא במסכת ברכות )כח:( מובאת דעת רבב

הונא ש'אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם 

שיתפלל תפילת מוספין', והגמ' מסיימת שאין 

הלכה כמותו. אלא שברבינו חננאל )תענית כו:( 

מוכיח מדברי רב יהודה שם שחילק בין שחרית 

ומוסף למנחה ונעילה, שבשחרית ומוסף הכהנים 

נושאים את כפיהם הואיל ואין מצוי שכרות, 

יהודה שאין אדם רשאי  ומזה משמע דעת רב

לאכול קודם תפילת מוסף, שאילו היה סובר 

דסעודה מותרת לפני מוסף, אם כן יש לחשוש 

וטעם האיסור הוא כמובא  .32לשכרות אף במוסף

בשו"ע )סי' רלב( לענין תפילת מנחה שמא 

 ימשך אחר סעודתו וישכח להתפלל.

יישב )סי' רפו וכ"כ בראשונים שם( הטור 

הגמרות, שאף שאין הלכה כרב סתירה בין את ה

הונא שאסור לטעום, מכל מקום אין דרך לאכול 

ובביאור דעת הטור מצינו ב' דרכים:  קודם מוסף.

א. רוב הנו"כ כתבו דדעת הטור כרבינו יונה 

 יםד"ה ולית( והרשב"א )שם( שמפרש )ברכות יט.

דברי הגמ' שאין הלכה כרב הונא, שיש להתיר 

ת או פת, ויש לאסור טעימה ואפילו אכילת פירו

רק סעודה ממש ב. הב"ח פירש דברי הטור, שאף 

שאין הלכה כרב הונא, ואם כן מותר לאכול אף 

סעודה, מכל מקום מצינו שאין מצויה שכרות 

בתפילת מוסף, ומפני שהדרך היתה להתפלל 

קודם אכילה, וכן סובר רבינו חננאל שאף שאין 

 .33אסור מדיני תפילה יש לאסור מפני המנהג

 קודם תפילת מוסף טעימה
בשלחן ערוך )סי' רלו ס"ג( פסק ע"פ ביאורו 

בדברי הטור, וכשיטת רבינו יונה והרשב"א, שיש 

לאסור קודם תפילת מוסף רק אכילת סעודה 

                                                             
( ראיה זו, שאף שאמרנו ודחה השאגת אריה )ישנות סי' יט 32

שהכהנים נושאים כפיהם קודם מוסף ואין מצויה בהם שכרות, 
יתכן שמותר לאכול, היות ויין שבתוך המזון אינו משכר, ואינו 
פוסל את הכהנים מלישא כפיהם, וכפי שמצינו בתוס' )תענית יז. 
ד"ה ויודע( בענין כהן המכיר משמרתו שאסור לשתות יין לעולם, 

חוץ לסעודתו אבל יין שבתוך הסעודה אינו משכר שזה דווקא 
 ואינו פוסל את הכהן. 

 והב"י והט"ז כתבו שאין לפרש בדבר 33
י הטור, שמותר לאכול אלא שאין המנהג כן, מפני שהטור 
מצטט את דברי רבינו חננאל הסובר כמותו, ובלשון רבינו חננאל 

אכול נראה שכתב 'אין אדם רשאי לאכול', ומשמע שסובר שאסור ל
 סעודה.    

ממש, אבל טעימה מותרת. והדברים הנחשבים 

 :34כטעימה

המג"א )בסי' רלב א"א סק"ב( כתב  –שתיה 

שמשכר יש )וכ"פ המשנ"ב שם( כתב שבמשקה 

לאסור ביותר מכביצה, ואף שלענין אכילה חוץ 

לסוכה מותר לשתות אף יותר מכביצה, מכל 

מקום הכא שהטעם הוא משום שמא ימשך אחר 

סעודתו, יש לחשוש לזה במשקה המשכר. אבל 

סתם משקה לכולי עלמא יש להתיר אף ביותר 

 מכביצה.

יש להתיר אף אכילה מרובה,  –פירות 

 שבים לעולם כאכילת עראי. הואיל ופירות נח

המשנ"ב )סק"ח( הוסיף בשם  –מיני תרגימא 

האחרונים שאכילת מיני תרגימא מז' מינים 

מותרת בודאי ואינה נחשבת לסעודה, ולענין 

השיעור שמותר לאכול מיני תרגימא, כתב 

בשער הציון )אות ח( שהאחרונים סתמו ולא 

ביארו עד כמה נחשב לאכילת עראי, וציין 

ת סוכה )בסי' תרלט במשנ"ב ס"ק טו טז( להלכו

ששם משמע שבאכילת מיני תרגימא יותר 

מכביצה חייב בסוכה דהוי אכילת קבע. אלא 

שבשמירת שבת כהלכתה )פנ"ב הנ"ב( הביא 

ששמע בשם הגרש"ז אוירבך, שמנהג העולם 

 להקל במיני תרגימא לאכול אף יותר מכביצה. 

 35יש מן האחרונים –פת הבאה בכיסנין 

כתבו שיש להזהר באכילת פת הבאה בכיסנין ש

יותר מכביצה שלא עדיף מפת שמותר לאכול 

 ממנה עד כביצה. 

המג"א )סק"ב( ועוד אחרונים  –פת מועטת 

כתבו שיש להתיר אכילת פת פחות מכביצה, 

וכפי שמצינו לענין אכילה בסוכה )סי' תרלט(, 

שעד כביצה אי"צ להעלות לסוכה, אמנם בעולת 

( מבואר ששיעור אכילת  עראי הוא שבת )סק"ג

 עד כזית שבזה אין צריך נטילת ידים. 

 אופנים שיש להתיר אכילת סעודה
כתב המג"א שלדעת הב"ח מי שהוא חלש 

וקשה עליו מאוד להתפלל מוסף קודם אכילת 

סעודה יקדש ויאכל, שלדעת הב"ח מדינא יש 

להתיר אפילו סעודה, ורק המנהג להחמיר, ואדם 

, וכן נראה דעת 36קל כנגד המנהגזה רשאי לה

 המג"א בעצמו, וכן נפסק במשנ"ב )סק"ט(. 

ובדברי הט"ז נראה שסובר שאין להקל כלל 

 לאכול סעודה קודם תפילת מוסף.  

                                                             
 הדברים נסדרו מן הקל אל הכבד. 34
 אור לציון )ח"ב פכ"א תשובה ד(. 35
והמג"א )שם( מביא צד נוסף להקל בזה , על פי שיטת רבי  36

אליעזר בן עזריה במשנה )ברכות ל.( שיחיד פטור מתפילת 
המוספין, ואף שאין הלכה כמותו, מכל מקום יש להקל בתפילת 

     ואין גוזרים שמא ישכח. מוסף למי שחלש ליבו,



בשו"ת חתם סופר )חאו"ח סי' סט( הביא 

שמנהגם היה שאם יש ברית, היו עושים 

הפסקה לאחר תפילת שחרית ואכלו סעודת 

זאת משום שרבים היו הברית, שיש להתיר 

משתתפים בסעודה, ואף היו מכריזים לאחר 

הסעודה להתפלל מוסף, שבזה אין לחשוש 

שישכחו להתפלל מוסף. ועוד יש לדון ביחיד אם 

יכול לאכול סעודה כשמעמיד לעצמו שומר, וכמו 

שמצינו לענין תפילת מנחה )משנ"ב סי' רלה 

ס"ק יח( שיכול לסעוד קודם תפילת מנחה אם 

 .37יד לעצמו שומר, ודנו בזה האחרוניםמעמ

 שבת שלום ומבורך!
 בר קונטרסלתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מח

  ג' חלקים 'קול ישועה'

 מסלתה של תורה

 עולת תמיד 'העשויה בהר סיני' 
יר ים וְשעִּ זִּ ד עִּ חָּ אתְלחַּ  אֶּ ל ,'הלַּ  חָּ  עֹּלַּת עַּ

יד מִּ תָּ ה הַּ שֶּ ְסכוֹּ יֵּעָּ  )כח, טו( ְונִּ

בכל ראש חודש אנו שבים וקוראים את 

את הקרבת קרבן  פרשתנו, שמתארזה שב פסוק

, המועדיםקרבנות את פרשת  ובכך פותח התמיד

מוספי השבת, ראש דיני מובאים  ובעקבותיכש

לכן נקראים פסוקים אלו בראש ]אשר החודש 

 ושאר המועדים.  [חודש

חשיבותו של קרבן התמיד עולה מתוך 

הדביקות העיקשת של העם במהלך הדורות 

להקריבו. יוסף בן מתתיהו מספר, כי אפילו בימי 

 ,המצור הקשים שהטיל פומפיוס על ירושלים

בהם נעשתה עבודת המקדש קשה ביותר 

הכהנים לא  אפשרית, בכל זאת-וכמעט בלתי

בשעת המצור מפני נמנעו כלל מעבודת הקודש 

הפחד, אלא פעמיים ביום, בבוקר ובתשע שעות 

)זמניות( בערך, היו מקריבים על המזבח, ולא 

הפסיקו את הקרבנות אפילו בשעת הדחק של 

 ההתקפות. 

צום שבעה עשר בתמוז והקשר 
 לפרשה

יחול צום י"ז בתמוז, הקרוב ביום ראשון 

ותיו הקשים היה ביטול התמיד עשאחד ממאור

נו: הפסקת העבודה בבית המקדש, דהיי –

 הקרב.  הכרעתהמסמנת את תחילת 

עשויה בהר ', ש'עולת תמיד'קרבן זה הינו 

"עולת תמיד העשויה ', כך לשון הכתוב: סיני
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שלא מהני העמדת שומר, שמשמע בגמ' תענית שם שיש לאסור 
סעודה אף באופן זה. אמנם בשמירת שבת כהלכתה )פנ"ב הנ"ד( 
הביא שמנהג העולם להקל ע"י העמדת שומר אף בסעודה קודם 

 מוסף.

ם בהר סיני לריח ניחוח אשה לה'". מהו פירוש

קרבן התמיד בהר קרב  וכי? של מונחים אלו

והלא ישראל נמצאים כעת על סף הכניסה  ,סיני

לארץ, בערבות מואב, ומה עניין קרבן התמיד 

 אצל הר סיני? 

רובם ו ו,ז לשון הפרשנים מתחבטים בהסבר

, המציינת השוואה: "ףהיחס כ-מוסיפים את אות

"עולת תמיד ]כ[עשויה בהר סיני". כלומר: קרבן 

התמיד יוקרב כפי שהוקרב הקרבן בהר סיני 

וכאן ישנה מחלוקת בין הפרשנים, לאיזה קרבן ]

 ,בין אלו שהוקרבו בהר סיני מתייחס הכתובמ

 .[עיין פירוש רש"י

בהשוואה זו?  נוומה מבקשת התורה ללמד

יש מי שאומר, שפרטי אופן ההקרבה יילמדו 

מקרבנו של הר סיני )כך פירשו חז"ל בספרי(. 

ויש מי שמסביר, שמאז הר סיני ועד היום, 

במשך ארבעים שנה, לא הוקרב קרבן התמיד, 

ר כאן הצורך לחדש את הציווי תעורהובשל כך 

יו: עליכם לשוב ולהקריבו, כפי שעשיתם אודות

 (. .:ועיין חגיגה ו ,בהר סיני )ראה אבן עזרא

פרשת שהלוא  ואולי אפשר לומר עוד בזה,

היא הובאה כבר  ,קרבן התמיד אינה חדשה

מו(. אצלנו ישנה חזרה -בספר שמות )כט, לח

מילה, ושם מדויקת על פרשה זו, כמעט מילה ב

אף מופיע פסוק המקביל לזה שלנו, עם תוספת 

מרובה: "עולת תמיד לדורותיכם, פתח אוהל 

מועד לפני ה', אשר איוועד לכם שמה לדבר 

אליך שם, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש 

בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, 

ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי, ושכנתי 

ל והייתי להם לאלקים". פסוק בתוך בני ישרא

"עולת תמיד",  בלשון זה נפתח כמו הפסוק שלנו

אלא שבמקום הביטוי "העשויה בהר סיני" מובא 

מקום אחר: "פתח אוהל מועד לפני ה'".  תיאור

הפסוקים של ספר שמות מתארים כיצד הולכת 

הקדושה ומתפשטת, החל מאוהל מועד, בו נועד 

 [,שני הכרוביםמעל הכפורת, בין ]ה' עם משה 

 ,אל פתח האוהל, שם מוקרב התמיד –משם 

 ,מתקדשים המזבח והמשכן עצמו –משם 

עם ישראל  –ולבסוף  ,אהרן ובניו –אחריהם 

 כולו זוכה בהשראת השכינה בתוכו. 

 ושכנתי בתוכם
למעשה, זהו מימוש ההבטחה של "ועשו לי 

מקדש ושכנתי בתוכם", היא הייעוד של כל 

 ,רוש קרבן התמידיי זה הפמעשי המשכן. ואול

מציין שהוא  ,כפי שעולה מפסוקי ספר שמות

משום כך ו ,את השראת השכינה בישראל לומסמ

חשוב לתורה להדגיש את תמידיותו: "עולת 

תמיד לדורותיכם". שכינה זו ששרתה על העם, 

 בזכות קרבן התמיד, לא פסקה ממנו לעולם. 

יתכן שזו משמעות הכתוב המקביל בפרשה 

העשויה בהר סיני". לא רק  –: "עולת תמיד שלנו

השוואה יש כאן, אלא אכן מדובר על אותו קרבן, 

קרבן תמידי שלא פסק מאז נעשה לראשונה 

הוא הוא אותו הקרבן עצמו שעליו  –בהר סיני 

ווים כעת ישראל. עיקרו של הציווי: אל  מצֺּ

המשיכו להקריב את אותו  ,תפסיקו באמצע

ם ביומו, ובכך תאפשרו יו דברקרבן של הר סיני 

את המשך השראת השכינה באופן תמידי על 

 ישראל.

 "א גוט'ן שבת!" 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
 הנהגה הראויהה

ְפקֹּד ה' ֱאלֹּ ל ה' לֵּאמֹּר. יִּ ה אֶּ ר מֹּשֶּ בֵּ י קֵּ וְַּידַּ

ר דָּה. ֲאשֶּ עֵּ ל הָּ יש עַּ ר אִּ ל בָּשָּ רוחֹּת ְלכָּ יֵּצֵּא  הָּ

ר יוֹּ ם וֲַּאשֶּ ְפנֵּיהֶּ ר יָּבֹּא לִּ ם וֲַּאשֶּ ְפנֵּיהֶּ ם וֲַּאשֶּ לִּ יאֵּ ר צִּ

צֹּאן  ְהיֶּה ֲעדַּת ה' כַּ ם ְולֹּא תִּ יאֵּ םְיבִּ ין לָּהֶּ ר אֵּ  ֲאשֶּ

ה  יז(-)כז, טו רֹּעֶּ

כתוב בספרי זוטא )כז, יח( איש אשר רוח בו, 

פדנים כפי דעתן ועם שיהא הולך עם הק

אשר  רש"י )כאן(:ירש המתונים כפי דעתן. וכן פ

כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו  –רוח בו 

 של כל אחד ואחד.

יהושע זכה דוקא הקשו המפרשים, מדוע 

להמשיך את הנהגת ישראל אחרי משה, והרי 

מבואר ברמב"ן )בפרשת שלח( שסדר שמות 

שכלב היה נמצא  ם כן, אםהמרגלים לפי גדולת

וא ימשיך את גדול מיהושע, ומהראוי שה

 ההנהגה ולא יהושע?

על פי דברי  ,עוד הקשה המשנה שכיר

הסברא הפשוטה  תההמרדכי )תענית תריט( שהי

שהציל הדור  ,את פנחס לפרנס הדורלמנות 

 ליון.ימכ

הרי מאז היו אלדד שעוד הקשה האלשיך, 

ומידד מתנבאים במחנה, ידע משה כי יהושע 

זאת היתה ששראל לארץ, מכניס את יהוא 

כו(. ולמה עשה עצמו  ,נבואתם )ספרי במדבר יא

יפקוד איש על שלפני קונו  מבקשכבלתי יודע ו

 העדה?

 כיצד ראוי להנהיג
אולם התורה באה ללמדנו, כיצד ראוי 

להנהיג. גם מי ראוי להנהיג, שבעצם  מנהיגל

שיודע  ,איש אשר רוח בועליו להיות תפקידו 



נגד רוחו של אדם ולדעת לקבל כל אדם להלך כ

גד את באשר הוא איך שהוא, גם כאשר הוא נו

לדעת היא חכמה השקפת עולמו ואת דרכו, כי 

איך להיות קשוב לזולת ולרדת אל העם ומשם 

לזאת משה  .להדריכו ולהעלותו מעלה מעלה

כלב גדול שנו פנה לקב"ה והציע שלמרות ירב

ובזכותו  לוקיואל אוגם פנחס קינ ,יותר מיהושע

להיות תפקידו ניצלו כלל ישראל, אך מנהיג 

שיודע להלך כנגד ולפי רוחו  ,איש אשר רוח בו

ורק כך יכול לקרבן לתורה  ,של כל אדם

 ,א לביאור הפסוקיםוולמעשים טובים. ובזה נב

 כדלקמן.

 מדוע נבחר יהושע
מבואר במדרש אגדה )פינחס טז( יפקוד ה'. 

תחיל לבקש רחמים כיון ששמע משה שימות, ה

להם רועה שיהיה לו רוח על ישראל, שיתן 

אתה  ,רבונו של עולם ,לסבלם, והתחיל ואמר

יודע כל רוחות של בני אדם, מי הוא סבלן, ומי 

הוא רגזן וכו', אמר לו הקדוש ברוך הוא: כל 

הדברים שאמרת תמצאם ביהושע תלמידך, לך 

 והקם אותו.

יחות בספר ש ביץ זצ"ללאגר"ח שמוהביאר ו

שמתנאי המנהיג להיות כאב אוהב  ,מוסר

ת הבן, וכלשון משה ין אשהאב מב ,לישראל

י הריתי את העם האנכיב(  ,אשאמר )במדבר י

תיהו, והביא בשם הספורנו, כל י ילדהזה אם אנ

מעלת האב שיכול להנהיג בניו גם כאשר הם 

שונים בגלל שעיני כולם נשואות לאב שאוהב 

, אך כאשר ישראל ובוטחים בו שיעזור להם

ימון במנהיג אינו יכול מתלוננים ואין להם הא

 להנהיגם.

מה נתחדש למשה אחר שכבר נאמר 
 שיהושע ממשיך

נו יובזה יובן גם מה נתחדש אצל משה רב

אחרי שכבר נאמר  ,לבקש מחדש לפקוד מנהיג

אחרי מעשה פנחס ש, ינהיג אחריו שיהושעלו 

 תו אהכניסבומסר את נפשו  'לה אאשר קינ

בכך הציל את כלל ש ,עצמו לסכנה גדולה מאוד

ואף הקב"ה  ,מנהיגותכח ישראל, הרי הוכיח 

' 'ברית הנני נותן לו את בריתי שלום'הבטיח לו 

 רבינו שמא נוצר משהחשש , ולכן כהונת עולם'

אמר  ךמצב חדש שימונה פנחס למנהיג, ולכ

שיודע להלך  ,משה שיהיה איש אשר רוח בו

כיון אילו פינחס שאחד, כנגד רוחו של כל 

לא יוכל לסבול את שמא  ותקנאה שמעלתו היא

, [עצר את הגשםכמו שו] טירחת בני ישראל

מעשה גבורתו של והשיבו הקב"ה שלמרות 

 . 38יהושע הוא שימשיך פנחס,

דברים אלו אינם אמורים רק למנהיג כלל 

הבעל  ,אלא כלפי כל אחד ואחד במעמדו ,ישראל

 ,ובעל העסק עם עובדיו ,עם בניו בביתו והאב

סוד  ,והגבאי בבית הכנסת והרב עם קהילתו

ואף הסייעתא דשמיא שיכול  ,ההצלחה בהנהגה

איש אשר רוח 'הכושר להיות  זהו ,לקבל כמנהיג

 ,לכל אחד מתוך אהבה 'אבא'לדעת להיות  ',בו

 ולהלך לפי רוחו של כל אחד ואחד.

  ומבורך! שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

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

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

 תדיר ושאינו תדיר
ְלבַּד ר עֹּלַּת מִּ בֹּקֶּ ר הַּ יד ְלעֹּלַּת ֲאשֶּ מִּ תָּ ֲעשו הַּ  תַּ

ת לֶּה )כח, כג( אֶּ  אֵּ

בספר מרפסין איגרי בפרשתנו, הקשו בזה"ל: 

בפני אדם  מזמניםהלכה מפורסמת היא, שכש

 ,והשניה פחות תדירה שתי מצוות, האחת תדירה

לל זה תדיר קודם". כ –"תדיר ושאינו תדיר 

( מהפסוק .טנלמד בגמרא במסכת זבחים )פ

שלפנינו: "מלבד עולת הבוקר אשר לעולת 

התמיד תעשו את אלה", כלומר, קורבן התמיד 

היה קרב בבית המקדש קודם לקרבן המוסף, 

קרבתו תדירה יותר מהקרבת וזאת משום שה

 קרבן המוסף.

קשה: בתפילת מנחה בשבת, קודם קוראים 

בתורה, ורק לאחר מכן מתפללים תפילת שמונה 

עשרה. מדוע שלא נתפלל קודם לקריאת התורה, 

יאת הרי התפילה תדירה, ומצויה יותר מקר

 ?התורה

קושיה נוספת: יש הנוהגים ליטול לולב בחג 

ם לתפילה )עיין הסוכות בבוקר השכם, קוד

צ"ט(. הכיצד,  'אגרות משה אורח חיים חלק ד' סי

תדיר קודם", כיצד  -הלא "תדיר ושאינו תדיר 

 ? עכ"ל.תיישבת הלכה זו עם מנהג קדום זהמ

קריאת התורה ונטילת לולב א. 
 מקודשים יותר מתפילה

תירצו בשם ה"עמק ברכה" שאמנם תפילת 

אך שמונה עשרה תדירה יותר מקריאת התורה, 

יתכן שקריאת התורה "מקודשת" יותר מתפילת 
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שמונה עשרה". משכך, עומדות בפנינו שתי 

מצוות שקולות מחמת מעלותיהן, האחת 

"תדירה", ואילו השניה "מקודשת". במצב שכזה 

אין דין קדימה לאף אחת מהמצוות. ובכל זאת 

אנו מאחרים את תפילת שמונה עשרה כדי 

בגמרא מה, כמבואר להסמיכה לשקיעת הח

 (.:בברכות )כט

באופן זה ניתן גם ליישב את הקושיה 

מנטילת הלולב קודם התפילה; אמנם התפילה 

תדירה יותר מנטילת הלולב, אך יתכן שמצוות 

לולב מקודשת יותר מהתפילה, היות וחיובה של 

מצות לולב ביום הראשון הוא מן התורה, ואילו 

חיובה של מצות תפילה התדירה יותר, הוא 

ן בלבד. משכך, שתי המצוות הללו מדרבנ

שקולות ביניהם מפני המעלה המיוחדת שיש 

לכל אחת ואחת, אשר על כן יכול להקדים כפי 

 רצונו.

 נטילת לולב מעין תפילה
עוד תירץ שם הרב חיים כהן שליט"א על 

הקושיה השניה, וז"ל: גם במצות נטילת לולב יש 

במקצת את ענין התפילה, שהרי הנענועים 

לעצור רוחות רעות וטללים רעים, על כן נועדו 

 ניתן להקדים את נטילת הלולב לתפילת שחרית.

 לא להטריח את הציבורג. 
עוד תירץ שם הרב שלמה שנקר שליט"א על 

הקושיה השניה, וז"ל: מכיון שיש שכתבו שראוי 

ליטול את ארבעת המינים בסוכה )עיין מגן 

אברהם אורח חיים סימן תרנ"ב ס"ק ג' בשם 

ל"ה(, נהגו ליטול את ארבעת המינים גם הש

 קודם התפילה.

הטעם לכך, מפני שאם ימתינו עם נטילת 

ארבעת המינים עד שעת התפילה עצמה, עלול 

להיגרם לציבור טורח רב והמתנה מרובה אם כל 

בעיצומה  -הקהל יעשה את דרכו לעבר הסוכה 

כדי ליטול שם את ארבעת  -של התפילה 

תר ליטול את ארבעת המינים. מסיבה זו, הו

 המינים בסוכה, אף קודם לתפילת שחרית.

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

רבינוביץ  הכהן גמליאל ה"ג ר'הרלתגובות: 

 פרדס', כיםכ"ח כר 'אודך אני גם' ס"מח שליט"א,

 ג"כ, ועוד  'החדש יוסף

 מתהלך בג"ן

 נחלת בני שמעון מחבל בני יהודה
ְרבֶּה נֲַּחלָּתוֹּ יט נֲַּחלָּתוֹּ לָּרַּב תַּ ְמעִּ ט תַּ ְמעַּ  ְולַּ

ן נֲַּחלָּתוֹּ יו יֺּתַּ דָּ י ְפקֺּ יש ְלפִּ  )כו, נד( אִּ



יש כמה דקדוקים בפסוק זה. ויש לפרש על 

בני  פי מה שכתוב בספר יהושע )יט, ט( 'מחבל

יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה 

רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם'. ופירש 

רש"י: 'רב מהם' מן הראוי להם, ובפירוש מצודות 

דוד: כי הנחלה הניתן בתחלה לבני יהודה היתה 

מרובה מהראוי להם ולזה נחלו בני שמעון 

בתוכם. ולדעת הרבה מן המפרשים )עיין כלי 

לר"ש לניאדו ודברי טובה שם( היה לשבט יקר 

שמעון עוד נחלה בפני עצמו חוץ ממה שקיבלו 

בתוך נחלת בני יהודה אלא שלא הספיק לו, ולכן 

קיבלו מלבד זה חלק ונחלה בתוך חלקו של 

יהודה. ועיין תרגום יונתן לבראשית )מט, ז(. 

נמצא שליהודה ניתן מתחילה חלק גדול יותר 

שמעון חלק קטן יותר, מהראוי להם באמת, ול

והוצרכו שבט יהודה להפריש חלק מנחלתם 

 לשמעון.

וכבר הקשו בזה המפרשים איך יתכן 

שמתחילה ניתן ליהודה חלק מעל הראוי להם 

ואחר כך לקחוהו מהם בני שמעון, הרי הארץ 

נחלקה על פי הגורל ועל פי רוח הקודש. ובספר 

יהושע פרק י"ז מסופר שבני יוסף באו בטענה 

יהושע שאין חלקם מספקת להם, ולא עלתה  אל

בדעתו לגרוע ולהוסיף מחלקם, אלא נתן להם 

 עצות מה יעשו שיעלו אל היער וגו', עיי"ש.

לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט 
 נחלתו

ובע"כ נראה לומר, שכך היתה גזירת הכתוב 

מתחילה, שיהודה יקבלו חלק גדול יותר מהראוי 

ועט יותר להם, ובני שמעון יקבלו חלק מ

מהמגיע להם, ואחר כך יתנו יהודה חלק 

מנחלתם לשמעון, כדי שיקבלו כל אחד חלק 

כראוי לו. והנה במנין שבפרשת פנחס היו שבט 

יהודה המרובים באוכלוסין ושבט שמעון המועט 

שבאוכלוסין, כ"ב אלף ומאתיים. וזהו שאמר 

היינו שבט יהודה שהוא הגדול  "לרב"הכתוב 

תו" יותר מן הראוי לו, נחל תרבהביותר "

היינו שבט שמעון שהוא המועט ביותר  ולמעט""

נחלתו" שמתחילה לא יקבל גם את  תמעיט"

נחלתו"  יתןהראוי לו. ואחר כך "איש לפי פקודיו 

שיתנו בני יהודה )בדרך מתנה( חלק מנחלתם 

לבני שמעון, ואז יהיו שוים שניהם בנחלתם לפי 

 פקודיהם.

שת זמרי, דהנה ונסמכה פרשה זו אחר פר

איתא במדרש )שוחר טוב מז' צ( 'ולמה לא בירך 

]משה[ לשבט שמעון, לפי שהיה לבו עליו, וזכר 

מה שנעשה בשטים, זמרי בן סלוא נשיא בית 

אב לשמעוני וכו', אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' 

לוי אף על פי כן טפלו עם שבט יהודה, שנאמר 

משל  מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון וכו',

לשור שהיו עסקיו רעים, מה עשו קשרו ארי 

אצל אבוסו, והוא רואה אותו ותש כחו, כך נמשל 

יהודה לארי, שנאמר גור אריה יהודה, ושמעון 

נמשל כשור וכו''. נמצאנו למדים מדברי המדרש 

שמפני חטא זמרי זכה שמעון לנחלה רק מפני 

שהיה נטפל עם שבט יהודה. וא"ש שדווקא אחר 

 י כתבה התורה ענין זה.פרשת זמר

יהודה מתגבר נגד כח הדין של שמעון 
 וכוללו עמו

וביאור הענין, על פי המבואר בזוה"ק )פר' 

שור, והא  -אריה, שמעון  –ויחי רלו.( 'יהודה 

אוקמוה חברייא דהוו משגיחין דא לקבל דא, דא 

מימינא ודא משמאלא, ]משל[ לתורא דעובדוי 

יה בקופטיה בישין אמרו נצייר אקונין דאר

שור,  –ויסתכל בדא וידחל מניה, כך שמעון 

אריה, שמעון לא זכה לברכאן אלא  –יהודה 

טפל ליה משה ביהודה'. ובזוה"ק פרשת וארא 

)כז.( 'שמעון דאיהו שמאלא מסטרא דשור 

 דכתיב ופני שור מהשמאל'. 

דבר הלמד מענינו הוא, ששמעון ויהודה יש 

ל )חגיגה בהם כח המלכות שבמרכבה, וכמארז"

יב.( שהאריה הוא מלך החיות והשור הוא מלך 

הבהמות, וסימנך ש'יהודה שמעון' עולה 

בגימטריא 'מלכות'. אלא שיהודה הוא במידת 

החסד ושמעון הוא ממידת הדין, כי פני האריה 

הימין ופני השור משמאל )יחזקאל א, י(, ויהודה 

הוא המכניע כח הדין של שמעון. וכידוע שששת 

לאה מכוונים כנגד ששה המידות  בניה של

מחסד ועד יסוד, ולפי זה שמעון הוא מידת 

הגבורה, ויהודה הוא נגד מידת הנצח מצד ימין, 

שהוא בחינת החסד המנצח ומתגבר נגד מידת 

הגבורה. ועל כן היה נצרך בירושת הארץ 

ששמעון יהיה נטפל ונכנע תחת יהודה ומקבל 

 ממנו.

שע בן נון ודבר זה היה צריך להשלים יהו

שהוא הנחיל את הארץ לבני ישראל, כי הוא 

מבחינת שור המתוקן כפירש"י )דברים לג, יז( 

עה"פ בכור שורו הדר לו שהוא יהושע. ויהושע 

מת ביום כ"ו ניסן כדאי' בשו"ע או"ח סימן תקפ 

סעיף ב, ויום זה הוא ספירת נצח שבגבורה, 

המורה על התגברות הנצח על הגבורה, מידת 

ל יהודה על מידת הדין של שמעון. ועל החסד ש

ב( שדייקא ויהי -כן אמר הכתוב )שופטים א, א

אחרי מות יהושע )ביום כ"ו ניסן( אמר יהודה 

לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני 

והלכתי גם אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון, 

שיהודה לקח עמו את שמעון שיהיה טפל עמו 

 יזכה גם הוא בנחלתו. בנחלתו ובגורלו, וכך

 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

האם אפשר לתת לבנות ירושה בשווה 
 עם הבנים?

ין לוֹּ ן אֵּ י יָּמות ובֵּ יש כִּ ת  אִּ ם אֶּ ְרתֶּ ֲעבַּ ְוהַּ

תוֹּ נֲַּחלָּתוֹּ  (ח, זכ) ְלבִּ

התורה קבעה כי אדם שנפטר והותיר 

ירושה. אם יש לו בנים, הבנות שלו לא יקבלו 

כל חלק בירושה שהותיר. ורק אם אין לו בנים, 

. מה יעשה אדם המבקש 39הירושה תעבור לבנות

שגם הבנות שלו יקבלו חלק שווה בירושה? 

האם יש דרך לצוות על חלוקה כזו? האם מותר 

לכתוב צוואה שהבנות שלו יקבלו חלק לאדם 

 שווה בירושה?

ובמידה ואין צוואה כזו, והבנים אינם 

יכולים לממש את זכותם ההלכתית וליטול את 

הירושה, עד שהבנות יחתמו על הסכמה. האם 

הבנות חייבות לחתום? האם זכותם לבקש 

 תמורה עבור החתימה?

 כללי כתיבת צוואה על פי ההלכה
כתוב צוואה כיצד לחלק את אדם אינו יכול ל

נכסיו, ואם כתב צוואה כזו, אין לה משמעות 

. כיון שהוא מצווה לפעול בנכסיו 40הלכתית

אחרי מותו, כאשר הנכסים כבר לא יהיו 

בבעלותו. על כן אחרי המוות, לא יהיה תוקף 

 להוראתו שהוא נותן.

אמנם, כל אדם יכול לכתוב צוואה הכשרה 

קבעו שלכתחילה  . אלא שחכמים41על פי ההלכה

אסור לכתוב צוואה הקובעת להעביר את 

הירושה או חלקים ממנה מהבנים היורשים על 

פי התורה. ולכתחילה אין לכתוב צוואה הקובעת 

. וכשם שאין 42שהבנות יקבלו חלק בירושה

לכתוב צוואה הקובעת שהבנות יקבלו חלק 

שווה, כך אין לחלק את הרכוש לפני המוות, כיון 

וש לפני המוות, הרי היא אמצעי שחלוקת הרכ

. ויש 43למנוע מהיורש ההלכתי לקבל את חלקו

                                                             
 שו"ע חו"מ סי' רע"ו. 39
ולא מועיל ידיעת רצונו ודעתו של המוריש. רמ"א סי' רפ"א  40

 סעיף י'. מהרשד"ם חו"מ סי' שמ"ז. ועיי' שו"ת אחיעזר סי' ס"ד.
צוואה הכשרה על פי ההלכה, אפשרית על ידי הקנאת הנכסים  41

מונית למוטבים. לכל אחד מחיים. וכן על ידי התחייבות מ
מהאפשרויות הללו יש מעלות וחסרונות, וכדאי לעשות זאת בליווי 

 רב שעוסק בתחום, בכדי שיהיה לזה תוקף הלכתי.
שו"ע סי' רפ"ב סעיף א'. ובראנ"ח סי' קי"ח, ועיי' בשדי חמד  42

 מערכת ל' כלל ג' שהאריך בזה.
לחלק ממונו שו"ת חתם סופר חו"מ סי' קנ"א. נתבאר שם שאסור  43

ע"י מתנה מחיים, וכן שאסור ליתן מקצת ממונו כך. אמנם פשיטא 
שאין איסור לחלק מתנות למי שירצה. אלא שאם הוא בא לחלק 
ממונו אחר מותו, ועושה זאת בהערמה ע"י מתנה מחיים, הרי הוא 
מונע את היורשים מלקבל חלקם, ולכתחילה אסור לעשות כן. וכן 

ה, ומבקש לחלק ממונו בחייו כיון אם רואה שהוא קרוב למית



. ומכל 44אומרים שאין לסייע בעריכת צוואה כזו

מקום רבים נהגו ליתן חלק שווה לבנות, בכדי 

למנוע מחלוקת בין הבנים לבנות. ואם אדם בא 

לחלק נכסיו בשווה לבניו ובנותיו, יש לייעץ לו 

מרכושו לחלוקה  שלכל הפחות ישאיר מעט

, ויש אומרים 45לבניו בלבד, בהתאם להלכה

שישאיר רכוש הניכר שיהיה לו משמעות, ולא 

. ומותר לכתחילה 46מועיל ממון מאוד מועט

להתנות בנישואי הבנות, שיקבלו חלקים 

מהירושה בבוא העת, אם מתנים זאת במטרה 

 . 47להקל עליהן למצוא שידוך הגון

ויתור  האם הבנות חייבות לחתום על
 ירושה?

על פי חוקי המדינות גם הבת יורשת עם 

אם אדם  ,הבן, בשונה מדין התורה. ועל כן

הותיר דירה, או כל רכוש אחר שיש צורך 

בפעולות שונות בכדי לקבל את הירושה, וכגון 

כסף המונח בבנק. לא ניתן לממש את הירושה 

ללא צו ירושה חוקי, והבנים אינם יכולים לקבל 

לא שהבנות יחתמו על ויתור ירושה. צו ירושה ל

יש אומרים שהבנות חייבות לסייע לבנים 

לממש את הרכש שירשו, ולחתום על ויתור 

ירושה, מדין השבת אבידה. שהרי הן מצילות 

את ממון הבנים מאיבוד. ויש אומרים שאינן 

 .48חייבות לחתום ללא תמורה

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 ובית כולל , ראשאליעזר דוידזוןהרב  לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן

                                                                           
שאינו נצרך לזה עוד. הרי גם הוא מעביר הירושה מהיורשים 

 ההלכתיים, ואסור לעשות כן.
 שו"ע רפ"ב א', ועיי' בהערה הבאה. 44
שו"ת שבט הלוי ח"ד סי' רט"ז הביא דעות הסוברים שאיסור זה  45

ו, הוא רק אם מחלק כל ממונו, הלכך מי שבא להשוות בנותיו לבני
 יש להורות לו להותיר מעט ליורשים ע"פ תורה.

עיין בספר דרכי חושן להגר"י סילמן שהאריך בזה. ובגדר רכוש  46
ניכר, נראה שהוא ממון שמתייחסים אליו כעומד לחלוקה. שהרי 
אם אדם הותיר עשרה פרוטות, היורשים כלל לא יתייחסו לזה 

הללו. והכל  כממון העומד לחלוקה, ולא יטרחו לדבר על הפרוטות
לפי המקום והזמן. ונראה שאינו לפי ממון המוריש והיורשים, אלא 
רק לפי המקום והזמן, שיהא ניכר באותו מקום ובאותו הזמן. 
ואפשר ששיעור משכורת חדשית נחשב כניכר, ומועיל להותיר 

 ליורשים ההלכתיים סכום זה.
 כפי שנהגו הקדמונים לכתוב שטר חצי זכור. והאידנא רבים 47

נהגו לתת יותר ממון בנישואי הבנות, ואין בו איסור גם אם נותן 
כל ממונו ואינו מותיר כלום לבניו. כיון שלא בא לחלק ממונו כעין 

 ירושה, אלא בא לסייע לה להנשא.
האריכו בזה האחרונים, מטעם השבת אבידה ומטעמים נוספים.  48

ו"ת פני מהריא"ז ענזיל סי' כ"ח כתב שכופין על מידת סדום. ובש
משה ב' סי' ט"ז כתב שחייבות מדין השבת אבידה. ומאידך, בשו"ת 
דברי חיים ח"ב סי' ג', ובשואל ומשיב מהדו"ת ח"ג סי' ק"י, 
ובמהרש"ם סי' כ"ח כתבו שאינן חייבות לחתום בחינם, ונהגו 
לעשות פשרה בשביל החתימה. ולכו"ע הבנים רשאים להשתמש 

ואין הבנות רשאיות למנוע  בפועל בבית שירשו ובממון שירשו,
 מהם את השימוש בירושה שלהם.

זָּר בֶּ  ְלעָּ ן אֶּ ס בֶּ יְנחָּ יב אֶּ פִּ שִּ ן הֵּ כֹּהֵּ ת ן ַאֲהרֹּן הַּ

ְנאוֹּ ל ְבקַּ אֵּ ְשרָּ ל ְבנֵּי יִּ עַּ י מֵּ תִּ י  ֲחמָּ ְנָאתִּ ת קִּ אֶּ

יְבתוֹּ ְנָאתִּ ל ְבקִּ אֵּ ְשרָּ ת ְבנֵּי יִּ י אֶּ יתִּ לִּ ם ְולֹּא כִּ )כה,  כָּ

 יא(

מדוע הכתוב חוזר ומייחס כאן את  ,יש לעיין

ן ַאֲהרֹּן ומלמדנו שהוא " ,פינחס זָּר בֶּ ְלעָּ ן אֶּ בֶּ

כֹּ ןהַּ  ", הרי כבר כתב זאת בסוף פרשת בלק? הֵּ

ועוד, בפסוק י"ג חוזר הכתוב ומפרט "תחת 

אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל", הרי 

דברים אלו עצמם נכתבו כבר בתחילת פרשתנו 

ְנא" ל ְבקַּ אֵּ ְשרָּ ל ְבנֵּי יִּ עַּ י מֵּ תִּ ת ֲחמָּ יב אֶּ שִּ ת  וֹּהֵּ אֶּ

י ְבתוֹּ ְנָאתִּ  "? כָּםקִּ

שתי מתנות: א. שנעשה והנה פינחס זכה ל

כהן. ב. שזרעו אחריו יהיו כהנים. וגם בזה יש 

 לעיין, איך כפל השכר קשור למעשהו?

 תוכן מעשהו של פינחס
מיישב המשך חכמה, שבעצם כלולים 

במעשהו של פינחס, שני דברים, כדלהלן: א. הוא 

הרג איש מבני ישראל בשביל נקמת כבוד ה' 

את העולם  שלא יתחלל. ב. היה מוכן להפקיר

 הבא שלו, לטובתן של ישראל.

את החלק השני, מצאנו מבואר בדברי 

חכמינו, שאמרו )סנהדרין פב:( על הפסוק 

"ויעמד פינחס ויפלל" )תהלים קו, ל(, אמר רבי 

אלעזר, "ויתפלל" לא נאמר, אלא "ויפלל", מלמד 

ריב[ עם קונו,  –שעשה פלילות ]פירש רש"י 

את זמרי ואת  ומבואר שם בגמרא שפינחס חבט

רבונו של  –כזבי לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר 

עולם, האם על אלה יפלו עשרים וארבעה אלף 

 מישראל?!

מי שעושה כך, מסכן את העולם הבא שלו! 

וכי כך עושים לפני מלך מלכי המלכים? אבל 

פינחס היה מוכן לאבד את עולמו, ובלבד 

 שתעצור המגפה!  

מהיכן שאב פינחס את הכוחות 
 לעשות כך?

את שתי התכונות הללו, מצאנו כבר לפני כן, 

 אצל אהרן הכהן ואלעזר בנו. 

כשמת אהרן, נסתלקו ענני הכבוד. מבואר 

בתלמוד ירושלמי )יומא פרק א הלכה א( 

שבאותה שעה חזרו ישראל שמונה מסעות 

לאחור, עד שבאו בני לוי, תחת הנהגת אלעזר בן 

עד שחזרו  אהרן הכהן, ונלחמו בם והרגו בהם,

בהם. הרי לך שבאלעזר היתה התכונה הזו 

שמוכן להרוג מישראל למען כבוד ה'. מכאן 

שאב פינחס את הכח להרוג נשיא שבט 

מישראל, כדי שלא יתחלל כבוד ה'. לכן מצא 

 הכתוב לנכון לייחסו כאן אחר אלעזר אביו.

 מוכן להפסיד למען הכלל!
כשמשה רבנו עלה להר סיני, ועברו ארבעים 

ום ולא שב, דרשו ישראל מאהרן לעשות להם י

מישהו במקום משה רבינו. מבואר במדרש 

)שמות רבה י, ג( שאהרן הכהן אמר לעצמו, יש 

כאן חטא, מוטב שייתלה הסרחון בי, ואל יאבדו 

ישראל, ולכן את כל הפעולות, עשה הוא לבד. 

הוא השליך את הזהב לאש, והוא זה שבנה 

 מזבח.

תכונתו הנוספת, מכאן שאב פינחס את 

שהיה מוכן לאבד את העולם הבא שלו, ובלבד 

שיעצור את המגפה מעל בני ישראל. לכן הכתוב 

 מייחסו כאן גם אחרי אהרן הכהן זקנו.

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת 
 עולם!

ומכיון שפינחס שאב את תכונותיו מאבותיו 

הקדושים, לא מספיק לתת רק לו שכר. נתן לו 

שימשיך גם לזרעו מכוחו, כמו  הקב"ה שכר

שהוא המשיך את דרכי אבותיו, וזאת מתנת 

 הכהונה.

ענין זה נרמז בדברי הפסוק "תחת אשר קנא 

שהרג עבור כבוד ה', "ויכפר על בני  –לאלקיו" 

 שעשה פלילות עם קונו, לטובת העם.  –ישראל" 

יתן ה' שנשכיל ללמוד מדרכי אבות האומה 

 וללכת תמיד בדרכיהם!

 שלום ומבורך! שבת

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 קרסים
לא  - חיבור למעשי גדולי ישראל
 המדרש עיקר אלא המעשה

כולנו גדלנו על סיפורי ההתמדה הגדולה של 

 ם על הענקיםסיפוריהעם והחזון איש, 

האם  ,ומלואה למען כבודו יתברך שהרעישו ארץ

נו ים אכאשר אנו שומעים סיפורים, מתעורר

האם כאשר אנו מספרים זאת  'ללכת בדרכם'?

מה אנו יכולים ללמוד ולקחת  ביםשואנו ח

 לעצמנו? 

יחסי הרגשה שהתרגלנו לאיזשהו נתק  נהיש

בין הסיפורים, התיאורים, והעובדות על גדולי 

 פשוטים.האנשים ה – ישראל, ובינינו

כבר בתלמוד תורה בגיל ארבע וחמש 

התרגלנו ו ,הכניסו לנו סיפורים אלו לראש

שהמלמד יכול לספר אותם בהתלהבות גדולה, 

לימדו אותנו לספר סיפורים  ..ולהמשיך בחייו.

לעשות עם במלוא הרצינות להתכוון  מבלי

 המסר שבהם משהו מיוחד.



 שיהיו מעשיו מסכימים לדבריו
 ,את דברי הרמב"ם חשוב מאד ללמוד

שמחלק את כל מיני הדיבור באדם לחמשה 

סתמי הדיבור שייכים להם מחלקים. שנים 

ידיעות  ,סיפורים ,חדשות ,שאין בו תועלת

חלק של דיבור הוא וחלק נוסף  ,וכו' ,מהעולם

 .והוא בשבח החכמים והמעלות השכליות ,אהוב

הרמב"ם מזהיר שהדיבור בשבח המעלות 

, ו מעשיו מסכימים לדבריושיהיהטובות צריך 

 .49ושיהיה עם מטרה ללמוד מדרכיהם

נראה שאצל רבים רבים המין הרביעי נהפך 

הסיפורים על  .להיות חלק מהמין השלישי

או  ,התמדתם הגדולה של ר' משה פיינשטיין

 אינה הידיעה המקיפה של ר' חיים קנייבסקי

 מגדל אייפלגובהו של הסיפורים על  כמו

כמו שאנו מדברים על או  ,מגדלי התאומיםו

אנו מספרים על כאשר  .וכדו' ,עשירי תבל

 נראה ,אכן בקדושה ובטהרה ,תופעות מפליאות

    .לא למטרת שיחה וידיעהו ,למטרת לימודשיהין 

ואין בכוונתם  ,ו לספר סיפוריםיש שהורגל

אלא לשוחח על דברים מפעימים  ,מוסרהפיק ל

 יש שנהיו סיפורי ,ועל אנשים מצליחים

כסיפורים חביבים על אנשים  םהגדולים אצל

  .שעמלו והצליחו והתפרסמו

לספר על המאבקים הפנימיים שעמדו 
 בדרכם
יש שחושבים כי עצם ידיעת הסיפורים אכן 

יכולה שתלמד את  ,אף בלא הנימה האישית

, אך עלינו פורציות בעניינים רוחנייםורהאדם פ

אחת התוצאות לזכור כי יש מכך גם הפסדים. 

הגרועות של סיפורי צדיקים מהזן הסקרני, הינו 

מסקרן יותר הוא החלק העוסק שהחלק ה

  בזמנים שהיו כבר בשיא דרגת השלמות...

הדרכה חשובה מעין כמותה באופן העברת 

גדולתם של צדיקים נמצאת במכתבו של הגאון 

לבחור  טנר זצ"ל )מכתב קכ"ח(הגדול ר' יצחק הו

 שהרגיש בקשיים בעלייתו, וזה חלק ממכתבו;

"רעה חולה היא אצלינו, שכאשר אנו 

מתעסקים בצדדי השלימות של גדולינו, הננו 

מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם. מספרים 

אנו על דרכי השלימות שלהם, בשעה שאנו 

מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם. 
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 המדות מעלות או השכליות המעלות בשבח הדיבור: "הרביעי
 כדי מעלותיהם ולהודות החשובים לשבח וכן הפחיתויות ובגנות
 הרעים ולגנות .בדרכיהם וילכו אדם בני בעיני מנהגיהם שיטיבו

 ויתרחקו אדם בני בעיני וזכרם פעולתם שיתגנו כדי בפחיתותיהם
 יכול היה אילו, אלו ובדברים. כמנהגיהם הם יתנהגו ולא מהם

 מעשיו שיהיו להזהר צריך אבל, טוב היה ימיו כל בו לדבר האדם
 מפי היוצאים הדברים נעים שאמרו כמו לדבריו מסכימים
 המעשה. אלא עיקר המדרש ולא אומרו כוונת וזה. עושיהם

ל כאילו מתקבהרושם של שיחתנו על הגדולים 

 תם ובצביונם. יצאו מתחת יד היוצר בקומ

הכל משוחחים, מתפעלים, ומרימים על נס, 

מרן החפץ חיים זצ"ל, אבל את טהרת הלשון של 

מן כל המלחמות, המאבקים,  מי יודע

שמצא  ,המכשולים, הנפילות, והנסיגות לאחור

החפץ חיים בדרך המלחמה שלו עם יצרו הרע, 

די לנבון שכמותך ללמוד משל אחד מני אלף, ו

 מן הפרט על הכלל. 

התוצאה מזה היא, כשנער בעל רוח, בעל 

שאיפה, בעל תסיסה, מוצא בעצמו מכשולים 

נפילות וירידות, הרי הוא דומה בעיניו כבלתי 

שתול בבית השם, שלפי דמיונות של נער זה, 

להיות שתול בבית השם, פירושו הוא לשבת 

מי מנוחות בשלות הנפש על נאות דשא של 

וליהנות מיצרו הטוב כדרך שצדיקים נהנים מזיו 

 השכינה שעטרותיהם בראשיהם מסיבת גן עדן...

 ע"כ.

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

  הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה!

 רז בפרשה

 ות הראיה כשרואה הדבר מרחוקברכ
ל ֲעלֵּה ר אֶּ ים הַּ רִּ ֲעבָּ זֶּה הָּ ה הַּ ת וְראֵּ ָארֶּץ אֶּ  הָּ

ה וגו' יתָּ אִּ ה ְורָּ  יג(-)כז, יב אֹּתָּ

ממקום שהיה משה, עד הארץ היה  הנה

מרחק רב, ואעפ"כ הראיה הזו בכלל "רואה". ואם 

כן נוכל מכאן להביא ראיה לענין מה שהסתפקו 

שראל" שמברך הפוסקים בדין "הרואה קברי י

ברכה )כמ"ש בברכות נח: ובש"ע סימן רכד(, מה 

הדין אם הם רחוקין, האם גם כן מברך או לא. 

והנה לפי מה שמצאנו כאן שראייתו של משה 

קראתו התורה "וראה" "וראיתה" א"כ נחשב 

 הדבר ראיה.

ובשו"ת פלא יועץ )סימן יז( הביא ראיה 

לענין רואה קברות ממרחק דנחשב ראיה ואין 

צריך סמוך לבית הקברות, ממה שכתב הטור 

)סימן תקסא( ד"משהגיע לצופים" חייב לקרוע 

 לומר על ירושלים, וכתב הב"י: ונראה לי דהיינו

 קודם ירושלים או המקדש בית שראה שכל

 מקום דריחוק ראיה, חשיבא לא לצופים שיגיע

 ומשמע ראיה, חשיבא לצופים ומשהגיע הוא,

 עד עליהם קורע אינוש יהודה לערי הדין דהוא

 עד הצופים מן שיש כשיעור להן סמוך שיהיה

ירושלים. עכ"ל. ואח"כ פלפל בפלא יועץ שם. הרי 

 לנו ש"ריחוק" מקום לא חשיב "ראיה".

ומעתה יש לשאול איך יתיישבו. הרי בודאי 

מרחק ממקום שעמד משה עד ארץ ישראל, 

ריחוקו יותר מצופים לירושלים, ואעפ"כ מצינו 

שקראו בשם "רואה". וזה סותר מה במקרא 

 שכתב הב"י דריחוק מקום לא נקרא ראיה.

ויתכן לומר דהתפעלות מראיית צער 

ירושלים וחורבנה וכן ערי יהודה אינה אלא 

כשהוא קרוב ולא רחוק יותר מהצופים, כי יותר 

מזה אין התפעלות ואין צער. אבל לעולם סתם 

ין ראיה אפילו מרחוק יחשב ראיה. ויתכן שלענ

 ברכת הקברות גם ראיה רחוקה תחשב ראיה.

אולם מצינו שאמרו רבותינו בספרי )במדבר 

 פיסקה קלו( על ענין ראיית משה רבנו: רבי

 המקום שהראהו הכתוב מגיד אומר עקיבא

 רבי ערוך. כשלחן ישראל ארץ חדרי כל למשה

 וראה משה" של בעיניו כח "נתן אומר אליעזר

לפי"ז נראה שבאמת  ע"כ.. סופו ועד העולם מסוף

לא היתה "ראיה טבעית" אלא שנתן בו כח 

לראות כל כך, א"כ אין משם סייעתא לענין 

הלכות שאמרו "הרואה", שיוכל גם ממרחק. 

וממילא גם אין סתירה לדברי הב"י. ובאמת רבנו 

חיים בן עטר זיע"א פירש בפסוק )כז, יג( הנ"ל: 

שהראהו ה' ראיה ניסית מה שאין כח בשיעור 

ין טבעית לראות באור השמש זולת באור ע

הגנוז. עכל"ק. וע"ע בפירושו בדברים )לד, א( 

 עה"פ ויראהו ה' את כל הארץ.

אכן הב"ח )סימן תקסא( כתב לענין ירושלים 

בזה"ל: אבל ברואה אפילו "בריחוק הרבה" יש לו 

לקרוע. ע"ש. משמע דכל "ראיה" אפילו ממרחק 

ן רכד אות הויא ראיה. וע"ע בכף החיים )סימ

לז(. ואולי גם הבית יוסף )סימן תקסא( לא כתב 

שראיה בריחוק מקום לא נחשבת ראיה אלא 

לגבי ירושלים ששם הוזכר מיהא בגמרא "מן 

הצופים". ולפי"ז יתכן שהרואה בית קברות 

וכיוצא בזה על ידי "משקפת" ממרחק גדול 

 נחשב ראיה לברכות. וה' יעזרנו לידבק בו. אמן.

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

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

ת מציון "ס שו"ציון וראש כולל פלא יועץ, מח

 אורה ועוד 

 חינוך

 תורת החינוך
 ירביע". מאמר החינוך בשבתסדרת "

 

 – בשבת .כל השבוע אנחנו מדברים
 מקשיבים!!

כהורים, אנו תמיד מחפשים דורשים 

ושואפים כיצד לייעל את התקשורת שלנו עם 



שיספרו לנו  –ילדינו. כיצד ל'פתוח' אותם יותר 

 וישתפו אותנו.

לעיתים אנו די מתוסכלים: "אני ממש 

מעודד ומבקש מבני בן האחת עשרה שיספר לי 

 .מה היה בחיידר ו..."

י ביותר עלינו לדעת שהגורם המשמעות

בתקשורת בינאישית, בקשר בין הורים לילדים 

זו ה'הקשבה'.. והיא חשובה יותר ואפקטיבית 

 יותר מהמסרים המילוליים.

 הקשבה יעילה ומכוונת
כאשר איננו מקשיבים אנו מחמיצים מידע, 

לא מבינים את הרגשות שהילד מתכוון להביע 

מאחורי המילים, מפסידים את המסרים 

ילים', לא יודעים על טעויות הנאמרים 'בין המ

שלנו שהילד מנסה להסביר לנו, וכך בעצם 

 גורמים שהילד פשוט לא ידבר אלינו.

כמחנכים ודאי יתקוממו רבים מאיתנו 

 ?מה אני עושה כשהילד מדבר אלי וכי"ויאמרו 

אלא, שאין הכוונה  ,ודאי שאני מקשיב!"

להקשבה טכנית של שמיעת המילים, הכוונה 

עילה ומכוונת. הקשבה כזו היא להקשבה י

תשומת לב מכוונת לנאמר, להתפנות  דורשת

ראש ה, ולפנות את אחריםטכניים מעיסוקים 

לב לדברים הנאמרים. לתת תחושה של הו

פתיחות שאפשר לדבר ולא להיקטע מיד עם 

תשובה. להתייחס לנאמר, לשמוע, לבחון לשקול 

 את הדברים ורק אחר כך לשפוט ולהגיב. 

ך לשים לב גם לתנאים לעיתים צרי

הסביבתיים: מי עוד נוכח במקום, אולי לילד לא 

 אונח להשמיע את דבריו בנוכחותם של אנשים 

ילדים אחרים או אנשים מסוימים בדווקא. 

לפעמים רעש רקע של מוזיקה, צהלות משחק 

מלמטה וכדומה הם אלו שמפריעים לשיח 

הזורם. אולי דווקא העיתוי הוא זה שגורם לילד 

א לחפוץ לדבר עכשיו, הוא באמצע משחק, של

יש בחוץ משאית מנוף מענינת או שמא סתם 

כך הוא עייף ורעב עכשיו ולכן הוא נמנע 

 מלשוחח.

ולכן: כשאנו רוצים לדבר שיחה טובה 

ומיטיבה עם ילדנו כדאי מאד לשים את הדעת 

ולחשוב איך ליצור את התנאים המתאימים לנו 

 ולילד.

 נקשיב כדי להקשיב!
בחור זמן רגוע, לא באמצע עיסוק מענין ל

אחר, מצב גופני רגוע שבעים, עירניים וכו' 

בסביבה נעימה ורגועה. וכשמדברים לראות 

לשבת פשוט להקשיב! וזה בכלל לא פשוט! 

, להתרכז בדברים של הילד, לשמוע בלי בנחת

להפסיק לדברים אחרים כמו טלפונים וכו' 

יו. לא שהילד יראה שרק הוא חשוב לנו עכש

לקרוא מחשבות ,לא לתכנן תשובות , לא לתת 

עצות, להשוות, להתערב, לתקן, לתת לילד 

יה תרים אמפל"שפוך", להביע כשאנו רק משד

ינות כולל שאלות ימראים התענ ,יהתוסימפ

הבהרה, ורק אחר כך להגיב מתוך מחשבה, 

מתוך מודעות לרגשותיך תגובה מתונה בלי 

תכן שהילד דוקא סערות רגשיות. )ולעיתים יי

 צודק ולא אנו...(

אבא יקר, כשיוסי בא לומר לך  אם כן,

 שהגמרא קשה לו, פשוט תקשיב כדי להקשיב!!

אמא יקרה, כשחזקי בא לספר לך שחבר 

 מציק לו, פשוט תקשיבי כדי להקשיב!!

לספר לך בהפסקה  מחנך יקר, כשאברימי בא

 כדי להקשיב!! שלקחו לו 'כדור', פשוט תקשיב

שקשה לו  קר, כשמלמד בא לספר לךמנהל י

 כדי להקשיב!! בכיתה עם... פשוט תקשיב

 ולעיתים כבר לא צריך יותר מאומה...

 –זה כישרון. להקשיב  –לדבר  מורי ורבותי,

 ם!!!-י-ב-י-ש-ק-כולנו מ ,בשבת זו אומנות!!

 

חינוכי  שלום קמינר, ייעוץלתגובות: הרב 

 קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת פינחס 

 החידה: 'וכאן הרב שואל'

 השאלה הראשונה על בן בחֹול טמוּן

ן לדוּן  בידי דיין אליו בא עם ּדָ

 ֲהָיָצא מהתיבה שליציאתו סמוכה

 ת מערכהאו משבת לשבת מונח

 

 בשנית בבית מדרש היו האחים

 כשבאו לפניהם בני הדודים

 או שמא הם הקנקן משיבים

 או עושי מצוה משבעת הקרובים

 

 השלישית כשנמצא על ידי שומר

 מעביר תולש או מעמר

 הוא והמברך באותו פרק הסיפורים

 אך לא באותה מטרה אסורים

 

 והשבוע חכמניות

 פעמיים מנויות

ים ט  ענתןכטענת שִניִּ

 זכות מגולגלת על ידן

 
 פתרון חידה קודמת

פתרון חידת פרשת בלק 'כותרות': בי"ה 

 שמ"ו בראש עמודי ספר תורה

בי"ה שמ"ו בראש נהגו הסופרים לכתוב 

. ראשי עמודים נקראים 'כותרות', כגון 50העמוד

י  ּתֵּ ל  ֹכָתרֹתבפסוק וּש ְׁ ת עַּ תֵּ ה לָּ ש ָּ י עָּ ָראש ֵׁ

 )מ"א ז, טז( ָהַעּמוִּדים

 ן הכותרותסימ

ֶפר התהילות  ִמּסֵּ

 בתהליםהוא מהפסוק  הסימן לראשי העמודים

ב  מוֹּ סֹּּלוּ לָּרֹּכֵּ רוּ ש ְׁ ים זַּּמְׁ ירּו לֵּאלֹּקִׁ )סח, ה( ש ִׁ

ת  בוֹּ ֲערָּ יָ ּבָּ מוֹ -ּבְּ יו. ּה ש ְּ נָּ פָּ זוּ לְׁ לְׁ עִׁ  וְׁ

י נחל ֲעָרבֹות  כשלא ִצְמחֵּ

 לא מישורים לא מדבריות

ת צמחי נ בוֹּ ֲערָּ חל, בפסוק זה אין משמעות ּבָּ

מישורים או מדבריות כבשאר המקומות, אלא 

ת  בוֹּ ֲערָּ ב ּבָּ יִׁם )דברים לג, כו(  -רֹּכֵּ מַּ ב ש ָּ  כמו רֹּכֵּ

 

ש של מאמר המופיע ְמַשּלֵּ  הסימן ּבִ

 אחרי קריאת יום כיפורים

)המקור השלישי( של  המשלשפסוק זה הוא 

חז"ל: אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה  מאמר

וא אתה מוצא מוצא גבורתו של הקדוש ברוך ה

ענוותנותו. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים 

בכתובים. כתוב בתורה כי ה' אלקיכם  ומשולש

הוא אלקי האלהים ואדוני האדונים, וכתיב 

בתריה עושה משפט יתום ואלמנה. שנוי בנביאים 

כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו', וכתיב 

בכתובים  משולשבתריה ואת דכא ושפל רוח. 

, וכתיב ה שמו-ביתיב סולו לרוכב בערבות דכ

בתריה אבי יתומים ודיין אלמנות. )מגילה לא.( 

מאמר זה מובא בגמרא באמצע ברייתא העוסקת 

בפרשיות התורה והנביאים הנקראות במועדי 

יום של  הקריאותפירוט  לאחרהשנה, 

 51.הכיפורים

תֹוִתי ידוּע ַעּנְ  של בטרם נוצר ּכְ

ֲחלֹוף תאוותו בצום  כיפורים ּבַ

                                                             
ו; קסת הסופר טז, ה. -עיין יו"ד רעג, ו בהגה ובש"ך שם ס"ק ה 50

 )ועיין 'שתו ושכרו' בלק(
בעקבות הפטרת יוהכ"פ, כי כה אמר רם ונשא, 'השונה  51

 בנביאים' במאמר של רבי יוחנן.



על בעל המאמר, רבי יוחנן, מסופר בגמרא עוד 

טרם לידתו, ההיא עוברה דארחא ]מעוברת 

הריחה תבשיל ביוהכ"פ, ונתעוררה תאות העובר 

אליו[, אתו לקמיה דרבי, אמר להו ]רבי אמר 

הוא,  דיומא דכיפורילשואלים[, זילו לחושו לה 

 שפסקלחושו לה, ואילחישא ]קבלה את הלחישה, 

[ קרי עליה ]רבי קרא על העובר מתאותו העובר

[ מענתותאת האמור על ירמיהו הנביא אשר 

ךָ  ורְּ ֶטֶרם ֶאּצָ ן  ּבְּ טֶּ ּבֶּ יךָ בַּ ּתִ ַדעְּ וגו' )ירמיה א, ה(,  יְּ

 )יומא פב:(.  רבי יוחנןנפק מינה 

 

 שגור בפי כל במוצאי מנוחה

 בתום קריאת פסוקי ברכה

רוֹּ מדי מבפי כלהמאמר הנ"ל שגור  מְׁ אָּ הֵּ וצ"ש , ּבְׁ

 בסוף 'ויתן לך'. - 52פסוקי הברכהלאחר 

 אך אוי לקריין בלתי ָרהוּט

ידועה המעשיה אשר סיפר הרה"ק האריה דבי 

עילאי מווישניצא זי"ע על בן הכפר אשר ביקש 

מכורך הספרים להוציא מסידורו את הדף של רבי 

ָתנוּתוֹ יוחנן בסוף 'ויתן לך', בגלל תיבת   וְּ  ַענְּ

 53שבוע...המורטת את עצביו מדי 

יה אותו סיוט ַתר צלֹותֵּ  בסליחות ִמּבָ

גם בסליחות ישנן שתי סליחות המסתיימות 

ךָּ  תֶּ ינוֹּ ֲחנִׁ ף ּבַּ ּטֵּ עַּ תְׁ תִׁ ךָּ וְׁ ידוּתֶּ ֲחסִׁ זֵּּר ּבַּ אַּ תְׁ במילים: ּתִׁ

ךָּ  ת טּובְׁ ּדַּ יךָּ מִׁ נֶּ פָּ בֹּא לְׁ תָּ ָתנוֶּתךָ וְׁ וְּ ִענְּ אשר מקורן  ,וְּ

 דמסיים רבי יוחנן בתר בגמרא )ברכות טז:(

 מר הכי.אצלותיה 

 

 הסימן בסידור בהדפסה קטנה

ן יורד בקדושה ראשונה ַנּגֵּ  ּבְ

רוּ  הסימןהפסוק, בו  ים זַּּמְׁ ירוּ לֵּאלֹּקִׁ בי"ה שמו, ש ִׁ

ת  בוֹּ ֲערָּ ב ּבָּ מוֹּ סֹּּלוּ לָּרֹּכֵּ יָ ש ְׁ מוֹ -ּבְּ יו,  ּה ש ְּ נָּ פָּ זוּ לְׁ לְׁ עִׁ וְׁ

הוא מהפסוקים בתפילת 'יתברך' המודפס 

לאמרה בשעה  באותיות קטנותבסידורים 

, 54ברכו מנגןלפני התבה[  היורדהש"ץ ]ש

משלוש הקדושות וארבעה  הקדושה הראשונה

                                                             
 טושו"ע או"ח רצ"ה ומשנ"ב שם סק"ה. ע"פ 52
אחד מאנשי האריה דבי עילאי זי"ע אמר לרבו באחד מנסיעותיו  53

אליו שבדעתו בנסיעה הבאה להביא איתו את אחד מחבריו, 

ומבקש מהרבי שישים עליו את עיניו הק' ושיקרבנו. ענה לו 

האריה דבי עילאי. מעשה בכפרי אחד שמסר את סידורו לכורך 

ציוה עליו שאת הדף של רבי יוחנן בסוף 'ויתן לך' יעביר הספרים, ו

נותו המורטת את  ְנְותָּ לתוככי הכריכה, בהצביעו על המילה  עַּ

עצביו מדי שבוע...! הכורך אמנם תלש את הדף ממקומו, אך 

העבירו לסוף הקרבנות. למחרת בבוקר, בהגיע הכפרי לרבי 

דעק: הקשב ר' ישמעאל אומר, וראה לידו את אמר רבי יוחנן, נז

ישמעאל! זה זמן רב תמה אני מה הנך עושה בסידורי, ומה 

מעשיך כאן באמצע תפילתי, אבל מילא, הנך קבוע כאן, ושתקתי. 

אך דע לך רבי ישמעאל! אם תתחיל להביא הנה את חבריך 

כדוגמת רבי יוחנן הלז, אוציאך מסידורי יחד איתו...! )בתולדות 

דבי עילאי, הוצאת ר' יצחק המחבר שבראש ספר חידושי אריה 
 מתתי' ליפשיץ, מובא הסיפור בשינויים קלים(

 או"ח נז, א ועיין שם במשנ"ב סק"ה. 54

הקדשים המוזכרים בשו"ע לגבי זמן חליצת 

 .55התפילין

 ֶנֱאָמר גם לפני אב הרחמים

 בשבתות ובימים טובים

והוא גם מהפסוקים בתפילת 'על הכל' הנאמרת 

בשבת וביו"ט לפני 'אב הרחמים הוא ירחם עם 

 עמוסים'.

 

 תרת ָראִשית גדֹולהכו

ראשית, בשל  בי"תראש העמוד הראשון בס"ת, 

=גדולה[ בי"ת רבתיהיא  [ 

 כי בה מברכים זכתה לגדוּלה

במדרש, )ילקו"ש בראשית א, א( אמר רבי 

עקיבא, אלו עשרים ושנים אותיות שבהן ניתנה 

כל התורה כולה והן חקוקין בעט שלהבת על כתר 

אות את נורא של הקב"ה, ובשעה שביקש לבר

העולם ירדו ועמדו לפני הקב"ה, זה אומר לפניו, 

בי תברא את העולם, וזה אומר לפניו, בי תברא 

את העולם. בתחילה נכנס תי"ו לפניו ואמר לפניו, 

רבונו של עולם, רצונך שתברא בי את העולם 

]דילוג[ השיב הקב"ה ואמר, לאו, מפני ]דילוג[ 

ס שי"ן מיד יצא מלפניו בפחי נפש. ואחר כך נכנ

ואמר  בי"תוכן כל אות ואות. ואחרי כולן נכנס 

לפניו, רבונו של עולם, רצונך שתברא בי את 

ה' לעולם אמן  ברוךהעולם, שבי אומרים בכל יום 

ואמן. השיב הקב"ה, הן, ברוך הבא בשם ה', מיד 

, שנאמר בבי"תקבלו הקב"ה וברא בו את העולם 

 ראשית ברא.ב

ָאה קטנה בראש ברכה  ַהּבָ

 הקטנה, שהיא יו"דשבראש עמוד,  הבאהות הא

יהודה בפרשת ויחי,  ברכתאת  פותחתשבאותיות, 

יךָּ )בראשית מט, ח(יְּ  חֶּ דוּךָּ אַּ ה יוֹּ ּתָּ ה אַּ  הוּדָּ

סֹוג לא תוכחה  אל ּתִ

לפי שהוכיח  -וברש"י, יהודה אתה יודוך אחיך 

 לסוגאת הראשונים בקנטורים, התחיל יהודה 

תמר, וקראו על מעשה  שלא יוכיחנולאחוריו 

 יעקב בדברי רצוי, יהודה, לא אתה כמותם.

 

 כותרת שלישית וששית

 הן חמישית וששית

 בי"ה שמ"ושל  השלישית והשישיתהאותיות 

 ה"יבראשי עמודים הן האות  כותרתהמשמשות 

 שבאל"ף בי"ת. החמישית והשישית, וי"ווהאות 

ִכים  בראש חמשה וששה ִנְדּבָ

רֹות את השירים  ְמַעּטְ

                                                             
 או"ח כה, יג ובמשנ"ב שם ס"ק נ"ה. 55

ים הַ , שירת היםבראש העמוד של  ה"יהאות  אִׁ ּבָּ

יָּּם )שמות יד, כח(, והאות  ם ּבַּ יהֶּ ֲחרֵּ בראש  וי"ואַּ

יִׁם וְּ , שירת האזינוהעמוד של  מַּ ָּ ש ּ ת הַּ ה ּבָּם אֶּ ידָּ עִׁ אָּ

ץ )דברים לא, כח(. בראש העמוד של  רֶּ אָּ ת הָּ אֶּ וְׁ

= חמששירת הים כותבים  [ לפני נדבכיםשורות ]

 56.ורותשש שהשירה, ולפני שירת האזינו 

 

ל ששי  בכותרת רביעית ָיחֵּ

תֹות חגיגה  בשתי ַשּבְ

ר ש ְּ , של שי"ןבכותרת הרביעית,  ת ֲאש ֶּ ר לְׁךָּ אֵּ מָּ

יּוֹּם ךָּ הַּ ּוְׁ צַּ י מְׁ נֹּכִׁ בפרשת כי תשא )שמות לד, יא(  57אָּ

בשבתות חוה"מ  ששיקריאת העולה  מתחילה

=שבתות חגיגה, שבתות של חג[ [ 

יַע ִסְדָרה אזי ששי ַהּגִ  אך ּבְ

ַמסָּ   ד יפתח קריאהּבְ

אך כאשר פרשת כי תשא היא פרשת השבוע 

= בפסוק שלפני  שישי[ אזי פותח העולה סדרה]

, הממוקם, איך לא, בשולי העמוד הקודם ש ְּ  ךָּ ר לְׁ מָּ

ד]בסיס עמוד=  [.ַמּסָ

 

 השבוע הכותרת

 חזרו כולן והיא נותרת

ה ּטֹּבוּ מַ של  מ"ם -הכותרת בפרשת השבוע 

ּכְׁ  ש ְׁ לֶּיךָּ יֲַּעקֹּב מִׁ ל )כד, ה(. על פסוק אֹּהָּ אֵּ רָּ יךָּ יִׁש ְׁ תֶּ נֹּ

זה אמרו חז"ל )סנהדרין קה:( אמר רבי יוחנן, 

מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו. 

ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי 

, לא תשרה מה טובו אהליך יעקב -מדרשות 

משכנותיך ישראל, לא תהא  -שכינה עליהם 

ו ]דילוג[. אמר רבי כנחלים נטי -מלכותן נמשכת 

חוץ מבתי  לקללהכולם חזרו אבא בר כהנא, 

נותרת  כנסיות ומבתי מדרשות ]שהברכה

 לעולם[

 ועל שאינם מכוָּוִנים

 ועל משכן ובית עולמים

ַמה ּטֹבוּ ברש"י עה"ת שני פירושים על ברכת 

. לפירוש הראשון הברכה נאמרה אָֹהֶליָך יֲַעקֹב

שאינן תחיהם על אהלי בני ישראל בראותו את פ

זה מול זה, ולפירוש השני היא נאמרה על  מכונין

בישובן, שמקריבין  אהל שילה ובית עולמים

 בהן קרבנות לכפר עליהם.

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים
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 סיפורים

 מאורי אור
"שביליו במים רבים 

 ועקבותיו לא נודעו"
ראש ישיבת  – רבי משה לונדינסקיהגאון 

 )חלק א'( ראדין ואיש סודו של החפץ חיים

 חיי הצנעה וההסתרה

נו נעוצים ישרשי הגדלות של רב

המה בעיירה קרתנית בשם קינישין. 

סמוכה ונראה היא לביאליסטוק, עיר 

ידתו של אשר כל בניה לימודי ה'. ל

בבית תה, אותו גאון בשנת תרכ"ב הי

רוח -ונדינסקי, יהודי יקראביו רבי דוד ל

לבב הנהנה מיגיע כפיו, וחרף זאת -ובר

אין לו בעולמו אלא ד' אמות של חינוך 

 בניו לתורה ולתעודה בלבד.

בקרקע פורייה זו של חיים קרתניים 

של עיירה קטנה, אשר בחוצותיה 

משתפכים להם יובלי נחלים של אהבת 

תורה ויראת שמים, טופחה ערוגתו של 

החכים, שכישרונותיו הנער היניק ו

הברוכים ורוחב דעתו היו למופת עוד 

בימי הפעוטות. עד בכדי שהאב 

המסור, בראותו כי בנו הריהו כלי 

מחזיק ברכה, לא הסתמך על כליו של 

המלמד המקומי, ושגרו למלמד בעל 

מה, לחנכו ולחכמו, ולהוציא קו-שיעור

ח אל הפועל את הפוטנציאל מן הכ

 האדיר אשר בקרבו.

אב המסור מצידו לא שקט על אף ה

, 'קטלא קניא'שמריו, ומאחר שלא היה 

קיים את מצוות "ושננתם לבניך" עם 

כל ההידורים, כך שחלק ניכר מחכמתו 

של הבן בשנים מאוחרות יותר, ניתן 

לזקוף לזכותו של האב הדגול, שעשה 

רב בכדי להצמיח ולפתח את יאת המ

 כוחותיו הגדולים של הבן.

נו חלק יעשה רבבעיירת מולדתו 

ניכר משנות בחרותו, שם התפשט שמו 

 ,תריסין המובהקים-הטוב כאחד הבעלי

כשמלבד עמוד התורה עומדות היו 

רגליו אף על עמוד החסד, בנהלו גמ"ח 

מכיסו הריקני. שוחטה של ראדין, 

שהתגורר תקופה מסוימת בעיירת 

קינישין, הפליא לספר גדולות ונצורות 

 בימי חורפו, על מעשי הצדקה של רבנו

שגבל לעיתים אפילו "מן גלימא דעל 

 כתפיה".

פרק זמן בלתי ידוע בימי בחרותו 

עשה בעיירה מאלטש, בכדי לקנות את 

התורה בדיבוק חברים בישיבה מרובת 

הלומדים אשר שם. לאחר מכן נסע 

לרוזינוי, למצות את מידותיו של הגאון 

הנודע בשערים רבי שבתי וולך, אשר 

לתלמידים מובחרים, שם הרביץ תורה 

כפי הנראה התגבשה דרכו המיוחדת 

בלימוד התורה, שמציבה דגש עיקרי 

על בקיאות בכל חדרי תורה ועל הילוך 

 חשיבה ישר ובריא.

בהגיעו לפרקו רבו עליו הקופצים, 

עקב סגולותיו הנדירות. זכה בו לבסוף 

אחד מנשואי הפנים בעיירת מולדתו, 

 אשר התאחדו על שולחנו תורה

וגדולה במקום אחד, סוחר עצים בשם 

רבי ישראל ניימן. הלה, גונבה השמועה 

לאוזניו על דבר קיומו של העילוי 

המופלא, פרי בטנה של העיירה, 

העולה ומתעלה מיום ליום במעלות 

התורה והיראה. מיד שלח להציע לאבי 

הבחור הצעה שלא ניתן לסרב לה, 

נו סמוך על שולחנו והוא ישיהיה רב

ו וימלא די מחסורו. רבי דוד נתן יכלכל

נו בברית יאת אישורו, ויבוא רב

הנישואין בסימן טוב ובמזל טוב עם 

 מרת רחל, בתו של רבי ישראל.

לאחר שבעת ימי המשתה התגורר 

נו לצידו של חותנו בקינישין. מאחר ירב

שניטלו הרחיים מעל צווארו, יכול היה 

בשופי לשבת על התורה ועל העבודה 

חת הדעת ושלוות הנפש מתוך מנו

ולצמוח לאילנא רברבא שמעטים 

 כדוגמתו.

מפקידה לפקידה נהג רבנו לערוך 

גיחות לביאליסטוק הסמוכה, ליצוק 

מים על ידיו של שר התורה של הדור 

מרן בעל האור שמח. ביקורים אלו, 

שפעמים באו בארוכה ופעמים באו 

בקצרה, נסכו על הצורב הצעיר טל 

שיח תורני כפי -תחיה, כשהיה לו בר

רום ערכו. במפגשים אלו היו הארי 

הזקן והגור הצעיר עושים את כל 

הש"ס ככדור, ובוחנים זה את זה 

 בחינות אינסופיות.

מימדי הבקיאות של השנים חרגו 

מכל קנה מידה מקובל. לא זו בלבד 

ששניהם שלטו בכל סוגיות החמורות 

שבש"ס כעל כף ידם, אלא שאף התירו 

בשעשועי  לעצמם להשתעשע

לא פחות ולא  –אורייתא, ולפתח דיון 

אודות מספר הפעמים בהם נזכר  –יותר 

בש"ס הביטוי "תפסיה בדקניה". עוד 

תענוגות מסוג זה, כהנה וכהנה כיד ה' 

הטובה על שניהם חוו השנים באותם 

 מפגשים.

מלבד חרישי ההשפעה שזרע רבי 

מאיר שמחה בנפשו הגדולה של הגאון 

רבנו רבות מחלבו של הצעיר, אף ינק 

, 'רבי איצל'ה פוניבז 58הגאון המאוים

אשר אגדות מופת רבות נכרכו לשמו. 

מלבד כגאון  –גאון זה נודע למשגב 

משכמו ומעלה הקרוב בשיטת לימודו 

וברובדי עמקותו לגאון הבינה רבי חיים 

גם כעובד ה' בערגה  –מבריסק 

וסילודין. וכפי שהיה מרגלא בפומיה 

ך שהכירו בערוב ימיו, של מרן הרב ש
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להתרפק על זכרו כעמוד העבודה 

שנכבדות ידובר בו, הן כאחד מגדולי 

הדור בתורה, והן כצדיק נשגב כחד 

 מקמאי.

אותו צדיק ערך לרבנו היכרות עם 

דרך הלימוד האנליטית, של פירוק 

האטומים התורניים לפרודותיהם, 

וניתוח כל סוגיה על כרעיה ועל קרביה 

תין שבה. לגיצי עד לעמקי השי

ההשפעה של רבי איצל'ה היה חלק 

מכריע בעיצוב דמותו של רבנו 

ובליטושה הסופי, כפי שהייתה 

במתכונתה במשך השנים הבאות 

 לטובה. 

נו, שכאמור מיזג יחמיו של רב

באורחות חייו את עולם המעשה 

בעולם האצילות, ניסה בכל כוחו ואונו 

לשכנעו בכל גווני השכנוע הקיימים, 

ות על כס הרבנות באחת מערי לעל

הבירה של מלכות התורה, שכן זוהי 

משרה שמתן שכרה בצידה. רבנו סירב 

להשקפתו   בכל תוקף להצעה, נאמן

שליוותה אותו בכל התחנות שעבר 

בחייו, כי בכדי לפרוח וללבלב מוכרח 

האדם להסיר מעל שכמו את הטרדות 

הרבות שהנם מנת חלקו ולחם חוקו 

אשר אינו עושה  של כל רב בישראל

 מלאכתו רמייה.

משנוכח החותן לראות כי רבנו 

עומד בסירובו בכל תוקף, החל מפציר 

בו שיכנס למצער לעסקי הפרקמטיא 

אות רבנו, אם ישלו. משרבו ההפצרות נ

כי בלב כבד, לעמוד לימין חותנו, 

ולהיות לו לעזר ולאחיסמך בעסקיו 

המסועפים. ממחשבה למעשה החל 

היערות ולבדוק את רבנו לפקוד את 

טיב העצים. כך נמשך ההסדר החדש 

עד שביום בהיר אחד חזר רבנו לביתו 

כשמעיל הפרווה היקר שלו קרוע 

 ושסוע לגזרים.

לנוכח פליאתם של חמיו ואשתו 

השיב בנימה של התנצלות כי בהיותו 

עמוק בתוככי היער עלה לפתע 

בזיכרונו קושיא חזקה כציני הר הברזל 

גר דליפרקוה, ותוך דלית נגר ובר נ

שרגליו מוליכות אותו לעבר הבלתי 

 תועהידוע מצא פתאום את עצמו 

בשבילי היער, כשאבד הקלח על 

 ,הקור אפף את כל עצמותיו ,מעילו

 ושינוהי דא לדא נקשן.

משנוכח רבי ישראל לראות עד היכן 

הדברים מגיעים, וכי לקח לביתו חתן 

שלא מעלמא הדין שהמלאכים ודרי 

צוותו וחברתו, מיד הסיר  מעלה הם

מעל שכמו את עול החשבונות הרבים 

 והקדישאשר ביקשו בני האדם, ו

      לתלמודו ועיוניו.

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 סיפור
 חורבן הבית השני של שנות האלפיים

 סיפור מיוחד לימי בין המצרים

היהודים מגולת אתיופיה רתחו 

 מזעם, ובצדק רב מבחינתם, שכן הם

מצידם עשו את המירב, עלו בגפם 

מארצם במסירות נפש בנוטשם 

מקום מגורים בן כמה אלפי שנים, 

בכדי לחונן את עפרה של ארץ 

האבות, והנה בלב ליבה של ארץ 

הקודש עומדים ציידי המיסיון בלא 

שמץ בושה ומחדירים ארס רוחני 

 בלי ספק,לעורקי דמם של ילדיהם, 

 בשתיקה.  ו על כךעברילא 

י בעלות הבוקר באו ויה

בהמוניהם לקיים את חובת המחאה 

כנגד הזילות בכל הקדוש והיקר, 

ואולם כשהתבררה להם האמת 

המרה לא מצאו מקום לנפשם, והם 

 עמדו חסרי אונים על סף עילפון...

המעשה דנן התרחש לפני כמה 

עשרות שנים, כשהשמועה המשמחת 

על דבר בואם של יהודי אתיופיה 

ם בכל שדרות ארצה הכתה גלי

 יתה לשיחת היום. , וההציבור

הידענים למיניהם ספקו את אשר 

במרכולתם לכל מאן דבעי, ואף 

לית העיתונים לבשו חג. התחושה הכל

קיבוץ שניסרה בחלל האוויר הייתה, ש

גלויות המובטח בנבואות אחרית ה

 הימים כבר השכים לפתחינו.

בית' 'שיעורי  רךהוועד המארגן ע

ליות הייחודית את המנטיסודיים, למד 

והכין  ,המאפיינת את יהודי אתיופיה

את הקרקע לקראת בואם של חברי 

הקבוצה. על המלאכה נצחו נשים 

רחמניות שיש להם יד בכגון דא, 

השמועה גונבה לאוזניהם, כי האורחים 

שחיו בבידוד במשך שנים ארוכות 

מנותקים מההווי שנרקם בתוככי רוב 

גלותו של הפזורה היהודית בארצות 

עם ישראל לשבטיו, ולא קבלו את 

המסורות שהונחלו בדי עמל על ידי 

גדולי האומה וחכמיה, אשר הפכו 

 לנכסי צאן ברזל אצל העם.  

הם הוגיעו את מוחם בכדי לגבש 

תוכנית פעולה שיהיה ביכולתה לגשר 

על פערים של שנים על גבי שנים. 

כשעומדות היו רגליהם של יהודי 

תקבלו ההארץ  אתיופיה בשערי

בזרועות פתוחות ובקול צהלה ורינה 

אצל הציבור בכללותו, ומיד סדרו 

בזריזות מורות מיוחדות לפעוטים, אשר 

יעטפו אותם בחיבוקי אהבה וישלימו 

 בעבורם את החסר.

צר התברר למרבה לאחר סקר ק

החניכים אינם האכזבה והתדהמה, 

יודעים לקרוא בסידור, כמובן שכשכך 

ים הרי שיש לנטוש הם פני הדבר

בדחיפות את כל העיסוקים ולהקדיש 

את השבועות הראשונים ללמד את 

עקב  זאתהילדים כיצד להתפלל. 

כך  .מכלל ישראלהארוכה ההתנתקות 

החלו במלוא המרץ ללמד את הילדים 

 תפילה מה היא.

שהתפילה פותחת בסדר  מאחר

פתחו אפוא צוות המחנכות קרבנות, 

ודות העניין בנאום חוצב להבות אש א

והסבירו  ,של "ונשלמה פרים שפתינו"

בטוב טעם ודעת כי מאחר שמפני 

בית חטאנו גלינו מארצנו ונחרב 



לית ברירה מקדשינו, שומה עלינו ב

למלאות את החלל החסר באמירת 

קרבנות, אשר נחשבת במידת מה 

 כאילו שהוקרבו הקרבנות בפועל ממש.

כששבו הילדים לביתם בתום 

להוריהם בתמימות  הלימודים שחו

ילדותית חיננית את מאורעות היום, 

וסיפרו להם את תוכן דברי המורות, 

אחת האימהות נחרדה עד עמקי 

, ובאה לברר "דברי הנאצה"נשמתה מ

אצל אחת המורות מה פשרם של 

הזמירות המוזרות שהיא שמעה מפי 

ילדתה, על העניין של "ונשלמה פרים 

 שפתינו".

ה יצא כת לא הבינה על מהמחנ

אותה להסביר את ינ הקצף, והאם

טענתה, שמדוע לא ניתן להקריב 

קרבנות, והלא בית המקדש עומד על 

מכונו בהר המוריה וניתן בשופי לעלות 

המורה  ?לרגל ולהקריב קרבנות

השתוממה מאוד מדבריה של העולה 

החדשה, ברם לאחר שיחת הבהרה 

ארוכה התחברו אצלה חלקי הפאזל, 

תה, כי העולים והו והתברר לה למרבה

החדשים חיו באתיופיה למעלה 

חורבן בית  שמעו שלמאלפים שנה, ו

 .לא היע לאוזניהם..המקדש 

המעמד המביך היה בהחלט אחד 

אם לא ההזוי  ההזויים ביותר, המחזות

לנגד עיניה בכל  האשר נגל ,ביותר

שנות חייה עלי אדמות. אפס כי לא 

עמדו בפניה שני ברירות, וכשרעד 

לאם  שחה נשלט בקולה בלתי

תה נמצאת ב"ה בידיים שב המודאגת

 ,בית המדרש חרב – טובות, ובמחילה

ם יומאחורינו ישנם כבר כמעט אלפי

 שנות גלות מרה.

למחרת היום, כשהשכווי בקושי 

הספיק להשמיע את קריאתו המודיעה 

 ותעל תחילתו של יום חדש, מגל

המחנכות, כי נהר של אנשים החל 

ם, עיניהם יורות לשטוף את המתח

וכל חזותם  זעומותגיצים, כשפניהם ה

 מעידים בם, כי שרויים המה בעיצומה

של התפרצות הר געש רגשי, וכי 

למצות עמם את הדין על הם עומדים 

 פשעם וחטאתם בלא משוא פנים.

בטרם היה סיפק בידם לברר על מה 

חרי האף הגדול הזה, לפתע פרצו כמה 

ות, ובטון גברים חמומי מוח לחדר המור

שזעזוע כעס ותדהמה משמשים בו 

ו: "הנכונה היא השמועה זעמבערבוביא 

כי אתם מחנכים את בנותינו 

להתעלמות מוחלטת מדבר קיומו של 

 בית המקדש"???

מומות נשאו בליבם המחנכות הה

לאחר  בור בשלום.ל יעצקון לחש כי הכ

מאוד, כמה דקות של אווירה טעונה 

נרגשת פנו לעבר ההורים בקריאה 

 ,מעומק הלב: "אל נא אחי תרעו

לנו בהן צדקנו כי נחרב בית נא נו יהאמ

 ם מודעים לכך".כופשוט אינ ,המקדש

ית חשו כמו אתיופאנשי העדה ה

נפל על שכמיהם משא כבד מנשוא, 

לאחר שהכתה בהם ההכרה כרעם 

ביום בהיר, כי אכן בית המקדש נחרב 

והגלות היא עובדה מוגמרת, החלו 

שערות ראשיהם ולהטיח למרוט את 

כשאשד של דמעות  ,את ראשם בקרקע

שוטף את פניהם ואת מרצפות החדר, 

דמעות חמות זרמו בשופי במורד 

וד שמים וכבודם של על כב ,לחייהם

" שאגו ?!טל, "האמנםישראל שני

בקולות ובברקים "האמנם נוטל הכבוד 

השכינה מבית חיינו, ובאמת ובתמים 

 ".בגלות?!

 ובכל ליב זדעזעהצוות המורות 

 ,ים אלויקראבלם של יהודים למראה 

אשר נחשפו זה עתה לחיים בלא בית 

המקדש, חיים בלא קרבנות, וחיים בלי 

"אשרי עין ראתה קהל רוגשים בבית 

קודשי הקדשים", "הלא" הסכימו 

בליבם "הלא חיים תפלים שכאלו בלא 

גילויי האהבה המופלגים וקרבת 

בית  האלוקים המוחשית שהיו בזמן

המקדש בריש גלי בלא שום הסתר 

 ". !המוות עדיף מהם – פנים

בקרבם ההכרה, אף פתאום הבליחה 

יים אלפ !כי אף לנו אין בית המקדש

ולא  החורבן הכואב, חלפו מאזשנים 

הוא זה חוד הכאב על הר י בכ קהה

אף  ,לכו בויציון ששמם ושועלים ה

 מעיין דמעותצטרפו לה ןהדמעותי

שגלו מעל שולחן השכול של בנים 

 געגועיםהין של דמעות ימעה ,אביהם

 .שנקווה מתחת למקומם

שכבר חזה את דמעותיהם  ,המזבח

של המלאכים בעקידת יצחק, ואת פלגי 

הדמע שנטפו ללא הפוגה מעיניו של 

ירמיה נביא ה' בשעה שקונן במגילת 

איכה על חורבן בית ה', הזיל גם הוא 

, עד שדמים בדמים דמעות יחד עמם

רוח צפונית צררה בכנפיה את  געו.נ

יתו של הנביא ירמיה: יהמ-תחינתו

 ,חדש ימינו – "השיבנו ה' אליך ונשובה

  .כקדם"

פורסמה  ,עם כל חידושה ,]מעשיה פלאית זו

 [, ונראה שדברים בגובמותכמה ב
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