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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ............................... ח"תשע ויחי לפרשת אספקלריא

 ו ........................ (ל"המו דבר) קלאר אברהם ישראל/  השבוע לפרשת אספקלריא

 ו ........................................................................................... לסבול שכמו ויט

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

 זה – יבול לא ועלהו, ישמעאל זה – בעתו יתן פריו אשר: "פליאה מדרש

 ט .................................................................................................... (2" )יצחק

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

 יב.............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 יב ....................................... שמע קריאת סדר בתוך' שם ברוך' אמירת בענין

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

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

 טז ................................................................................................. והבור יוסף

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

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

 יט .............................. ליה מגייס והוא מגייסתיה אתי גייסא – יגודנו גדוד גד

 כב ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 כב ......................................................................... התאוה בים המוסר אניית

 הליכות' 'כהלכתה תפילה' 'הכשרות' ס"מח, פוקס יעקב יצחק הרב/  הזמן הלכות

 כו ................................................................................................ 'ישראל בת

 כו ............................................. ח"תשע'ה" בטבת עשרה" תענית, חמישי יום

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

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

 לד ............................................... "שבת לפני במגירות המוקצה דברי סילוק"

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

 לז ........................................................................................................ ועוד

 לז ............................................?עליו הקפיד ולא יהודה את בירך יעקב מדוע

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

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

 מ ..................................................................................................... באלעד

 מ ............ שפר אמרי אמרותיו, הראשונים מעשרה הכנסת לבית לבוא הזריז
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 מב ................................................................................................... סופרים

 מב ........... "מלכות כבוד"ב" המלך" בבנו לנהוג חייב" המלך של אביו" האם

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

 מה ..................................................?במצרים בתחילה נקבר ה"ע יעקב האם

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

 מח .................................. ?הבנים לברכת בקשר ליוסף יעקב בין הוויכוח מה

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

 נ ........................................................................ נפלא משל -! יהלומים מנקה

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

 נד ........... 'ששים'ה חישוב אופן – חלב על שנשפך וירקות עוף מרק של רוטב

 נה ..................................................................... שבת מערב שפתוחה מטריה

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

 נו ........................................................................................................ 'חיים

 נו ...................................................................... אחד ואדם אחד גוי, אחד' ה

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

 נח ................................................................... בשבת לחנוט מותר היה האם

 סא .................................................. ירושלים, הבר אברהם הרב/  אברהם מנחת

 סא ..................................... תורה מתן מקודם שבעה אבלות דין למדין האם

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

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

 סד ........................................................................ "נחנו אחד איש בני כולנו"

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

 סז ................................................................................ הנפטר תמונת לפרסם

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

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

 ע ..................................... לשטן פה פותח נחשב אם" אמת של חסד" אמירת

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

 עב .................................................................................... לאביו יוסף שבועת

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

 עה ............................................................... ?בנו ליוסף יעקב השתחוה למה
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 עז ............. (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 עז ....................................................................................... הבלגה של שכרה

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

 פ .................................................................................. ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 פ .................................................................................. המנוחה הוא - הסבל

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

 פב .......................................................................... כהונה וכתר מלכות כתר

 פה........ עילית מודיעין, אליאך ראובן הרב/  מהפרשה בהלכה נושא – בהלכה ענין

 פה ............................ 'להספידו שלא במצווה המת דברי לקיים מצוה' בענין

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

 צ ............................................................................................. ועוד' אחרונים

 צ ................. המותרים והאופנים ההיתר גדר, שלום דרכי מפני לשנות מותר

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

 צה ................................................................... לאחרים ומפזר לעצמו מקמץ

 צז ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא יפתגמ

 צז ................................................................................................. חצים בעלי

 

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

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

 ק ...................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 ק ................................................................... וקבורתו תרנגול שחיטת סגולת

 

 קו ............ (מיוחד פרוייקט) המצוות לטעמי אספקלריא

 קו ..................................................... ריין דוד הרב/  המצוות לטעמי אספקלריא

 קו ..................................................................................... שמע קריאת מצות
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 קיב ................................................................ חינוך

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

 קיב ..................................................................................... הקדושים האחים

 בישיבת מ"ור יעקב תקוות י"ר לפנים, פישר הכהן אליעזר הרב / וילדים הורים

 ומהדיר', חי אבשלום עוד', 'תורה של באספקלריא האיצטגנינות' ס"מח, א"הגר

 קטו .......................................................................... ת"עה' יצחק עקידת' ספרי

 קטו ......................... ליבו ונטיית מזלו פי על חינוכו – דרכו פי על לנער חנוך

 

 קיט ............................................................... חידות

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

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

 קיט ............................................................................... ויחי בפרשת שאלות

 קיט ................................................. (ב"פ א-מלכים) ויחי דאפטרתא חדוותא

 קיט ......................................................................... ויחי' חדוותא'ל תשובות

 קכב ........................................ (לז יחזקאל) ויגש דאפטרתא חדוותא תשובות

 קכב ..................................................................... .לבש גאות מלך' ד: הוספה

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

 קכד ............................................................................................................ 

 קכד .............................................................. השבוע לפרשת באותיות חידות

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

 

 קלב ............................................................... סיפור

 קלב ................................................................... קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 קלב ........................................................................................ 'ראתה לא עין'

 קלט .............. לוי קובי הסופר כתב. ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קלט ....................................................................................... לעולם בורא יש

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

 קמד ......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קמד ............ מינימאלי ציוד בלא טשקנט לעיר עד ארוך רגלי מסע - ו"ט פרק
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 תשע"ח חילפרשת וי אספקלריא

 השבוע / ישראל אברהם קלאר לפרשתאספקלריא 

 )דבר המו"ל(

 ויט שכמו לסבול

י טוֹ  י ָנֵעָמה ַוֵיט שִּ ב ְוֶאת ָהָארֶ ַוַיְרא ְמֻנָחה כִּ סְ  ְכמוֹ ץ כִּ ילִּ  ְלַמס ֹעֵבד )מט, טו( ֹבל ַוְיהִּ

כיון  אם ראה יששכר מנוחה כי טוב, מדוע היטה שכמו לסבול? יסור לנוח! אלא:

ויט  –הארציות, דוקא לכן  –שראה כמה טובה המנוחה, וכמה נעימה היא הארץ 

 שכמו לסבול עול העבודה!

, זו שאיפה מה עצומה היא הזכות להקריב לפני המלך ה' קרבנות לריח ניחוח

 אגדולה ויוקדת בלב עבדי המלך הנאמנים: "והיו לה' מגישי מנחה"!

יש ! ברוך השם יש מה להקריבהו,  –'וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה' 

הנפש הבהמית החומרית, יש תענוגי ארציות נעימים  –'נפש בהמה' להכות 

זו  כימנעמים אלו? 'ויט שכמו לסבול'! ולמה יוותר על  –להשאיר מאחור! תכף 

  פיסגת החלומות! להיות לה' מגישי מנחה!

 ויהי למס עובד

ון, משל לראובן, שכל אימת שהיה עובר לצד שדהו של שמע –'ויהי למס עובד' 

יל. ראהו עמל ועובד ביגיעה עצומה במלאכת הכפיים המפרכת, כך מבוקר ועד ל

לות ן מעמיס על העגבאחד הימים הבחין שהגיעה עגלה גדולה לשדה, והחל שמעו

 תם. את מאות האלומות שהכין, והאיש יושב העגלה הגיש לו צרור מטבעות תמור

אחר שנסעה העגלה ניגש ראובן אל ידידו בעל השדה, ושאלו בהתעניינות "נו, 

קשה עמלת, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו! כמה השתכרת עבור עבודתך 

ים נתן לי האיש תמורתם". "וכמה היא המרובה?", ושמעון חבירו משיב: "אלף דינר

 משכורתך 'נטו'?" הוסיף והתעניין, ושמעון משיב: "אלף דינר!".

                                                 
במה הוא  –לי )ואנווהו( -האדמו"ר הדברי שמואל מסלונים זי"ע קודם פטירתו, בשבת האחרונה לחייו, אמר: "זה ק א

את דשים, ודש קקשלי, מה הוא עלה לי, מה נתתי עבורו?!" , הוא לא מצא מרגוע לנפשו מהשאלה הזו. כל חייו היו 

וותו" ן חצי "תאין איכליל עבור בוראו, אבל 'יש לו מנה רוצה מאתיים'! הנה עומד הוא בסוף חייו, ועדי כל עצמו נתן

 . הוא נתן גם נתן, אך האם לזו נתינה יקרא?...'לתת משהו' –בידו 
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א ?! הלו"מה אינך מבין –"היתכן?!" השתומם ראובן, "וכי אינך מעלה מס למלך?, 

שמונה מאות וחמישים נוטל אני ללחם ביתי, ומאה וחמישים מעלה אני מס 

שכרך שמש אחוזים הם משכורתך, ומדוע זה אמרת למלך!". "נו, אם כן שמונים וח

 שמעון "סור נא לביתי בערב, וממראה עיניך שם תבין את כוונתי" השיב –אלף?", 

 בקצרה, והמשיך תכף נמרצה בעבודתו. 

 אין לי תענוג יותר גדול בעולמי

בערב הגיע ראובן לביתו של שמעון, מייחל להסבר המובטח. ניגש שמעון 

לתיבה חתומה שהיתה גנוזה תחת מיטתו, פתחה והוציא בהתרגשות מרובה 

מתוכה מכתב הדור במראה מאוד, והגיש לחבירו שיראהו, ראובן פתח את 

 .. המלך". –המכתב, וכה קרא שם: "אליך ידיד נפשי, ָיְקָרה מנחתך בעיני. ממני 

אשר מ"המבין אתה?" שאל שמעון בעל השדה, "אין לי תענוג יותר גדול בעולמי 

ם! רגעים שניגש אני אל המלך, ונותן לפניו את צרור דמי המס הקצובי אותם

י תשלום זה עולה לי בקושי רב עקב דוחק הפרנסה, אך כל זה לא נחשב בעינ

 למאומה כאשר זוכר אני את פני המלך אהובי קורנות משמחה בראותו ריצתי

 ומאמצי לעשות לו נחת רוח!".

 שמאה אחוזים היא משכורתי? איני"כעת מבין אתה מדוע נחשב הדבר בעיני 

עובד בשביל אלו המעות שנשארים בביתי אלו היום באו ומחר הולכים, כל 

 לעשות נחת רוח למלכי האהוב, ורק בדרך אגב גם כדי עבודתי היא אך ורק

ופת הייתי מעלה גם את מעות אלו לק –מתפרנסת משפחתי!... אילו הייתי יכול 

 המס!".

ל 'עובד בשבי "ויהי למס עובד"!קב אבינו ליששכר: זהו השבח היקר שנתן יע

ך! ' שבכהמס'! גם בעת שעוסק בענייני העולם אין מגמתו כי אם עבור ה'מקום לה'

 )תהלים קלב, ה( 
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 זמירות יאמרו

שמגמתם ועצתם בעולם היא  –אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו' 

ו חפצו, וחפצו שבתורת לאכול ולשתות ולשמוח בימי הבלם, כי אם בתורת ה'

עץ היה כויהגה יומם ולילה, ואך מפני מצור הגוף נאלץ לצמצם את תורתו לזמנים, 

הו כל ועלוהיה פריו למא –שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול 

, המס החלק הנוסף שרגילים להחשיבו כטפל –לתרופה )יחזקאל מז, יב(, גם עלהו 

', כי יצליח, הוא משתכר 'נטו –אשר יעשה  כללריק אצלו, ו אינו –שמעלה למלך 

 זהו הרווח העיקרי! –גם מה שמעלה למלך אינו הפסד אצלו 

* 

נותנים הקדושים רוממי  הכי נעימים שלהםל ברוך נעימות יתנו', את הדברים -'לק

חיתוכים עבור מלך חי וקיים  –' זמירות יאמרול חי וקיים -, 'למלך קבי ליוצרם-ד-ש

כמו 'זמירת הכרם'. 'יאמרו' כמו 'את ה' האמרת'[, לחשיבות  –]זמירות  יחשיבו –

קורעים הם  גהיא להם מה שהם מקריבים וקורעים חתיכות מעצמם עבורו יתברך!

את עצמם ו...'תשבחות ישמיעו'! לא זו בלבד שאינם מתאוננים על קושי תפקידם, 

משרתים שנוחה רוח המלך עוד משמיעים הם תשבחות על גודל זכותם להיות מה

 , כי הוא לבדו מרום וקדוש.דהקזתם!-בעבודתם ודם

 okmail.co.il@9797לתגובות: 

  

                                                 
 עפ"י הספה"ק 'דרכי נעם' למו"ר האדמו"ר מסלונים שליט"א. ב
כצאן טבחה )דברי שמואל(. ועל דרך המסופר שהראו לבעש"ט חשיבות היא אצלם להיות  -'ונחשבת כצאן טבחה'  ג

כדי  הקדוש זי"ע מן השמים על אדם אחד שיהיה שותף עמו בחלקו לעולם הבא, ונתברר שהיה מרבה באכילה

פשו, תצא נשבשעת נסיון שירצו להכריחו לשמד וימסור נפשו על קידוש השם, יצטרכו לחתוך הרבה בצוארו עד ש

 און חיקען". "חיקען און חיקען 
זורח? "ונאכל שם מן -מתפללים אנו לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, למה לבבנו שואף ד

יב כל ננו להקרהקרבת הקרבנות משל וביטוי היא לרצו –לרצון"  יגיע דמם על קיר מזבחךהזבחים ומן הפסחים אשר 

ים את הבעל וזבחים? )ש"א טו, כב(, אלא כאשר סומך כולנו, מה מחשיב את הזבחים והפסחים? החפץ לה' בעולות

לים אנו מייח ית לוידו על ראש קרבנו, הרי הוא כאומר: "הן את עצמי באתי להקריב!", ה'חלום' והחזון של בניין הב

 (.בא א, )ויקר מכםומעתירים הוא הציור של הדם הנמצה במלוא הכח על קיר המזבח, 'מזבחך'. אדם כי יקריב 
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פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

זה ישמעאל, ועלהו  –מדרש פליאה: "אשר פריו יתן בעתו 

 (2זה יצחק" ) –לא יבול 

א,  חז"ל דורשים את מזמור א' בשבחו של אברהם אבינו ע"ה )בראשית רבה סא,

 –עתו  מדרש שוחר טוב, ועוד(. ולפי אחת הנוסחאות נדרש כך: "אשר פריו יתן ב

 טורה".אלו בני ק –יעשה יצליח , וכל אשר זה יצחק –, ועלהו לא יבול זה ישמעאל

לבאר את מדרש פליאה ששה מהלכים מדברי המפרשים הובאו בפעם הקודמת 

 זה באופנים שונים. כעת נביא בע"ה שני מהלכים חשובים נוספים.

 : מדבר על גילו של אברהם אבינומהלך ז

 ברהםחידושי הרש"ש: "עלהו" פירושו כמו 'ע"ל' שלו שבשעה שנולד יצחק היה א

אלא חזר  ואף על פי כן לא הזדקן, ,ה( והוא כמנין ע"ל מאה שנה )בראשית כא, בן

ת לנערותו והוליד את יצחק, שלא "יבול" מתפרש כמו "אחרי בלותי" )בראשי

ר בו יח,יב( ]יא"ק: ואילו ישמעאל נולד לפני שהזדקן אברהם כל כך, לכן נאמ

 "בעתו"[.

בה במדבר ר . ראהימטריא מאה""הוקם ע"ל בגבדברי חכמינו: מצאנו וכעין זה 

ו ה אינשקטע ז נדפס בצידוכא )בשינוי לשון(; תנחומא בלק יב ) ]קרח[ פרשה יח,

 .ג( מובא זאת בשם ר' נטרונאי מבעל התנחומא(; ובטור )אורח חיים מו,

* 

 מהלך ח: פריו מתאים בבכור

עלהו" ידי משה ]כך נראה בהבנת דבריו[: "פריו" מתאים בנולד קודם, ו"מהלך ח: 

מתאים בנולד אחר כך, ואינו בא להורות על חשיבותו של זה שנולד קודם ביחס 
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לנולדים אחריו, רק כך מתאים מסיבה אחרת, כי מצאנו שהפרי מקדים את העלים, 

 הפרי ואחר כך העלים.  נופלשהדרך היא שקודם 

 ואחר דברי ה"ידי משה" שמא כל כוונת המדרש כאן היא רק לעניין ההוראה

אים דת מאברהם אבינו לגבי הולדת בנים, ובכל הפסוק, ש"פריו בעתו" מתהנלמ

 .תמיד בבכור

שחשיבותו הכללית אכן פחותה משל יצחק[,  ,]ובמקרה זה היה זה ישמעאל

ו"עלהו" מתאים בשאר הבנים, ו"כל אשר יעשה" מתאים בבני הזקונים שהם 

ר"י ו; ואבן עזרא ג "תוספת הצלחה" )על פי: בראשית רבה ]חיי שרה[ פרשה סא,

 (.כפי שכבר הוזכר במאמר אחריעבץ כאן, ו

 על שום מה? –פריו מתאים בבכור 

 מה ש"פריו" מתאים בבכור דוקא ניתן לפרש בכמה דרכים: 

 .עלים, שהפרי נופל לפני שנופלים הכדברי ה"ידי משה" שפרי מקדים בנפילה א.

לפני העלים, והוא עץ מצאנו עץ ש'פריו קודם לעליו', שהפרי נמצא בעץ  ב.

האתרוג, ומתאים בו "עץ שתול על פלגי מים" שהרי הוא 'גדל על כל מים'. וראה 

 . ההערה

                                                 
, "עץ שתול על פלגי מים" הכוונה לעץ אתרוגים, שהוא עץ שצריך שיהיו לו מים [בדומה לדברי ה"ידי משה"אולי ] ה

 ריבוי מיםשילנות א "גדל על כל מים"( ]לעומת שאר הא רבים כדי שגידולו יצליח, ואין דיו במי הגשמים )סוכה לה,

'והיה'(  , ד"הו )תפלה למשה, מאמר ב, חלק ביותר מדי כלל אינו טוב עבורם, וכפי שהקשו המאירי ור"מ אלמושננ

עץ שתול כוהיה 'על המזמור, וכדברי ר"מ אלמושננו הביא ר"י יעבץ על אבות )ג,ו( בשם 'אחד מגדולי הדור', מהו 

ו עץ זה פריה[. ועל פלגי מים' הרי ריבוי מים אינו טוב לעץ, עיי"ש תירוציהם, וראה מאירי על המזמור שנשמר מז

עיי"ש(  תרוג"קודם לעליו, כמבואר בתוספות )שבת פח,א, שכתבו התוספות שם ש"תפוח" הכוונה ל"א 'נמצא באילן'

ירות ין הפשבאתרוג העלים של שנה שעברה נושרים כשעדיין קיים הפרי משנה קודמת וכשגדלים עלים חדשים עדי

מלים "ל שהדם העלים, וכנקיימים על העץ, ולכן ישמעאל שנולד קודם נמשל לפרי האתרוג שהוא נמצא באילן קו

 "פריו" ו"עלהו" לפי דרשא זו אינה מתייחסת כלל לחשיבות הפרי ביחס לעלה רק לקדימתו. 

חלק  רופא,]ואף 'ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח' מתאים באתרוג, ראה בספר 'מעשה טוביה' )ר"ט כ"ץ ה

ו' בלי , מעצו וכביפיו ימות השנה ועלהו לא יבול ועומד'פרדס רימונים', אות ו(: "אתרוג וכו', כך עצו מושלם, חי כל 

 חתיכה מן יחתך ספק ברא מזכי אבא, על כן יאמרו המושלים וכו' התפוח אינו נופל רחוק מן העץ, ולענ"ד וכו' אם

ם יש . אמנהעץ ויעשו ממנו בישול יחזיק הגוף למצוא תרופה לנפשו בזה", וכן ראה שם שהוא רפואה לכל חולי

 לשונו אם גם כלל פירות הדר )ציטרו"ס(.[להסתפק ב

ויתכן להוסיף שבא לומר שאצל אברהם למרות שמצאנו שישמעאל הקדים להיוולד אין זה מורה כלל על חשיבותו 

ביחס ליצחק, אלא היא "הקדמה שאינה אמיתית", ובדומה להקדמת פרי האתרוג לעלי האתרוג שהיא "הקדמה 

רוג הפרי אינו מקדים את העלים, שהרי הוא רק פרי של השנה שעברה, שאינה אמיתית", שהאמת היא שגם באת

היתה 'ניכרת' אמת זו שגם עץ האתרוג נותן את פריו רק בעתו כמו שאר הפירות בלא  – "אשר פריו יתן בעתו"וזה 

ם אם גם העלים לא היו נושרים עד עת נפילת הפירות, שאז הרי ג – "ועלהו לא יבול"להקדים את העלים, אילו 

גם קדימתו של ישמעאל  –מסיבה אחרת  –באתרוג לעולם לא היינו חושבים שמקדים פרי האתרוג לעלהו, כך 
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מקנה  הבכורה עצם מעלתעצם חשיבות הבכור ביחס לשאר הבנים מבחינה ג. 

 .את התואר "פרי" כל "בכור"ל

ם הנולדים בנעורי האב הם חזקים יותר לעומת שאר הבנים, לכן ה םהבני ד.

ה יפן עיימשולים לפרי שהוא חזק ביחס לעלה שדרכו ליפול מפני חולשת עמידתו )

 (.תואר

 

  

                                                                                                                                                                                
בלידה אינה מורה על חשיבותו ביחס ליצחק ]וכך אפשר לומר גם לגבי קין והבל. ואולי זו כוונת הגמרא בשבת שם 

לבאר שהכוונה שהם אמנם הקדימו  שבני ישראל בהקדמת נעשה לנשמע דומים להקדמת פרי האתרוג לעלה, שיש

פיהם לאזנם אבל זה לא נבע מהיותם "עמא פזיזא", אלא גם זו "הקדמה שאינה אמיתית", כי באמת כך הוא הסדר 

 הנכון שהיה ראוי שיהיה ולא הקדימו את המאוחר[.
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 שמע בענין אמירת 'ברוך שם' בתוך סדר קריאת 

יָדה לָ  ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָבָניו ַוֹיאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאגִּ ְקרָ ֵאת אֲ  ֶכםַויִּ  )מט, א( כו'א ֶאְתֶכם ֶשר יִּ

 ,ץבקש לגלות להם הק ,כשקרא יעקב לבניואומרת: בפסחים )נו, א( הגמ'  א[

שמע "ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמא יש בכם שאינו הגון. פתחו כולם ואמרו 

 ".ם ועדישראל ה' אלהינו ה' אחד". פתח הזקן ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעול

. יעקב היכי ניעביד? נימריה, לא אמריה משה. לא נימריה, הא אמריהו שם: ואמר

נ"ל ( את דברי הגמ' הסא 'יאו"ח ס)הטור )וכך מביא  תקנו לומר אותו בחשאי

 בטעם אמירת 'ברוך שם' הגם שאינו מן הפרשה(.

 .מהו הפשרה לאומרו בחשאי, הרי משה לא אמרו גם בחשאי (א)וראוי להבין 

 משנ"ב )סא, ל( שזה היכר שאינו מהפרשה הכתובה בתורה(.כותב ה)ו

הרי משה היה אחרי יעקב. והיינו אחרי  ,מה הכונה ש"משה לא אמרו" )ב(

שמבואר בחז"ל שמה ש"יעקב אמרו" זהו סיבה שגם אנחנו נאמר כן, א"כ בשלמא 

אז היה מובן שמחד גיסא משה לא אמרו אבל יעקב  ,אילו משה היה קודם ליעקב

היה אחרי יעקב וזה סיבה בשבילנו לאומרו, מדוע באמת הוא אמרו. אבל מאחר ש

 .ולא אמרו

 שבח של מלאכים שהורידה משה לישראל

"ע והנה ביום הכפורים נוהגים אנו לומר "ברוך שם" בקול רם כמש"כ בשו [ב

  והטעם "כי אנו כמלאכים". ,)תריט, ב(

 ו".מה זה טעם לדברי חז"ל שאמרו שיש חיסרון מצד ש"משה לא אמר ,ולא מובן

ונוהגין באשכנז לומר  ,והפרישה )שם( מציין לדברי הטור )סי' תריט( שכותב וז"ל

מלכותו לעולם ועד בקול רם". וסמך לדבר במדרש )דב"ר ב, לו( "ברוך שם כבוד 

                                                 
 וראה במהרש"א בפסחים )ח"א נו, א( ובנפש החיים )ג, יד( מש"כ לבאר במה ש"משה לא אמרו". ו
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כשעלה משה לרקיע שמע מלאכי השרת שהיו מקלסין להקב"ה "ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד" והורידו לישראל. ]ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא?[ 

ונתנו למה הדבר דומה? לאדם שגנב הורמין פי' חפץ נאה מתוך פלטרין של מלך, 

לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בו אלא בצנעה בתוך ביתך. לכן כל השנה אומרים 

 אותו בלחש וביוה"כ אומרים אותו בפרהסיא לפי שאנו ]נקיים[ כמלאכים עכ"ד.

. והיינו מדוע מה ש"משה לא אמרו" זה לא זוצ"ב איך שני הטעמים הולמים יחד

של מבואר שזה שבח  חיסרון ביוה"כ לאומרו בקול. ומדוע יעקב אמרו אם

שגם יעקב לא אמרו רק  ,ל )סו, א ד"ה שלא( מבואר"ביהב)והאמת ש ?מלאכים

קודם פטירתו ולא קודם לכן. וא"כ בהכרח מבואר שאז הגיע יעקב לידי דרגה 

 מסויימת(.

 שני הטעמים עולים לקנה אחד

שמה שכתב הטור ש"משה לא אמרו" אין  ,וראה במג"א )תריט, ח( שמבארג( 

 ם. שלא אמרו כלל, אלא הכונה שלא כתבה בתורה להצניעה מפני המלאכי הכונה

 .זה דבר אחד ,והטעם מצד שזה שבח המלאכים ,ולפי"ז הטעם ש"משה לא אמרו"

וך למה צריכים אנו לטעם אמירת "בר ,אולם עדיין מקשה הפמ"ג )מ"ז סא, ה(

ואמרו לא סגי במה שמשה הורידה לישראל למה שם" בגלל ש"יעקב אמרו", ו

 בחשאי.

הגם שמשה רבנו  ,שבלא הטעם שיעקב אמרו ,אולם לכאורה הישוב פשוט

 הורידה לנו, מ"מ לא היינו יודעים שאמירת "ברוך שם" שייכת בתוך פרשת

 "קריאת שמע".

מהו החיסרון ש"משה לא  ,שהרי הצל"ח )פסחים נו, א ד"ה נאמרוהו( מעיר

ם, וכי יעקב גרע מכל מחברי והרי יש לנו הרבה פיוטים שאנו אומרי ,אמרו"

                                                 
באמת מפשטות דברי הילקו"ש )רמז תתלד( משתמע ששני הטעמים המה טעמים נפרדים. אולם מדברי הטור  ז

 שהביא את שני הטעמים משתמע ששני הטעמים עולים לקנה אחד.



 

 

 

 יד 'עמ -אספקלריא 

 

שאנו מפסיקים בין אמירת "שמע" מצד שהקפידא  ,ומבאר .חהפיוטים הללו

  לאמירת "ואהבת".

 ברוך"על מה שאומרים בתפילת יום כפור קטן  ,]ועפ"ז כותב הצל"ח לימוד זכות

 אך מאחר שלא ,שם" בקול רם, וקצת קראו עליהם תגר שהרי "משה לא אמרו"

 ראשון אין בזה קפידא כלל[.אומרים רק פסוק 

וממילא מובן מאוד שצריכים אנו לנימוק ש"יעקב אמרו" את ה"ברוך שם" בתור 

זה הוספה לאמירת "שמע  'ברוך שם'שזה מלמדנו ש ,ענייה ל"שמע ישראל"

 .טישראל"

 רמ"ח תיבות כולל את ה'ברוך שם' 

יבות, רמ"ח תשמביא שיש ב"קריאת שמע" , וגדולה מזו מוצאים בטור )סי' סא(ד( 

 והמנין של רמ"ח כולל את "ברוך שם". כמו שכותב הרמב"ן )ברכות יא, ב(

' ו( בידינו מדרש אגדה )תנחומא קדושים סי ,שתלמידי צרפתים מקשים ואומרים

 ?!"טוכשמנו אינן אלא רל ,שיש בקריאת שמע רמ"ח תיבות כנגד איבריו של אדם

 מלך נאמן" משלימין אותם אלא ש"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ו"אל

 לרמ"ח תיבות עכ"ד. 

 נחשב ממש כחלק מה"קריאת שמע". ,וזה בודאי מוכיח שאמירת "ברוך שם"

יא רכה הבועוד כיון דלאו לצורך  ,וז"ל 'ל מלך נאמן-אעל 'וע"ע בטור )שם( שדן 

לא ו, והאי תוספת לא יעקב אמרו "של תוספת בק"אלא לאשלומי רמ"ח תיבות הו

לכותו ממשה אמרו, וא"כ אנן היכי אמרינן ליה. השתא "ברוך שם כבוד בניו ולא 

א ה אמרינן ליה ואע"ג דאמריה יעקב ל"לעולם ועד" אי לאו דאמריה יעקב ל

ולא  אמרינן ליה אלא בחשאי, ואנן ניקום ונימא מדעתן מידי דלא אמריה יעקב

 משה כו' עכ"ד.

                                                 
והנה לפי"ד המג"א )שהובא בפנים( לק"מ כי מה ש"משה לא אמרו" הכונה שיש חיסרון מצד שבח המלאכים. וכך  ח

 הצל"ח לגבי יוכ"פ קטן ודו"ק.   גם מבואר ממש"כ 
בהג' חכמת שלמה )או"ח סי' סא( תמה על דברי הצל"ח שמנ"ל שיעקב אמרו בין הפרשיות. ולכאורה הכונה  ט

ספרי בפשוטה שמיעקב אנו לומדים ש"ברוך שם" זה פירוש והשלמה ל"שמע ישראל" )וכמש"נ בס"ד באר היטב 

 הפסק.אהל אבות מאמר ע(, וממילא אין בזה לתא של 
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 ות חלק מהק"ש.מורה שזה יכול להי ,הרי להדיא שמה ש"יעקב אמרו"

א הו ,נמצא ששני הטעמים של הטור עולים לקנה אחד. השבח של "ברוך שם"ה( 

 שבח של מלאכים שהורידה משה לישראל, וגם משה אמרו רק בחשאי ולא כתבה

 ,ומפני שזהו שבח של המלאכים. ומ"מ למדים אנו מיעקב אבינ ,מפורש בתורה

ק כחל ,מוסיפים אנו הוספה זו ש"ברוך שם" זה המשך ועניה ל"שמע ישראל", ולכן

 מקריאת שמע וקבלת עול מלכות שמים.

 בנין האומה הישראלית –* מאמרים נוספים תמצא בספרי החדש "אהל אבות" 

 .)מאמרים בחומש בראשית(, הרואה אור בימים אלו

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

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

 באר צבי

 יוסף והבור

ְשטְ  יֶהם ַוֹיאְמרּו לּו יִּ י ֵמת ֲאבִּ ְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף כִּ  , טו(וגו'. )נ ֵסףּו יוֹ ֵמנַויִּ

ו איתא במדרש תנחומא )סי' י"ז(, מה ראו עתה שפחדו, אלא שראו בעת שחזר

ברך ושהשליכוהו אחיו בתוכו, מקבורת אביהם, שהלך יוסף לברך על אותו הבור 

ס נעליו כמו שחייב אדם לברך על מקום שנעשה לו נס 'ברוך המקום שעשה לי 

כ"כ וגו'. ובמקום הזה'. וכיון שראו כן אמרו עכשיו שמת אבינו 'לו ישטמנו יוסף' 

בו,  בבעל הטורים וז"ל: כשחזרו מלקבור אביהם עבר יוסף על הבור שהשליכוהו

ה שה לי נס במקום הזה. אמרו עדיין הוא זוכר בלבו מובירך בדרך ברוך שע

 שעשינו לו.

 מדוע בירך רק בחזירתו

כתב וובספר פרדס יוסף כאן ביאר מדוע בירך יוסף רק בחזירתו ולא בהליכתו, 

ר ן לומשזה לא משום שהיה לו אז פטור של אונן, מאחר והלכו מהלך רב, ]וכן אי

פי הא אפשר לקיים שניהם[, אלא שלמשום דהיה לו פטור של 'עוסק במצוה', ד

 בדרך המבואר בס' מעבר יבוק דאין לחזור באותה הדרך, י"ל שבהליכתם לא הלכו

שום שהיה הבור. אלא שעדיין קשה דאם בירך כדין מה מקום היה לאחיו לפחד מ

ל עשבירך. וע"כ מסיק הפרדס יוסף, שבאמת גם בהליכתם הלכו ליד הבור, כי 

 בירך שיחזרו באותה דרך, וממילא י"ל דבאמת יוסף כבר מקצת מהדרך אין קפידא

ולם ין, אליד הבור בהליכתם, ואז עדיין לא פחדו כי הרי היה מחוייב לברך מן הד

ללא  באמת בחזירתם, כיון דעדיין לא עברו ל' יום אין חיוב לברך שוב, וע"כ בירך

אינו אע"פ ששם ומלכות, שאמר רק "ברוך שעשה לי נס" וכו', ומכך שראו שמברך 

וב, ין חימחוייב, ע"כ פחדו שזוכר מה שעשו לו. עכ"ד. והיינו, שאם מברך גם כשא

  רונו.זה מורה על כך שהוא מעוניין מה שיותר לזכור את הדבר, ושלא ימוש מזכ
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אולם דבריו מוקשים, דמפשטות לשון המדרש משמע שרק בחזירתם עברו ליד 

]מלבד הדוחק שבעצמו הרגיש,  הבור, ומנין לחדש שעברו שם גם בהליכתם.

 שמקצת מן הדרך הלכו באותו מקום, ושבחזרה בירך בלא שם ומלכות[.

ר"ר ה( הביא בזה מה ששמע 324ובספר "מאיר עיני ישראל" )על הח"ח, ח"א עמ' 

ק חילו מרדכי פריזל ז"ל, ]לאחר שהביא כדברים הנ"ל אולם לא בשם אומרם[, דיש

ש יעולם ברך רק פעם ראשונה, לבין נס דרבים דלבין נס שנעשה ליחיד שאז חייב ל

חובה לברך. וממילא האחים חשבו דההצלה שהיתה ליוסף מוגדרת כנס פרטי 

סף לם יודיחיד, וע"כ אין לו לחזור ולברך, וע"כ כשראו שחוזר ומברך, פחדו. או

שבה אבל "אלוקים ח -כנס דיחיד,  -עונה להם על זה, "אתם חשבתם עלי רעה" 

 לא גםן עשה כיום הזה להחיות עם רב", והיינו שזה נס דרבים, וממילטובה למע

 מה שבירכתי בשנית בדרך חזרה, היתה זו חובה ולא רשות. עכ"ד. 

ר מבואאמנם לכאורה גם בנס דרבים לא שייך חיוב ברכה אלא רק לאחר ל' יום, כ

יום.  ל'וך באו"ח סי' רי"ח ס"ג, וא"כ שוב לא הועיל בתירוצו כלום, דהכא חזרו בת

וסף ואולם יש אומרים שאכן עברו ל' יום עד שחזרו, ודלא כמו שנקט הפרדס י

ירך הנ"ל, ולפי"ז א"ש. אך עדיין קשה כהנ"ל שמפשטות דברי המדרש מבואר שב

 רק בחזירתו.

 איך יתכן שעברו על יד הבור

שיה ואולם נראה בעהשי"ת ליישב באופן אחר, דהנה לכאורה יש להקשות כאן קו

א על בדותן שהי הבור היהאותו הבור, והלא כלל שעברו ליד איך יתכן ד עצומה,

 יוסף )וכמבואר בסוטה יג: וכן במד"ר, דהטעם שקברו את ששם מכרוהו, יד שכם,

ך בשכם, כי משם גנבוהו ומכרוהו(. ושכם הרי נמצאת במרחק של לפחות כמהל

צרים העולים ממיום צפונית מחברון, ואילו מיד לאחר קבורת יעקב הלכו עם כל 

יד ברו ל, וא"כ איך יתכן שבכברת הדרך שבין מצרים לחברון עחזרה לכיוון מצרים

 בהליכתםגם שבירך הנ"ל שפירש ה"פרדס יוסף"  מה . ]וביותר קשה לפיהבור

 לחברון, ושוב חזרו ליד הבור גם בחזירתם[. וצ"ע.
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הנ"ל  והנני להציע בזה, שמכח שאלה זו באמת יתכן ליישב את כל השאלות

רכו בחדא מחתא, דבאמת מובן שבהליכתו לא יכל לברך, כי בהליכתם, בעת שהוצ

זור להזדרז בקבורתו של יעקב, לא היה שייך שיעברו כלל ליד הבור שהיה באי

ד עהגיע אחר, וכנ"ל, ואולם בחזירתם, הובילם יוסף במיוחד בדרך עקלתון בכדי ל

ובן נס במקום הזה, וממילא מלאותו הבור כדי שיוכל לברך שם ברוך שעשה לי 

אך  מאוד שפחדו, כי אע"פ שאכן אמנם כשמגיע לאותו מקום יש לו חיוב ברכה,

ד עד מ"מ זה לא היה כלל הדרך שעליהם ללכת בה, ואין חיוב ללכת באופן מיוח

ם לאותו מקום ועוד עם כל הפמליא, וע"כ סברו שכל מטרתו בזה הוא להראות

 ושפיר פחדו.  שזוכר היטב את מה שעוללו לו,

ונראה שזה מדוייק גם בלשון התנחומא שכתב שבעת שחזרו מקבורת אביהם 

כדי ב"ראו שהלך יוסף לברך על אותו הבור" וכו', והיינו שהלך בדרך מיוחדת 

ך", להגיע עד לאותו הבור. ]ואולי זהו גם כוונת בעה"ט להגירסה שכתב "בדר

 . ויל"ע[. והיינו שעשה להם דרך מיוחדת בכדי שיוכל לברך

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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 אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ל"מו ישראל קלויזנר, הרבהירושלמי /  תלמוד

 )ברוקלין(ומועדים  ת"עה 'ירושלים שמחת' ילקוט

 גייסא אתי מגייסתיה והוא מגייס ליה –גד גדוד יגודנו 

 )מט, יט(ָעֵקב  ָיֻגד ְוהּוא ְיגּוֶדּנּו ְגדּוד ָגד

 בירושלמי פרק שמיני דכתובות הלכה י' אמרינן:

א[ ] ס ליההוא מגייגייסא אתי מגייסתיה ו)מפרשינן לקרא הכי:(  ְיגּוֶדּנּו ְגדּוד ָגד

 ָעֵקב, ָיֻגד ו, הּואלול אותכשיבואו גדודים לארצו לגדור ולש ְיגּוֶדּנּו ְגדּוד )והכי פי', ָגד

ברו אותן. ומייתי לי' הכא לומר שגד עושה מלחמתו בחכמה שיסלסוף הוא ישלול 

 הגדודים לשללו ואינן רואין סופן, ועי"כ הוא שולל אותן(.

 ]א[

 אם בא אויב להלחם בך תעביר את המלחמה לארצו ותלחם בשטחו

 גודנו",דוד ימציין על הך ירושלמי "עי' רמב"ן פ' ויחי על פסוק גד ג ירושלים בציון

מיד נו תשם: "והנכון שיהי' כמו לעלות לעם יגודנו יאמר כי גד יגוד וז"ל הרמב"ן

ליו עגבר שיהיו מלחמות רבות ופשט גדוד עליו בארצו והוא יגוד אותו על עקיבו שית

 ליהםוירדוף אותו והם ישובו על עקב בשתם שבח אותם בגבורה ונצוח כל הבאים ע

 ארץ לביא שכן בעבור שירשלמלחמה וזה כענין ברכת משה רבינו ברוך מרחיב גד כ

מואב ון ורחבת ידים וגדולה מאוד והיא בעבר הירדן היו באים עליהם תמיד גדודי עמ

א לם לשכניו הרעים התובעים בנחלה ופושטים עליהם והוא כלביא שכן על טרפו מקו

ד טה גיירא ומהמונם לא יחת וזה פירוש נאה למדתיו מן הירושלמי שאמרו במס' סו

 ולגייס חיל ייסא אתי מגיסתא והוא מגייס לה לומר כי הגייס יבא לאסוףגדוד יגודנו ג

 עליו והוא יגוד עליהם ויביא גדודיו בארצם כו' עיי"ש.

שג"כ מציין מה שמפרש הרמב"ן כאן את הירושלמי, וז"ל:  שמאי אמריועי' בס' 

רצם. לומר כי הגייס יבא לאסוף חייל ולגייס עליו, והוא נגיד עליהם, ויבא גדוד בא

היינו שהרמב"ן מפרש: אם בא אויב להלחם בך, תעביר את המלחמה לארצו ותלחם 
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בשטחו, וזהו כמו שמפרש בעל הטורים, כי תצא למלחמה על אויבך )דברים כא:( צא 

 אליהם ואל תניחם לבא עליך, פן ישחיתו את הארץ.

* 

סְ  ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ָהָאָטד ֹגֶרן ַעד ַוָיֹבאּו ְספֵ  םָש  ְפדּוַויִּ  )נ, י(  ְמֹאד ָכֵבדוְ  ָגדֹול דמִּ

 בירושלמי פרק ראשון שבסוטה הלכה י' אמרינן:

)וכי עושים גורן  וכי יש גורן לאטד)ונשאלת השאלה:(  ָהָאָטד ֹגֶרן ַעד כתיב ַוָיֹבאּו

 ָאָטדאמר רבי שמואל בר נחמן חיזרנו בכל המקרא ולא מצינו משום ששמו לקוצים(. 

אלא )שאילו הי' מקום ששמו ָאָטד היינו מפרשים גורן הסמוך למקום ששמו אטד(, 

]א[ )בשעה שנכנסו ישראל היה  מהו ָאָטד, אלו הכנענים שהיו ראויין לידוש באטד

י ֶאת ראוי שימותו במיתות משונות, כדכתיב בספר שופטים:  ְבַשְרֶכם ֶאת קֹוֵצי ְוַדְשתִּ

ים ְדָבר ְוֶאת ַהַבְרֳקנִּ י ובאי זו זכות ניצולו, בזכות '( ַהמִּ ֶאת ַוַיְרא יֹוֵשב ָהָאֶרץ ַהְכַנֲענִּ

(, ומה חסד )שעמד להם ההספד כגורן הזה העשוי לקיום בני אדם 'ְבֹגֶרן ָהָאָטדָהֵאֶבל 

)כלומר שכל חזקם נאבד מהם, שהאזור  עשו עמו, רבי אלעזר אמר איזוריהם התירו

כמו 'ויראו ַוַיְרא יֹוֵשב נא כגבר חלציך'. דריש לשון ' על שם החוזק הוא, כדכתיב 'אזר

רבי שמעון בן לקיש כל העדה כי גוע אהרן' ודרש"י אל תקרי 'ויראו' אלא 'וייראו'(. 

שראו זה את זה  ַוַיְרא)יצאו כאבלים חלוצי כתף. דריש  אמר קישרי כתפיהן התירו

אמר רבי יודן בר שעמדו מפניו(.  ביֹוֵש )דריש לשון  רבנן אמרין זקפו קומתןערומים(. 

ֵאֶבל ָכֵבד ֶזה ואמרו ' משמע שהראו באצבע( ֶזה'ֵאֶבל ָכֵבד )דלשון  שלום הראו באצבע

ם ְצָריִּ ומה אם אילו שלא )וקאמר דלהכי נכתב דבר זה בתורה לדרוש ממנו ק"ו:(  ְלמִּ

ין חסד עשו חסד לא בידיהן ולא ברגליהן ראו מה פרע להן הקב"ה, ישראל שהן עוש

 בידיהן וברגליהן עם גדוליהן ועם קטניהן על אחת כמה וכמה.
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 ]א[

 מדבר האטד דירושלמי סנהדרין הוא בחו"ל וכאן הכונה על ארץ כנען

ליך עקבל מציין לדברי הירושלמי בסנהדרין )פ"א ה"י( "אם אין את מ בגליוני הש"ס

ו"ל, האטד דשם הוא בחצא לך למדבר האטד כו'" וכותב דאינו ענין לכאן, דמדבר 

 וכאן הכונה על ארץ כנען.

* 

 מה גדול שכרו של מצוה אחת כפשוטה

ול דנמצאנו למדים מהך ירושלמי מה גד ,שליט"א הדגיש יעקב חיים סופרהג"ר 

 שכרו של מצוה אחת כפשוטה, למרות כי מדובר בכנענים גויים, ומסתבר שהיו

אבל עסוקים בעבירות כהרגלם, ובסך הכל הצביעו על מיטת יעקב לכבודו ואמרו "

ל ת כבכל זא ,כבד זה". ואולי בעצם רוב הכנענים היו מפוזרים ולא כולם היו שם

ר על דרך שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם "לא אשחית בעבו ,שכר הכנענים קבלו

ל ק ,ויש בכוחו להשפיע טובה על אחרים ,שכר המצוה כל כך גדולשהרי  ,העשרה"

 א.וחומר אנו בני ה' יתברך שמצווים על המצוות כמה שכר מגיע לנו לעולם הב

* 

המאמר בשבוע זו מוקדש לקראת הגאולה והשחרור לפנות ערב ביום המסוגל 

רדכי "זאת חנוכה" של ידיד כל בית ישראל איש האמונה והבטחון מוה"ר שלום מ

ות בן רבקה הלוי רובאשקין שיחי' אשר זכה שעל ידו ירד לעולם שפע של אחד

ה וב להגאולואורות של חיזוק ואמונה ונתקדש שם שמים ברבים. כן נזכה בקר

ועה" ך וקרב קץ היש"חשוף זרוע קדשהשלימה והאמיתית כבקשתינו בימי שמונה: 

 אמן ואמן.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 אניית המוסר בים התאוה

ֹית ְוַיְרכָ  ְשֹכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאנִּ ים יִּ  ג()מט, י יֹדןַעל צִּ  תוֹ ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַימִּ

עת מאת חזונו הטמיר והתדיר של בער'ל אוליסקובצ'ר. עוד  ההים הגדול היוו

יו ההיותו עולל המתגולל בעריסתו, כל אימת שאך היה שומע את המילה 'ים', 

 הפסידלאזניו מזדקרות כבאחת, כל גוו כנדרך היה, והיה מתאמץ בכל מאודו שלא 

כל  אף בדל מילה מהשיחה העוסקת במושא חלומותיו. אך מאליו מובן הדבר שאת

יחו על ש שנות ילדותו ונעוריו ליווה חלום ערטילאי זה להפליג בלב ים, בהשליכו

 . בכלושיגו, כאשר אף שיחותיו ומשחקיו נסבו כמערבולת סביב הים וכל אשר בו

ד הזדמנות ומשחק, גילם הוא את דמות רב החובל, או למצער מלח פשוט ובלב

 ל אשרדייג, ובכל משב רוח ק שבים יפליג הוא, תחפושותיו בפורים היו לכמעין

יח את ר נשב אל עבר פניו בעיירתו הקטנה אי שם במרכז פולין, היה מנסה לדמיין

 רוח הים, זה הרחוק ממנו מאות קילומטרים, ועליו שמע רק בסיפורים.

 של ומעת עמדו על דעתו, ובפרט בהחילו להיות איש לעצמו, החלו חזיונותי

ניקה ע המציאות. אמנם עבודתו כסנדלר לא העבער'ל לרקום עור וגידים על קרק

 ות שללו את האפשרות הממונית להפליג ללב ים, אולם מנגד עיניו המרחיקות רא

כך (, ול' )משלי יג, יאוקבץ על יד ירבהבערל, לא נעלמו דברי החכם מכל שקבע '

 אסף וקיבץ פרוטה לפרוטה, זלוטי אל זלוטי, אל עבר הסכום הנכסף.

 וגר אתנו אם חלפו, מליוני קוב של מים זרמו בוויסלה, ובער'ל עודימים עברו, שני

ך', זלוטיאותיו ל'כספת' בדמות מחפורת קטנה מתחת למיטתו. אך 'קץ שם לחוש

לגה וביום מן הימים הוברר לבער'ל המאושר, כי בידיו הסכום אשר די בו להפ

 הלוך ושוב אל מעבר לים בספינת מטיילים.

 אותם ימים, הוא התהלך בצעדי ריקוד כיאות לאדםלא היה מאושר מבער'ל ב

שהגשים חלום בן עשרות שנים, כאשר בליבו הוא תוהה 'כמה אנשים זוכים 

 להגשים חלומות?!'.
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 נמעט להלאות בדברים, אם כי לא נוכל לפסוח על התיאור הנרגש של בער'ל

ופף נהעומד דומע למעל לכבש הספינה, כשבידו אחת צרורו הדל, ובידו השניה מ

ו. הוא לשלום לבני משפחתו אשר ליווהו ביומו הגדול ובדרכו להגשמת משאלת

הוא  עוד טרם ויסתגל בער'ל למציאות הים אותו פגש לראשונה בחייו, וכבר חש

ן את טלטולי הגלים המרקידים את הספינה כקמח בכברה, אחר שזו הרימה עוג

 והפליגה אל עבר לב ים.

שם  ביל במהירות את בער'ל אל תאו הדחוק אימלח גברתן וקצר רוח התפנה להו

המלח  בבטן האניה, אותו הורה לו לחלוק עם יהודי פולני נוסף, אברימ'ל שמו.

ידם הסתלק עד מהרה, והותיר את בער'ל ואברימ'ל זה בחברתו של זה, כשהם מצ

איש  לחצו את ידיהם וערכו היכרות חפוזה. אחר תום ההיכרות הקצרה, נפנו הם

וך זה, תקיו ולפקלאותיו. אברימ'ל הוציא מתרמילו כריך דק ואכלו בחפאיש לעיסו

שהוא מהמהם שמיד לאחר מכן פונה הוא לנום, אחר כל תלאות הדרך לנמל 

 המוצא. בער'ל מנגד, דומה היה כמי שלפניו כל הזמן שבעולם. הוא הוציא

יה המתרמילו הנפוח כל מיני אלמנטים שונים ומשונים שהמכונה המשותף שלהם 

העובדה שעד מהרה הפך החדר לכמעין נגריה מושלמת. אברימ'ל בראותו את 

ר'ל התצוגה המוזרה, לא אזר בנפשו, פנה אל בערל ותמה 'וזאת למה לך?'. בע

 וואס טוט אירהביט בו כמשתומם, 'איך אתה הולך להסתדר בתא?! אה?!'. '

ם, שתומה!'. בערל מה כוונתך רב'ה?!' תמה אברימל, 'אני כבר מסודר בתא מיינען?

ו שדעת 'והיכן יניח את כל חפציו מר, כלום על הרצפה?!'. אברימל הביט בו כמי

ל אנתבלעה עליו, הוא הצביע על המסמרים הבודדים שהיו נעוצים בקיר התא, 

גה הרעוע שעמד בצד, ואל החלל אשר מתחת למיטה, והפטיר 'בשביל הפל אהכיס

 של שבועיים די בכך!'.

עקר זה, בדעתו הייתה להפוך את  חמאבד את הטעם בוויכו בער'ל חש שהוא

התא למקום נעים ונוח, עם מדפים מסודרים, שולחן קטן, ואף וילון קטן המאפיל 

על הצוהר המכה באורו לעת צהרים על עיניהם וראשיהם. הוא הרהר בליבו, שלו 

ודאי היה יודע אברימ'ל היאך יראה התא לאחר טיפולו המסור בידיו המומחיות, 
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, ופנה בשאלה אל חהוא שהיה משנה את דעתו. מכל מקום קטע הוא את הוויכו

רעהו 'ומה בדעתו של כבודו לעשות בזמן הקרוב, אחר קומו משנתו העריבה?'. 

'מלבד ללמוד ולהתפלל, כמובן' השיב אברימ'ל, 'בדעתי לנצל את ההפלגה להשיב 

במראה הים המשובב,  , לצפותהנוח על סיפון האניי אאת נפשי בישיבה בכיס

לשמוע את קולם משיב הנפש של הגלים, להריח את ניחוחם המרפא ומרפה, 

הצלול אותו נושאת עמה רוח הים'. לעומתו  רולנשום עמוק אל קרבי את האווי

הרהר בליבו בער'ל, שאיננו מבין מדוע ידידו איננו רוצה חופשה מושלמת, כאשר 

אף במעט הזמן בו הוא שוהה בתא  מושלמת היא, אלא הלא רק בסיפון האניי

 הצר.

 שיחתם תמה בזאת, כאשר אכן את הימים הבאים העביר כל אחד על פי דרכו,

 זה במנוחתו על גב הסיפון, וזה בעבודתו המאומצת בבניית צרכי התא.

ה, ואז זה ארע. אחר פרק זמן בו נמשכה ההפלגה, הגיע אברימ'ל לחדר במרוצ

ם רה: 'השלמתי את שכלול התא, ראה כמה נאיכשבער'ל שכנו מקדם אותו בבשו

נוכי אמעשי ידי, הלא היה כדאי כל הטורח'. 'הקשב' ענה כנגדו אברימ'ל, 'גם 

 'ההפלגה הסתיימה, הגענו'... -בשורה בפי' 

 הבער'ל אשר בקרבנו...

ך ר, אשל בערל אוליסקובצ' ורשות בידי הקורא שורות אלו לנוד בראשו לטיפשות

יננו או, כי מעט טרם יעשה זאת, יפשפש נא בקרביו הוא, אם בקשתי שטוחה בפני

 ק זמןדומה אף הוא לאותו בער'ל תם זה. והלא כולנו שוהים כאן עלי אדמות פר

ושים ומה ע -מוגבל ביותר בו עלינו להשיג מטרה מוגדרת מאד, את חיי העוה"ב 

ילה כשר אנחנו אם לא לרפד את תאנו הזמניים בעוה"ז?! האיננו כאותו כסיל, א

א את הזמן היקר עליו שילם בדמים כה מרובים, בעבודה מאומצת שממנה אף ל

השיג לואף אנחנו מבלים את כל חיינו בריצה בחיפוש וביגיעה  -הספיק ליהנות 

יק את שאיפותינו הגשמיות, עד שלבסוף אנו עוזבים את העולם אף מבלי להספ

 ליהנות מהם?!
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ב בר זה נרמז בפרשת השבוע בדברי יעקעל דרך מליצה, יתכן וניתן לומר שד

מדמה  בולון'. ונרמז בזה שזלחוף ימים ישכן והוא לחוף אניתאע"ה, שאמר לזבולון '

ינו אשהיא דבר זמני ואינו חשוב בפני עצמו, ולכך  האת העולם להפלגה באניי

 מחשיב את הבלי העולם לחשובים כשלעצמם, אלא כאמצעים לצרכי עבודת ד',

 רסם.ק הוא אותם עם יששכר אחיו ב'הסכם יששכר וזבולון' המפוומחמת זאת חול

ם אין לנו הדרך שלא לטבוע במצולות ים התאוה אם לא בהביטנו על זה העול

 יחרב,בלבד ולא כחוף מבטחים, ובכך יזכנו בוראנו לגעור בים התאוה ו הכאניי

 אמן!
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פוקס, מח"ס  יעקב יצחק הרב/  הזמן הלכות

 כהלכתה' 'הליכות בת ישראל''הכשרות' 'תפילה 

 יום חמישי, תענית "עשרה בטבת" ה'תשע"ח

עו "יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאיר רמב"ם תעניות פ"ה:

ב , נשובהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה וכו' ובזיכרון דברים אלו

 ואת עוון אבותם". עוונםלהיטיב שנאמר: "והתוודו את 

ת בטבת, ונקראו "תעניוי -ט-חבעבר היו צמים בימים בעשרה בטבת?  מה קרה

רת פטי יום -ט' טבתנסתיים תרגום השבעים ע"י תלמי המלך. ב -ח' טבתצדיקים"  ב

נין שלמה שנה מאז נבנה ב 410כעבור  -ובי' בטבתעזרא הסופר ונחמיה בן חכלייה. 

ם, צור על ירושליהבית הראשון, בשנת ג, של"ח הטיל נבוכדנצר מלך בבל מ -

א אתחלתוכעבור שלש שנים נחרב בעוונותינו הרבים, בית ראשון, ונקרא יום זה "

ק"נ, תסי'  דפורענותא" על כן, צמים בו בימינו, אפילו  חל בערב שבת, כמובא בב"י

 עשיריעפ"י הפסוק ביחזקאל כד, א: "ויהי דבר ד' אילי בשנה התשיעית בחודש ה

בל ב, כתוב לך את שם היום הזה, כי בו סמך מלך באחד לחודש לאמור, בן אדם

 לבד.באל ירושלים בעצם היום הזה". נחלשו הדורות, וכיום צמים רק בי' בטבת 

 ספרדני לב   5:02 –דק' לפני הזריחה  90) אשכנז , לבניעלות השחר תחילת הצום:

  .5:21 –דק' לפני( 72)

 שות תנאי אור ליוםצריכים לע המעוניינים לקום לאכול קודם עלות השחר,

ניין לע"איני מקבל עלי התענית עד עלות השחר".  –חמישי, לפני הליכתם לישון 

לשון מ ספרד,אם רגיל לשתות אין צריך להתנות )משנ"ב(  בני  אשכנזבני  שתיה:

השו"ע משמע שצריכים.  מותר להתחיל באכילת פת עד חצי שעה לפני עלות 

נשים אין גרם(. לבנות ו 56תר מ"כביצה" פת )השחר, ותוך החצי שעה אין לסעוד יו

"ל דעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ –האיסור לאכול בחצי שעה שלפני עלות השחר 

 בספר משנת אברהם. –לעניין כל השנה 
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לא  -שלדעת רופא הצום עלול להזיק לבריאותם  חולים, תשושי כוח וזקנים

שים אחר חוד 24ניקות )עד יום להריון( מ 40יתענו,  ובכלל זה, מעוברות )לאחר 

"ת ח ודעהלידה אפילו הפסיקו להניק, וכן מפלת כמניקה )שו"ע תקנ,א מ"ב, ג כה"

    : אוכל מהבוקר בצנעה אך לא בשר ויין ושאר מעדנים.כל שאינו צםשם(.  

ברכי )אינם צמים, אך נמנעים מלתת בידם ממתקים,  –טרם הגיעו למצוות  קטנים,

 יוסף ובאר משה(.

 מותרת לאסטניסט )רגיש( אפילו עם משחה. ולדעת הגר"ע יוסף הפה: שטיפת

ט סמ"ק( ויש לפלו 86זצ"ל יש להימנע מלהכניס לפה בבת אחת רביעית מים )

צרכים מותרת , לגרש"ז אויערבך זצ"ל אפילו עם מים הנ בליעת תרופות:הכול.  

פשר אליעזר מחמיר, שעדיף בלא מים. לדעת שו"ת ציץ א –לכך, הגר"ע יוסף זצ"ל 

ז ם, ואלפגום טעמם, ושמעתי מהגרי"ש אלישיב זצ"ל, שדי לפורר קצת מהכדור למי

 אין בכך דרך הנאה.

ת לגע לדעת פרי מגדים מש"ז תריב עפ"י הט"ז "אין נגיעה במאכלים ביום הצום:

ימשיך  – הטועה ואכל או שתה בשוגגבמאכלים שלא לצורך, שמא יבוא לאכול".   

 - טעה וברך על מאכלבתענית, ולמשנ"ב אף אומר עננו ועולה לתורה במנחה. 

ולם בשדי חמד )בשם נחפה בכסף( אל יאכל, )ויאמר "ברוך שם כבוד מלכותו לע

ב"ם ועד"(. ויש אומרים שבצום דרבנן כי' בטבת עדיף שיטעם מעט, שלדעת הרמ

וף בבת אין לרחוץ כל הג –יצה רחאיסור לא תישא וגו' דאורייתא.  -ברכה לבטלה 

נגן לאין  –מוסיקה אחת במים חמים דרך תענוג. )פרי מגדים וע"פ הט"ז( שמיעת 

 שו"ע( קיצור)בכלי נגינה ביום זה, אפילו לנגן מקצועי המנגן בפני גויים, לפרנסתו 

 "נו....ורותיכנאמר:  "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו.. איך נשיר.... תלינו כינ

 - השוכח עננורק במנחה.   –אשכנז בשחרית ומנחה  בני  – ספרדבני  רת עננו:אמי

אינו חוזר, ויכול להשלימו באלקי נצור וכו' העומד לסיים תעניתו אחרי מנחה, 

אומר "עננו" כל עוד צם ולבני אשכנז בשינוי: "ביום צום התענית הזה".  בני אשכנז 

"אגרא דתעניתא, כשאין צמים.  אומרים "אבינו מלכנו" בשחרית ומנחה אפילו

עיקר שכר התענית, צדקה שמפרישים או נותנים לעניים בזמן מנחה.  צדקה":
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-עניתפילה   -תתשובה    -ת - תענית.  ויש אומרים: תת לעני –המילה תענית 

 צדקה.. מעבירין את רוע הגזירה!

 -יש נוהגים ו   17:03 -סיום הצום   12:11 -זמן מנחה גדולה    11:41 -חצות היום 

17:13 

קא אחר הצום מותרים בבשר ויין, ויש מגדולי הדורות שכשהיה בשר אכלו דוו

טבת( עשירי )"כה אמר ד' צבא'... וצום הבשרי, לזכור נבואת זכריה : פרק ח, י"ט:  

שלום וגו' יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה לימים טובים ולמועדים, והאמת וה

 .אהבו"

 על מה אבדה הארץ ?

ם, "מי האיש החכ אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב: גמרא נדרים פ"א ע"א:

מדבר ויבן את זאת, ואשר דבר ד' אליו, ויגידה, על מה אבדה הארץ ? ניתצה כ

ו, עד )ירמיה ט, י"א( דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוה מבלי עובר?

לא ולי... "ויאמר ד', על עזבם את תורתי וגו' ולא שמעו בקו שפרשו הקב"ה בעצמו:

ם בה. כשעוסקי שאין מברכים בתורה תחילה,אמר רב יהודה אמר רב: הלכו בה..." 

כם ואמר רבינא, שם: מפני מה אינו זוכה תלמיד חכם, שיהיה לו בן תלמיד ח

 כמותו? מפני שאינו נזהר בברכות התורה.

ים במשנה ברורה תחילת סימן מ"ז, ומקור הדברזצוק"ל חפץ חיים מבאר מרן ה

 לימודבר"ן שם, בשם מגילת סתרים:   "הקב"ה הבוחן לבבות, ידע, שאף שעסקו ב

לא ם", אתורה, לא היו עוסקים בה לשם לימוד תורה, "לשמה", כ"דברי אלוקים חיי

רה שלא הייתה התו -כמו שלומדים שאר חכמות, ולכן, לא ברכו ברכות התורה 

 ולכן, לא הגנה עליהם התורה מפני החורבן". בעיניהם,חשובה 

 החובה לברך ברכות התורה

]"שלא "ברכת התורה צריך להיזהר בה מאד" אורח חיים מ"ז, א:  שולחן ערוך

, בשמחה גדולה, ובחשקמשנ"ב שם[, ויברך ברכות התורה  -ללמוד עד שיברך" 

תו ושעשועיו של כלי חמד -ובטרם מברך, יתבונן במחשבתו, על ערך התורה 
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הקב"ה, וערבותה ומתיקותה על  העמלים וההוגים בה, לאין ערוך, יותר מכל שאר 

: "נשים מברכות ברכת ההנאות שבעולם" )סדור השל"ה(.     שולחן ערוך שם, י"ד

מפני שחייבות לומר פרשת א. ושתי סיבות בביאור הלכה שם בשם הב"י:  התורה".

 אינן יכולותמוד את כל הדינים שלהן. אמנם, מפני שחייבות לל ב.הקרבנות.   

 להוציא ידי חובה איש )כגון בני אשכנז, בבוקר חג השבועות(, שחיובן שונה.  

ו הרוצה שבניו ובנותיו נכדיקבלה חשובה מפי מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל: 

פרט ונכדותיו, ילמדו תורת ד' בשקידה בהבנה ובחשק, ויזכו לאהבת התורה, י

פני ל, לאחר ברכות התורה, ויבקש ויתחנן כל אחד מהםם אימם, של שמותיהם וש

, ימודםנותן התורה, שיתקיים בהם, "מה אהבתי תורתך" בכל מאודם, ושיצליחו בל

ון כפי יכולתם שחננם הקב"ה, ובפרט בימים שזקוקים ליתר ברכה והצלחה, כג

 פילואג כן, כשעומדים למבחן, או עוברים למקום   לימודים אחר וכדומה. והנוה

 בשבוע, יראה, בס"ד, שתפילתו נשמעת.פעמיים או פעם 

 נוסח הברכות וסדר אמירתן

"על  :בני ספרד"אשר קדשנו ... לעסוק בדברי תורה" ונוסח  שלש ברכות הן: א.

הרי צאינו, שלהוסיף: וצאצאי צא אין צריך. ברכת "והערב נא וכו'. ]בדברי תורה"   

ברכות  הערה:ברכת "אשר בחר בנו וכו'      ג. .  מ"ב שם[ -"בני בנים כבנים" 

ל ערכתו התורה ניתן לומר בין בעמידה ובין בישיבה ]אף שלדברי הטור "יכוון בב

צוה ממעמד הר סיני וכו'" ושם נאמר:"ויתיצבו בתחתית ההר" , מכל מקום, כל 

ק"ב  אין חייבים לעמוד בברכתה  )שו"ת הרמ"ע מפאנו, -שמקיימים אף בישיבה 

 פמ"ג תל"ב, מש"ז ג  ערוך השולחן, ג ושו"ת יחווה דעת ה, ד(.

 הסמכת דברי תורה לאחר הברכה

פסוקי חובה להסמיך, מיד לאחר אמירת הברכות, לימוד תורה, על כן, נהגו לומר 

וכו' )שו"ע מ"ז, ט ומ"ב(, ויש המקדימים לפסוקי  דברים אלו, ומשנת הניםברכת כ

ברכת הכוהנים :"וידבר ד' וגו'" להראות שהפסוקים לשם לימוד, ולא לשם ברכה 

היה: לומר גם כן משנת "משה קיבל תורה מסיני וכו' "בן איש חי" בעלמא. ומנהג 
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)ספר ואח"כ "תנא דבי אליהו כל השונה וכו'" ולסיים ברבי חנניה בן עקשיא וכו' 

 עוד יוסף חי וישב, י"ז(.

 איסור הלימוד בטרם אמירת ברכות התורה 

ר אסור ללמוד מקרא, מדרש, משנה או גמרא, ובכלל זה ספרי מחשבה, מוס א.

 גו שלא, ונהוחסידות, וכל עניין שיש בו פסוקים ומאמרי חז"ל )שו"ע ורמ"א מ"ז, ב(

לא ובסידורים דרך אמירה  לומר, אף לא פסוקים בעלמא, פרט לפסוקים שנדפסו

טובו  " "מהדרך לימוד, כגון: "תורה ציווה לנו וגו'" "ואני ברוב חסדך אבוא ביתך

 )מ"ב שם(  ולכן מקדימים ברכות התורה לאמירת הסליחות. וגו'"

ות להקדים ברכ חייב -דברי תורה, אפילו אינו מוציא מילים בפיו הכותב  ב.

, . ]פרט להקלדה, טכניתלכתיבת סת"םהתורה, והוא הדין המשכים עם  בוקר 

, או מבלי לעקוב כלל על תוכן הטקסט[, מכל מקום, שילוב פסוק בשיחה, במכתב

 אינו מצריך הברכות. -מודעה 

בטרם הברכות )רמ"א שם מ"ב ובאוה"ל עפ"י הרהור יש אוסרים לימוד ב ג.

 כהמותרים לכתחילה בהרהור בדברי תורה,  קודם הבר - ובני ספרדהגר"א(  

רך נכון שיב -, אפילו רק בהרהור בעיון)שו"ע שם(, מכל מקום, הלומד בספר 

ו חברו אדברי תורה )משמוע ל אסורתחילה )ילקוט יוסף א, ברה"ת, א(. ובוודאי ש

 ,שומע כעונהשיעור והרצאה ברדיו או בהקלטה( בטרם ברכות התורה מפני, ש

ה מאיש רה, ואפילו שומעיםוחמור מהרהור, שהרי יוצאים בזה ידי חובת תלמוד תו

 או מקטן.

רה, עם הציבור, אפילו טרם קראו ברכות התו ראשון של שמע,קוראים פסוק  ד.

רם בט "קדושה"זמן קריאת שמע. השומע ציבור אומרים שיאחר וכן הדין לרואה 

 ור)כןאת הפסוקים עם הציב יענה ברך ברכת התורה, ואינו מסוגל למהר ולברכן,

וק יב זצ"ל(. אמנם, בילקוט יוסף א, ברה"ת, ח שאת הפסהורני הגרי"ש אליש

עם  "חמיםי"ג מידות של ר"ימלוך וגו'" יהרהר בלבו. ושם, שיכול לענות גם כן, "

 הציבור, כשלא הספיק ברכות התורה.
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"ב ולא יספיק לברך ברכות התורה: בשו"ע קל"ט ומ קראוהו לעלות לתורה, ה.

ר ת יאמ"אשר בחר בנו וכו'" ושאר הברכו , ובברכתו על התורה, נפטר לברךעולהש

 אפילושאח"כ, ויוסיף פסוקי ברכת כוהנים וכו', מאידך, בשו"ע שם, ח ומ"ב, ל 

 .וכו'" לחזור ולברך "אשר בחר בנו צריך -קראוהו מיד לאחר שברך ברכות התורה 

קורות מותר לענות: מותר, אסור, כשר או טרף, מבלי לציין מ - הנשאל הלכה ו.

 ים, ואף לא להרהר בהם.ונימוק

 אימתי מתחייבים לחזור ולברך ברכות התורה

ילו כדין, אף שעוסק בעיסוקים שונים, ואפ -המברך ברכות התורה, בבוקר  א.

כות על בר אינו צריך לחזור -הלך לבית המרחץ, לבריכה או לים, או להתפנות 

ושע, )יה ולילה" התורה, בטרם חוזר ללמוד. מפני שחייבים לקיים: "והגית בו יומם

, עסקיוא( ומה יעשה, הרי צריך להתעסק גם כן בצרכי הגוף, והרי כל ענייניו ו

"א, יאכילתו ומנוחתו, כדי שיהא פנוי לתורה ולמצוות )מגיד תעלומה, ברכות 

ורה, רך התע"ב(, ועוד, כי בכל ענייני הגשמיות, הלכות והליכות כיצד להתנהג  בד

 )מ"ב שם(. אינם בגדר הפסקחץ, על כן, גם בישיבתו בבית הכיסא ובמר

 -ולו כיום ברך עם בוקר, ולמד מיד כדין, ולאחר מכן, לא למד כלל, אפילו כל ה ב.

ה פש חינ -, בלא לברך שנית ]וסימנך "והגית בו יומם ולילה" יכול ללמוד בלילה

שנת  להג"ר מרגליות[. אכן, אם ישן אפילו בתחילת הלילה ]אחר צאת הכוכבים[

 הפחות על מיטתו ]היינו, "שפשט מלבושיו, וישן במיטה בכרים וכסתות, לכל קבע

ו , אסור ללמוד, מבלי לברך, אבל כשחסר אחד מהתנאים אין זחצי שעהבמשך 

ות כף החיים, כ"ז בשם פתח הדביר הליכות שלמה י, ג אורח -אלא שנת עראי 

 דומה. רבנו ג, ר"ג בשם החזו"א[. מצוי בקמים ללמוד, לקראת מבחן וכ

ת נהגו שלא לברך שני -הישן במשך היום שנת קבע על מיטתו ]חצי שעה[  ג.

ה ר הברכלהרה )שו"ע מ"ז, י"א ומשנ"ב וילקוט יוסף, דיני ברכות התורה, ט"ו(. ונכון

 בלבו, או לאמרם בלא הזכרת שם ומלכות )כף החיים, שם(.
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ן עם יחזור לברכמברך ברכות התורה, כנ"ל, ולא  - השכים ללמוד בעוד לילה. ד

 בוקר, אפילו ישן שוב שנת קבע בטרם האיר היום, או במשך היום. 

לברך ברכות התורה  - בני ספרדבמשך הלילה: מנהג  מי שלא ישן כלל ה.

 זבני אשכנבעצמם, כשם שמברכים כל ברכות השחר, פרט לברכת הנטילה. מנהג 

ך לא שכנז שישן, אלצאת ידי חובה, בשמיעתם מאחר ]או מבן ספרד, או מבן א -

הג , שבמקום מנלברכן בעצמםמאישה[. אין להם ממי לשומעם, נוהגים לכתחילה 

"ג "ש, כאין אומרים "ספק ברכות להקל" )מג"א, י"ב שו"ע הרב, ז ובסידורו ערוה

 ובאורחות רבנו א, עמ' מ"ז שכן נהג החזו"א זצ"ל(. 

צי חפחות גמורה, לכל ה ]היינו: שינה שישן ביום הקודם "שנת קבע" במיטתו ו. מי

ד כל אחושעה, אפילו עם הבגדים, כי רבים אינם לובשים בגדי לילה לשינה ביום, 

וק ינו זקדברי מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל בהליכות שלמה ו, ב[, אזי, א -כהרגלו 

 זצ"ל להדר אחר מי שיוציאו ידי חובה, ויכול לסמוך לכתחילה על דברי הגרע"א

 שן כללבברכות התורה בעלות השחר, אפילו לא י חייבנ"ל, שהישן ביום הקודם, כ

 במשך הלילה. ואף, שמרן החזון איש )בספר מעשה איש( לא הסכים עם דברי

קת "אינה מספ -הגרע"א, כיון שפסקינן ששנת יום אינה מחייבת ברכות התורה 

גר"מ הלחייבו, אף עם עבר הלילה", וכן בשו"ת תשובות והנהגות ג, קמ"ט מביא 

 טרנבוך שליט"א, בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל שתמה על חידוש הגרע"א, מכלש

"ט יי א, מקום, הוסיף הגרי"ז "וכבר הורה זקן". ויש לציין, שבשו"ת לבושי מרדכ

שכדברי הגרע"א נהגו אצל מרן החתם סופר זי"ע וכן נהגו המהר"ם אש 

 ותלמידיהם.

 השוכח לברך ברכות התורה

ובן יפסיק, ויברכן, ויוסיף פסוקי ברכת כוהנים.  - מרה"נזכר באמרו "פסוקי דזי א.

: יברך ברכת "אשר בחר בנו וכו'" בלבד, ובין ישתבח ליוצר אור ישלים ספרד

נזכר בהתחילו ברכות קריאת ברכות "אשר קדשנו וכו'" וברכת "והערב נא וכו'". 

מעט.   יכוון בפירוש לפטרן בברכת "אהבה רבה", ומיד לאחר התפילה ילמד  - שמע
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יברכון בין "יוצר המאורות" לבין "אהבה רבה". נזכר לאחר שאמר  - בני ספרד

 שוב אינו חוזר לברכן. -"אהבה רבה" 

 עדיף שיבקש מחברו שעדיין לא לכתחילהאם ברך ברכות התורה,  המסופק ג.

ר ט לאחברכן, להוציאו ידי חובה, או יכוון ב"אהבה רבה" לפטרן, וילמד מיד מע

לא קל, שהתפילה. ברך כבר ברכת "אהבה רבה" ואין מי שיוציאנו ידי חובה, יש לה

 -רכה המסופקת אם בואישה  יברכן כלל )מ"ב וביאור הלכה וילקוט יוסף שם, א(.

 .תחוזר אינהודאי 
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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

 "סילוק דברי המוקצה במגירות לפני שבת"

 גירות שיש בהן דברי היתר ודברי מוקצה, האם צריך לסלק משם אתשאלה: מ

 דברי המוקצה מלפני שבת?

תכנן ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל, ראוי לסלק את דברי המוקצה במגירות שמתשובה: 

 להשתמש בהם בשבת, ולא לסמוך על ההיתר של 'בסיס לדבר האסור והמותר'.

בר גם אם מניח שם גם ד –ומטעם זה, ראוי שלא להניח נרות שבת על השולחן 

 היתר )כגון חלות(, אם מתכנן להזיז את השולחן בשבת.

יתר לציין: שמי שמטלטל שולחן שיש עליו נרות, על סמך שהניח שם דבר הויש 

צא בתחילת השבת, לכתחילה לא יטלטל את השולחן רק אם דבר ההיתר עדיין נמ

 שם, ואם לא נמצא שם דבר ההיתר, יניח כעת דבר היתר.

* 

 ד ב ר: ה ר ח ב

 ב'בסיס' –עדיפות של ניעור מטלטול בהדיא 

ה )ונמצא שהכלכל כלכלה מלאה פירות ואבן בתוכהב: בשו"ע )שט, ג( כותא[ 

ער רם וינאם הם פירות שאינם נפסדים, ינעהיא 'בסיס לדבר האסור והמותר'( כו', 

כל כיון שיווהטעם כותב המשנ"ב )סק"י(, דמגם האבן עמהם ולא יטלנה עמהם. 

 אף שהוא בסיס לאיסור ,לא הקילו בזה ,באיזה עצה לתקן שלא יטלטל האבן

 .תרולהי

יס 'בס וכל זה כשיכול לנער, אבל אם לא מספיק לו ניעור, אז מותר לטלטל כדין

 לדבר האסור והמותר' )ראה בשו"ע שי, ח ומשנ"ב לד(.
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והטעם שאם יכול לנער צריך לנער ולא לטלטל בהדיא, כותב הרשב"א )שבת 

ת ". וכונומיהו כל היכא דמצי לנערה מנערה דחשיבא קצתקמב, א ד"ה אמר( "

יתר שב"א, שמה שאומרים בדין של 'בסיס לדבר האסור והמותר', שאם דבר הההר

ן חשוב יותר, שדבר האיסור בטל לדבר ההיתר, אין הכונה שבטל לגמרי, ולכ

 כשיכול לנער ינער.

 ב'בסיס לדבר האסור והמותר' –סילוק דברי המוקצה מבעו"י 

יון כאסור לטלטל, ב[ ודעת מרן הגריש"א זצ"ל: שכמו שלמדנו, שאם יכול לנער 

 תר אםשיכול להימנע מזה, כך גם יש להסיר מבעוד יום מוקצה שמונח עם דבר הי

הוא שיודע שיצטרך לטלטלו, ולא לסמוך על זה שלא יוכל לנער ויטלטלנו כמות 

 )שבות יצחק מוקצה פי"ב; וע"ע מאור השבת ח"ד סי"ד הע' צג(.

 ם זהגם דברי מוקצה, גם א ולכן אם יש מגירה או צרור מפתחות וכדו' שיש שם

בסיס לדבר האסור והמותר שמותר בטלטול, מ"מ אם יודע שיצטרך להשתמש 

את  במגירה הזו בשבת לצורך דברים המותרים בה, ראוי לפני שבת להוציא משם

 דברי המוקצה.

 דין 'בסיס' כשדעתו ליטלו באמצע השבת

, שיטה שסוברת ג[ ויש להביא איזה סמך להנ"ל, ממה שכותב השו"ע )שט, ד(

ל שדין 'בסיס' נאמר רק במניח על דעת שישאר שם דבר המוקצה כל השבת, אב

 יס.אין בזה דין בסשבת, ל דעת ליטלו באמצע העאת דבר המוקצה ניח שם אם ה

ה למי גם לפי שיטה זו, אי"ז דומדמ"מ )שט, ד ד"ה כדי(, ביאור הלכה וכותב ה

אפילו להגביה ממש עם דבר ותר מו שמם צריך למקוששכח דבר איסור, שא

פ"ד ע. והטעם כותב הרע"א )שבת קכג, א נער בלבדלבזה מותר רק אבל  ,המוקצה

 ".הניח שם בכונהכל מקום כיון דמהתוס' שם ד"ה האי( "
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ומבואר, דמאחר שלא היה לו להניח באותו ענין שיצטרך טלטול מן הצד ע"י 

 יהגבהה, לכן זה יותר חמור, ומותר רק בניעור.

גם  ,לחן בין השמשותואם היה מונח על השש הנה כותב המשנ"ב )רעז, יח(:ד[ ו

סיס בפשיטא דהם חשובים יותר מן הנר ונעשה  ,ככרות ושאר דברים שצריך לשבת

לגבי  דהוא בטיל ,ב יותרוההיתר חששאם בסיס להיתר ולאיסור דינו כו ,לגבייהו

שאי רכו', לנער במקום זה משום פסידא י אפשר ואם א ,ההיתר ושרי לכו"ע לנער

 עכ"ד. לחן למקום אחר ולנערו שםולטלטל הש

אולם ע"פ האמור, לכתחילה יש למנוע לעשות מצב שכזה שלא יוכל לנערו 

לחן, ויצטרך לטלטלו. ]יש לציין: שהדברים אמורים רק אם דעתו לטלטל את השו

צה ג( שנגיעה במוקאבל אין בעיה בעצם השימוש בשולחן, עפ"ד הרמ"א )רעז, 

 מותרת[.

ר נזכ אולם דעת מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל )שולחן שלמה סי' שח הע' יא( שלא

ע"ע שיש חיוב מערב שבת להסיר את דבר המוקצה בבסיס לדבר האסור והמותר )ו

 ש שם(בארח"ש פי"ט הע' שפו מש"כ לבאר בזה(. ולגבי 'צרור מפתחות' מובא )ש"

 לטל אותו ממש )וע"ע בשש"כ פ"כ ספ"ו(.שאמר שגרע טפי, מפני שמט

 אם נסתלק דבר ההיתר באמצע השבת –דין 'בסיס לדבר האסור והמותר' 

 ה[ ונסיים בדבר הלכה, אודות טלטול השולחן אחרי שכבר נאכלו החלות או

ין דנסתלקו מכאן, שלדעת שו"ע הרב )רעז, ו( זה מותר ]מאחר ובבה"ש לא חל 

זה  "ק א(ולדעת הפמ"ג )א"א סו"ס רעט; מ"ז שט סוס 'בסיס לדבר האסור' לשולחן[,

ם אסור. ולמעשה דעת מרן הגריש"א זצ"ל כמש"כ המנחת שבת )פט, ז(, שבמקו

 שאפשר ראוי להחמיר כדעת הפמ"ג, ובפרט בדבר שאין הפסד. ולכן אם צריך

שעה בלטלטל את השולחן, יניח על השולחן איזה דבר היתר יותר חשוב מהאיסור 

 לטלטל את השולחן. שהוא רוצה

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

                                                 
יצויין, שלכאורה כשאין בזה דין 'בסיס לדבר האסור' )כגון שחסר איזה תנאי( או בכה"ג שזה 'בסיס לדבר האסור  י

 והמותר', לכאורה שוים המה. 
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 מדוע יעקב בירך את יהודה ולא הקפיד עליו?

יָת ָכַרע ָרַבץ ְכאַ  י ָעלִּ ֶטֶרף ְבנִּ יא ה ּוכְ ְריֵ גּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה מִּ י ָלבִּ יֶמּנּו )מט, טיְ מִּ  (קִּ

ץ וגו' עצמך ואמרת "מה בצע" וגו', לפיכך כרע רב סלקת –ופרש"י: "בני עלית" 

 עכ"ל.  ,בימי שלמה איש תחת גפנו"

 מבואר מדברי רש"י, כי דברי יהודה שאמר "מה בצע כי נהרוג את אחינו",

 נדרשים לשבח, שלכן נתברך על כך מיעקב אבינו ע"ה. 

אמר נוהדברים קשים, הלא בגמרא בסנהדרין )ו, ב( איתא: רבי מאיר אומר, לא 

את  'בוצע' אלא כנגד יהודה, שנאמר 'ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג

ה'.  אחינו', וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ, וע"ז נאמר 'ובוצע ברך נאץ

. ה אלא(' )ד""כ, ועיי"ש תוסופירש"י: כנגד יהודה שהיה לו לומר נחזירנו לאבינו, ע

דרש נומכל הלין נמי משמע שאמירת "מה בצע" אינה שבח כלל ליהודה, ואדרבה, 

 בה לגנאי. 

א י לנובפרט יתחזקו הדברים לפי דברי התרגום אונקלוס, שתרגם: מה ממון נתהנ

ו היה לנוני יארי נקטול ית אחונא ונכסי על דמיה, ע"כ. והיינו, איזה הנאת רווח ממ

וסף, יה שנהרוג אותו. מבואר, שרק משום "מה ממון מתהני לנא" לא הרגו את מז

 וזה ראיה לדברי הגמרא בסנהדרין שיהודה נדרש בדברים אלו לגנאי. 

לא הלה, וא"כ יקשה עד מאוד, כי זה בירך יעקב אבינו ע"ה את יהודה על דבריו א

 היה ראוי הוא לקפידא לכאורה על דבורו זה, ולא לברכה? 

קושיה זו, אכן הקשו הראשונים. ובאמת החזקוני )בפרשת ויחי( נוטה מפירוש ת. 

ומבאר כי כל שבחו של יהודה היה רק במעשה תמר, ולא במכירת יוסף.  רש"י,

וז"ל: "מטרף בני עלית פרש"י ממה שחשדתיך בטרוף טורף יוסף. חז"ק הא אמרינן 

י' על תמר ותרגום בעלמא גבי מה בצע כל המברך יהודה הרי זה מנאץ. אלא פ

מוכיח יהודה את אודיתא ולא בהיתתא" עכ"ל. וכן דרך הר"ן )בחידושיו 
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לסנהדדרין ו' ע"ב( בדרך זו, לחלוק על פרש"י מכח הך קושיא, וז"ל: "כל המברך 

את יהודא הרי זה מנאץ. וא"ת והלא הכתוב משבחו דכתיב מטרף בני עלית דהיינו 

אמר המקרא אלא אמעשה תמר כשהודה שלא הניח להרוג את יוסף. י"ל שלא נ

 שצדקה ממנו כדמתרגמינן את הודית ולא בהתתא" עכ"ל. 

, אמנם בפירוש הריב"א עה"ת יישב את שני צדדי הגנאי והשבח שהיה ביהודה

נאי, וביאר כי שניהם אמת. הצלת יוסף היתה לשבח, והטעם שנתן לבצע נדרש לג

הודה שמפר' התם כל המברך את יוז"ל: "והרר"א מקיים פרש"י וכו', הילכך מה 

 מ היההרי זה מנאץ היינו משום שהיה לו להחזיר יוסף לאביו כדפרש"י. אבל מ"

וג י נהריודע יעקב שהצילו יהודה מאחיו שאמרו לכו ונהרגנו והוא אמר מה בצע כ

 את אחינו וגו' ולכך אמר: "מטרף בני עלית" עכ"ל. 

 לית.ע"ת )פר' ויחי(: "מטרף בני וכ"כ להקשות ולתרץ בפירוש הר"ח פלטיאל עה

מרת פי' רש"י ממה שחשדתיך מיוסף דכתיב ביה טרף טורף יוסף סילקת עצמך וא

 ע ברךמה בצע. והר"י, א"כ משמע דטיבותא הוא, ובפרק קמא דסנהדרין אמ' ובוצ

הודה יניאץ יי, כל המברך את יהודא ואומר מה בצע אינו אלא מנאץ. ותירץ ר' 

בצע  אי במה שהצילו מן המות יש לשבחו, אבל במה שאמר מהבר' נתן זצ"ל דווד

שנטה אחר הבצע דמשמע הא אם היה בצע היה טוב לעשות, בזה אמרו כל 

 המברך" עכ"ל. 

 משמע מדבריהם שאה"נ, על יהודה עצמו היתה מצד אחד שבח על שלא נתן את

 אחיו להרוג את יוסף, ומצד שני תביעה על שלא הצילו לגמרי. 

כל ר"ל חסמן בספרו אור יהל, מוכיח מקושיא זו כי האדם עצמו, יוובאמת הג

 באותו מעשה שמשתבח בו, לקבל תביעה על מעשהו מדוע לא עשה יותר.

חד, אונראה לי, כי מכאן רואים אנו את מעלת ענין ה"הכרת הטוב". שהרי מצד 

 אח"כהיה יהודה שוץף מלא ופעיל בין האחים לדון את יוסף, להשליכו לבור, ו

ור וי חמלמכור אותו לישמעאלים ולקנות נעלים. ומצד מעשים אלו, היה ראוי לגינ

 מצד אביו. 
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 לולישאמנם, מכיון שסו"ס הרי דנו האחים את יוסף למיתה מדין "רודף", נמצא 

קב יה יעשהיה יהודה אומר "מה בצע כי נהרוג את אחינו", היה יוסף נהרג, ולא ה

 דבר, ים האחרונות לחייו. ונמצא שבסופו שלזוכה ליהנות ממנו בשבע עשרה השנ

 ברכה גרם יהודה במעשיו נחת רוח לאביו, שהשאיר את יוסף בחיים. וע"ז בירכו

רף וה מטמופלגת, לחיי העולם הבא, וכדברי האלשיך )פר' ויחי(: "אך על ידי המצ

ל כן בני עלית שהצלת את יוסף מיד אחיו בעלי בחירה שנאמר ויצילהו מידם, ע

 שהוא בעולם העליון" ע"כ.  למרום לחיות חיי עלמאעלית 

ף יוס וכן מובא במדרש שכל טוב )פר' וישב(, כי אחי יוסף לא היו משאירים את

חיו. מעו אבחיים, לולי התערבותו הנחרצת ודבריו של יהודה בענין, דכ"כ שם: "ויש

רף מט מרכלומר קבלו ממנו, אבל מראובן לא קבלו, לכך החזיק לו אביו טובה, שנא

 בני עלית" ע"כ. נמצא שרק מחמת יהודה נשאר יוסף בחיים. 

י מיהו צורת הצגת הדברים לאחים, בבחינת "מה בצע", ראויה לגנאי, וכדבר

ך המבר החזקוני ))פר' וישב(, המבאר כי ע"ז הקפידו חז"ל, וז"ל: "מה בצע, כל

בצע  דמשמע הא אם ישיהודה הרי זה מנאץ לפי שהציל יוסף בלשון מה בצע 

 ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'" עכ"ל. נהרגנו 

ת בחיננמצא כי ב' חלקים יש בענין זה של אמירת "מה בצע" לשבח ולגנאי: א. מ

 שגרם לו ולכן היה יעקב חייב לברך ליהודה, כיון יעקב, נדרשים מילים אלו לשבח,

אמנם  ב.שמחה ונחת רוח בסוף חייו ממילים אלו שגרמו להצלת יוסף בנו האהוב. 

"כל  מצידינו, מצד העם הקוראים את הפרשה, נדרשות מילותת אלו לגנאי, וזהו

 כו אףהמברך", דהיינו שלא תאמר מזה שבירך יעקב את יהודה על מילים אלו נבר

י כיאר, אנו, דאינו כן, דיעקב בירכו משום חובת הכרת הטוב, אך חז"ל הוסיפו ב

  מצד עצמו יהודה נדרש במילות אלו לגנאי.
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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

הזריז לבוא לבית הכנסת מעשרה הראשונים, אמרותיו אמרי 

 שפר

ְמֵרי ָשֶפר י ַאָיָלה ְשֻלָחה ַהֹּנֵתן אִּ  כא( )מט, ַנְפָתלִּ

צון שהיה רץ כאיל לעשות ר, "אילה שלוחה(: "נפתלי 247במדרש )רבתי, עמוד 

 יי"ש(.ע' להחכם הקדמון רבי אברהם סבע, צרור המור)וכ"ה בספר ' .אביו שבשמים

ב נו דכתי, היי"הנותן אמרי שפרנפתלי אילה שלוחה (, כתב וז"ל: "במו, ר)זוהר וב

 יי"ש.וכו', עכ"ל ע בגין דקול מדבר ליה לדבור "ומדברך נאוה" (, גד ה"ש)שי

תרס"א( מכ''ק האדמו"ר משומרי אמונים -ובספר 'קובץ אמרי קודש' )עמ' תרס

זצ"ל, כתב וז"ל: הנה מובא משמו דהרה''ק רבי שמעון מיערסלוב זיע"א, על פסוק 

הזה, שכל מי שיש בו זריזות בעבודתו ית"ש, הוא זוכה לדברים נאי"ם ואהובים 

י המקום. ובנוסחא אחריתא הובא משמו, שזוכה שיהיה לו קולה ערב ומתוק, לפנ

ועל פי פשוטו יש לומר, כי ע''כ. ו]צריך[ להבין האיך תלוי הדבר הזה בזריזות. 

הכנסת, להיות מעשרה ראשונים, ומתפלל  ולהעריב לביתכשהוא זריז להשכים 

. לאפוקי כשמאחר תובמתינות יחד עם הציבור, אזי יכול ליתן אמרי שפר בתפיל

לבוא, וצריך למהר בתפילתו אחר הציבור, איננו יכול לבטא את התיבות כראוי 

 . יאבתפילתו, ואין אמרותיו אמרי שפר

והענין –ועוד יאמר, דהנה אמרו רז"ל )פסחים ד, א( כי זריזין מקדימין למצוה. 

הוא, דאיתא בגמרא )ברכות ו, ב( בשעה שהקב"ה בא לביהכ"נ ולא מצא בה 

עשרה מיד הוא כועס וכו'. ו]צריך[ להבין, למה בא בכלל הקדוש ב"ה לביהכ"נ 

                                                 
א לבית הכנסת בהשכמה כדי שיוכל ובשי (,פ' בהר ד"ה הסדר 'מגיד משריםוידוע אזהרת המגיד למרן הב"י )' יא

ונו אנו לשוצוין בפוסקים או"ח ריש סי' נ"ב, והב כי העושה כן מהפך הצינורות.להתפלל כסדר ולא בדילוג, 

 קצא, עיי"ש. -בשלימות בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך ב' עמ' קצ
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בעוד אין בה עדיין עשרה. אלא דבהיות שבכל מקום שהציבור מתפללין קדמה 

ולזה אמרו כי זריזים  השכינה ואתיא )שם, א( דהיינו דאתיא טרם יבוא העשירי.

מקדימים ]וממהרים לבוא להיות בבית המדרש מקודם[ למצו"ה, מלשון צות"א, 

דהיינו השכינה הקדושה דאתיא גם כן להתחבר עמנו. ועל דרך הנאמר )ישעיה ח, 

 י( "צו לצו" ומה ירויח בזריזותו.

]שהיא  אילהאז  ,יבנפתלי]אלא[ דלהיות אשר בעת התפילה שהוא בחינת 

]הכא לתתא, להיות קדמא ואתיא לצוותינו ולהתחבר שלוח"ה [ יגה הקדושההשכינ

עמנו, ובאם יקדים עצמו לזה המצו"ה והחיבור של השכינה הק', אז הוא יוכל 

 , עכ"ל האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל.ידבתפילתונותן אמר"י שפ"ר  להיות[

י ַאָילָ 'תיבות שושוב התבוננתי,  ְמ ה ְשֻלָחה ַנְפָתלִּ ( עולים 2295)' ֶפרֵרי ָש ַהֹּנֵתן אִּ

 (2295' )המשכים ובא לתפילה דבק בשכינה ומתפלל כראויבגימטריא '

  

                                                 
' להחכם הקדמון רבי אברהם סבע, צרור המור'מש"כ ד'תפילה' הוא בחינת 'נפתלי', כן מבואר כבר בספר  יב

פתלי לידת נולכן כתב ב, וז"ל שם: ד'נפתלי' הוא לשון תפילהידת נפתלי(, ממגורשי ספרד )פרשת ויצא, ד"ה בל

 חותהאלת דבורה י. מה שלא הזכיר אחותי בכל השבטים. לרמוז שבסבת תפ"נפתולי אלהים נפתלתי עם אחותי"

ת פלותלומר ים נפתלתי. כקולכן נפתולי אלונבואתה. וכן בסבת יעל אשת חבר הקיני אחותה. נצחו זאת המלחמה. 

רוח בי אם כעם אחותי דבורה. ועם אחותי יעל. גם יכולתי ונצחתי המלחמה. לא בחיל ולא בכח  חזקות התפללתי

שירת . וזהו שאמר בולכן ותקרא שמו נפתלי אחר שבתפלה נצח זאת המלחמהלת הצדקת. וזהו גם. יהשם ותפ

חל דברי ר. ומ"א יצחק לשוח בשדהויצ"לה העולה למרום. כמו י. לרמוז על התפ"ונפתלי על מרומי שדה"דבורה 

ה או אילולכן קר. למלחמת סיסרא כמו שנאמר בעמק שולח ברגליו. "נפתלי אילה שלוחה"הוציא יעקב מה שאמר 

זהו והיך. כאומרו ואהבת את ה' אל שלוחה ע"ש אילת אהבים ויעלת חן. כי בתפלה סוד החן ואהבת השם יתברך.

ברק ובורה . שעל ידם שוררו דבורה וברק כאומרו ותשר דאים ונעימיםלה היא אמרים ניהנותן אמרי שפר. שהתפ

ו וזהל זה. ורה עיוכו'. וזהו נפתולי אלהים נפתלתי. באמרי שפר וחן וחסד. שהם מתוקים מדבש ונופת צופים. ושמו 

 ן(.ות' כאעכ"ל עיי"ש. )וכ"כ בקצרה בספר 'פנים יפ, נפתלי כלומר כל דבריך הם נופת לי. כמו אילת אהבים
 עי' ספר 'דגל מחנה אפרים' כאן. יג
כי הזריז וקל ברגליו כמו אילה להקדים ועיי"ש מש"כ לבאר בזה כמה וכמה מקראות. ואח"כ הוסיף עוד וז"ל:  יד

 לבוא, מובטח הוא לו שיתן אמרי שפר בתפילתו ויוכל להצטרף עם הציבור ולכוון היטב.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

כבוד ב" "המלך" חייב לנהוג בבנו "אביו של המלך"האם 

 "מלכות

ְשַתחּו ְשָראֵ  ַויִּ ָטה ֹראש ַעל ליִּ  )מז, לא(  ַהמִּ

מצוה שאסור לזלל בו ואינו  ",איסור עשה"הוא  אם ,לכבד מלך בחיוביש לחקור 

ת לכבדו. לפי זה יש לדון כשפגש המלך את חיוביהיא עשה  מצוהאו שה חיובית.

על  אביו וחייב בכיבוד אב, חיוב של מי נדחה, "כבוד המלכות" או "כבוד אב".

 ואמך אני נבוא הבוא" י(: לז )שם שנאמר מה לקיים ,טובפסיקתאפסוק זה נאמר 

. ומדברי המדרש נראה, "תעלא בעידיניה סגיד ליה" ארצה לך להשתחות ואחיך

וכן כתב רש"י שהשתחוותו של יעקב היתה לפני יוסף, ובאבן עזרא ביאר במפורש 

השכינה לכך ". אכן, בתרגום יונתן כתב שלפי שנראתה אליו למלכות כבוד שחלק"

 . וצריך ביאור מחלוקתם. טזהשתחוה כלפי השכינה

ותלמיד צריך  שבן צריך לעמוד בפני אביו, הלכה היאונראה בביאור הדברים, 

נסתפקו כשהאב הוא תלמידו של הבן  ,ב(ע"לעמוד בפני רבו. ובגמ' )קידושין לג 

פני הבן , והאב צריך לעמוד ב"כיבוד אב"האם הבן צריך לעמוד בפני אביו מדין 

רמב"ם )ממרים פ"ו הנשארו שאלות אלו בספק. ". ובגמרא שם כבוד רבו"מדין 

צריך לעמוד  פסק שאין האב נוהג כבוד בבנו ואינו עומד לפניו, אולם הבן ה"ד(

לפי שספיקות אלו לא נפשטו בגמ', לכך , שיזבפני האב. אמנם הרא"ש כתב בפסקיו

 . יחני האבוהבן לפ ,שניהם צריכים לעמוד האב בפני הבן

הוא רבו, אף שבנו שאסור לאב לנהוג כבוד בבנו  ,לדעת הרמב"ם לפי זה יש לדון

באביו שבנו הוא מלך שאין צריך האב לנהוג בבנו כבוד  אותו הדיןלכאורה יהיה 

                                                 
 מז לא. טו
 סובר את שני הפירושים גם כלפי השכינה וגם כלפי יוסף.וראה בשפתי חכמים אות מ שכתב שרש"י  טז
 (נז אות א"פ קידושין יז
 אביו פני הקביל לא לגדולה מרונטבורג ם"המהר שעלה שמיום הביא ש"ברא ושם וכן נפסק בשו"ע יו"ד רמ סעיף ז יח

 .כבוד אביו שינהג רצה שלא לפי אליו יבא שאביו רצה ולא
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 והרי היה חייב יקשה מדוע השתחוה יעקב לפני יוסףלפי הנחה זו  .אף שהוא מלך

 .המלכות מפני כבוד אב בכבוד אביו ושוב נדחה כבוד יוסף

שבשעה שירד יעקב למצרים פגש את  כתב )בראשית מו כט( בתרגום יונתןאכן, 

שמת  יוסף, גרם יוסף לאביו להשתחוות לו ומחמת כך נענש יוסף ונתקצרו חייו

ומשום כך נענש  שסבר שאסור לאב להשתחוות לבנו נראה. ולדבריו יטקודם אחיו

רשתינו לכך תרגם בתרגום יונתן בפשכתב  (רלד מןסי יו"ד). ובשו"ת דברי יציב יוסף

"וישתחו ישראל על ראש המיטה", שהשתחותו של יעקב היתה כלפי השכינה ולא 

 לדעת הרמב"םו .כלהשתחוותלא צריך יעקב שהשתחווה ליוסף כי באמת ליוסף 

אשונים בר ,לא היתה השתחותו של יעקב אלא כלפי השכינה. אמנםיבואר ש

 שיטתםונראה ש". כבוד מלכות"וה יעקב ליוסף מטעם שהשתח שלעיל נראה

מחויב בכבוד  הוא מ"מ ובנו חייב בכבודו כשיטת הרא"ש. והיינו שאף שהוא אביו

 . כאהמלכות

נאמר ליוסף "הנה אביך חולה". ומבואר  שלכך בדברי יציב ביאר ,לשיטת הרא"ש

. אמנם כבלהודיעוולא ידע שאביו חולה והיה צריך  שלא גר יוסף בסמיכות ליעקב

לדעת הרא"ש יבואר, שכל זמן שהיה יעקב במצרים לא רצה יוסף לבקרו כדי שלא 

אולם  שהיה חייב לנהוג כבוד באביו, . אמנם כל זה בזמן רגילכגיעמוד יעקב לפניו

לפי שהחיוב לקום  פטור מלעמוד לפני יוסף. יוסףבשעה שהיה יעקב חולה היה 

וכתב בשו"ת שבות יעקב את העומד לפניו.  לכבד הוא מדין קימה שיש בה הידור

כו שאבל פטור מלעמוד מלפני רבו לפי שהוא טרוד באבלו, וכתב שה"ה  מןסי

  פטור מלעמוד.שהוא בחולה שמוטל ועסוק בחוליו 

בקימה ולכך  את בנו יוסף יעקב מלכבדהיה לפ"ז בשעה שהיה יעקב חולה פטור 

]בן דורו של הגר"א[ ביאר לפ"ז לא חשש יוסף לבא אל אביו. בספר רביד הזהב 

                                                 
צואריו בכך  לפי שגרם  לאביו להשתחוות לו.  והוא  מבהיל שאף שיוסף מיד וראה שם שכתב שיוסף  בכה על  יט

 עשה תשובה  על כך לא הועיל  לו  ונענש  שמת קודם  לאחיו.
 .יעקב לו שהשתחווה  יוסף נענש שלכך  יונתן התרגום לשיטת והוא כ

 ולפי  זה צ"ע שלא נזכר שהשתחוה  יוסף לפני אביו. כא
 לומר ויצטרך למצרים הגיע כיצד אביו אותו ישאל שלא כדי לאביו קרוב יוסף גר שלא ביאר זקנים ובדעת כב

 .מכרהו שהאחים
 הובא ברא"ש לעיל. ,וכפי שנהג המהר"ם מרוטנבורג באביו כג
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וא יעקב שהאכן היה פטור אלא שאף שיעקב השתחוה לפני יוסף באותה שעה, 

הוא ש -והיינו  ",בני שהוא פי על אף "אמר והוא לשון רש"י ,חמיר על עצמוה

היינו אני מחויב  -" כבוד לו ואחלוק הוא מלך,"למדין כיבוד אב ,מחויב בכבודי

 ,בקידושין שלא נפשטה ראגמהספיקת כמפני כבוד מלכות, והוא  של יוסף בכבודו

 והחמיר יעקב על עצמו.

 "שבנו הוא "רבו", לבין כבוד אביו שבנו הוא "מלך הבדל יש בין כבוד אב

בקובץ  .החיוב לכבד את המלך וכדלהלן חיוב כבוד אב לביןחלק בין ליש אכן, 

, "עליך אימתו שתהאו" "שום תשים עליך מלךשל "עשה חיוב חקר ב ,כדהערות

 דיןאו ש. במלך ומורא כבוד בו ויש לנהוג ל בוזאסור לזלש "איסור עשה"הוא  םאה

כבוד ומורא מקיים מצות עשה.  מלךוכל הנוהג ב ,עשה חיוביכבוד המלכות הוא 

לכל אחד שבן הוא רבו שהא בדין אב ויה שלעיל כל מחלוקת הראשונים לפ"זו

החיוב הראשוני של בן שהרמב"ם , לכך סבר לחבירויוב עשה שדוחה חמהם יש 

ם החיוב לכבדו אמנם במלך א .כהנוהג כבוד בבנו הוא ואין ,לכבד את אביו גובר

באופן זה אין חיוב , א"כ "עשה "מצות , ועשה דכיבוד אב הוא"איסור עשההוא "

שוב היה פטור יעקב דוחה איסור עשה, ואב  כבודשל עשה שה ,כבוד המלכות כלל

אם נדחה  יש עשה של כבוד המלכות םאף אש. עוד יש להעיר כווד המלכותמכב

אינו אלא במלך ישראל ולא במלך של גויים, שוב ראיתי דין זה  בפני כיבוד אב,

 אלקים שמני ט(: יוסף אל אביו )שם מה שבדברי יציב הנ"ל כתב שלכך אמר

ואיני "מלך"  "אדון" איני אלאש: והיינו תעמד" אל אלי רדה מצרים לכל "לאדון

 ודפח"ח. .לכך רדה על תעמודוממילא אינך חייב לכבדני ו

  

                                                 
 .ו ק"ס' ה' סי כד
 .משנהו על גובר אחר חיוב ואין השני כלפי מחויב אחד כל ס"שסו שלפי, הינה ש"הרא ודעת כה
 עדיף לא עשה מכלל הבא לאוש  טמ"קבש הובא( א"ע' מ דף) בכתובות א"הרשב שיטת והביאור בזה הוא על פי  כו

 ., ולכך עשה  של כבוד המלכות נדחה מפני עשה של כבוד אבעשה מפני דנדחה גמור מלאו
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

  מפנינים' עה"ת

 האם יעקב ע"ה נקבר בתחילה במצרים?

י ָנא ַאל ְקְבֵרנִּ י תִּ ם: ְוָשַכְבתִּ ְצָריִּ ם ְבמִּ יּונְ  ֲאֹבַתי עִּ מִּ  ָשאַתנִּ םמִּ יּוְקבַ  ְצַריִּ ְקֻבָרָתם  ְרַתנִּ בִּ

 ל(-כט ,)מז

המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו. במסכת נזיר )דף סד ע"ב( תנן, 

ובגמ' )דף סה ע"א( היכי דמי תפוסה ]פי' היכי חזינן שצריך ליטול עמו, רא"ש[ 

טול עמי, וכמה שיעור תפוסה פירש רבי אלעזר  –ונשאתני ממצרים אמר רב יהודה 

 –ר תיחוחו וחופר בבתולה ג' אצבעות. ופירש רש"י ונשאתני ממצרים נוטל עפ

 .כזמעפר מצרים טול עמדי 

 יעקב )פרשתן אות ט( הביא, מקשים דהרי ובפני דוד)שם(  ובפתח עינים לחיד"א

 אבינו ע"ה לא נקבר כלל במצרים, אלא חנטוהו והוליכוהו תיכף לחברון. 

 רביזלה"ה )ה"ה  גרשון אשכנזי מהר"ר אברהםוכתב ושמעתי משם הרב החסיד 

 אל נא( שפירש דהכי קאמר קרא גרשון קיטובער גיסו של הבעל שם טוב זי"ע

אני כלומר לא עכשיו תקברני במצרים לפי שעה ואחר כך תוצי – תקברני במצרים

 – יםונשאתני ממצר, שאם אתה עושה כן אתה מוכרח ושכבתי עם אבותיותוליכני 

 ר ארץשתטול מעפר מצרים כמו שהוא הדין נוטלו ואת תבוסתו, וצריך שתקבור עפ

קחת טמאה עמי, לכך אני מצווך אל נא תקברני במצרים כלל, כדי שלא תצטרך ל

 מעפרה לתבוסה. וזהו ילפותא דהש"ס עכ"ד. 

ג( העיר בזה, וז"ל שם  ,)נזיר ט תוספות יום טוב והוסיף החיד"א שוב ראיתי שהרב

מותר לפנותו משם ולקברו  –נוטל ואת תפושתו  הר"ע מברטנורא ה שכתבעל מ

במקום אחר, וצריך שיטול מן העפר של הקבר עמו כדי תפישה, שהוא כל העפר 

תיחוח שתחתיו וחופר בקרקע בתולה ג' אצבעות דכתיב ונשאתני ממצרים 

רים וקברתני בקבורתם, שאין צריך לומר 'ממצרים', אלא הכי קאמר מעפר של מצ

                                                 
שהם ישאוהו וידוע  – ונשאתני ממצריםפירש דיליף מתיבת 'ונשאתני' וכמו שכתב  והרמב"ם בפירוש המשניות כז

 משם, אבל הכוונה טול עמי מעפר מצרים.
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יו"ט ולא נמצא בכתוב שנקבר מתחילה במצרים, ס' טול עמי עכ"ל. והקשה התו

 )בפירוש המשניות( כתב דאסמכתא היא עכ"ד.  והרמב"ם

)ירושלמי נזיר דף מה ע"ב( על מש"כ הרב קרבן העדה בשיירי קרבן והנה הקשה 

התויו"ט ולא נמצא בכתוב שנקבר בתחילה במצרים. ותימה, טפי הוה ליה 

יי דמקרא מלא הוא שצוה יעקב שלא יקברנו במצרים כדכתיב אל נא לאקשו

 .כחתקברני במצרים, והוה ליה להקשות כן על רב יהודה בגמרא, ולא על הרע"ב 

וכתב ונראה דרב יהודה דייק למה ליה למימר אל נא תקברני במצרים אחרי 

 שאמר לו ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, אלא ודאי

לשון קבורה הוא, שיקברנו עם אבותיו וכפשטא דקרא דוי"ו  –ושכבתי עם אבותי 

, ודקא קשיא לך אם כן למה כטשל 'ו'שכבתי אדסמיך ליה קאי )דהיינו על 'תקברני'(

וכמו שהקשה רש"י, יש לומר דהכי קאמר אל נא תקברני  לי וקברתני בקבורתם

רצה לומר וקברתני  –אלא מיד לאחר מיתה, ושכבתי עם אבותי  –במצרים 

בקבורתם, אך אם לא יותן לך רשות לקברני מיד, כאשר הנה באמת היה הדבר 

ו(, אז מההכרח לקברני תחילה במצרים, וכשתמצא זמן  ,וכמו שכתב רש"י )לקמן נ

 אז תקח גם העפר תבוסה וקברתני בקבורתם.  –להעלותני ונשאתני ממצרים 

. וסיים לז"ל דמוהר"ר שמואל חסיד )שם( משמיה בתוספות חדשיםוכן כתב נמי 

 ולכן אחר כך שעיכב באמת מאיזה טעם שיהיה, צוה לחנוט אותו. 

, וכי יעקב אבינו היה רבי ישעיהשכתבו ותימה להרב  לאבמושב זקניםשוב מצאתי 

פר קבור במצרים דיליף מיניה תפיסת קבר מן התורה כלומר שיקח ג' אצבעות ע

 חוח.ת

                                                 
ז"ל כתב גם כן להקשות, ולא ידעתי איך אפשר להעלות לסלקא  לרבי משה זכותאפירוש המשניות  ובקול הרמ"ז  כח

 דעתך דהא כתיב אל נא תקברני במצרים.  
 (תוס' חדשיםודלא כמו שדחק רש"י לפרש ושכבתי דקאי על הגויעה ומסרס הכתוב ) כט
ומש"כ קול  בפני דודכתב ליישב, אבל מפני שפתחוהו לחנטו, לכך צוה שיטלו תבוסתו. וכתב עלה ובקול הרמ"ז  ל

ש, יטה ממדרו( שהביא דרך החנ –)לקמן נ  בתורה שלמההרמ"ז לא נהירא. ולא פירש למה לא נהירא ליה. ועיין 

ריך לומר רחך צני המעים ועוד, אם כן על כולפי דבריו לולא דמסתפינא שפיר יש לומר שכיון שבחניטה מוציאים ב

עור מם שישעד שהעלוהו לארץ ישראל קברו אברים אלו,  ושוב כאשר נטלו האברים לקברם בארץ ישראל  לקחו ע

 תפיסה, ועיין שם שהביא מדברי הזהר דסבירא ליה שלא הוציאו לו את בני מעיו עיי"ש בארוכה. 
אך מצאתי  אך עיינתי שם ובעוד מקומות ולא ראיתי שכתבו כן, יםהדר זקנהאמת שבתורה שלמה כתב כן משם  לא

 זאת במושב זקנים.
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, רים""לעולם לא היה יעקב קבור במצך הוא פירושו, דכ רבינו חייםותירץ משם 

 אל נא תקברניומה שלמד תפישת הקבר ממנו כך הוא, יעקב היה אומר ליוסף 

ליקח  כי לכשתצאו ותקחו את כל השבטים ותקחו גם אותי, תהיו צריכין – במצרים

א לעמי תפישת הקבר, ויהא טורח הרבה עליכם, אבל אם תקחני עתה לא תצטרך 

 לא לזה.לזה ו

 ,לב"שבתחילה היה נקבר במצרים" – ונשאתני ממצרים כתב, החזקוניאמנם 

כדאיתא פרק נזיר, המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו, היכי דמי תפוסה, 

טול עימי, וכמה שיעור תפיסה,  -אמר רב יהודה דאמר קרא ונשאתני ממצרים 

נוטל עפר תיחוח וחופר בקרקע בתולה ג' אצבעות, עכ"ד. הרי להדיא פלוגתת 

 הראשונים אי נקבר במצרים בתחילה אי לאו.

ב, )בפירוש המשניות( שכתהרמב"ם קכה( כתב דמדברי  ,)מז שלמה בתורהאמנם 

 אבל הכוונה טול עמי מעפר מצרים "שאני שוכב עליה" לפי שתמצית הליחות

והבשר המעופש מעורב בזה העפר. משמע שמפרש שגבי יעקב כיון דשכב על 

 העפר ותמצית הליחות יצא בעפר זה, על זה אמר ממצרים טול עמי. 

ור הענין דיעקב לא נקבר בקבר גמור בעפר למעלה ולמטה, רק ויש לומר ביא

ויבכו אותו מצרים שבעים בארון שארונו נקובה, וטעם הדבר כיון דמבואר בכתוב 

וכפי דרשת חז"ל שלושים לבכיה )הובא ברש"י שם(, אם כן  –ג(  ,)לקמן ניום 

מוהו בכוך" "בודאי לא הלינוהו זמן רב כל כך חוץ לקבר", "אלא נתנוהו בארון וש

כותב  רבי נטרונאי גאוןכדי שיהיה מוכן לקחתו לשאת אותו לארץ כנען. ובתשובת 

איזה דרך ישרה בקבורה אם להטילו בכוך ולהניח למעלה מן הכוך שלא יגע בפניו 

עפר וטיט, או כשם שאנו עושים שנותנים עפר על כולו וכו', מקום שיש שרב גדול 

ן נותנין עליו עפר כל עיקר שסומכין שיש שרב כמו ארץ ישראל מכניסין אותו ואי

שם ויבש המת ואינו מתליע וכו'. אם כן שפיר יש לומר דגם ליעקב עשו קבורה 

כזאת, ועל אותו עפר תיחוח שהיה מונח תחתיו קודם שגמרו החניטה בארבעים 

 – אל תקברני במצריםיום, אמר ונשאתני במצרים טול עמי מעפרה. ומה שאמר 

 ה בקבר גמור לצמיתות ולא באופן עראי שאי אפשר היה בענין אחר. כוונתו הטמנ

                                                 
( להוכיח מדבריו שהכי סבירא שאילתות דרבי אחאי)פירוש על  בשאילת שלוםהביא שכן דייק  ובתורה שלמה לב

 ליה.
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הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  / לב טהור ברא לי

 ומועדים התורה עללבנו', 

 בין יעקב ליוסף בקשר לברכת הבנים? חמה הוויכו

י ֵאֶלה ְשָרֵאל ֶאת ְבֵני יֹוֵסף ַוֹיאֶמר מִּ  ()מח, ז ַוַיְרא יִּ

 ואם .שיעקב למד בחברותא בסוף ימיו עם אפריםכותב, רש"י בתחילת הפרשה 

 הותו,", שמסתבר שהיה יכול לזמי אלה"מדוע יעקב שואל את יוסף  יש להביןכן 

 כתב רש"י, שכשיעקב רצה לברך אותם, נסתלקה ממנו רוח הקודש, כי עתידו

 אינםשקב מי אלו ולכן שאל יע ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה,

 ראויים לברכה.

ואמנם יצחק ויעקב עצמ התברכו, למרות שהיו להם צאצאים אלו, ואבי 

אין שהשושלת ראוי לברכה גם אם היו בין צאצאיו אי אלו רשעים רח"ל, ובפרט 

  זה בידו למנוע זאת מכל וכל.

י כ, הקפדה בכך שהיו צאצאים שאינם הגונים ההיתכאן דווקא , שבארנראה לו

רים "בך יברך ישראל", שעם ישראל יברך שכל הצאצאים יהיו כאפמדובר בברכה 

 דייקא. צדיקיםישרים ו דורותשייכת במי שזוכה לברכה ש וומנשה, וז

 טענת יוסף שמגיע לבניו את ברכת האבות המיוחדת לדורות הבאים 

סין רויוסף שטר אי הראה לו'מי אלה'  כתשובה לשאלת יעקבש אמרו חז"ל, והנה,

  ?מה ביאור הדברוכתובה, ו

שטר  :דברים שלושה וכתב רש"י שיוסף החזיר את רוח הקודש ליעקב על ידי

 ? ניהםאירוסין, ושטר כתובה, ותפילה, ולכאורה מה הקשר בי

תהי וויהי כנגן המגנן 'אצל שאול, והנה החזרת רוח הקודש היא, כמו שמצאנו 

 .יוסף צריך לשמח את יעקב ע"י שירה ונגינה היה, ו'עליו רוח ה'

* 
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 כי למרות, לבניו שהברכה הזו מתאימה להם שרמז לאביו, אולי אפשר לבארו

 כתורה וכהלכה,עם אסנת, בכל זאת לא התבייש לדרוש שיהיה  השיאושפרעה 

דורש זלזול בכבודו של פרעה, ש צד כךשיש ב והגם, שטר אירוסין וכתובהב

ם בניו כיון שכן כדאים הו ואין די לו מה שפרעה מתחייב בפיו.מים כתובים הסכ

 . זאתפשנקדושה ומסירות  של םבלי תירוצים וכדו', ילדי ,צדיקים וקדושים שיהיו

ערות הארץ, שכולו  –יחד עם עצם חינוכם בתוך ארמון המלוכה של מצרים 

 מסירות נפש.

רבה ליוסף ש ה רמזב שיעקואפשר לבאר, מלשון חכמה,  'שיכל'רש"י פירש הנה ו

ה זכעין ראיתי ושוב  הבאים.דורות חינוך העל  להשפיע נדרשיםחכמה ותחכום 

 ברוך שזכיתי וכיוונתי לדבריו., באלשיך בספר הושע

שציווה שכל  דוגמה לתחכום בחינוך לטווח רחוק, אפשר לקחת מאותו צדיק

 אותם ם יחייבאחריו, והסביר שכוונתו שתפקידם הריוצאי חלציו יהיו אדמו"רים 

ם קוייתויהי רצון ש לשמור על עצמם לכל הפחות כמו שנדרש מאנשים פשוטים.

 ,, שנזכה לעשות את המקסימום"קים כאפרים וכמנשהישימך אל" בנו הברכה

נזכה וקדושה וטהרה ולחנך את בנינו בקדושה שלימה, חיי לחיות  ,במסירות נפש

  בסתר ובגלוי.יראת שמים ולית לבנינו, חיובדוגמא להראות 
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 משל נפלא - מנקה יהלומים!

ְבנֹו ְליֹוסֵ  ְקָרא לִּ ְשָרֵאל ָלמּות ַויִּ ְקְרבּו ְיֵמי יִּ  ז, כט()מ ף.ַויִּ

יום מלך אחד שהיה לו באוצרו רבבי רבבות של אבנים טובות ויקרות, החליט ב

ות מן הימים שיחלק האבנים לאומנים לתקנם בתכלית היופי ולעשות להם משבצ

זה  לכל אבן יכולים לעבוד על -זהב כדרך סגולת המלכים. אבל זמן קבע להם 

נים להאמונים אב בכל יום מקבלים אבן חדש. ונתן -במשך יום שלם, ולא יותר 

 וכדומה. לאחד נתן שלש מאות אלף, ולאחד ג' מאות וחמשים אלףהרבה, 

ה והנה בא יבוא היום שהיו צריכים לגמור מלאכתם, ואסף יחד האמונים ורא

 אשר לא די שלא עשו מלאכת התיקון והיופי כראוי אלא אף קלקלו האבנים,

תם. יהם מאד והעניש או! המלך כעס עלולכלכו אותם והחזירום כשהם מקולקלים

ק רוהחליט שיקח בניהם תחתם, אבל במקום ליתן להם כל כך אבנים, נתן להם 

ב ל, בכדי שיום החשבון יהיה יותר קרוב, ויתנו שלשים אלף עד ארבעים אלף

 לתקנם כראוי.

 דברי האריז"ל

 המשל הוא מהאור החיים הקדוש, והוא להסביר ענין נפלא שגילה האריז"ל,

שאר חושבים אנו שהנשמה שנתן בקרבינו, ניתן לנו בשעת הלידה ונכי  -והוא 

נשמה העמנו עד יום הפטירה.. אולם סוד ד' ליראיו וגילה לנו שאינה כן, אלא 

ות דוגמת מרגלי -הקדושה מתחלק לרבבות, וכל יום יש ניצוץ חדש של הנשמה 

 ורותנאה ומופלא שעודה נראה כאבן, ובידינו לתקנה ולשפר אותה. ולכן הד

קן הראשונים חיו במשך מאות שנים, וכאשר ראה השי"ת אשר אינם מצליחים לת

 ד מאהעולשפר כל כך ימים, קיצר ימי חיינו עד שימי שנותינו שבעים שנה וכו' 

 ועשרים.
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 השינה ממש כעין מיתה קטנה

והאור החיים מעמיק לבאר כמה ענינים לאור דבריו הקדושים. וזאת יצא 

ים נה. הרי מפורש בחז"ל )ברכות נז:( כי השינה אחד מששראשונה, ענין השי

לה מהמיתה. ואינה רק משל בעלמא, אלא כדוגמת המיתה ממש, כי בכל לילה עו

אמר משמעות הכתוב שבאנו עליו ש לנו ובזה האיר חלק וניצוץ המנשמה למעלה.

תה ע, הן פירוש חלקי הנשמה שעלו ממנו דבר יום ביומו "ויקרבו ימי ישראל למות"

ת תוספוקרבו כמאמר הכתוב תוסף רוחם, והוא אומרו למות, והרגיש יעקב אבינו ב

 .המרובה כי באו ימי השילום ויקרא לבנו ליוסף וגו'

 גודל התועלת בזה

ב וקרו רחוק מההפסד שהרי הוא ,נוף כי ענין זה מחסדי השי"ת ולטובתומוסי

רשיע הגם שיעלה הרי ונת שכל ניצוץ שזכה ביומוהוא רחוק מהפסד מכיון , לשכר

 ח"ו לא יפגום הניצוצות שכבר עלו, ומצד שני הוא קרוב לשכר אדם אחריו

 ניניםעוע"ש עוד  .הנה הוא יכול ליתקן על ידי תשובה ,ניצוץ אשר יעלה פגוםשה

 המבוארים באור החיים הקדוש ע"פ זה.

 למה בעשרת ימי תשובה צריכים ליזהר ביותר?

חז"ל כי אותן הדברים שאוהנה בספר ערבי נחל מוסיף בזה דברים נפלאים לבאר 

צוץ הכוונה כי הני)כמו המכנה שם לחבירו( עליהן שאין להם חלק לעולם הבא 

לם ק לעוהשייך ליום ההוא שעשה בו דבר זה נכרת הניצוץ ההוא ונאבד ואין לו חל

על וא כבהיה ענין הנשמה ההוי )!!( הבא, משא"כ שאר הניצוצות אינם נפגמים בזה

 עדן. מום או מחוסר אבר בהכרת הניצוץ ההוא הימנה ואף על פי כן בא תבא לגן

 פא כיואמנם יש אבר שהנשמה תלויה בו, כענין הגוף שיש אבר דבנקב משהו מיטר

 תלוי בו חיותא כענין ניקב קרום של מוח ודכוותייהו.

אש השנה הוא בחינת הראש וידוע, שכל מה שיש בנפש יש בשנה, ולכן יום ר

בשנה ולכן נמשך קדושתו עשרה ימים, כי כן אבר הראש הגופני בנוי ומשוכלל 

מעשר ספירות כמו כלל הגוף כמבואר בעץ חיים, וממילא כל הניצוצות העשרה 
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של הנשמה אשר יתיחסו על עשרת ימי תשובה המה בחינת הראש בנפש, וכאשר 

אלו הניצוצות כולם יחדיו ונבנה ונשתכלל  האדם נפטר בעולם הזה אזי יתקבצו כל

ולכן בעשרת ימי מהם ראש של הנפש וכן כולם עד שנשתכלל כל קומת הנפש, 

תשובה יפגום האדם בדבר קל, כי אותן הניצוצות הם בחינת הראש אשר הנשמה 

. משא"כ בכל השנה שהוא אבר שאין הנשמה תלויה בו תלויה בו ובנקב מיטרפא

בר קל. אכן גם באמצע השנה אם יעשה העבירה הרבה כל כך לא יתקלקל בד

פעמים בהרבה ימים עד שבהצטרף ריבוי האברים אז הנשמה תלויה בו וכענין 

נשתברו רוב הצלעות דברובו מיטרף. וזה ענין מושכי העוון בחבלי השוא וכעבות 

העגלה חטאה )ישעיה ה', יח(, ויצויר כאשר בהרבה ימים ילבין האדם פני חבירו 

יהיה לכל נפשו חלק לעולם הבא, אכן בעשרת ימי תשובה כאשר יעשה א' לא 

מאלו אפילו פעם אחת ג"כ לא יהיה לכללות נפשו חלק לעולם הבא, כי אותן 

. עכ"ד של הערבי נחל המאירים כאור הניצוצות הם אבר שהנשמה תלויה בו והבן

 שבעת ימי בראשית!

 התעוררות נפלא מכח המבואר

רי הים האלו יכולים להתעורר מאד מאד מידי יום ביומו. לאור הדברים הנפלא

יר שיזה בבוקר מיד יכולים לזכור שניתן בידינו אבן שבידינו לתקנה ולשפר אותה

 תפלה כזוהר הרקיע שיהיה המרגלות שראויה להיות. וכמו כן במשך כל היום. כל

שה ועמנקה צד אחר של המרגליות. כל לימוד תורה, כל מעשה המצוה. סור מרע 

לח טוב. מנקה מנקה עוד ועוד. וכאשר מתקרב סוף היום, ובעוד כמה דקות נש

המרגליות למעלה, הרי כל מחשבה קטנה של תשובה, חרטה על העבר קבלה 

 טובה לעתיד, משפץ המרגליות שיזהיר עוד.

וכמו כן כמה פעמים חושבים לעצמינו שרוצים להתחיל דף חדש, וחושבים 

אשר שבת או ערב ראש חודש או לחודש אלול... והרי כשצריכים לחכות עד ערב 

ת לנקו מבינים עמוק מציאות נפשינו הרי מדי יום ביומו יש לנו הזדמנות נדירה

 המרגליות שמופקד בידינו מיד המלך מלכי המלכים בעצמו!
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 זהב עבור המרגליותהמשבצות 

נו והנה כאשר מדייקים היטב בהמשך של האור החיים הקדוש הרי רואים א

בתכלית היופי וההכנה ולעשות להם  האבנים(-) לתקנםשהמלך פקד עבדיו "

ותם א". והיינו אשר חוץ מתקנת האבנים צוה משבצות זהב, כדרך סגולת המלכים

תוך ואולי הנמשל בזה הוא אשר הנשמה ניתן ב -גם "לעשות להם משבצות זהב" 

ך ש עצמך דעהו" ו"קדהגוף והיינו שכל פעם שמתעסקים בעוה"ז ומקיים "בכל דרכי

 ה.במותר לך" הרי בזה עושה המשבצות זהב כראוי עבור האבן הנפלא של הנשמ
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

אופן חישוב  – רוטב של מרק עוף וירקות שנשפך על חלב

 'ששים'ה

פי לבישלתי מרק עוף עם ירקות ונשפך רוטב על חלב. איך משערים ששים, האם 

 לושיםהחלק היחסי של העוף במרק ]למשל, אם יש חצי עוף וחצי ירקות, מספיק ש

 כנגד הרוטב[, או צריך ששים כנגד כל הרוטב?

תשובה: יש להחמיר שצריך ששים כנגד כל הרוטב, ועיין בהערה
לג

. 

* 

                                                 
, אם התבשל יש להסתפק האם משערים ששים כנגד כל הרוטב או רק לפי חשבון החלק היחסי של העוף, למשל לג

העוף גם מ חצי עוף וחצי ירקות האם נאמר שצריך להיות בחלב שלושים כדי להתיר ]כי הרוטב קיבל טעם מעורב

יע טעם להבל וגם מהירקות[ או שצריך ששים ]כי יתכן שרק מהעוף נבלע ברוטב או שגם העוף וגם הירקות יכולים

 שלם ברוטב[.

שט ם מתפהבשר ]או האיסור[, והק' מביטול בששים שמוכח שהטע ובאו"ה ]כלל כ"ד ס"ח[ כתב שמחשבים לפי כל

"ח וחת"ס או ' נ"דבשווה בהכרח, ותי' שבביטול בששים הטעם בטל לגמרי ולכן לא שייך לאסור ]ועי' נובי"ת יו"ד סי

 [,ח ]עי"שב סק"סי' קכ"ט[, אבל שאין ביטול בששים מחשבים לפי כל הבשר ]או האיסור[. וכן מבו' בפרישה סי' צ"

שם בהביא שוכדבריו פסק החכ"א ]כלל מ"ד ס"ט וכלל מ"ו ס"ז[, ופירש כן גם בדעת הט"ז סי' צ"ב סקט"ו במה 

י' פפמ"ג ההרש"ל שבבישול משערים לפי כל האיסור שנבלע ]וגם החולקים, רק מטעם שלא אומרים חנ"נ. ואמנם 

 שם בדבריו באופן אחר[, ועי' כעי"ז ביד יהודה סי' צ"ג סק"ב.

שובה[ תבד"ה "ג בסי' צ"ד סקכ"ב התחיל בדבריו שמשערים לפי חשבון יחסי, אבל בהמשך דבריו ]בד"ה שוב וובפמ

לא לגבי מות וכמסיק שמשערים לפי כל האיסור, וכוונתו ליישב דברי הט"ז בסי' צ"ב סקכ"ד שדבריו שייכים לגבי 

 בליעות.

קכ"א פ"ד סדפס במהדורת פרידמן[ ובסי' צ"ה בשאמנם הפמ"ג בסי' צ"ב במ"ז סקכ"ד ]ועי' בהגהות הגרעק"א הנ

"ג סק"ו[ סי' קובהנהגת או"ה חלק ב' כתב שמשערים לפי חשבון החלק היחסי של הבשר ]או האיסור[, וכן החוו"ד ]

' צ"ג ו בסיהעיר על השו"ע שכתב שבנטל"פ משערים לפי חשבון האיסור, שתלוי בגודל הכלי )עי"ש, וע"ע בדברי

[, גודל הכליבחילק ועי"ש ש -הנובי"ת סי' נ"ח והפת"ש סי' צ"ה סק"א והטוטו"ד ]מהדו"ג סי' קכ"זבחי' סק"א(, וכ"כ 

 ומצאתי בשו"ת מהרש"ם ]ח"א סי' ר"ד[ שעמד במח' הפוסקים בנידון זה.

ד שרק החוו"ואפשר לחלק בין כלי לאוכל, והיינו, שבכלי יש הגבלה בכמות הטעם שנכנס בו ]וכמש"כ הטוטו"ד ו

פי חשבון רק ל ל נכנס כל הטעם ומחשבים לפי כל האיסור, אבל בכלי קטן לא נכנס כל הטעם ולכן מחשביםבכלי גדו

 האיסור[, אבל באוכל אין הגבלה ויכול להיכנס גם כל הטעם מהבשר וגם כל הטעם מהירקות.

ע"פ ור אאיסוראיה לזה, שהאו"ה עצמו בכלל ל"ד ס"ז ובכלל ל"א ס"ג כתב לגבי הכלי שנבלע רק לפי חשבון ה

וכל אין רק באשלגבי רוטב של בשר כתב שכל הרוטב כבשר ולא לפי חשבון וכנ"ל, ובע"כ החילוק בין אוכל לכלי ש

לפי  שעריםגבול לטעם שנכנס בו, ובזה נרויח שאין המחלוקת גדולה כ"כ אלא שיטת האו"ה והמהרש"ל שבאוכל מ

 החכ"א"ש ]עכ"פ בכלים קטנים[ ודלא כהפרישה וכל מה שנבלע אבל בכלים יתכן שיודו לדברי החוו"ד והפת

 שכתבו שגם בכלים משערים לפי הכל.

י כל ון הרובש"ך סי' צ"ג סק"א תמה איך יתכן שיהיה ששים כנגד כל הקדירה, ואם נאמר שמחשבים רק לפי חשב

שיהיה  מאוד בישול הוא במים וא"כ נכנס לכלי פחות מכמות האיסור שנתבשל בו ]כי נכנס גם מהמים[ וא"כ יתכן

 ששים כנגד הכלי. ומוכח שדעתו ג"כ שמחשבים לפי כל האיסור.

 ועכ"פ נראה שבאוכל ודאי יש לחשב ששים כנגד כל הרוטב ולא רק כנגד החלק היחסי של הבשר.
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 שאלות בענייני שבת

 מטריה שפתוחה מערב שבת

 האם מותר ללכת עם מטריה שפתוחה מערב שבת?

, אבל כבר התקבל פסקו של לדמעיקר הדין, לדעת המשנ"ב אין איסור תשובה:

שהדבר עובדא דחול ומהווה פירצה חמורה בחומת השבת, ולכן אין  לההחזו"א

 לעשות כן.

  

                                                 
בבאה"ל סי שט"ו, ח' ד"ה טפח ביאר שכיון שצריך לתפוס את הגג במוט ברזל או ברצועות כדי של יפול שוב א"כ  לד

וד עוסיף הלל ההיתר של ציר כיון שהאוהל אינו עומד על הציר אלא על הברזל המחזיקו ]ובבאה"ל שם אינו בכ

ל והל עאטעם מפני שנעשה לשם אוהל וחמור משאר אוהלים שלא נעשו לשם אוהל, אך מטעם זה לבד אין לאסור 

סת חופה ב פריקכ"ז התיר המ"ציר, שהרי הרמ"א התיר לסגור גג סוכה שעל ציר ושם נעשה להגן מפני הגשם וכן בס

 אורי'הקשורה בכלונסאות מבעוד יום אף שנעשה לשם חופה ודומה ללהגן כמבואר שם[. ]ואפשר שאיסורו מד

ורו ם איסכמש"כ הנוב"י בתשובתו, ועי' לעיל סעיף ג' ובהערות שם בדין בנין לשעה, ובבאה"ל הסתפק בזה א

 מדאורי' או מדרבנן[.
שאכן אין איסור אוהל במטריה כיון שנפתח ונסגר על צירים, אך מכל מקום אסור לפתוח  סי' נ"ב סק"ו. וכתב שם לה

ש גם מטריה בשבת משום אושא מילתא ועובדין דחול ]וגם דומה למתקן מנא, עי"ש[. ומשום כך אין להשתמ

 במטריה פתוחה. ועי' בדברי הגר"ש אויערבך שליט"א שהובאו בספר ארחות שבת פרק ט' הערה י'.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

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

 ה' אחד, גוי אחד ואדם אחד

ְקָרא ָקְבצ וגו'. ֵהָאְספּו ַוֹיאֶמר ָבָניו ֶאל ַיֲעֹקב ַויִּ ְמ  ּוהִּ  ב(-גו' )מט, אוַיֲעֹקב  ֵניבְ  עּוְושִּ

. כם'ל ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב 'ויקרא: רשב"ל פסחים )נו.(: "אמר

 שלוםו חס 'שמא: אמר. שכינה ממנו ונסתלקה, הימין קץ לבניו לגלות יעקב ביקש

 'כשם: אמרו. אחד'' ה אלקינו' ה ישראל 'שמע: בניו לו אמרו פסול... במטתי יש

 אחד'". אלא בלבנו אין כך - אחד אלא בלבך שאין

 ה' אחד תלוי בגוי אחד

מוסר( מהחרדים:  תוכחת חיים אודות דברים אלו מביא השל"ה הק' )דרך

ְנָאה  מיעקב נובידי מקובל. שמע דקריאת ראשון בפסוק ראשונה בפרשה רמוזה "ַהקִּ

 דכתיב ,בפסוק ונרמז ...'ה יחוד על וזרזנו שצונו, העולם מן שנסתלק בעת אבינו

 ספוהא' להם אמר הרי -'הקבצו'?  מאי, וקשה'. וגו' יעקב בני ושמעו הקבצו'

, לפניו ושהי ואחר, הגופות על' האספו' פירוש אלא לפניו! הם והרי ,'לכם ואגידה

 ת,אח ונפש אחד איש הם כאילו, ותחרות ושנאה קנאה מלבם שיסירו אותם ציוה

 אוהו. עליהם.. וישרה שירצה יחודו עליהם לקבל אפשר אי, כן יעשו לא שאם

 עתב אחד וכל קנאה... בלי, אחד לב ביחוד כשישראל אם כי שורה אינו יתברך

 וכולנ', ישראל שמע' אליהם ומדבר, ישראל עדת כל עם לבו מיחד שמע קריאת

[, ינועל] אלקינו יחוד מקבלים אנו ועתה, ושנאה קנאה בלי אחד לב וקשר באהבה

תלוי בגוי  -ה' אחד  -ל. ומבואר שיחודו יתברך "עכ ",'אחד' ה אלקינו' ה' ואומרים

 אחד.

 גוי אחד תלוי בה' אחד

אותן  קורא והכתוב לו, היו נפשות שש "עשווכן להפך, גוי אחד תלוי בה' אחד: 

 לו, היו שבעים יעקב הרבה. לאלהות עובדין שהיו לפי, רבים לשון -ביתו'  'נפשות

 אחד" )רש"י מו, כו מחז"ל(. ל-לא עובדים שהיו לפי -'נפש'  אותן קורא והכתוב
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ין ונראה הביאור הפשוט, כאשר כולם מאמינים באמונה שלמה בה' אחד, אזי א

 מלבדו, ומה מקום יש לפירוד? ורק אז שייך גוי אחד.עוד 

 אהבת ה' ואהבת ישראל תלויות זו בזו

 כתיבו', אלקיך' ה את ואהבת' ת, א(: "כתיב"בי אות האותיות הק' )שער ה"ובשל

 דותואח ידי על ומתייחדות, אהבות שתי אלו מחוברות הנה'. כמוך לרעך ואהבת'

', אלישר עמו אוהב'ו', באהבה ישראל בעמו הבוחר' מסיימין אנו כן כי, יתברך

כו', ו" 'אלקיך' ה את ואהבת, 'יתברך השם אהבת כך ואחר, היחוד פסוק ואומרים

אהבת ועיי"ש. הנה כמו שגוי אחד תלוי בה' אחד ולהפך וכנ"ל, כך גם אהבת ה' 

 ישראל תלויות זו בזו.

 צריך להאמין בעצמו" -"צריך להאמין בהשי"ת 

 דםא שצריך התלוי באמונה בה' אחד, והוא האמונה בעצמו: "כשםויש עוד דבר 

 להשם שיש לומר רצה. בעצמו להאמין כך אחר צריך כך יתברך, בהשם להאמין

 ייםהח ממקור נפשו כי להאמין צריך רק בטל... פועל ושאיננו עמו עסק יתברך

 פירוש וזה. רצונו כשעושה בה ומשתעשע מתענג יתברך והשם שמו יתברך

 שותנפ ריבוא ששים כלל לומר רצה 'משה', פירוש עבדו', ובמשה' בה 'ויאמינו

 ןמ רוח נחת ומקבל ורוצה בהם... חפץ יתברך שהשם האמינו ההוא בדור ישראל

עבודה קנד(, והם דברי רבינו יונה )שערי ה אות הצדיק שבהם" )צדקת הטוב חלק

 ומעלת מעלתו כירוי, עצמו ערך העובד האיש שידע הוא הראשון א(: "הפתח

 דתמי ויתחזק וישתדל. יתברך הבורא אצל וחבתם וחשיבותם וגדולתם, אבותיו

 קנותל אומץ יוסיף ויום יום תמיד, בכל בה ולהתנהג, ההיא במעלה עצמו להעמיד

 ,מצער ראשיתו היה ואם. אליו וידבק לבוראו בהם יתקרב אשר ומדות מעלות

 וכו'. מאד", ישגא אחריתו

ו שבסייעתא דשמיא העתקנו דברים שהם פתח לעניינים העומדים ברומכמדומה 

 של עולם, ואידך פירושא היא, זיל גמור.

 goldm@enativ.comלתגובות: 

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

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם היה מותר לחנוט בשבת

ְמְלאּו ְיֵמי ַהחֲ  י ֵכן יִּ ים יֹום כִּ ְמְלאּו לֹו ַאְרָבעִּ  ' )נ, ג(וגוים ֻנטִּ ַויִּ

ת , אך מתוך הדברים ניתן ללמוד על הלכוה בימינושייך למעש אינוהנידון 

 .גם כיום ותמסוימות השייכ

מה בפסוק מבואר שחנטו את יעקב ארבעים יום, והרי בתוך הארבעים יום יש כ

 סקים,נבוא לדון האם יש איסור לחנוט בשבת, ולא מצאתי שדנו בזה הפו .שבתות

 , ב',א', איסור טלטול מת :אך נעלה כמה נידונים שיש לדון בהם בחניטה בשבת

 איסור רפואה בשבת, ג', איסור מכה בפטיש.

 איסור טלטול מת

 דבר בגמ' בשבת דף מג: מבואר שמת הוא מוקצה בשבת, ומחמת שאינו כלי ואינו

ליקה דהראוי לשימוש, וממילא דינו ככל מוקצה מחמת גופו, ואפילו אם יש חשש 

נים או שמונח בחמה ויסריח, אסור לטלטלו בידיים, רק התירו בו טלטול באופ

ר ו היתמסוימים ]וכגון ע"י שנותנים ע"ג כיכר ומטלטלים אותו אגב הכיכר, וזה

 מיוחד במת, וכמבואר בשו"ע בסי' שי"א סעיף ה'[.

אפילו לטלטל בו אבר אחד בלבד אסור, וכמבואר במשנה בשבת דף קנא., ו

שאיסור טלטול מוקצה הוא אפילו כשמטלטל מקצתו של המוקצה גם כשעיקר 

 המוקצה נשאר במקומו, וכך נפסק בשו"ע בסי' שי"א סעיף ז'.

ר ו אבבוממילא, אם לצורך החניטה היו צריכים להזיז את המת, או אפילו להזיז 

 ש בזה משום איסור טלטול מוקצה.אחד, י

אך אם לא היו צריכים לטלטלו, אלא רק היו מושחים אותו בשמן וכדו', בזה 

מבואר במשנה שם שמותר לסוך מת בשבת, שאיסור מוקצה הוא רק איסור 

בטלטול המוקצה, אך מותר לגעת במוקצה בשבת, וממילא גם מותר לסוך את 

 ז'. המת, וכך נפסק בשו"ע בסי' שי"א סעיף
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 איסור רפואה בשבת

 חז"ל אסרו לעשות רפואה בשבת לאדם שיש לו מיחוש, וכמבואר במשנה בשבת

דף קיא. ובעוד מקומות, ומשום שחששו לשחיקת סממנים, שיצטרך לתקן את 

מור התרופה ע"י טחינת הסממנים, ולכך אסרו לרפאות בשבת ]אא"כ הוא חולה ג

 ' וסי'נפסק בשו"ע בסי' שכ"ז סעיף אשנפל למשכב או שכואב לו כל גופו[, וכך 

 שכ"ח סעיף א'.

יצו וממילא יש לדון באם חניטת מת נחשבת כרפואה בשבת, שבפסוק ב' כתוב, ו

 , א"כיוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל וגו'

רת מבואר בתורה שזו הייתה פעולה של רפואה, וא"כ יש לומר שזה כלול בגזי

 ל באיסור רפואה בשבת.חז"

אמנם, מצאנו בגמ' בשבת דף נג: שנחלקו התנאים באם יש איסור רפואה 

דם בבהמה, וברי"ף וברא"ש שם מבארים שצד ההיתר בזה הוא שדווקא ברפואת א

הול בשהוא בהול על זה יש חשש שיבוא לטחון סממנים, אך ברפואת בהמתו אינו 

אין שסק בשו"ע בסי' של"ב סעיף ג' כ"כ ואין חשש שיטחון סממנים, ולהלכה נפ

ל איסור רפואה בבהמה, ובמשנ"ב שם בסק"ה מביא את הטעם הנ"ל, שאינו בהו

 על רפואת בהמתו.

 זירתוממילא מסתבר שגם במת אינו בהול על חניטתו כ"כ, וא"כ לא שייך בזה ג

 איסורחז"ל, וגם לולי זה מסתבר שחז"ל לא גזרו במילתא דלא שכיח ולא כללו ב

 אה בשבת את חניטת מת.רפו

 איסור מכה בפטיש

 קז. הנה מצאנו שיש איסור מכה בפטיש גם בגוף אדם, וכמבואר ברש"י בשבת דף

 לגבי מפיס מורסא ]מבקע פצע בכדי להוציא את המוגלה[ שביאר בפירוש ב'

 שהאיסור הוא מצד מתקן מנא, וכך פסק השו"ע בסי' שכ"ח סעיף כ"ח.

צורך ללמוהל לתקן את ציפורנו  שכתב שאסור' ע"א שו"ת חת"ס או"ח בסיועיין ב

 ומחמת איסור מתקן מנא. המילה
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ה ש בזוממילא יתכן שגם תיקון המת שלא יסריח נחשב כתיקון מנא כלפי המת, וי

את  איסור דאורייתא, אך מצד שני יתכן שאינו מתקנו בעצמותו, אלא רק מונע

בזה  י, וממילא אין לאסורקלקול המת, ומניעת קלקול אינה נחשבת כתיקון הכל

 מצד תיקון מנא. 
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 מנחת אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 מקודם מתן תורה האם למדין דין אבלות שבעה

סְ  ְסֵפד דּו ָש פְ ַוָיֹבאּו ַעד ֹגֶרן ָהָאָטד ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ַויִּ ַעש דֹול ְוָכֵבד ְמֹאד ַויַ גָ ם מִּ

יו ֵאֶבל  יםְלָאבִּ ְבַעת ָימִּ  )נ, י( שִּ

 שבעה ימים. על יעקב יוסף היה אבל שמבואר א[ 

ם חגיכ והפכתי"דכתיב  ?מנין לאבילות שבעהוהנה בגמ' במועד קטן )כ, א( אמרו: 

 ,וז"ל( שכתבו ד"ה מה)תוס' יעו"ש במה חג שבעה אף אבילות שבעה. ו "לאבל

 דהתם קודם קבורה היה. ,לא מצי לאתויי "ויעש לאביו אבל שבעת ימים"ומ

 .דאין למדין מקודם מ"ת ,ובירושלמי משני

( א. לומדים מיוסף לדין שבעה דאבילותמדוע לא  תוס' ב' טעמיםהכתבו שהרי 

 אין למדין מקודם מ"ת.. ב( קודם קבורה היה

בתורה ויעש לאביו  מראע"פ שנא ,וז"ל( כותב אה"בילות )פ"א מהל' אברמב"ם ו

תקן להם לישראל ז' ימי שה רבנו תורה ונתחדשה הלכה ומאבל ז' ימים, ניתנה 

 . לואבילות וז' ימי משתה

 "מלא שבוע זאת"

יותר ניחא דלכאורה , ן תורה"אין למידין מקודם מתש"על הטעם ב[ ויש להקשות 

 .לזללמוד מפסוק לפני מ"ת מפסוק בנ"ך

                                                 
והלא מבני יעקב נאסר גיד לכאורה כונת הרמב"ם ע"פ מש"כ בעצמו בפה"מ )חולין ז, ו( לבאר מה ששנינו שם " לו

א ה זו והוושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנ" וז"ל, אמרו לו בסיני נאמר אלא שנכתב במקומוכו' הנשה 

שים אנו עו שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום אין ,שאתה צריך לדעת והוא ".מסיני נאסר"אמרם 

ן לים אבר מו אוכדוגמא לכך, אין אנ .זאת אלא מפני צווי ה' על ידי משה לא מפני שה' צוה בכך לנביאים שקדמוהו

יני וה בסאלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה שנצטו ,החי לא מפני שה' אסר על בני נח אבר מן החי

"י ו ע' צונישאר אבר מן החי אסור. וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהש

ה ווי משצסור יעקב אבינו אלא יוכן גיד הנשה אין אנו נמשכים בו אחרי א"ה. משה להמול כמו שמל אברהם ע

 .המצות מצות נאמרו לו למשה בסיני, וכל אלה מכללתרי"ג הלא תראה אמרם  .רבינו
, וכמו שהרמב"ם , א(ותוס' ב"ב יג , ב' תוס' חגיגה ביע) "לשבת יצרהמ"מצינו דיותר ניחא ללמוד מפו"ר ולא כמו שלז

 , בנזיר טובוכמו המפרש , א. ולא מהפסוקים של שלמה במו"ק ט "מלא שבוע זאת"מביא מ (ד"יהאישות )פ"י מהל' 

 ."הפכתי"ולא מן  "ויעש וכו'"שהביא מן 
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שייך ללמוד ממנו. ובשלמא לפי למה לא ול התורה כולה, ועוד, הלא יוסף קיים כ

ניחא, אבל  (,ושבת שאני)בחו"ל מצות לא קיימו שהאבות תב וכשהרמב"ן שיטת 

 ., א(, צ"בוכמובאר בתוס' חולין צא)אי לא נימא הכי אלא דקיימו 

ין דלמידין מקודם מ"ת גבי אבירושלמי )מו"ק פ"א( דהלא מצינו  ,עוד קשהו

בלי בבוכן מצינו  .לבןאצל  "שבוע זאת ומלאשל "פסוק המערבין שמחה בשמחה מ

לום בשאילת שי' וע)בתולה, ועשר שנים מאברהם וצ"ע של חדשים לגבי דין י"ב 

 (.מחשסי' שמו וסי' הרבה סתירות בזה. וע"ע בחת"ס יו"ד  שושהק בית האוצרבו

שה "ויעש לאביו", משמע דדוקא לאביו עמאחר שנאמר תב דוהיעב"ץ כג[ והנה 

 דקודם מ"ת היה.  ,אבל ללמוד לשאר אנשים לאמילתא יתירא, 

 שאמרו: ודלמא שאני יעקב משום דהוה חשוב עבדו ליה בשאילתא לה מצאתיו

 מילתא יתירא. 

 ולפי"ז מיושב הכל. 

 מהלך החת"ס

 שהשהירושלמי הקרץ, שתי (מו"ק פ"ג)חת"ס בהערותיו בירושלמי במצאתי ד[ ו

 ' ימיחת ז'. ומשני משכח"ל שיש זמנלן דאבילות ז', דלמא שבת מפסיק ולא משכ

ין על שלא נצטוו עדי ,ופריך וכי למדין מקודם מ"ת ,אבילות שדוחין שבת מיוסף

יוסף  ואפי' אם שמר ,שבת, והא נימא דוקא יוסף יכול לדחות שבת בשביל אבילות

ועוד  שבת כדדרש מטבוח טבח והכן מ"מ אינו מצווה ועושה ואבילות דוחה אותו.

וממילא  לפני מ"ת אז אבילות דוחין אותו והגמ' מסיק בפסוק אחר.אין עונג שבת 

 אין מערבין שמחה בשמחה יכול ללמוד מקודם מ"ת. 

 גבי והוא עצמו בהגהותיו בפ"א תי' דלעולם למידין, ודלא כתוס', ושאני הכא

ביד, יוסף דאין למידין, משום שאין למידין ממנהגא בעלמא דאדעתיה דנפשיה ע

  ות.ת היה תקנה מקובל. ובזה ג"כ מתורץ ב' הקושיות הראשונאבל מלא שבע זא
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 דברי מהרצ"ח

וע מלא שב"דברי הירושלמי סותרין זא"ז, דלמידין מש שוהמהרצ"ח ועוד הקה[ 

 פסוק זה היה קודם מ"ת. הרי אין מערבין שמחה בשמחה, וש לדין "זאת

הוי אסמכתא בעלמא  ",מלא שבוע זאתש" ,ויצא רשתהרמב"ן בפ "דוי"ל עפ

 להדין דאין מערבין שמחה בשמחה, ולעולם אין למידין מקודם מ"ת. 

 רק אסמיכנהו על קרא לפני מ"ת. נמצא לפי"ז, ש

 ושאיןנאין  ,וז"ל( שכותב ד"הל' אישות הי)פ"י מהרמב"ם  "דאבל עדיין קשה לפי

 – נשים כמו שביארנו לפי שאין מערבין שמחה בשמחה שנא' מלא שבוע זאת

 דהוה דרשה גמורה. מדבריו ומשמע 

 פרקי דר"א

בילות ימי א יליף ז'אכן פליג על תלמודא דידן, ו (יז ר'פ)בפרקי דר"א ש ,נסייםוו[ 

 כל ז' הוי מה"ת. שואולי זה המקור לדעת הגאונים בפ"ב דברכות  ף.מיוס

וכי "ובמקום  ,אולי יש ט"ס בדברי הירושלמיש ,תבושכרה תמימה תווראה ב

 צריך להיות "וכן".  "מקודם מ"תלמדין 
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 "כולנו בני איש אחד נחנו"

ְשָרֵאל לֵ  ְמַנֶש יקִּ ֱאלֹ ְמָך ְישִּ  אֹמרַוְיָבֲרֵכם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְבָך ְיָבֵרְך יִּ ם ְוכִּ ה ם ְכֶאְפַריִּ

ְפֵני ְמַנֶשה ם לִּ  )מח, כ( ַוָיֶשם ֶאת ֶאְפַריִּ

ם בך יברך ישראל ישמך אלוקים כאפרי"בירך אותם יעקב יש לשאול מדוע א[ 

או  ,רהאו יששכר עמוד התו ,דוגמת אחד מבניו יהודה המלךולא הנציח , "וכמנשה

 ?יוסף הצדיק

שיכל הרי כבר סופר על ש ",וישם את אפרים לפני מנשה"מדוע הוסיף ועוד,  ב[

פל ך בכומה הצור ,ואף בפועל הקדימו בברכה ,ידיו ואמר שאפרים יהיה יותר גדול

  הלשון שנראה מיותר?

 ?הוא"", שלכאורה מיותר לומר "ביום הויברכם ביום ההוא"מהו הלשון שאמר  [ג

 ם בכתיב חסר?ופעם בכתיב מלא ופע ",לאמור"מדוע אמר פעמיים  [ד

לו ואי ,ובירך את אפרים ומנשה ",ויברך את יוסף"הרי פתח  ,עוד שואל הזוהר [ה

 ברכת יוסף לא נאמרה?

 ?"מךייש"בלשון יחיד, וכן  "בך"ואח"כ אמר  ,בלשון רבים "ויברכם"מדוע פתח  ו[

 ,םאלא במה יברכו בנ"י את בניה ,אך לא כתב מה בירכם ",ויברכם"כתיב  ז[

 והיכן ברכתם?

ים שאפרמאחר הרי  ,מדוע צריכים בני ישראל לברך את בנם כאפרים וכמנשהח[ 

 עדיף שיברך רק כאפרים? ,הוא הגדול

 אהבה התלויה בדבר בטלה

כל אהבה שהיא תלויה וביאור הדברים, בהקדם מה ששנינו באבות )ה, טז( "

 ".ולםבדבר בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לע
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 .אין סיבה שתפר את אותה אהבה ,כאשר האהבה היא אמיתית ,זאת אומרת

הרי בהסתלק הסיבה בטלה  ,לעומת אהבה שנובעת מתוך סיבה וחשבונות

האהבה, וממילא גם בזמן שיש אהבה אינו אוהב באמת אלא אוהב את עצמו 

 הרוןאוזו תכונת  ,והמדד לזה כאשר יראה בגדולת חברו וישמח .להשיג את מטרתו

 הכהן.

 גדולת אפרים ומנשה

 ניתן לבאר מהועפ"ז יובן מעשה יעקב אבינו והמסר לדורות הבאים אחריו, 

חי ו ,בעצם מנשה היה משנה לאביו מלך מצריםהנה  ,שהתחולל עם אפרים ומנשה

ל לעומת אפרים שישב ולמד עם סבו תורה ולא עסק כל ,בעושר ובכבוד מלכים

 .היה לו את המעמד החברתי שהיה למנשהובודאי לא  ,בענייני המלוכה

רך כך שאפרים יש לו מה לקנא מאחיו, אולם מנשה אין לו מה לקנא כי זו הד

יכל ששבחר והוא מרוצה ממצבו הטוב, אך באותו יום שיעקב רוצה לברכם ויעקב 

בכור שמנשה הוא ה "ידעתי בני ידעתי"ואף אמר בפירוש ליוסף  ,את ידיו בכונה

אוי ר, אין ספק שכל המעמד הזה שנעשה באותו יום "יגדל ממנואך אחיו הקטן "

מרות לגרום למנשה קנאה גדולה מאחיו הקטן כי ידעו ערכן של ברכת האבות, ול

 הכל לא התחולל שום שינוי והרגיש יעקב עד כמה גם מנשה יש בו את אותה

י כפו תכונה שאין בו קנאה ואדרבא שמח בגדולת אחיו כמעשה אהרון כלפי משה,

ה , שראשדייק הגדולי תרומה בתשובת יעקב ליוסף "ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו"

ונה ברוח קודשו שמנשה עצמו יגדל וירומם את אפרים וישמח בהצלחתו וזו הכו

 ממנו.

 ,ונהידע יעקב מזמן שיש בו את אותה תכהכיר ושלא רק אפרים אשר כבר  ,נמצא

שמח בהצלחתו ואדרבא היה כלל שהרי למד איתו וראה שאינו מקנה מאחיו 

  ., אלא התברר שגם מנשה טבוע בו המידות הטובות האלהשל מנשה ומעמדו

 "מךיישיברך ישראל  בך"ויברכם את שניהם  ,דוקא "ההוא ביום"לכן אמר יעקב 

בלשון יחיד, בזכות ששניכם כאיש אחד באהבה ובאחדות ושמחים כל אחד בטובת 
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ברכו את בניהם כדוגמתכם במידות טובות אחיו, תזכו שכלל ישראל לדורותיו י

 כאלה ובאהבת איש את רעהו באחדות ואין ברכה גדולה מזו שכולם יתברכו בכם.

 וישם את אפרים לפני מנשה

 יברך מדוע הנציח לדורות שכל אדם ,הוסיף יעקב לנמקש ,ובזה יובן כפל הלשון

 וגם מספיק שיברכו שיהיה ,את בניו כדוגמתם ולא כיתר השבטים או האבות

וקא ואם תשאל למה ד ,כאפרים הגדול והחשוב, אלא כונתו בהמשך דבריו כאומר

כדוגמתן הטעם בגלל וישם את אפרים לפני מנשה ולמרות זאת שררה האהבה 

ילו בניהם ולשניהם אותן מידות נפלאות של אחדות וראויין שיתברכו בהם. וא

ל ם אצאול ,ויעקב ועשיו והשבטים עם יוסף אצל האבות היה פילוג יצחק וישמעאל

 אמר רבי שמעון בן"וכמאמר התנא  ,אפרים ומנשה מנציחים את שורש הברכה

חלפתא לא מצא הקדוש ב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' 

 ".עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום

 ברכת כהנים נאמרה בלשון יחיד

 וגם ברכת ,מעשיהם של אפרים ומנשה לאהרון עם משהנמצא מחנה משותף בין 

ים אומר "כה תברכו"למרות שמתחילה בלשון רבים  ,הכהנים נאמרה בלשון יחיד

 אלא כאשר כל ,כי אין אפשרות שתשרה הברכה ,בלשון יחיד "יברכך וישמרך"

ז אאחד שמח בחברו ויש בניהם אהבה ואחדות אמיתית כאיש אחד בלב אחד ורק 

ל , כי כלל ישראל נשמה אחת כמבואר בחז"ה וההצלחה בכלל ישראלשורה הברכ

 ובספרים, ולכן לא שייך שתחול הברכה כאשר יש פירוד בעם ישראל. 
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )בית שמש(

 לפרסם תמונת הנפטר

ְמְלאּו ים לוֹ  ַויִּ י יֹום ַאְרָבעִּ ְמְלאּו ֵכן כִּ יםַהֲחנֻ  ְיֵמי יִּ ְצַריִּ  תוֹ ֹא  ְבכּוַויִּ  טִּ ים םמִּ ְבעִּ )נ,  יֹום שִּ

 ג(

 תתי הכנסמב דמעשה נורא שאירע בירושלים עיה"ק, לפני לא הרבה שנים, באח

 ים לחרדתו, כי הנה בביהכ"נבעיר, שבאחד מן הימים, גילה אחד מהמתפללש

אדם על הקרקע, ללא הכרה. מיד הזעיקו לשם את כחות ההצלה, אלא שרוע 

 יים. , כי לא נשארה בקרבו עוד רוח חאשלדאבון לב, לא נותרה בידם אלא לווד

, והנה איש מכל הסביבה לא הכיר או זיהה את דמותו של אותו נפטר אלמוני

 ומשו"כ לא נותרה ברירה, ומיד נגשו ה"חברא קדישא" לתפקידם, ונשאו את

והו שלפני שלקחהנפטר למקום קבורה, מבלי שיוכלו להודיע ע"כ לקרוביו. אלא 

אם שמשם, עמדו וצילמו את פניו, וזאת בכדי לפרסם אח"כ את התמונה, ובכדי 

 מאן דהו יכול לזהותו, הרי שיוכל לידע את הקרובים על פטירת קרובם.

יש  ועלה הספק, האם ראוי והגון לצלם דמותו של נפטר, ע"מ לפרסמו, או שמא

ת בים אבזה חשש של בזיון או כיו"ב, ומוטב יותר לקברו בחשאי, מבלי לפרסם לר

 התמונה המחרידה. 

 א[ אסור לצלם את דמות הנפטר ל'זכרון'

ת והנה שאלה דומה נשאלה לפני גדולי הדורות הקודמים, בעת שהומצאה מכונ

המצלמה לראשונה, והיו אנשים שלא צולמו בחיי חיותם, ובעת שנפטרו, רצו 

קרוביהם להעמיד לעצמם מעין "מזכרת" מקרובם יקירם, ושעל כן שאלו האם 

  .לחרשאים הם לצלם את פני הנפטר שיעמוד אצלם לזכרון

                                                 
-)סי' תס"ג יצחק שיח ת"שו )ח"ה סי' רנ"ז(, מלכיאל דברי ת"שו)יו"ד ס"ס ק"ע(,  שיק ם"מהר ת"שובזה בעי'  לח

        ל"ז(. )ח"ב עמ' שע"ד מכתבשו"ת צפנת פענח החדשות  )שנה ח' סי' ק"ט קכ"ג קל"ז(, וילקט יוסף תס"ד(,
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ולכאו' ענין זה היה גם מנהגם של מצרים מימי קדם, אשר נהגו לחנוט את 

של הנפטרים החשובים שבהם, ונראה דמטרתם היתה בכדי שישארו גופותיהם 

דמויותיהם ל"זכרון עולם", ועל דרך שנהג הורדוס הרשע בתינוקת שמבית 

 . לטבדובשא" שנין שבע "טמנה )ג:( ב"בחשמונאי, כמובא בגמ' 

וע"ש שאסרו את הדבר, מחמת כמו"כ טעמים, אך רוב הטעמים שנאמרו שם, 

י י, כדזאת משום שבנ"ד מצלמים את הנפטר עבור צורך חיונאינם שייכים לנ"ד. ו

נאה השקרוביו ידעו על פטירתו, ויוכלו להתאבל עליו כדת וכדין. ולא למטרת 

 ומזכרת גרידא.

 ב[ בזיון לנפטר שמפרסמים את פניו

זאת ו. וולכאו' בית הספק בנ"ד הוא, החשש של 'בזיון', שיגרם לנפטר שלא לרצונ

 מעבר)עניני שמחות אות תתרט"ז( בשם הטעמי המנהגים  ע"פ מה שהובא בספר

ים הטעמ )שפתי רננות פ"ט(, בטעם המנהג שמכסים פני המת בסדין, ובין יתר יבוק

ש יש חשכתב שם, "ועוד, שאסור להסתכל בפני המת, פן יתבזה בעיניו". ומבואר ד

כ של בזיון למת כאשר רואים את פניו המסולקות מרוח חיים. ועל אחת כמו"

ים כשמפרסמים על נפטר אלמוני, שנפטר מבלי שיכירהו איש, אין לך בושת פנ

 גדולה מזו.

 אולם לענ"ד אין לחוש לזהה מכמה וכמה טעמים:

סדו, ל הפראשית כל, גם אם ננקוט דיש בזה משום בזיון. מ"מ הרי גדול שכרו ע א(

אשר כלנפטר, )סי' ת"נ( ובשאר ספרים, על הענין הגדול שיש ס"ח וכפי שמובא ב

 תו.ר נשמקרוביו עולים לקברו. וכן מצד שאר עניני הע"נ שמכוונים ופועלים בעבו

וגם אם נחוש, דס"ס מידי ספק לא יצאנו, ושמא לא יועיל פרסום התמונה  ב(

למצוא את קרוביו, וכפי שקורא פעמים רבות, בענין המודעות של "השבת אבידה", 

                                                 
 י"רשב יעויין עקב אבינו, ראשיתאמנם כמובן שאין לנו ללמוד מהנהגת אוה"ע, ומה שמצינו שחנטו את י לט

  ועוד. ממש ופובג לחניטה הכוונה דאין משמע". הוא בשמים מרקחת ענין -אביו  את לחנוט" ,'שפי'( ב' נ בראשית)

 ולמעשה –"ב(. )חט"ז סי' קכשו"ת משנה הלכות והאריך לבאר זאת ב, בזה (ב"ע נ"ר דף א"ח) ק"זוהה בדברי' יעוי

"א אות סי' כ )חמאמי, ח"אשו"ת מנחת אברהם )סי' כ'(, ובשו"ת צפנת פענח האם מותר לחנוט ע"פ התורה, יעוי' ב

 א'(.
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הבעלים לדורשם. ]הגם שרב המרחק  שעל אף כל הפרסום, עדיין לא מגיעים

 בדמיון הדברים, ופשוט שתמונת המת תעשה יותר רושם ויותר פרסום[.

, מ"מ נראה דמאחר דהמקור לאותו 'בזיון' איננו מיוסד ע"פ מקורות ההלכה

 ומכסין ם,עשירי פני מגלין היו )כז.(, "בראשונהמו"ק ואדרבה מפשטות דברי הגמ' ב

 התקינו. ןמתביישי עניים והיו, בצורת מפני פניהן שחריןמו שהיו מפני עניים. פני

היו מבואר דרק לגבי עניים ש .עניים" של כבודן מפני, הכל פני מכסין שיהו

צא ם שנמ'מנוולים' במראיהם, רק להם היה בזיון ב'גילוי פניהם'. אולם לסתם אד

הגים ללא רוח חיים, משמע דאין בזה משום 'בזיון', שהרי לשאר אינשי היו נו

נם. )שם(, ולא חששו לבזיור"ן לגלות את פניהם, כדי להרבות בבכי כמובאר ב

 ושעל כן במקום צורך גדול כבנ"ד נראה טפי להקל.

ורת ק למרועוד יש להוסיף, דגם לו יצוייר שלאותו נפטר פלוני, יהיה הפרסום  ג(

 םרוח, ולא לטובתו. אולם חזינן בחז"ל שדאגו לתקן תקנות לטובת הכלל, ג

דאוג באופנים שהפרט עלול להינזק מחמת אותם התקנות, דמ"מ כך ראוי לתקן, ל

 לטובת הכלל בכללותו.

את  ו)יב:(, שתקנו דבנו של הפועל בא ומלקט אחריו, דעש ב"מכן מצינו בגמ' 

 לדידהו גרוא דכי היכי כי, להו ניחא גופייהו עניים טעמא, כזוכה, "מאי זוכה שאינו

ינזק הרי שלמרות שבודאי שישנם עניים שעשויים לה – .בתרייהו" בנייהו נלקוט

כים מתקנה זו, שהרי אם היה אסור לבנו ללקט אחריו, הרי שהיו הם באים וזו

ו ל קבעמאותו הלקט. אולם מאחר ול'כלל' העניים, יש רצון בתקנה זו, הרי שחז"

כז:( )ב"מ בדיש לתקן תקנה לטובת ה'כלל' למרות שזה יזיק ליחיד. וכיו"ב עי' 

 סימנין למיהב אבידה לבעל ליה בנוגע להשבת אבידה ע"פ סימנים ד"ניחא

 .ולמשקליה וכו'"

  yitzi174@gmail.comלתגובות: 

  

mailto:yitzi174@gimal.com
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 ע 'עמ -אספקלריא 

 

, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 אמירת "חסד של אמת" אם נחשב פותח פה לשטן

י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. )מז, כט( ָמדִּ יָת עִּ  ְוָעשִּ

לום רש"י: חסד שעושין עם המתים, הוא "חסד של אמת", שאינו מצפה לתשפירש 

 גמול. עכ"ל.

ו הסתפקתי, האם מותר אדם לומר לחבירו בלשון "תעשה עמי חסד של אמת", א

ו דם פיאשנקרא פותח פה לשטן, ואמרו חז"ל )ברכות דף י"ט ע"א( לעולם אל יפתח 

הו מת", זא[, והלשון "חסד של (יו"ד סימן שע"ו סעיף ב')לשטן, ]וכן נפסק בשו"ע 

 ?שעושין עם המתים רח"ל, וכנ"ל חסד

(, רוך ראובן שלמה שלזינגר זצ"ל )בעל "ברכת ראובן שלמה"הגאון רבי ב (א

 :כתב לי, וז"ל

אין שמעיקר הדין מותר, שהרי הרא"ם כתב בפרשת ויחי דאין כוונת רש"י לומר 

ר חסד של אמת אלא רק החסד שעושין עם המתים, שהרי אליעזר עבד אברהם אמ

ע"פ שאברהם ללבן ובתואל, ועתה אם ישכם עושים "חסד ואמת" את אדוני, א

סד חהיה קיים, וכן המרגלים אמרו לרחב ועשינו עמך "חסד ואמת", משום דכל 

א שאינו מצפה לתשלום גמול, אפילו הוא חי נקרא חסד של אמת. ורש"י רק ב

יעשה לפרש דאע"ג דיעקב נתן ליוסף שכם אחד על אחיו, מכל מקום ביקש ממנו ש

 תת לו שכם אחד על אחיו,זאת בתור חסד של אמת, שלא היה עכשיו בדעתו ל

מר יך לוע"ש, וע"ע באוה"ח. וגם הגור אריה שמפריך דברי הרא"ם, כתב גם כן דשי

פרש ל"חסד ואמת" בכל דבר, כי כל חסד נקרא אמת שכך ראוי לעשות, ורש"י בא 

 הלא קבורה נקרא גמילות חסדים, ע"ש דבריו.
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אה כל מצווה צוואולם כיון דהורגל בפי העולם ד"חסד של אמת" שייך במת, ו

מר משתמש בלשון זה, לכן עדיף לקיים מהיות טוב ולומר "חסד ואמת" כמו שא

 אליעזר. עכ"ל.

ת", ]ואע"ג שגם יעקב אמר ליוסף בלשון "חסד ואמת", ולא בלשון "חסד של אמ

מת", כוונת הרב שלזינגר זצ"ל, שעתה בפי העולם הורגל שרק הלשון "חסד של א

אמר  חסד שעושין עם המתים, אבל הלשון "חסד ואמת")כלשון רש"י הנ"ל( נקרא 

  "ק[גם אליעזר, ועוד, ולכן מהיות טוב, עדיף לומר בלשון "חסד ואמת", ודו

הנלענ"ד  הגאון רבי ברוך דדון שליט"א, מח"ס "גם ברוך יהיה", כתב לי וז"ל: (ב

 ברו, וכדמותר, כי לשון זו משתמעת גם ללשון אחרת, ולאו דווקא ללשון מיתה ח"

 ב חסדהשתמש בלשון זאת משה רבינו, בתחנוניו על עם ישראל לפני ה' ואמר "ור

חסד "ואמת", וכן דוד המלך, הזכיר לשון זאת, פעמים רבות בתהילים כדוגמת, 

 משום ואמת יקדמו פניך", וכן "חסד ואמת נפגשו", וכן רבות. ועל כן אין בזה

 פתיחת פה לשטן. עכ"ל.

"ר ( האריך הג31-38גליון חשון תשע"ג )עמודים ואגב, בקובץ "יתד המאיר", 

 ות.נהוראי יוסף אוחנה שליט"א, בענין על הלכות פתיחת פה לשטן, ע"ש נפלא

  



 

 

 

 עב 'עמ -אספקלריא 

 

הרב יהודה טננהויז במ"ס משפטי  / משפטי צדקך

 צדקך על חו"מ

 שבועת יוסף לאביו

ְשרָ  ְשַתחּו יִּ ָשַבע לֹו ַויִּ י ַויִּ ָשְבָעה לִּ טָ ַעל רֹ  לאֵ ַוֹיאֶמר הִּ   לא(מז, ) האש ַהמִּ

ארץ בפרשתנו מתואר כיצד יעקב קורא ליוסף ומבקש ממנו שיעלה את עצמותיו ל

', 'השבעה לי ישראל, וכשיוסף מקבל ע"ע ואומר אנכי אעשה כדברך מבקש ממנו

 ונשבע.

 בע הסיבה לכך שלא הסתפק בנכונותו של יוסף לעשות כדבריו וביקש ממנו שיש

רה לא היה יעקב חושד בבנו הצדיק האהוב לו שימלשונו, ש מבאר הרמב"ן וזה

ן כעל מצות אביו ועל הדבר אשר הבטיחו ואמר אנכי אעשה כדבריך, אבל עשה 

 לח אתלחזק הענין בעיני פרעה, אולי לא יתן לו רשות להפרד ממנו ויאמר לו ש

 הםד לאחיך ואת עבדיך ויעלוהו שם, או שיחפוץ פרעה שיקבר הנביא בארצו לכבו

 ך יותריצטר ולזכות, ולכן השביעו, כי לא יהיה נכון להעבירו על שבועתו, וגם יוסף

ת אקבור להשתדל בענין מפני השבועה, וכן היה הדבר כמו שאמר )להלן נ ו( עלה ו

 . אביך כאשר השביעך

ומר ואם לא בשביל השבועה לא הייתי מניחך, אבל ירא לוכפי שמבאר שם רש"י 

ה א יאמר אם כן עבור על השבועה שנשבעתי לך שלא אגלעבור על השבועה, של

איתא על לשון הקודש שאני מכיר עודף על שבעים לשון ואתה אינך מכיר בו, כד

 במסכת סוטה )דף לו ב(

 האם אפשרי להישאל על השבועה

מלשון הגמ' שהביא רש"י נראה שיוסף היה יכול להשאל על השבועה וכפי 

ה בה ניצחת שא"כ אשאל על שבועתך, ולכאורשביקשו פרעה אלא שהשיב לו תשו

יצד א"כ כו ,המודר מחבירו אין מתירין לו אלא בפניוקשה שהרי שנינו )נדרים סה.( 

 יכול היה יוסף להישאל שלא בפני יעקב.
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ו בפני התרהדאין צריך  רבינו תםדעת  מצינו בזה מחלוקת בין רבותינו הראשונים

ומתי צריך  ,ולא מחמת טובה שעשה לו ,עשה מדעתואו הנשבע שהנודר  ןהיכ

 ,ובתאת מחמת הנדר נתן לו יתרו שנשבע ליתרו שדוקא דומיא דמשה  בפני הוא

די יוכן צדקיהו היה מסור ביד נבוכדנצר להורגו כדי שלא יתגלה קלונו ועל 

 בסוטה ר"ת מהסוגיאבפניו. וכן מוכיח  ךיצרהשבועה הניחו ודוקא כי האי גוונא 

א ך אלמיוסף לפרעה אבי השביעני ואמר ליה זיל איתשיל אשבועת ( דאמר ליה:)לו

וה הלא  הלהלכ ם דברי פרעה אינם נכוניםוא ,יכול להתיר שלא בפני יעקבהיה 

בה . ולפי"ז צריך לומר שהשבועה שנשבע ליעקב אינה מחמת הטקבע ליה בהש"ס

 שעשה לו יעקב ולכן יכול להישאל שלא בפניו.

ראיה  אני תמה מה אנו מביאיןמג( כתב ע"ד ר"ת הנ"ל )בתשובה  הריטב"א ואילו

תשיל לו דא"ל וכי א רמדברי פרעה אדרבה ניחוש לדברי יוסף הצדיק והחכם שאמ

א שהנשבע לחברו אין לו לישאל של ראשבועתך אף על גב דלא ניחא לך, כלומ

א יי קק דחובפניו ומדעתו וכיון דמית יעקב אין לו לישאל, ואפי' נאמר דיוסף הצדי

ישית מדחי ליה ובמילתא בעלמא אוקמיה כדי שלא יעכבנו ודוחה אותו בקש כדפר

 לעיל, מ"מ מה לנו ראיה מדברי פרעה.

ה הדר ליולי נראה שאינו ראיה כלל, דהיינו מאי דא)ת' קפו(  הריב"שכמו"כ כתב 

ול ו יככמו שאינ וונתויוסף לפרעה ואתשיל נמי אדידך אף על גב דלא ניחא לך, כ

ה כיון שהוא לתועלתך כן על שבוע ,על מה שנשבעתי לך שלא ברצונךישאל הל

ד ל יסווא"כ אינו חולק ע שנשבעתי לתועלת אבי כיון שמת ואיננו שיסכים בדבר.

ויש  דברי ר"ת אלא שסובר שזה דומה ליתרו ונבוכדנצר כיון שזה לתועלת השני

 לעיין בזה.

 האם יעקב חשש לכך שישאל על השבועה

פירוש  עמדי חסד של אמת ועשיתבאר הכתוב על זה הדרך הקדוש מ אור החייםה

מה שכבר עשית עמדי יהיה של אמת פירוש חסד הגמול, ולא יקבל הטבה ממנו 

בעדו ובזה תהיה ההטבה הבאה מושלמת מהמשביע והוא נשבע על דעת חברו 

בשביל טובה שעשה לו שאין לו התרה )ר"ן נדרים סה( ונתחכם יעקב לבל יתיר 
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סף השבועה אחר מותו, וזולת זה במה יסמוך דעתו של יעקב בשבועה זו כיון יו

ז"ל )סוטה לו ב( שאמר יוסף לפרעה אם אני חשיכול להתיר אחר כך. ומה שאמרו 

מתיר שבועת אבי אתיר גם כן שבועתך אין סתירה מזה, או לצד שלדבריו של 

ו שאין טובה פרעה השיבו, או גם שבועתו לפרעה היתה בשביל טובה שעשה ל

 .כמותה גדולה וכבוד ועושר

 האם יכול להתיר השבועה לאחר מותו

או דל פרשיםמש והא דתניא שצריך בפניו יכתב  )נדרים סה.( הרשב"אבחידושי 

 וקא בפניו אלא בידיעתו ואפי' שלא בפניו ואפי' בע"כ וכטעמא דמפורשוד

 כשלא ראה אובירושלמי מפני החשד כלומר שלא יחשדנו שהוא עובר על נדרו 

ם ידע שהתירו חכם, ועוד טעם אחר בירושלמי מפני הבושה כלומר שאנו רוצי

ם וא .שיתבייש בפניו, ולזה הטעם אפשר דצריך לפניו ממש ואפילו בעל כרחו

פני הטעם מפני החשד הרי שלאחר מות יעקב אין שייך חשד, ואילו לפי הטעם מ

 ו.הבושה א"כ לא שייך להישאל שלא בפניו לאחר מות
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מח"ס  ,מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף

 'לב הארי'

 למה השתחוה יעקב ליוסף בנו?

ָטה ְשָרֵאל ַעל ֹראש ַהמִּ ְשַתחּו יִּ  )מז, לא( ַויִּ

עתו תעלא בעידנא סגיד ליה" ]שועל, אם תראה ש -כתב רש"י: "וישתחו ישראל 

הטעם לא כתב רש"י ש מוצלחת, השתחוה לו )רש"י מגילה ט"ז ע"ב([. ויל"ע למה

הוא משום שחלק כבוד למלכות, וכפי שפירש את "ויתחזק ישראל וישב על 

ם חולקישהמטה" )מח, ב(, "אמר אע"פ שהוא בני, מלך הוא, אחלוק לו כבוד, מכאן 

 כבוד למלכות".

ון ונראה לבאר, שיש שני דינים בכבוד המלכות, דין כבוד ודין מורא, וכלש

יראה וא( "כבוד גדול נוהגין במלך, ומשימין לו אימה הרמב"ם )פ"ב ממלכים ה"

 בלב כל אדם".

ו שבנ והנה, המלך חייב בכבוד ומורא של אביו כמו כל אדם, ויל"ע מה יעשה אב

בנו שמלך, האם צריך לנהוג כבוד ומורא בבנו או לא ]וכן יש להסתפק גם באב 

 רבו, האם האב צריך לנהוג כבוד ומורא בבנו או לא[.

לים יכו "כבוד" ינהג האב בבנו, אבל "מורא" לא. והיינו, משום ש"כבוד"ונראה ש

 ו, אבלת דינגם האב וגם הבן לנהוג זה בזה, ואין בכך סתירה, ולכן יקיים כל אחד א

 השני,"מורא" אי אפשר שינהגו שניהם זה בזה, שיש בכך סתירה, דאם אחד ירא מ

 לא רקאלא ינהג האב בבנו,  השני אינו יכול לירא ממנו, ולכן נראה שאת המורא

ת הבן באביו ]והטעם, משום שהמורא לאב היה קודם שנעשה הבן למלך )בבחינ

 'אין איסור חל על איסור'([.

ולפי"ז יש לבאר, דהנה הקימה לפניו זה מדין "כבוד" )וכמוש"כ הרמב"ם פ"ו 

מממרים ה"ג(, אבל ההשתחואה י"ל שהיא מדין מורא, ולכן את הקימה עשה 

ומשום שחולקים "כבוד" למלכות, אבל את ההשתחואה לא יכל לעשות  יעקב,
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מדין "מורא" שאינו נוהג מאב לבנו, ולכן עשה רק מטעם אחר משום ש"תעלא 

 בעידנא סגיד ליה".

ק יך ר]ואחי הג"ר יצחק שליט"א ביאר באופ"א, דהכל משום כבוד, ורק שכבוד שי

ם גקב לפני יוסף שהיו שם כשיש שם גם אחרים שרואים אותם, ולכן בקימת יע

אן כהאחים ועוד אנשים, פירש רש"י שזה משום שחולקים כבוד למלכות, משא"כ 

שהשתחוה יעקב ליוסף אע"פ שלא היה שם אדם, שהרי יעקב קרא אז ליוסף 

ום ומסתמא בא לבדו, בזה לא שייך כבוד, ולכן פירש רש"י שהטעם הוא רק מש

 'תעלא בעידנא סגיד ליה'[.
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בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל נגוהות 

 לב לאחים )רחובות(

 שכרה של הבלגה

ַפָדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְבֶאֶרץ ְכַנַען בַ  י מִּ י ְבֹבאִּ בְ בְ ֶרְך דֶ ַוֲאנִּ ה ַרת ֶאֶרץ ָלֹבא ֶאְפָרתָ עֹוד כִּ

וא ֵבית ָלֶחם  )מח, ז( ָוֶאְקְבֶרָה ָשם ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת הִּ

עשרה שנה שהתגורר יעקב אבינו במצרים, הרגיש שמיתתו קרובה לאחר שבע 

ליו וקרא ליוסף והשביעו שיקברהו בארץ ישראל. לאחר מכן כששמע יוסף על חו

ם שניה של אביו, הגיע אליו פעם נוספת עם מנשה ואפרים, ואז ברכם יעקב שיהיו

ו רכתשבטים בישראל, ושכל אב המברך את בנו יברכם שיהיו כמותם. ובאמצע ב

תה פדן ממלמנשה ואפרים, מפסיק יעקב ואומר ליוסף )פרק מח פס' ז( "ואני בבואי 

עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה, ואקברה שם בדרך 

לחם  ולא הולכתיה אפילו לבית -"ואקברה שם  אפרת היא בית לחם" ופירש רש"י

 ."ה שםעל פי הדיבור קברתילהכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עלי, אבל דע לך ש

 כמה תמיהות בהתנצלותו של יעקב

לא שוהדברים טעונים ביאור, ראשית, אם חושש יעקב אבינו מקפידתו של יוסף 

קבר את רחל אמו במערת המכפלה אלא על אם הדרך, מדוע המתין עד עתה 

 לרצותו, והרי מפטירתו של רחל עד מכירתו של יוסף עברו כעשר שנים ואף

ייסו של יעקב אבינו למצרים עד עתה עברו שבע עשרה שנים ומדוע לא פמביאתו 

 ליוסף במשך כל אותו הזמן.

וביותר קשה, דבפרשתנו מבואר שיוסף היה אצל יעקב פעמיים, בתחילה ציווהו 

יעקב אבינו על קבורתו במערכת המכפלה, ובפעם השניה בירך את בניו ואז 

פלה. ולכאורה בשעה שמצווהו התנצל בפניו שלא קבר את אמו במערת המכ

אז יש להפיס  -בשונה מרחל אמו שלא נקברה שם  -לקוברו במערת המכפלה 

דעתו של יוסף, ומה טעם המתין יעקב אבינו עד שבירך את אפרים ומנשה לומר 
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זאת ליוסף. עוד יש להעיר, מדוע בעת שבירך יעקב את אפרים ומנשה הפסיק בין 

 ל.הברכות ועבר לדבר על קבורת רח

כל  שיעקב אבינו בירך את אפרים ומנשה שיהיו כשאר שבטי ישראל ושבהם יברך

ורת אב את בניו שיהיו כמותם, ובין ברכה לברכה הפסיק יעקב בעניינה של קב

 רחל, וצריך ביאור בהפסקה זו באמצע ברכת הבנים.

 אין אב צריך להתנצל בפני בנו

ין פי שאלהפיס דעתו של יוסף לוהנראה בביאור העניין, שלא התכוון יעקב אבינו 

יעקב לו לבן להקפיד על אביו כאשר אינו מבין בטעמם של מעשיו, ובפרט באב כ

ולפיכך  אבינו שודאי יש לו טעמים למעשיו, ויש שהם נסתרים ואינו חפץ לגלותם,

עד עתה לא אמר יעקב אבינו ליוסף דבר על קבורת אמו על אם הדרך. ומה 

 ענין אחר כפי שיתבאר.שהזכיר דבר זה עתה הוא מ

 יעקב מבאר ליוסף מדוע זכה בבכורה חלף ראובן

 הטעם ליוסף, ועיקר -דהנה בא יעקב אבינו ליתן את הבכורה אותה נטל מראובן 

לה )שניטלה הבכורה מראובן הוא משום שחשש לכבוד אמו ומיהר לתבוע עלבונה 

שר י "אט ד( וברש"ב וברש"י( וכפי שהוכיחו יעקב אבינו "פחז כמים על תותר" )מ

ו מהרת להראות כעסך כמים הללו וכו', לכך אל תרבה ליטול כל היתרות הלל

ה ין בזאשהיו ראויות לך". ואמנם מבואר מדוע ניטלה הבכורה מראובן, אך עדיין 

 נתינת טעם מדוע דווקא יוסף הוא שזכה בבכורה תחתיו.

למהר  -ובן ואפשר שלפיכך ניתנה היא ליוסף, משום שבדבר זה שנכשל רא

בות, נתעלה יוסף, שמאז פטירת רחל אמו ועד עתה עברו שנים ר -להראות הכעס 

הוא  ולא הראה כל כעס ולא תבע עלבון אמו שנקברה על אם הדרך, ולפיכך ראוי

 לעמוד במקומו של ראובן ולקבל בכורתו.

ומיושב מה שהקשינו ]מדוע המתין יעקב אבינו עד עתה לומר ליוסף על קבורת 

על אם הדרך, וכן מדוע הפסיק בברכתו לאפרים ומנשה בענין זה[ כפתור  רחל

ופרח. שעד עתה אין לו כל סיבה לגלות ליוסף טעם קבורת רחל על אם הדרך כפי 
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שנתבאר, ורק עתה כשנתן את הבכורה ליוסף "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו 

לקבל את הבכורה לפי  לי" )מח ה( מנמק יעקב אבינו ליוסף מדוע נבחר דווקא הוא

שאמו נקברה על אם הדרך ולא במערת המכפלה ואעפ"כ לא גילה יוסף על כך 

במשך שנים רבות, ולפיכך זכה בבכורה תחת ראובן שנכשל בדבר זה. ולכן הפסיק 

יעקב אבינו בעניין זה לאחר שהעביר את הבכורה ליוסף, ולאחר מכן המשיך יעקב 

 ובירך את אפרים ומנשה בברכת אב.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 הוא המנוחה -הסבל 

י ָנֵעָמה ַוֵיט שִּ  י טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ כִּ סְ ְכמוֹ ַוַיְרא ְמֻנָחה כִּ י לִּ  )מט, טו( ְלַמס ֹעֵבד ֹבל ַוְיהִּ

וא להתגדל, כל זמן שאדם מחפש להקל, ההטית השכם לסבול, הוא תנאי הכרחי 

חה, אינו גדל, הוא לא משקיע את כל המאמצים, והוא לא מחפש את פירות ההצל

 הוא גם לא יודע אפילו לזהות אותם.

, ומי שרוצה להגיע לרצון בוראוובספר חובת הלבבות שער התשובה פרק י': 

 ייכנס מן הפתח הצר, שייכנסו ממנו החסידים הסובלים. 

ים עלינו להתבונן ולערוך מחשבות עם עצמינו בכל מעשה טוב שאנו עוש והנה

ים כגון ללכת לבית כנסת ובית המדרש, או לכל דבר של מצוה, האם אנו מחפש

 זהו הרצון ויט שכמו לסבול, שם להשיג מה שיותר, או להשקיע כמה שפחות,

אביהם לבם למשעבדים את  ויהי למס עובד,להשיג יותר ויותר, וכך עובד יששכר, 

 שבשמים.

וזינו ון עוזכינו בדורינו לראות דוגמה מובהקת של ויט שכמו לסבול, הוא ניהו גא

הטה  שכל ימיו מרנא ורבנא רשכבה"ג ראש הישיבה הגראי"ל זצוק"ל,ותפארתינו, 

ונכנס בפתח הצר שנכנסו ממנו החסידים שכמו לסבול עול תורה, והלך לו 

 .וזה הביאו שזכה וזיכה את הרבים באופן שלא יתואר ולא ישוער הסובלים.

ת וירא מנוחה כי טוב, פירש הספורנו, וזה ראה שהמנוחה בשלימות המושכלו

 אשר בו תנוח הנפש, כענין ומצאו מרגוע לנפשותיכם, שהוא הטוב והתכלית

 ול.סבו לע"ש. והיינו שצריך לאדם ראי' נכונה לדעת הטוב, ואז מטה שכמ המכוון,

והנה אמרו היוצא מביהכ"נ אל יפסע פסיעה גסה, ופירש רבינו יונה שם, מפני 

שנראה כמי שיוצא מן הטורח אל המנוחה, והוא היפך שביהכ"נ הוא בית התפילה 

היא המנוחה, ויש לו לשמוח בישיבתו בה, וכן אמרו כי לא באתם עד עתה אל 
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ם, הנה שהמקומות שהיו המנוחה ואל הנחלה מנוחה זה שילה נחלה זו ירושלי

 מקריבין בהם הקרבנות ומתפללין בהם נקראים מנוחה ונחלה. ע"כ.

 ז מטהאלדעת מהי המנוחה האמיתית, כי  -אמנם כאן למדנו כי זהו תנאי לעלי', 

 שכמו לסבול.

וכבר סיפרו על אשת מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל שאמרה שכשאינה שומעת קול 

 תורה אינה יכולה לישון.

גוע הדבר דומה? אדם נוסע במכונית ותקוע באמצע הדרך, הוא אינו ר משל למה

והי זסבול כל זמן שהוא נח, רק כשנוסע הוא רגוע, וירא מנוחה כי טוב ויט שכמו ל

 שלימות המנוחה. בינו זאת.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 כתר מלכות וכתר כהונה

יהּוָדה ֵשֶבט רָיסּו ֹלא ֵבין ּוְמֹחֵקק מִּ י ַעד ַרְגָליו מִּ קְ  ְולוֹ  ילוֹ שִּ ( שילה) ֹבאיָ  כִּ ים ַהתיִּ . ַעמִּ

 י( )מט,

לך בית חשמונאי הוסיפו כתר מלוכה שאינו שלהם על כתר כהונה, ועוזיהו המ

 הוסיף כתר כהונה שאינו שלו על כתר מלכות

לעולם כי כתוב יולך ה' אותך ואת מלכך אין ענינו שלא יסור ז"ל הרמב"ן עה"ת: "

אבל ענינו ... והנה הם ומלכם בגולה ...  מאשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת

שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו 

ולפי דעתי היו המלכים המולכים על ישראל ... אחד מאחיו עליו  יהיה ולא ימשול

וזה היה ... אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה  משאר השבטים

ית שני כי היו חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו בעונש החשמונאים שמלכו ב

בני חשמונאי הזקן  ד'נענשו עונש גדול כי עפ"כ התורה והמצות מישראל וא

החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב 

סוף למה שאמרו רז"ל כל מאן דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא בוהגיע העונש 

עליהם ב"ה והיה עונש מדה כנגד מדה שהמשיל הק...  הוא שנכרתו כלם בעון הזה

 ". את עבדיהם

טעותם הייתה כמפורש ברמב"ן שלקחו להם כתר מלכות על והנה בית חשמונאי 

כתר הכהונה, ומצאנו בעוזיה המלך שלקח כתר כהונה על כתר מלכות )דה"י ב 

להקטיר על מזבח הקטורת ויבא אחריו עזריה הכהן  'ויבוא אל היכל הכו,טז(: "... 

ך עוזיהו שמונים בני חיל ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו לא ל 'ועמו כהנים לה

ויזעף עוזיהו ובידו כי לכהנים בני אהרן המקודשים להקטיר ... כי  'להקטיר לה

ויפן אליו עזריהו כהן ... מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו 

                                                 
היינו שא"א לפרש שיש כאן הבטחה שלעולם לא יסור שבט מיהודה שהרי להדיא לא כך הוא,  ולכך פי' הרמב"ן  מ

 ולא יהיה רשאי שבט אחר למלוך. שההבטחה היא ששם המלוכה לעולם יישאר ביד יהודה 
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הראש וכל הכהנים והנה הוא מצורע במצחו ויבהילוהו משם וגם הוא נדחף לצאת 

עד יום וישב בית החפשית מצורע כי נגזר  ויהי עוזיהו המלך מצורע 'כי נגעו ה

 ". ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץמבית ה' 

 שם הכהונה מתחיל בייחוס, שם המלוכה מתחיל במשפט 

הנה עיקר עניין הכהונה הוא הייחוס וכמבואר במידות )פ"ה מ"ד( "לשכת הגזית 

וכהן שנמצא בו שם היתה סנהדרי גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה, 

פסול חובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא והולך לו, ושלא נמצא בו פסול לובש 

לבנים ומתעטף לבנים נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים ויו"ט היו עושים שלא נמצא 

פסול בזרעו של אהרן הכהן". ועיקר המלוכה הוא כוחו ששופט את העם ומנהיגו, 

יד ארץ", מלך משפט אהב" ואנו וכמבואר בקרא הרבה "מלך במשפט יעמ

מתפללים "המלך המשפט", מלך אוהב צדקה ומשפט" ועוד הרבה. והנה אה"נ 

, אבל תחילת שם מאועניין הייחוס שייך במלך והמשפט גם הוא שייך בכהנים

המלוכה הוא כח המשפט אלא שעוד יש לו למלך להתייחס על שבט יהודה ובית 

ים ייחוסו ורק אחר כך נמדד הוא בכוח דוד, ובכהונה הוא להיפך, קודם מברר

 כהונתו. 

והנה יש לנו ללמוד מהנד"ד שהמהלך בגדולות ובנפלאות מפסיד הוא חלילה לא 

רק את מה שסבר להוסיף אלא גם את המקום ממנו בא, וזהו העניין שבית 

חשמונאי שעיקרם הוא ייחוסם, הפסידו את זה הייחוס, שכמבואר כל האומר 

 והיינו דברי הרמב"ן בסוף דבריו: " מבינא הוא בחזקת עבדמבית חשמונאי קאת

סוף למה שאמרו רז"ל כל מאן דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא בוהגיע העונש 

", נמצא שלא רק הפסידו את המלוכה שסברו ליקח הוא שנכרתו כלם בעון הזה

אלא גם את מעלתם ככהנים, וכן הוא להיפך בעוזיהו שמשעה שסבר להרוויח 

                                                 
ידּו ְלָך ֵאת  וכדתיב בקרא )דברים יז, ט( " מא גִּ ים ָהֵהם ְוָדַרְשָת ְוהִּ ְהֶיה ַבָימִּ ם ְוֶאל ַהֹשֵפט ֲאֶשר יִּ יִּ ים ַהְלוִּ ּוָבאָת ֶאל ַהֹכֲהנִּ

ְשָפט  ".  ְדַבר ַהמִּ
ון קדשו נראית שנגזרה מיתה על בית חשמונאי נמצא כאן דיוק שיש לבררו אם כן כוונת הרמב"ן, שפשטות לש מב

וס וא הפסד הייחהרגו אותם, אבל לפי המדויק כאן אין עיקר העניין מיתה אלא עיקרו ה והיינו שעבדיהם )הורדוס(

ם שמיו שבאמת יש להם צאצאים אלא שהם עבדים, ודו"ק. ובאמת יש לידע שלשון מיתה קיימת להדיא בעוזיהו

סא רם כב על וא להדיא בישעיה )ו, א( כתיב "בשנת מות המלך עוזיהו ואראה את ה' יוששנצטרע חשיב שמת וכן ה

 . מיתה ונישא וגו'". וכתב רש"י דהיינו היום שנצטרע. נמצא שהן בית חשמונאי והן עוזיהו נגזרה עליהם
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ובנו יותם  מגנה לא רק שלא קיבל אותה אלא הפסיד את כח המשפט שנתנגעהכהו

 הוא שופט הארץ וכמפורש בקרא, ודו"ק. 

  

                                                 
 וידוקדק שהצרעת פרחה במצחו מקום הציץ, כתר כהונה.  מג
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נושא בהלכה מהפרשה / הרב  –ענין בהלכה 

 ראובן אליאך, מודיעין עילית

 בענין 'מצוה לקיים דברי המת במצווה שלא להספידו'

ּוָ ֲעשּו בָ ַויַ    )נ, יב( םָניו לֹו ֵכן ַכֲאֶשר צִּ

 מכאן שמצווה לקיים דברי המת )ר"י אבן שועב פ' ויחי בשם הרמב"ן(.

 מצווה לקיים דברי המת הוא רק בממון או גם בשאר מילי

וגיטין(  הנה עניין מצוה לקיים דברי המת מוזכר בכמה מקומות בגמרא )בכתובות,

אומר ון הכג אולם כ"ז הוזכר לגבי דיני ממונות, ולא הוזכר בגמרא גבי שאר דברים

א דעלמ אל יספידוני, ולא יעשו מצבה וכדו', אולם מכאן אפשר ללמוד שאף במילי

מרע  יש מלקד"ה, ובאמת הסמ"ע כתב על דברי השו"ע ]חו"מ רנג סעיף ל[ "שכיב

 ופדיןשצוה ואמר: אל תספדוהו, אין סופדין אותו". וכתב הסמ"ע "לשון דאין ס

ספד אינו אלא משום כבוד דהמת משמע דאסור לספוד אותו, והטעם כי הה

 .. ".ומצוה לקיים דברי המתוקרוביו, והרי מחל על כבודו, 

 וז"ל אולם בשו"ת שבות יעקב ]חלק א סימן קסח[ כתב להוכיח מפרשתינו להיפך

 סקים,"לא אמרינן מצוה לקיים דברי המ' בשאר מילי חדא דכן משמעות דברי הפו

ואת ם דברי המת בשאר מילי אפי' בצוועוד דלא מצינו בשום פוסק שמצוה לקיי

אמו' ותו למאביו או אמו, ומקרא מסייעני קצת ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני 

וגו'  אותם וגו' אנא שא נא פשע אחיך וגו' ויאמר אליהם יוסף אל תראו וגו' וינחם

א שא משמע דהוא אינו מחויב לקיים צוואת אביו עד שהוצרך יעקב לבקש כ"כ אנ

וצרך הגם יוסף הוצרך להבטיחם על כך ולנחם אותם לדבר על לבם וכן יעקב נא ו

להשביע את יוסף ונשאתני ממצרים משמע דבצואה לחוד אינו מחויב לקיים 

מצותו עד שהוצרך להשביע על כך". וכ"כ הששד"ח ]ח"ה[, ומהרי"ט בשם 

 הרשב"ץ. 

לתרץ דמה אולם בשו"ת שואל ומשיב ]מהדורה תניינא חלק א סימן א[ כתב 

שהצריך להשביע הוא כדי שיהי' לו פתחון פה כנגד פרעה וכתב "דהוא ענין חסד 
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של אמת שעושין עם המתים שהמת אין לו לעשות עוד ומלקד"ה וזה שביקש יעקב 

 ועשית עמדי חסד ואמת היינו על כל מה שיצוה". 

 המצווה שלא יספידוהו

להספיד אותם ולא  מצאנו בגדולי הדורות והחכמים שכתבו בצוואתם שלא

"ת להזכיר להם שבחים, וכן ציווה הגאון בעל פני יהושע שלא יספידוהו ]שו

ואתו תשובה מאהבה סי' קע"ד[. וכן הגאון הגדול רבי עקיבא איגר ז"ל כתב בצ

'([. גאשכול  -שלא יספידוהו ]ספר העיקרים להג"ר שלמה איגר )ערך אונן ואבל 

ם שירי דולה להספיד על המת כראוי. ומצותווהנה בשו"ע ]שם, ס"א[ כתב "מצוה ג

ו" קולו לומר עליו דברים המשברים את הלב, כדי להרבות בכיה ולהזכיר שבח

תב ". וכובכל אופן כתב השו"ע שם ]סעיף ל'[ "מי שצוה שלא יספדוהו, שומעין לו

אר . וביהרמ"א "אבל אם צוה שלא לנהוג עליו ז' וגזירת שלשים, אין שומעין לו"

הספד דבריהם "לשון דאין סופדין משמע דאסור לספוד אותו, והטעם כי ההסמ"ע 

ברי דאינו אלא משום כבוד דהמת וקרוביו, והרי מחל על כבודו, ומצוה לקיים 

הו, המת, משא"כ באמרו שלא יקברוהו, דלאו כל כמיניה להלין המת ולא יקברו

ר, ומשל ציבוואף אם תאמר שכונתו היתה שמנכסיו לא יקברוהו אלא מן הצדקה 

 בזה אמרו לאו כל כמיניה להעשיר את בניו ולהטיל נפשו על הציבור".

הודה אולם בחכם וגדול הדור יש לדון דהא בגמרא איתא ]שבת קה:[ "אמר רב י

ראוי לקוברו בחייו, כל המתעצל  -אמר רב: כל המתעצל בהספדו של חכם 

סימן  ים ]שבות יעקבאינו מאריך ימים", והאריכו בזה הפוסק -בהספדו של חכם 

עמים טקס"ח, שו"ת תשובה מאהבה חלק א סימן קעד', חיים שאל י'[, וכתבו כמה 

 מדוע לא לשמוע לצוואה ולהספיד: 

א. שבמקום כבוד התורה לא אומרים מלד"ה כן כתב בתשובה מאהבה שרבו 

בעל הנודב"י הספיד על הגאון רשכב"ג בעל פני יהושע ואמר בזה הלשון "אף 

הגדול בעל פני יהושע צוה שלא להספיד אין שומעין בזה למי שהוא שרבינו 

רשכב"ג מדאז"ל סנהדרין דף ס"ח ע"א דר"ע הי' מכה בבשרו על ר"א הגדול עד 

שדמו שותת לארץ ופתח עליו בשורה אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, וכ' תוס' הי' 
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מעות  מכה בבשרו ומשום שרט לנפש ליכא דמשום תורה קא עביד כדאמר הרבה

כו' עכ"ל הרי דמשום ל"ת דשרט לנפש ליכא במקום דליכא שלחני להרצותן מכ"ש 

 דליכא בזה מצוה לקיים דברי המת".

ר דבר אשאשכול ג'( דן ב -ב. בספר העיקרים להג"ר שלמה איגר )ערך אונן ואבל 

הלא כתב דוצוה אביו רבינו עקיבא איגר ז"ל בצואתו שלא יספידוהו אי שומעין לו. 

ואם  נפשט שהספידא יקרא דשכבי הוא, ואם צוה שלא להספידו, שומעין לו.כאן 

הוא  כבודו מחול, ותורתו דילי' -כן אף בת"ח כן הוא, שת"ח שמחל על כבודו 

( וספותכדילפינן בקידושין פ"ק. וכתב שמדברי החי' הר"ן )וכן מוכיח מדברי הת

 הוא גם זלזול דמניעת ההספד לא רק שהוא ביטול הכבוד דשכבי, אלאמוכח 

עי"ז  כבודו מחול, אולם היכי דבא -. ואם כן אף דת"ח שמחל על כבודו להנפטר

ו י כבודנו לפלידי בזיון אין בידו למחול, כמש"כ הרא"ש )סופ"ב דב"מ( דזקן ת"ח ואי

 ד[. לאסור לו להחזיר אבידה בעיר וכ"כ החיד"א ]שו"ת חיים שאל חלק א סימן 

שאין גדול, אשר כל פינות הארץ היו מכבדין ומנג. ועוד כתבו להתיר שבאדם 

לא ויים, אותו, והיו כולם חרדים לקול דברו, הוי העדר ההספד בזיון גדול של הח

שום כל כמיני' למחול על כבודם. וכל מה שהתחדש שיכול המת למחול זהו רק מ

שם ביקרא דשכבי אבל משום יקרא דחיי אינו יכול למחול כן הביא שם בחיד"א 

א השואל. אולם דחה דבריו שם "דלמאי דמסיק דהספדא יקרא דשכבי תו להרב 

ו אכפת לן בנמשך מזה דאיכא יקרא דקהל להספידו ולא מצו לעשות נגד רצונ

 וצואתו".

 וכבר דברו הפוסקים מזה ודחו הטעמים הנ"ל, ולמעשה הביא הפתחי תשובה

גדול ]סי' פ"ג[ "ד]יו"ד שד"מ ס"ק א[ מש"כ המהרי"ט ז"ל בשם תשו' בית יעקב 

י' הדור שמת וצוה שלא להספידו המיקל שלא לשמוע לחכם הלז לא הפסיד". וע

ר בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' קע"ד שהאריך בזה וסיים שאין לו היתר ברו

 לבטל דברי המת ולהספידו במקום שאמר אל תספידוני.

בבריא ד. י"א דכל מצווה זו היא דווקא באופן שמצווה מחמת מיתה משא"כ 

 שצוה אין כאן מקדל"ה ]שו"ת נחלת יואל זאב סימן נ"א[. 
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ל הם אבה. ועוד י"א שמצווה זו מוטל רק על היורשים שמצווים לקיים מצות אבי

פרש גיל למי שלא יורשיו אין מחוייבין במקדל"ה ]הגמ"ר סי' תרס"ו וז"ל "שאני ר

בל ות אביהן אדמצוה לקיים דברי המת לא שייך אלא ביורשין שמצוה לקיים מצ

 אחר לא". דלא כהרמב"ן דס"ל אף במקבלי מתנותיו או שלוחיו[. 

כמו  ו. י"א שבשביל מצווה לקיים דברי המת צריך לעשות קנין ואי"ז חל לבד

 שבממון צריך להלכה שהושלש ביד שליש. 

ז. וי"א שלא בכל דבר אמרו מצוה לקיים דברי המת, אלא כשצוה שיעשה 

יים כל לקיים דברו שהרי בממון שלו יכול לצוות וחייבין המממונו כלום שמצוה לק

"ה "ב בדדברו, ונכלל בכלל מצות נחלות, ולא בשאר מילי כ"כ התשב"ץ ]ח"ב סי' נ

היא וולענין מצוה[. וכ"כ הספר חסידים ]סימן תש"כ[ "מצוה לקיים דברי המת 

א אף לופו ל גכשמצוה ממון אבל על גופו כגון )חזקיה( לנהוג בזיון בגופו להכות ע

 ן.בממו על פי שחזקי' גרר עצמות אביו". ועי' לעיל עוד דס"ל שאין מקדל"ה שלא

 הטעם שהחכמים ציוו שלא להספידם

ימן ומצאתי למי שכתב בזה כמה טעמים להנהגות אלו ]שו"ת נחלת יואל זאב ס

 נ"א[:

, א. שמא יפליג בשבחים שהרי כתב השו"ע "אסור להפליג בשבחו יותר מדאי

בו  א היולמזכירין מדות טובות שבו, ומוסיפין בהם קצת, רק שלא יפליג. ואם  אלא

. ידותםמדות טובות כלל, לא יזכיר עליו. וחכם וחסיד, מזכירים להם חכמתם וחס

ה ה שהיוכל המזכיר על מי שלא היה בו כלל, או שמוסיף להפליג יותר מדאי על מ

 ".בו, גורם רעה לעצמו ולמת

 פדו של חכם ויתבעו ע"ז שהרי כל המתעצל בהספדו שלב. שמא יתעצלו בהס

 ראוי לקוברו בחייו ]כדלעיל[, וע"י הצוואה פטרם. -חכם 

 ג.שמא מתוך ההספדים יתעכב הקבורה ויצטער המת יותר מדי.

 עשים,ד. מרוב ענונותם, ואמרו שרק הדור חושב עליהם כך, ובאמת שאין בהם מ

 כך בעניוותם חשבו. 
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ים ומצאתי באברבנאל ]דברים פרק לג[ דברים נפלאים בטעם הדבר שציוו חכמ

מם לזה וז"ל "ומפני זה היו השלמים לעת סלוקם מן העולם הזה להרגיש' בעצ

כם ידה להיותם מלאים כל טוב, נכספין מן הטוב ההוא ....ואמר אליהם האספו ואג

וחו ר, ואז נדבה רותלפי שבעת ההיא נפתחו אליו שערי החכמה והמון נסתוגו', 

זה  לגלותם לבניו, וכן אליהו אמר שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך, ומפני

וסף וכמו שנראה מדברי האחים אל י שמצוה לקיים דברי המתאמרו חכמינו ז"ל 

 תו בעתני מו)פ' ויחי( אביך צוה לפני מותו לאמר אנא שא נא וגו', לפי שלהיותו לפ

"ג( צותו, ועל רבינו הקדוש אמרו )כתובות דף קהדבקות ההוא ראוי שיקיים מ

 ההוא שבשעת מיתתו מסר לתלמידיו מסורות חכמה והיו עושין כן כי להיות' בעת

 בגבול כך מהשלמות שהן ראויין אליו". 
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

ום, גדר ההיתר והאופנים מותר לשנות מפני דרכי של

 המותרים

ְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמ  ָּוה לִּ יָך צִּ  יז(-ף וגו' )נ, טזרּו ְליֹוסֵ ה ֹתאְמ כֹ  רַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאבִּ

בגמ' יבמות )סה:( הובאו מימרות דר' אילעא משום ר"א ברבי שמעון, חד מהם 

בדבר השלום, שנאמר כה תאמרו ליוסף וגו' אנא שא נא  מדדמותר לו לאדם לשנות

וגו' שהרי יעקב לא ציוה לבניו לומר כך ליוסף אלא ששינו מן האמת כדי שישרור 

 שלום ביניהם ולא ישיב להם יוסף רעה על מה שגמלו עמו.

בתורה תמימה הקשה על ילפותא זו דייתכן שבאמת ציוה להם כן יעקב ומהכ"ת 

]ובכמה מקומות מצינו שנודע דבר מחמת שספרם אדם בדרך שאמרו זאת מדעתם, 

אגב[ ויישב דמדתלה הכתוב סיבת אומרם מפני היראה שנא' ויראו אחי יוסף, 

משמע שבדו זאת מליבם דאם אכן ציווה עליהם יעקב לומר כך הלא היו מחוייבים 

 .מהמדין קיום דברי המת

דרכי שלום ]להלן דרכ"ש[  עוד בגמ' שם אי' דרב נתן סבר שיש מצוה בשינוי מפני

מציווי ה' לשמואל הנביא שילך למשוח את דוד במקומו של שאול, ואמר שמואל 

איך אלך ושמע שאול והרגני וגו' והשיב לו ה' שיקח בידו עגלת בקר ואמרת לזבוח 

 . מולה' באתי, היינו שציווהו ה' שישנה מן האמת משום שלומו שלא יפגע בו שאול

                                                 
וסף לא שיקרו אלא שינו מן האמת, ואמרו דברים המתפרשים לתרי אנפי, בערוך לנר )יבמות סה:( כתב שאחי י מד

 גרח"קוזהו שכתוב "מותר לשנות" ולא לשקר, וכן משמע מדברי הספר חסידים )אות תתרס"א( והאריך בזה ה

ר עויין בספיוני, שליט"א בהערותיו למס' כותים )פ"א( גבי אנכי עשיו בכורך. אולם יש שחלקו וסברו שמותר בכל גו

 משנת ישראל )סי' ה' ענף א' אות א'( ואכמ"ל.
יעויי"ש עוד בדבריו שהביא דברי הירושלמי )פאה פ"א ה"א( אמר רשב"ג "בא וראה כמה קשה אבק לשון הרע,  מה

א הפסוק א מבישדברו הכתובים לשון הבאי כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו" ותיקשי מהו לשון דברו הכתובים, ה

הם, ליזיק הווייתם, ויישב שמאחי יוסף אין ללמוד שמותר לשנות מפני דרכ"ש דהא חששו שאת סיפור הדברים כ

ינן שידע ולכן אמרו כך, ויש חשש פיקו"נ ובלא"ה מותר לשנות, אלא שמכך שהביאה התורה סיפור הדברים, אף

 שאין הו"א שיוסף ינהג עמם בנקמה, מינה ילפי' שמותר לשנות בדרכ"ש.
מצוה אינם ניזוקין, ויישב ע"כ הריטב"א שבשכיח היזקא לא נאמר עניין זה כדאי' בגמ'  ויש להק' הא שלוחי מו

 נסו את ה'לא ת פסחים )ח:(. וברד"ק שם כ' דאין להכניס עצמו למקום סכנה ולומר שייעשה עמו נס, שע"ז הוזהרנו

 אלוקיכם. 
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י"ד :( סבר שההיתר דדרכ"ש הוא מצוה, אולם ברמב"ם )פובאמת ברי"ף )ב"מ כג

 )סי' מהל' גזילה ואבידה הי"ג( פסק שהוא היתר ולא מצוה, ובשו"ת שלמת חיים

 תפ"ה( כתב לחלק שבאחי יוסף שהיה זה שקר גמור הוי היתר, אמנם בשמואל

 שהיה זה רק שינוי מן האמת הוי מצוה, ורבים נחלקו בזה ואכמ"ל.

להיתר זה מצינו בגמ' כתובות )יז:( שנחלקו ב"ש וב"ה בלוקח  מקורות נוספים

חגרת או סומא, דלב"ש אומר לו לחתן כלה כמות שהיא, ולב"ה ישבחנה בעיניו, 

וכתבו שם תוס' דב"ש חששו משום נדבר שקר תרחק, וב"ה סברי מותר לשנות 

 . מזמפני דרכ"ש

מסכת פוריא ואושפיזא, כן אי' בגמ' ב"מ )כג:( בתלת מילי משני רבנן במילייהו, 

והק' תוס' מדוע לא הוזכרה דברי הגמ' דסוגיין לעיל, ותי' שגם ג' דברים אלו 

 . מחמותרים משום דרכ"ש אלא שמצויים יותר מאופנים אחרים

 ונדון אי"ה בכמה עניינים הקשורים לזה.

 מותר לשנות רק אלשעבר ולא אלעתיד

תכ"ו( שכל ההיתר לשנות הוא  במג"א )סי' קנ"ו( הביא דברי הספר חסידים )סי'

רק בדבר שכבר נעשה ולא בדבר העתיד להיות, ולכן אם יבוא נכרי או ישראל 

ויאמר לאדם הלוה לי מעות ואינו מלוה לו ברצון, כי ירא פן לא יפרע לו, אינו יכול 

 . מטלומר אין לי

תב כן כתב החת"ס )ח"ו סי' נ"ט( וכ"פ שו"ע הרב )סי' קנ"ו(, והמגיה שם כ

 שות דכיון שגדול השלום כ"כ מדוע אין לשנות גם בלעתיד יעויי"ש. להק

                                                 
רכ"ש, ובפרישה )אה"ע סי' ס"ה( כ' כן אי' בריטב"א )הובא בח"ח הל' רכילות כלל א' סקי"ד( דההיתר משום ד מז

ירו ם שהתדשרי לשבחה דווקא בלשון המשתמעת לתרי אנפי, וכ"ה בבית שמואל וקרבן נתנאל. אולם רבו המפרשי

 לומר שקר גמור לצורך כך.
 וברי"ף שם כ' שלא הובא עניין דרכ"ש משום שהוא מצוה, בשונה מג' דברים הנזכרים. מח
באליה רבה שם ובפמ"ג )א"א סק"א( ביארו עפ"י מהרש"א אמאי שמואל שאמר לזבוח לה' באתי מיקרי עבר ולא  מט

 עתיד. 
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אמנם רבו החולקים הסוברים שגם שלעתיד מותר לשנות מפני דרכ"ש, כן מצינו 

מסתימת לשון הרמב"ם, יעויין עוד בדעת תורה )סי' קנ"ו( ובאמרי יעקב )סי' ד' 

 .נבצ"עסקמ"ב( שהביאו שיטות החולקים. וכן במשנ"ב )שם סק"ד( נשאר 

 טעם החילוק בעבר ועתיד, כתב בספר דברי שאול )לבעל שו"מ, יבמות סג.(

 שבעבר לא יבוא להתרגל לשקר, אבל בלהבא, בנקל יאמר כל דבר שהוא משום

דרכ"ש. ובאמת שכבר נכתבו הדברים בספר חסידים גופיה ]דפוס מק"נ אות 

מו כדי שיתקייתתתרל"א שהרי רב חייא בריה דרב היה משנה דברי אביו לאמו ב

ובאה הדברי אביו, ואעפ"כ אסור זאת, משום ששקר על לעתיד ירגיל עצמו לשקר. 

 הגי' הנ"ל בספר תתן אמת ליעקב )להגר"י פיש, סי' ט"ו( ויישר כוחיה[.

 סיבת ההיתר לשנות בדרכ"ש

יש להבין מהו טעם ההיתר לשנות, דהנה נחלקו רבוותא אם איסור שקר הוא 

שלמא למ"ד דרבנן א"ש דמותר בכמה אופנים לשנות, אלא מדאו' או מדרבנן, וב

למ"ד דאורייתא יש לידע מהו מקור ההיתר. וראיתי שבס' מראה דבר )להגר"א 

הרט עמ' ק"ו( ביאר שכשמשקר לצורך דרכ"ש או לתועלת אחרת המותרת, אינו 

בגדר דחוי שדרכ"ש דוחה איסור שקר, אלא שע"י שמכוין לצורך שלום אין בזה 

של שקר כלל. וחידש שם, דאם כשמשקר אינו מכוין לתועלת המותרת  האיסור

הרי"ז אסור, כעין מה שפסק הח"ח )הל' לשה"ר כלל י'( שאם אינו מכוין לתועלת 

 .נאהמותרת אסור

                                                 
ובספר תתן אמת ליעקב )סי' ט"ו( הביא כמה ראיות מדברי ראשונים דלא כהס"ח, ובשלהי הדברים הביא ראיה  נ

נו פ שקנו ממ, אע"אשתו דין ודברים אין לי עמך מהשו"ע )אה"ע סי' צ' סי"ז( שכ' גבי בעל שמכר נכסיו לאחר וכתבה

עתיד הוא לשהרי זו טורפת, שלא כתבה אלא כדי שלא יהא קטטה בינה לבעלה, וחזינן ששינתה מפני השלום אע"פ 

 . ינא גמירידנשי  ולא לשעבר, והסכים הגרי"י פישר זצ"ל לראיה זו, ולהבל"ח הגרח"ק שליט"א העיר ע"כ דאטו כולהו

שתה קרא עמאי ראיה איכא דמי יימר דמיקרי שינוי מפני דרכ"ש הא לא שינתה מאומה, דשמא מעי וק"ק מעיקרא

או רתה לכן, ולא חישבה לטרוף לאחמ"כ, וכשהגיעה שעת טריפה הרי טוענת שלא חשבה כך מעיקרא, ועיקר אמי

 שקר הוואי, אלא בשביל שלום בית אמרה כן. 
ם חושש שלא יפרע לו ההלוואה ואומר לו אין לי, הוא שקר להבא ולא וביאר עוד לפי"ז מש"כ בספר חסידים, שא נא

בכה"ג מו, ולעבר ולכן אסור, די"ל דחיישינן בכה"ג שיש לו תועלת מהשקר אינו מתכוין לדרכ"ש אלא להנאת עצ

 אסור, דהדרינן בזה להלכות שקר סתם.

אופן שום שבולא ע"י שקר יעשה כך, מולפי"ז יובן מה שיובא להלן שמוטב אם יש באפשרותו לענות באופן שונה 

ר ו לומלשיכול לענות אחרת, הרי אין תועלת בכך, וכמו לשה"ר שגם בשיש תועלת אם יכול בלא לה"ר, אסור 

 הלשה"ר.
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וראיה לדבר שכשמשנה לצורך דרכ"ש אין בזה כל שקר, כתב הגרמ"א שטערן 

ו:( דרין )עמ' רט"ז[ מהא דסנהזצ"ל ]משגיח ישי' קמניץ, הובא בקובץ בית ומנוחה 

ורת תד"אהרן היה אוהב שלום ורודף שלום, ומשים שלום בין אדם לחבירו שנא' 

ב אמת הייתה בפיהו ועוולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך רבים השי

 ר לא'מעוון", ותיקשי הא מנהגו היה שכשראה מחלוקת בין אדם לחברו, היה אומ

מו שאינו אמת, אלא בע"כ שלשנות בדרכ"ש הוא עצ שחברו מתחרט וכו', וודאי

 חלק מהאמת, והביאור הוא כמו שאמר הגר"א גרודז'ינסקי שיעקב נקרא איש

האמת, אע"פ שמצינו בו שהתנהג כביכול בהתחכמויות עם עשיו ולבן, אלא 

 שנקרא איש האמת, משום שכך היה עליו לנהוג אז.

י שאיסור שקר אינו אלא מדבר אמנם יש שסברו שכל ההיתר בדרכ"ש הוא משום

ק קבלה, ולכן התירוהו לצורך מצוה, כ"ה במס' כותים )פ"א( בהערות הגרח"

, שליט"א שזהו גם ההיתר בהני תלת דב"מ, וכן שאר השינויים מחמת כיסופא

 הטעיית גוי וכו'.

אבל יש לידע דהנה וודאי שעדיף שלא לשקר גם משום דרכ"ש, כ"כ בספר 

 בארחות צדיקים )שער השקר( ח"ח )הל' ואות תתרס"א(חסידים )אות תרמ"ב 

 רכילות כלל א' סעי' ח'( ועוד רבים.

 עוד פסק הח"ח )שם( שאין להישבע אף באופן שיש דרכ"ש.

ך ו בכבים של שלמה )יבמות פ"ה סי' מ"ו( כתב שגם באופן המותר לא ירגיל עצמ

 אלא רק באקראי.

 הנהגות המצויות

כתב דאף שקצה נפשו בריבוי התארים, אעפ"כ הגרעק"א בהקדמה לשו"ת שלו 

 לא שינה מהנהוג לבל יהיה השלילה כפגיעה בכבודם.

בספר וישמע משה )ח"ב עמ' רע"ד( הובא שנשאל הגריש"א זצ"ל בדבר אחד 

שאביו לא שמר שבת ונפטר, ואינו רוצה לקרוא לבנו ע"ש אביו, האם יכול לקרוא 
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ונתו לאביו, והשיב שמותר, שזהו בשם זה ולכוין ע"ש אחר, ולומר לאמו שכו

 ההיתר דדרכי שלום.

ה בספר תתן אמת ליעקב הביא ששמע מבא ביתו של הגרשז"א זצ"ל שדעתו היית

חר, אשאם ביקש אדם מחברו שילוונו מעות והלה יש לו, אלא שנזקק להם לצורך 

 לווהלנו השרי לומר "אין לי" דכיון שאינו יכול ליתנם הוי כאין לו. אבל אם ישא

 בפירוש אם אין לו או שנזקק למעות, יענה האמת.

בספר דרך שיחה )עמ' ק"נ( הביא שאמר הגרח"ק שליט"א שמותר לשנות ולהוסיף 

 .נבבשבח חתן מפני דרכ"ש, אבל צריך לבטל המנהג שאומרים "הספד" על החתן

 לתלמיד שנאלץ פעם לשקר עפ"י דין אמר הגראי"ל זצ"ל "דע לך שלשקר אין

ציאות בבריאה. א"כ גם כאשר צריך לשקר במקומות המותרים רגליים, זו מ

 והנצרכים עפ"י התורה, יש לך למעט בשקר ככל האפשר כדי להצליח".

 ובאותו עניין, אמר שכאשר מרבים לשקר מסתבכים ומתפתלים בתוך השקרים,

לים המרג ואז השקר מתגלה ואין בו תועלת. וכ' רש"י בפ' שלח )פי"ג פכ"ז( אודות

חילתו 'וגם זבת חלב ודבש' כי כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתשאמרו 

ר אינו מתקיים בסופו. ובאילת השחר שם כ' שכשאומרים דבר אמת במטרה לומ

 . מצוה אחריו דבר שקר, אין האמת גוררת אמת, כי אין כאן הכלל של מצוה גוררת

 יהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה.

  

                                                 
 לכאו' בג' מעשים אלו השקר הוא לעתיד ולא אלשעבר, ודו"ק. נב
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 שראל חיים בלומנטלפרחים לתורה / הרב י

 מקמץ לעצמו ומפזר לאחרים

ֵתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלךְ   (. )מט, כֵמָאֵשר ְשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא יִּ

והוא  מאכל הבא מחלקו של אשר יהא שמן, שיהיו זיתים מרובים בחלקו,רש"י: וב

 .פה:()כמעין, וכן ברכו משה וטובל בשמן רגלו, כמו ששנינו במנחות  מושך שמן

 נוסף מצאנו על דרך המוסר, כדלהלן:ביאור 

ם ספר שפעם אחת שלחו את רבי עקיבא עם חכמהירושלמי )פסחים פרק רביעי( 

 נוסף על מנת לאסוף כסף לצרכי צדקה.

 קנה מן הסחורה הזולה...

 הגיעו לפתחו של בית מסויים, וכשרצו להכנס, שמעו שהילד הקטן שואל את

ל אל ב: אבמין ]ירק מאוד זול[. והוסיף האאביו: מה נאכל היום? ענה אביו: טרוכס

חורה תקנה מן הסחורה הטרייה שהגיעה היום לשוק, אלא צא וחפש שיריים מן הס

 הכמושה שנותרה מאתמול, ממנה בודאי ימכרו לך במחיר זול יותר.

כיון ששמעו כך, אמרו החכמים, מאחר שהוא מצטמצם כל כך בצרכי ביתו, 

 שו.נמשיך לדרכנו בלי לפקוד את ביתו. וכן עמשמע שאין לו כעת מעות. הבה 

מדוע שיניתם  –בשובם מאיסוף הכספים, פגשו את אותו אדם. הלה שאלם 

 ממנהגכם הקבוע לבא לביתי לפני שאתם פונים לשאר בני העיר?

ר אמרו לו: באמת באנו תחילה אליך, אך מאחר ששמענו שאתה אומר לבנך לחז

, מנהגךום לא נוכל לקבל ממך נדבה הגונה כאחר הסחורה הזולה ביותר, הבנו שהי

 לכן המשכנו לדרכנו בלי לפקוד את ביתך.

 חשבון נפרד בהוצאות לצדקה

וני ין קהשיב להם בעל הבית: מה שביני לבין בני אתם יודעים, אבל מה שביני לב

דקה. צאי אתם יודעים. למרות שאני מקמץ להוצאות ביתי, אינני מקמץ בהוצאות 

 אמרו לה לתת לכם מידה מלאה דינרים.לכו אל אשתי ו
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הלכו לאשתו ואמרו לה כדברים האלה. שאלה אותם, איזו מידה אמר לכם, 

ידה מגדושה או מחוקה? השיבו לה: סתם אמר לנו. אמרה בצדקתה: אני אתן לכם 

אנכה  – גדושה, ואם יאמר לכם בעלי שכך היתה כוונתו, הרי זה כדבריו. ואם לאו

 ובתי. כששמע בעלה צדקתה, כפל לה את דמי כתובתה.את היתרה מחשבון כת

, האלשיך הקדוש מונה כמה דרגות בנותני צדקה. אחת מהן, כאמור בירושלמי

היא כשמפריש דברים משובחים ויקרים לצדקה, יותר ממה שנהנה ומשתמש 

 לצורך עצמו.

ך ובפרשתנו נמצא רמז נאה לכך בפסוק בו פתחנו: "מאשר שמנה לחמו", לצור

ותן אשר נ, גם לחם נחשב מאכל שמן, מזין ומשביע. "והוא יתן מעדני מלך", כעצמו

 ם. לזולת, תורם לעניים ולצרכי צדקה, נותן להם מעדני מלך מאכלים משובחי

אל למד מדברי חכמינו לכלכל את הוצאותינו בתבונה, וכדברי קדוש ישרבה נה

אך  נסתפק במועט,רבי ישראל מסלנט: שלא להוציא פרוטה שלא לצורך. לעצמנו 

 אף פעם לא נחסוך ולא נקמץ בנתינה לצרכי צדקה. 

 ! 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'

 בעלי חצים

יםַוְיָמֲרֻרהּו ָוֹרבּו  צִּ ְשְטֻמהּו ַבֲעֵלי חִּ  כג(מט, ) ַויִּ

ים דבר , אלו בעלי מחיצתו שהשליכו עליווישטמוהו בעלי חציםבב"ר )צח, יט(: "

יין, זקשים כחץ, )תהלים קכ( חצי גבור שנונים, ומה ראה למשלן בחץ מכל כלי 

י ברומ אלא כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק, כך הוא לשון הרע דאמור

ל ים אבטיל בסוריא, ולא ככל גחלים אלא כגחלי רתמים, שכל גחלים כבים מבפנוק

י מגחלי רתמים אף על פי שהוא כבה מבחוץ עדיין הוא בוער מבפנים, כך כל 

וא השהוא מקבל לשון הרע אף על פי שאתה הולך ומפייסו והוא מתפייס עדיין 

חורף  ולק י"ב חדש,בוער מבפנים, מעשה ברותם אחד שהציתו בו את האור והיה ד

 וקיץ וחורף". 

. מבואר שבעלי החצים, הם בעלי לשון הרע, שהשליכו עליו דברים קשים כחץ

 . ם אלואלא שלא ידענו היכן היה זה, ומי הם 'בני מחיצתו', שהשליכו עליו חצי

צים. חעלי והנה בריש ב"ב )ב:( מאי מחיצה, גודא או חלוקה. עפי"ז דנו כאן מאי ב

יצה או מלשון חלוקה ומחלוקת. המדרש נקט את ב' הצדדים, האם מלשון מח

ליו. ששטמוהו היושבים במחיצתו, וזאת על ידי שליחת חיצים ויצירת מחלוקת ע

ן זה והלכאורה, 'בני מחיצתו', הם השבטים הק', שהם עמו במחיצתו, הן בעולם ה

תונת לעולם הבא. הם גם בעלי מחלוקתו, שחלקו על חלומותיו ועל דבריו, על כ

 הפסים ועל מלכותו. 

אלא שאם המכוון הם השבטים הק', נתמה מצד שני, שלא מצאנו לכאו' 

ף שיוס שהאחים דיברו עליו לשון הרע. כי כל הרע שהיה בלבם עליו, זהו מצד מה

יהם, סיפר על עצמו, שהם חלומותיו ודבריו, וחז"ל נקטו שהוא הוציא דיבה על

 יו. אולם לא מצאנו שהם הוציאו דיבה על

* 
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 נראה לחדש, שהכונה במדרש היא, שהשבטים נתנו חציהם בו, בהבאת הכתונת

, אל אביהם, ואמירת הכר נא, מה שגרם למסקנא חיה רעה אכלתוהו. כי ידעו

 ין בואשאין שום בריה יכולה לשלוט בצדיק, שמטעם זה בחנוהו בשימה בבור ריק 

חירה ביש הבדל בין בעלי מים אבל נחשים ועקרבים יש בו. שכבר ביאר האוה"ח ש

חיה  לשאינם, ואין חיות שאינם בעלי בחירה יכולים לשלוט בצדיק. הנה במאמר

, רעה אכלתוהו, מונחת לשון הרע על יוסף, שהרי הם כמוכיחים שאינו צדיק

 שאל"ה איך שלטה בו חיה רעה. 

שה עפי"ז נראה שגם המשך דברי המדרש, שהוא כחץ ונשאר לזמן רב, מוכח ממע

ו, א נשקלשהרי בביאת יעקב מצרימה, יוסף נפל על צוארו ונשקו, ואילו יעקב  זה.

ינו העבר רצונך מפני רצון שמים שכן מצ ,ברייתא" ()פרק שלישיובמסכת כלה 

 ,סבר דילמא איידי דגלה ,ליעקב שלא נשק ליוסף: ]גמ'[ אמאי לא נשק ליה

נשקיה למי איהו בעי ,ריודכתיב וירא אליו ויפול על צוא ,אטעיניה נשי אגב שופריה

אהבת בד". אם כן נתקיימו החצים ופגמו דכתיב ויבך על צואריו עו ,ולא שבקיה

ל ו חז"יעקב לבנו, ובמחשבתו עליו, וסבר שנפגם יוסף וסרה ממנו צדקתו. ]ואמר

 ש'חיה רעה' היא אשת אדוניו, ודוק[.

בזה יש לקיים גם מאמר הגמ' שיעקב קרא ק"ש. שתמהו המפרשים, שאם זמן 

 כן לאק"ש הוא, מדוע יוסף לא קרא, ואם לאו זמן ק"ש מדוע קרא יעקב. אלא שא

 היה אז זמן ק"ש, אלא שיעקב בראותו את יוסף, חשש ממה שנפגם יוסף לפי

א ולכן קר מחשבתו, שהרי לולי שהיה פגום לא היתה חיה רעה אוכלת כותנתו,

 ק"ש להדביק עצמו באהבת ה', ולא לאהבת בן שנכשל ונפגם. 

אכן למרות שאין כאן מקומו, לענ"ד נראה טעם אחר במה שקרא אז ק"ש, והוא, 

משום שכל אותם השנים לא שרתה עמו שכינה, ובטעם הדבר, בזה"ק )רטז:( 

משמע שהוא משום שהיה עצב, ואין שכינה שורה מתוך עצבות. אולם לאור שיטת 

ר, שכאשר ירד המדרש רבה שכאשר ירד יוסף מצרימה ירדה שכינה עמו, נוכל לומ

יוסף מצרימה, היה נחשב לאב ומאיתני ארץ, ובזה יובן הטעם שירד, וזה כסימן 

לבנים שיירדו מצרימה בשלשלאות ולבסוף יהיו לאב לפרעה וכו', וכך גם היה, 
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שהיה יעקב ראוי לירד בשלשלאות של ברזל אלא וכו', ולבסוף משה אלהים 

סף מעין אב, ולכן היתה שכינה לפרעה, ומושל בכל ארץ מצרים. נמצא שהיה יו

עמו, ולכן לא שרתה על יעקב אז. עפי"ז, כאשר שמע שעוד יוסף חי, חזרה אליו 

השמחה, וחזרה אליו רוה"ק, אולם עדיין לא שרתה שכינה עמו, וכשרצה לקבל 

נבואה קיבל רק בבאר שבע ובלילה, אולם עתה בראותו את יוסף, חזרה אליו 

עתה בהתגלות יוסף נגלה אליו ענין השכינה, וחזרה השכינה. שהשכינה במצרים, ו

אל יעקב, שלכן נקרא כאן בשם 'ישראל'. מעתה יובן שקרא ק"ש, כי השגת דרגת 

הקדושה הלזו, חייבה קבלת עול מלכות שמים מחודשת, והתאחדות והתייחדות 

 מחודשת. והבן. 

שלא  אכן לאחר ששרתה עליו שכינה, ידע מכל אשר נעשה. לפיכך מוכח שטעם

טא. חנשקו, אינו משום שחשדו וכמסכת כלה, שהרי ידע ממכירתו ומקדושתו שלא 

אלא משום שרצה לדבק עצמו בהשראת השכינה שחלה עליו, ולפי"ז הרי כאן 

 מחלוקת המדרשים. 

 ]והנה כל דברינו עד כאן, הם בהנחה שבעלי חצים הם אחיו ומשפחתו, שהם

ר המאורעות, שמררהו, ואח"כ ממחיצתו. כך שגם סדר הדברים הם כפי סד

ן באית שטמוהו בעלי חצים, ואחר כך בבואו לבית אדוניו היה נסיון אשתו, ותשב

 עיקראקשתו. אולם בת"י מבואר שבעלי החצים הם חרטומי פרעה, ולפי"ז קושיא מ

ומר, אליתא, אלא שסדר הפסוקים אינו כסדר המאורעות, אלא מענין אחר. שלת"י 

ו , לא יכלו לו, והטעם הוא, משום שישבה באיתן קשתשלמרות שרצו להרע לו

ארבא בוקיים את התורה בסתר, ולכן לא יכלו להזיקו. כענין המעשה בגמ' שבאו 

חר ב. מאוהמטרוניתא אמרה דיבור, ולא הועיל לה, יען שאמרו אין עוד מלבדו כתי

ת יטששהיו חכמי תורה ומקיימיה, לא הועילו כל הכשפים כנגדם. אולם אין זה 

 המדרש, ולכן ישובו הדברים למקומם[. 
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל 

 ילקוט יוסף

 סגולת שחיטת תרנגול וקבורתו

שפחה שנפטרו להם לאחרונה אירעו, לצערינו הרב, כמה אסונות, ומ שאלה:

אם מספר נפשות בנסיבות טראגיות, ונשאלתי בדבר מנהג בכמה עדות בישראל ש

נגול קרה ח"ו אסון ונפטרו שני אנשים ממשפחה אחת בתוך שנה אחת, שוחטים תר

סור וקוברים אותו בבית הקברות למרגלותיו של הנפטר השני. האם אין חשש אי

 בזה משום דרכי האמורי?

נהג דומה לזה, לפני כארבע מאות שנה, בספר מעבר יבוק מצינו מ תשובה:

ם )בקונטרס שפת אמת סוף פרק יא( כתב בשם רבי יהודה החסיד, שכאשר בוני

ואר בית קברות חדש, טוב לקבור תחילה בקבר ריקם תרנגול שנקרא 'גבר', כמב

 שפען המובגמרא )יומא כ ע"ב, וכ"א ע"א(, אולי על ידי כך יחליש ויטמין כח הדי

כת מצד המלאך גבריאל הנקרא גבר לבל יעיר כל חמתו, ובספר פחד יצחק )מער

בן  בית הקברות דף כג ע"א( הוסיף כי בשנת התמ"ה בג' סיון נפטר רבי מנחם

שחטו דם, ועזריאל הלוי, ונקבר בעיר ריגיו בבית קברות חדש שעדיין לא נקבר בו א

 תרנגול בלי ברכה וקברוהו אצלו לרגליו.

ובשו"ת חתם סופר )יורה דעה סימן קלח( נשאל אודות מה שכתב בבאר היטב 

)יורה דעה סימן קעט( בשם צוואת רבי יהודה החסיד, שיש סכנה למי שבונה בית 

במקום שלא היה שם בית מעולם, שיש בזה סכנה, ולכן אמרי אינשי להניח בבית 

שם, האם יש בזה  הזה שני תרנגולים, זכר ונקבה, ולשוחטם שם, ולקבור אותם

איסור משום דרכי האמורי או לא, והשיב כי אותם החוששים לצוואת רבי יהודה 

החסיד סבורים בזה כי אם יניחו בבית ההוא זמן מה תרנגולים הנקראים בשם גבר, 

הרי גברים אלו הם הדיירים הראשונים שבבית, ובשחיטתם הרי כבר מתו הדיורים 

ם של בעלי הבית שיבואו לדור שם לאחר מכן, הראשונים שבבית, והם פדיון נפש
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וזה דוגמת שחיטת הכפרות שעושים בערב יום הכיפורים, והוא מסביר את הטעם 

שלהם, אבל הוסיף וכתב שיותר טוב שלא לחוש כלל לדברים שלא הוזכרו כלל 

 בש"ס ובפוסקים.

 ה,יבסולפי זה גם במנהג שהוזכר בתחילה שקורה אסון ושוחטים תרנגול יש לזה 

 שעל ידי שחיטת התרנגול שנקרא גבר וקבורתו למרגלות המת האחרון, תעצר

י ון רבהמגפה, ויסולק חרון אף מעל המשפחה, ולא יוסיפו לדאבה עוד. אמנם הגא

יש ופר שחיים פלאג'י בשו"ת חיים ביד )סימן לב( כתב לצדד בנידון דברי החתם ס

 גוליםכן, אלא הנכון שתרנ בזה איסור משום דרכי האמורי, ושאינו נכון לעשות

א אלו ישחטו אותם לשם כפרה ויחלקו בשרם לעניים, וזכות הצדקה ראויה הי

י שתגן. אולם בסוף דבריו כתב שמי שעושה כן יש לו על מה לסמוך, על דבר

ו אליה החתם סופר, אם כי הוא עצמו אינו מייעץ לעשות כך. וכן כתב הגאון רבי

סוי הדם בספר זכרונות אליהו )מערכת כי -שנה  100-רבה של חברון לפני כ -מני 

כהן להמקובל רבי שמעון ה –אות טז( הזכיר מנהג זה והביא בשם ספר ריח שדה 

כשיצאו  )יו"ד סי' כח( שכתב שיש מקומות שנוהגים –שנה  300-דואק זצ"ל, לפני כ

 ן, אךשני מתים בתוך שבעה או שלושים, שוחטים עוף וקוברים אותו בבית העלמי

 אין מברכים על השחיטה, והמברך על השחיטה או על כיסוי הדם מברך ברכה

רער עלבטלה, מאחר שאינו צריך לאכול ממנו. והוא דן רק לגבי הברכה, אך לא 

 על עצם המנהג, ולא עליו קרא תגר. 

 ברכה על שחיטה שלא לשם אכילה

אמנם בעצם דבריו שכתב שאין מברכים על שחיטה כזו, יש בזה מחלוקת 

אחרונים, מערכה לקראת מערכה, אם כי להלכה הוא צודק, כי 'ספק ברכות 

להקל'. הפרי חדש )אורח חיים דף נח ע"א( כתב שהשוחט לפועלים או לכלבים, 

צריך לברך, ומצא כן בתשובת הריב"ש )סימן שצח(. וכך פסקו להקת אחרונים 

, הפרי הבית חדש ;שאפשר לברך על שחיטה כזו ואפילו שלא אוכלים את זה

מגדים )שפתי דעת, סק"ב(, שו"ת שבות יעקב )סימן לו חלק ב(, רבי יהודה עייאש, 

ערוך השולחן )סימן יט סעיף א( ערך השולחן לרבי יצחק טייב )סימן כח ס"ק יח( 
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חכמת אדם )כלל ה' סימן ב'(, זבחי צדק )סימן יט סק"ו(, המהרש"ם בספרו דעת 

)סימן  -לבעל גינת ורדים  –: בספר גן המלך תורה )סי' כח ס"ק טז(. אך יש חולקים

נה( כתב שאדם ששוחט שלא לשם אכילה, לא יברך, וכן בספר דרכי תשובה )סימן 

יט סק"י( כתב שלא יברך, וכן כתב שולחן גבוה וכמו שכתב בספר ריח השדה הנ"ל. 

וע"כ השוחט שלא לשם אכילה אלא לשם סגולה וכיו"ב, מספק לא יברך. ועכ"פ 

כל זה שעצם המנהג ששוחטים עוף וקוברים בבית העלמין אין לפקפק בו מבואר מ

משום דרכי האמורי. וכן בשו"ת דברי יעקב שור )סימן יג( כתב שאפשר להסתמך 

 על דברי הפחד יצחק שאין בזה משום דרכי האמורי.

 מנהג סגולה לעצירת גשמים

הג מנ ( נשאל עלהגאון רבי יוסף חיים בשו"ת רב פעלים )ח"ב יורה דעה סימן לא

)כמו שיש בעוונותינו הרבים בשנה זו בזמן עצירת גשמים כמה שוחטים ש

ים לוקחים חמש או שש בני בקר, ומוליכים אותם על קברי הצדיק]תשע"ח[(, ש

על  שיש להם בבית הקברות, ושוחטים על כל מצבה בן בקר א', ואח"כ מתפללים

וי דהב שיש לבטל מנהג זה, וכתהמטר, ואומרים י"ג מידות, ותוקעים בשופר, 

 (, והואוסימן ד' סעיף )יו"ד כזבחי מתים ואסור בהנאה, וכמו שכתב בשלחן ערוך 

ו דומה למה שכתב בספר זבח תודה שאם הגויים אומרים שהשוחט בהר פלוני א

סולה. יתרפא החולה מחוליו, או שהעקרה תתעבר ותלד, שחיטתו פ -במדבר פלוני 

ולית לשחיטה על קברות צדיקים בעבור איזו תועלת סגוכן בזה שמייחדים מקום 

שהיא, שחיטתו פסולה. ובתוך דבריו הביא את דברי החתם סופר שהליץ על 

 המנהג הזה, אך כתב לחלק ביניהם.

בספר דרכי תשובה )יו"ד סימן קעט ס"ק ל( הביא אודות מה שנהגו צדיקים למי 

בזה חשש איסור דרכי האמורי,  שאירע לו חולי רע לקרוע עליו תרנגול שחור, שאין

וזה סגולה בדוקה שהובאה בגנזי יוסף ואין בזה מנהג דרכי האמורי. ויש סיוע 

לדבריו מדברי הבית יוסף )יו"ד סימן קעח( כתב שהרבה דברים נאמרו בתוספתא 

שיש בהם משום דרכי האמורי, והרבה בני אדם נכשלים בהם, ואין איש שם על 

ין לחוש משום דרכי האמורי אלא דברים שהוזכרו לב, ואפשר דמשמע להו שא
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בתלמוד, וכל שאר דברים המוזכרים בתוספתא, אין הלכה כן, כי שתקו מזה, ויש 

 בזה לימוד זכות.

 מנהג כפרות בערב יום כיפור

בשו"ת כיוצא בזה יש את מנהג עשיית הכפרות בערב יום הכיפורים, כמובא 

ורים י גאון, שנוהגים בערב יום הכפרב נטרונאת חמדה גנוזה )סי' צג( בתשוב

אשו רלשחוט תרנגולים לכפרות על כל אחד מבני הבית, ומחזרים אותם סביב על 

ל רתו ששל כל אחד מבני הבית, ואומרים: זה תחת זה, זה חילופו של זה, זה תמו

און, גוכו'. וכן בתשובות הגאונים )שערי תשובה סימן רצט( בשם רב ששנא זה, 

ילו אעשירים שעושים כפרה באילים וכבשים ובעלי קרנים לזכר  כתב שאע"פ שיש

מא רא יושל יצחק אבינו, מ"מ תרנגול מובחר יותר, לפי ששמו גבר כמו שכתוב בגמ

ון, אי גאמאי קריאת הגבר תרנגול. וכן בתשובות הגאונים )סימן ח( בשם רב ה :))כ

. בבל עושים אנשי ששוחטים תרנגול לכל אחד מבני הבית בערב יום הכיפורים וכך

 ובמחזור ויטרי )עמוד שעג( כתב שכך מנהג אבותיו. 

רים ובפסיקתא כתוב, שבערב יוהכ"פ מביאים תרנגולים זכרים על כל אחד מהזכ

ראשו ביב לשל בני הבית, ותרנגולת נקבה לנקבות, ובעה"ב נוטל תרנגול ויחזירנו ס

ה זשל זה, תרנגול של כל אחד מבני הבית, ואומר זה התרנגול יהיה תמורתו 

מצא ה, וילשחיטה יצא, וזה האיש יכנס לחיים טובים ולשלום, וינצל מכל צרה וצוק

לח, מנוחה וששון ושמחה, וישגרם לעניים. ותהיה כפרתו כמו כפרת שעיר המשת

 שהיה מכפר על כל עם ישראל. 

ו ( כתב: ומצאתי בתשובת הגאונים שהיד"ה האי פרפיסארש"י )שבת פא ע"ב, 

י נוהגים לעשות חותלות מכפות תמרים וממלאים אותם עפר, ועשרים יום לפנ

 שם כללראש השנה היו זורעים לתוכם פול המיצרי או שאר מיני קטניות, וצומח, 

אחד ואחד מהמשפחה, ובערב ראש השנה היה נוטל כל אחד מבני המשפחה את 

, פרתיורתי, זה כשלו ומחזירו סביב ראשו שבע פעמים, ואומר זה חליפתי, זה תמ

 ומשליכו לנהר. וחזינן מנהג זה בדברי ראשונים.
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כתב שיש לחוש בזה משום דרכי  )ואמנם הרשב"א בתשובה )ח"א סימן שצה

ות האמורי, ובשולחן ערוך )סימן תרה( פסק כדבריו, וכתב שמה שנוהגים לעש

 יש כפרה בערב יום הכיפורים לשחוט תרנגול ולומר זהו חליפתי תמורתי וכו'

שים למנוע המנהג, אולם כבר פשט המנהג לעשותו, וזה אחד הדברים שאנחנו עו

ומים נגד מרן, למרות שכל הספרדים קיבלו עליהם הוראות מרן, כי במנהגים קד

ן, ות מרשנהגו כבר מזמן הגאונים, לפני כאלף שנה, בדברים אלו לא קיבלנו הורא

 בריו,ום הוא לא אמר את דומרן בעצמו כתב כן בהקדמת בית יוסף שנגד מנהג קד

פי כבלה, ]וראה באריכות בס' עין יצחק )ח"ג עמ' שסז([. ובפרט שכך הוא עפ"י הק

 שכתב רבינו האר"י בשער הכוונות )דף ק( ובספר נגיד ומצוה )דף כט(. 

 ולכן מה שנהגו לשחוט תרנגול ולקברו במקרה של אסון שנעדרו שני אנשים

ם שש איסור משום דרכי האמורי, והנח להממשפחה אחת וכדו', אין בזה כל ח

 לישראל.

* 

 

 קריאת קודש להתפלל על הגשם

 נוכח עצירת הגשמים הנמשכת, –בסיום דברינו, הנני לקרוא לציבור הרחב 

 כי יש להתפלל על הגשמים. –בעוונותינו הרבים 

רה כידוע, ביום השלישי לבריאת העולם נבראו הצמחים והאילנות, ונאמר בתו

עבוד 'וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ, ואדם אין ל

ל דהיינו שהאדם עדיין לא התפלל ע –את האדמה', ומפרש רש"י: 'האדם אין' 

ו שנתפלל לפני הגשמים. וכתב השל"ה הקדוש כי הקדוש ברוך הוא מצפה מאתנו

 על הגשם.

לכן, הגיע הזמן שכולם יתפללו על הגשם לפי מנהג האשכנזים יש להוסיף את 

התפילה 'ועננו בורא עולם וכו'', ולפי מנהג הספרדים יש לומר בעת פתיחת ההיכל 
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ל חי יפתח אוצרות שמים, ישב רוחו יזלו מים', וכל הקהל יאמרו -את הפיוט 'א

 יחדיו.

 מן כןאנו ברצון ונזכה לגשמי ברכה רצון ברכה ונדבה, תפילתיהי רצון שתקובל 

 יה"ר.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 אספקלריא לטעמי המצוות )פרוייקט מיוחד(

 אספקלריא לטעמי המצוות / הרב דוד ריין

 מצות קריאת שמע

ְמע ָקְבצּו ְושִּ ְשָרֵאל אֲ הִּ ְמעּו ֶאל יִּ יּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְושִּ  ט, ב()מ ֶכםבִּ

 שםכ אמרו אחד,' ה אלקינו' ה ישראל שמע בניו לו אמרו וכו', ל''רשב דאמר

 אבינו יעקב פתח שעה באותה אחד. אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין

 ועד )פסחים נו.( לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ואמר

"ש קג. כיצד  אמונת אחדות ה', ב. ג' סיבות לאמונת היחוד, -א. טעם המצוה 

מסירות נפש, ה. קריאת שמע  -משמשת כעצה לנצח את היצר, ד. טעם ק"ש 

 כקרבנו, ו. ג' טעמים נוספים

 א.

 אמונת אחדות ה' -טעם המצוה 

קיי"ל להלכה כדעת הסוברים בברכות )כא.( שקריאת שמע היא מצוה 

מדאורייתא בפני עצמה מלבד מצות תלמוד תורה, שהמקור שלה הוא מהפסוק 

' )דברים ו' ז'(, ובשכבך ובקומך'ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך 

 והראשונים נחלקו האם שיעור חיוב הקריאה מדאורייתא הוא באמירת הפסוק

 ן בלבד, או באמירת כל הפרשה הראשונה. הראשו

שהאדם  והנה במשנה בברכות )יג.( מבואר שטעם אמירת פרשת שמע הוא בכדי

כדי בשמים, ואילו טעם אמירת פרשת והיה אם שמוע הוא  מלכות עול עליו יקבל

ודי לקבל עליו עול מצוות, וצ"ב שהרי המשמעות של קבלת עול מצוות היא שיה

ספת לקיים את רצון ה' בשלימות, וא"כ מהי המשמעות הנו מחליט וקובע בנפשו

 של קבלת עול מלכות שמים.

ומצינו בראשונים שביארו בזה, הרמב"ם )ספה"מ מ"ע ב'( והמאירי )יד: ד"ה 

המשנה( כתבו שהמשמעות של קבלת עול מלכות שמים היא, שאנו מצווים 

' תפלה פ"א ה"א( להאמין שיש בורא אחד יחיד ומיוחד לעולם, והלחם משנה )הל
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כתב שלדעת הרמב"ם מצות ק"ש אינה נחשבת כמצות עשה נפרדת ממצות אמונת 

היחוד, וביאר הגרי"פ פערלא )עשין ג', ד"ה והנה הרמב"ם( שאמנם אנו מצווים 

בכל רגע על אמונת היחוד בלב, אך מלבד זאת חייבה התורה לומר זאת בפה ב' 

 .נגפעמים בכל יום בקריאת פרשת שמע

 ב.

 סיבות לאמונת היחוד  ג'

ובטעם שחייבה התורה שיהיה זמן קבוע להחדיר את אמונת היחוד בבוקר 

ל שובערב, ולא היה די במה שנקבע כן בלבנו תמיד, כתב האבודרהם )תפילות 

ציא חול, ש"א( שהוא בכדי להודיע שהשי"ת אחד והוא ברא היום והלילה, ולהו

 מליבם של כופרים שאומרים שיש שתי רשויות. 

משך כתב שתכלית המצוה היא לעורר ולהזכיר לאדם שלא י והחינוך )מצוה ת"כ(

רב אחר תאוותיו החומריות, שע"י שיקרא פרשה זו בתחילת הבוקר ובתחילת הע

ן ה' ת רצואויזכור את אחדות ה' והשגחתו ויכולתו האין סופית, יתן אל לבו לקיים 

 ולעבדו כראוי. 

לת בכל המצוות ובדומה לזה כתב היסוה"ע )חלק ב' פ"ה אות כ"ב( שהתוע

 נעשה שתלויות בדיבור שבכללם מצות ק"ש היא גדולה מאד, מפני שמהדיבור

 לבה בתוך ומעלה שבח מגיע וע"י כן ויסודותיו, בכח הגוף יוצא ושורש חקיקה

 יותר. הללו הדברים את שיקנו והדעת

 ואילו בספר סדר היום )כונת ק"ש והיחוד( כתב שמצות היחוד באה כתוצאה

גוו,  האהבה, לפי שמי שיש לו חשק בדבר אחד אין ראוי לו להשליכו אחרממצות 

נו צטווינאלא לזכור אותו תמיד, ולכן מתוך שנצטווינו לאהוב את ה' בכל נפשינו 

 גם לייחד את שמו ולזכרו פעמיים בכל יום.

הלוי  אהרן רבי בשם עה"ת )פר' ואתחנן( ך"ויש להסמיך לזה את מה שכתב הש

ת, יש בק"ש "השי שיש בק"ש בתיבות 'ה' אחד' להודיע את אחדותשמלבד העניין 

                                                 
 (. ועיין בדברי הרמב"ן )שמות כ, ב נג
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 והנהגתו ומלכותו שהשגחתו שהוא בא להודיע ענין נוסף בתיבות 'ה' אלוקינו',

ולדברי הסדר היום נמצא ששני עניינים אלו  אומות, מבשאר יותר בישראל דבקה

 .שייכים זל"ז מצד האהבה שבין הקב"ה וישראל

 ג.

 צה לנצח את היצרכיצד ק"ש משמשת כע

 והנה בגמ' בברכות )ה.( אמרו שקריאת שמע היא עצה לנצח את היצה"ר באם

לא הועיל לו עסק התורה, ועפ"י האמור שטעם מצות קריאת שמע הוא משום 

, אמונת יחוד ה', ביאר היערות דבש )דרוש א'( שהכוונה על היצר של גאוה

לל כלפני מלך גדול שאין שכשאדם מחדיר ללבו את בהירות האמונה שהוא עומד 

, ו ית'מקום בעולם שפנוי ממנו, וכל הברואים אינם כדאים אפילו להזכיר את שמ

 בודאי תסתלק ממנו גאוותו ויכנע מאד. 

ה כוונואילו האדמו"ר מסלונים שליט"א ביאר בדרכי נעם )פר' פנחס תשס"ב(, שה

 ם בק"ש אתעל יצר של תאוות חומריות שהאדם נמשך אחריהם, שמכיון שקוראי

א הנפולה שהו האהבה את יתעורר בזה להעלות, אלוקיך'' ה את הפסוק 'ואהבת

א שקוע בה לאהבת השי"ת, ולפי מה שנתבאר מקודם בשם סדר היום והש"ך נמצ

שגם אמירת הפסוק הראשון באה מתוך אהבה ויש בכוחה לעורר את הנפש 

 לאהבתו ית'.

 ד.

 מסירות נפש -טעם ק"ש 

 הודיהקדמונים טעם נוסף למצות קריאת שמע, שהוא בכדי שי והנה מצינו בדברי

 ו בזהיעורר בנפשו רצון עז למסור את נפשו ורוחו ונשמתו להשי"ת, אלא שנאמר

 שני מהלכים בתכלית הענין.

משמע שמלבד האמונה במציאות ה'  ה("נ סימן ה"ח )שו"ת א"מדברי הרשב

כל הפרשה הראשונה  ואחדותו שנאמרה בפסוק הראשון, נצטווינו לקרוא את

 את כל שנאמר בה 'ובכל נפשך', בכדי לקבל על עצמינו מתוך אהבה וחשק 'למסור
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 קדושת על והממון נפש נטילת עד האברים מן נפשנו, וכל לבבנו וחשקי תאוותנו

 מלכותו'. וקבלת שמו

 אכן בדברי הזוה"ק )פר' בלק קצה:( משמע שכוונת המסירות נפש הינה כבר

ות מסיר בפסוק הראשון, והנתיבות שלום )פר' ואתחנן( הקשה היכן מרומז בו ענין

 נפש מלבד יסוד אמונת אחדות ה'. 

 הבורא כח מלבד דבר שום אין כולה ותירץ שההכרה הבהירה שבכל הבריאה

, רטיתהפ השגחתו בלי ממקומו לנוע יכול דבר ואין מאלקות היא החיות שכל', ית

א"כ  המסירות נפש, ונמצא כל ענין ת, שזהו"להשי לגמרי להתבטל יהודי מביאה

 . שכוונת המסירות נפש היא תוצאה של כוונת אמונת היחוד בשלימות

ור פירש זאת בדרך אחרת, שמכיון שכתב הט א("ס )או"ח ריש סימן ח"אולם הב

קרוא ון לדקדק מדברי המדרש רבה )ויקרא כ"ז ו'( שיש חיוב לבשם רב עמרם גא

 ק"ש שהוא 'כתב המלך' מהקב"ה באימה וביראה, לכן צריך האדם לכוון בעת

 הקריאה למסור את נפשו להשי"ת שע"י כוונה זו תפול עליו האימה והיראה

רשת הראויה, והיינו שכוונת המסירות נפש מהוה היכי תמצא לדרגת היראה הנד

  קבלת אמונת היחוד. בעת

 ה.

 קריאת שמע כקרבנו

ת אויש להסמיך לזה את דברי הילקוט שמעוני )פר' ואתחנן, תתל"ה(, שדימה 

תי שמצות אמירת קריאת שמע פעמיים ביום לבן שנתבקש מאביו לשמוע בכל יום 

דרשות שהוא דורש בבית הכנסת, שהכוונה היא כפי שנתבאר בשם מדרש רבה 

 כקריאת 'כתב המלך'.שקריאת שמע נחשבת 

 וידוע שגלוי שמכיון אמר לישראל ה"אלא שהוסיף שם הילקוט שמעוני, שהקב

 בו את קרבנות התמיד, והם לא יוכלו יותר להקריב להיחרב עתיד ק"שביהמ לפניו

שיאמרו תמורתן בבוקר ובערב את פרשת שמע, ולכאורה  מהם מבקש לכן הוא

נת היחוד א"כ צ"ב מה הדמיון שיש לפי מה שנתבאר שענין מצות ק"ש הוא אמו
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בינה לבין הקרבנות, ועד כדי כך שעיקר ענינה הוא רק לאחר חורבן בית המקדש, 

 ועיין במה שכתב בזה היסוד העבודה )ח"ד פ"ג(.

ד( ואולי הביאור בזה הוא לפי מה שכתב האריז"ל )פרי עץ חיים שער ק"ש פ"

קב"ה עלה יחוד עליון בין השעפ"י סוד ענין תפילת שמונה עשרה הוא לגרום למ

לכנסת ישראל, ומצות קריאת שמע היא ההכנה המצטרכת ליחוד זה, והוסיף 

לם האריז"ל שבזמן הבית ההכנה הייתה מספיקה בכוונת אמונת היחוד לבד, או

ש ות ק"לאחר החורבן צריכים להוסיף ולכוון גם את ענין מסירות נפש בשביל שמצ

  תפעול את ההכנה הראויה.

ל אתי שפיר, שדברי הילקוט שמעוני אינם מתייחסים לכללות המצוה ש ומעתה

ק"ש שאינה שייכת לזמן הבית, אלא לכוונת מסירות נפש שבזה דומה ק"ש 

לקרבנות, שכמו שהמשמעות של מצות הקרבנות היא שהאדם המקריב מכוון 

תמיד הלמסור את נפשו להשי"ת כדברי הרמב"ן )ויקרא א' א'( הידועים, ובקרבן 

יף להוס הוא נחשב כמסירות נפש עבור כלל ישראל, כן נצטווינו לאחר חורבן הבית

את הכוונה של מסירות נפש לכוונת היחוד בכדי להשלים את החסרון של 

 הקרבנות. 

 ו.

 ג' טעמים נוספים

ולסיום יש להביא ג' טעמים נוספים שנאמרו בחז"ל על מצות קריאת שמע, 

והיה ומפני מה קורין את ב' פרשיות של שמע  הירושלמי )ברכות פ"א ה"ה( הקשה

עיקר וביאר הפרי חדש )או"ח סימן ס"א( שהירושלמי סבר ש)בכל יום,  אם שמוע

נו המצוה מדאורייתא היא בקריאת הפסוק הראשון בלבד, ולזה הקשה מדוע תיק

 .(רבנן להוסיף את שתי הפרשיות הללו

ותירץ הירושלמי בשני אופנים, או מפני שכתוב בהן שכיבה וקימה, היינו 

שנתבאר בהם החיוב על האדם לעסוק בתורת ה' אף בזמנים הללו, או מפני 
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, והיינו להזכיר לאדם (כפי שנתבאר שם בארוכה)שעשרת הדיברות כלולין בהן 

 לקיימם כראוי.

ין את שמע בערב ובילקוט שמעוני שם מבואר טעם נוסף ומחודש, שקור

יד כשהנפשות עולות למעלה, ובבוקר כשהם חוזרות למקומם, משום שנאמר 'להג

בבוקר חסדך ואמונתך בלילות', ומשמע שהקבלת עול מלכות שמים באמונת 

 היחוד מהוה כעין הודאה על החסד של החיים שניתנו מאיתו ית'.

* 

פל נ"אבל יעקב לא על הפסוק בפרשה הקודמת 'ויפל על צואריו', מפרש רש"י: 

 מהר"לעל צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע". ומבאר ה

 יראתוב'גור אריה': שכאשר בא יעקב וראה את יוסף בנו מלך, בא בלבו אהבתו ו

ידת זהו משל הקב"ה, איך מידותיו הם טובות ושלימות, ומשלם שכר טוב ליריאיו, ו

תדבקים אל הקב"ה על הטובות והאמת שעשה החסידים אשר יקרה להם טוב מ

 שבו נזכר יחוד מלכות שמים ואהבתו. -עמהם, וזהו קריאת שמע 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

האחים הקדושים

ים לאח -קנאה בין אחים מביאה כאב לב ועגמת נפש להורים, לסביבה, ובעיקר 

עצמם. אחים החיים בשלום ורעות, הוריהם שמחים, המשפחה נעימה והם 

ם בעצמם רווחים ושלווים. בשעה שיוסף מעמיד ֶאת ינוֹ  ֶאְפַריִּ ימִּ ְש  אלְשֹמ מִּ  בִּ  ָרֵאל,יִּ

ְשֹמאלוֹ  ְמַנֶשה ְוֶאת ין בִּ ימִּ ְשָרֵאל, ומצפה שיתברכו בס מִּ ב את סדר נה יעקדר זה, שייִּ

ֵכל  אז קובעוָיָדיו. הוא מחשיב את אפרים ומקטין את מנשה.  ֶאת חשיבותם, שִּ

ְמךָ  כשירצה אב לברך את בניו, יאמר מטבע ברכה, לדורות,יעקב  יםא   ְישִּ  ֹלקִּ

ם ְמַנֶשה. הגה"ק  ְכֶאְפַריִּ  תפעלותהה מתוך כתב כי ברכה זו בא יששכר' ה'בניְוכִּ

 ין כליעקב מנכדיו! למרות ששינה את 'סדר היחוס' חש כי בקרב אפרים הצעיר א

ֶשֶמץ של קנאה! זכו לעילוי שבמידות, ומ ברך יוהרה, ומנשה הבכור נקי מִּ

יּו כמותם, ללא גא לא וה ולבהתרגשות "בכם, בדוגמתכם, יברך כל אב את בניו, ה 

 . קנאה!"

 משחר הבריאה מצאנו קנאה בין אחים. החל מקין והבל הביאה קנאה שפיכות

ד כיצדמים בעולם. הקב"ה מקבל את קרבן הבל. קין רואה והוא פגוע ומקנא. 

 , שצפים ומאיימים להטביע את מוסר האדם? התורהמתמודדים עם רגשות אלה

ַשע ְנָחתֹו, ְוֶאל ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל ה' מלמדת ַויִּ . את המילים ָשָעה ֹלא ְנָחתוֹ מִּ  ְוֶאל ןַקיִּ  מִּ

ַשע  בל, מנחת הייחס ללב והת-ָשָעה ביאר רש"י מל' ָפָנה, הקב"ה פנה, שם ֹלא -ַויִּ

וסף. ענין נ במילה זו רמוז ?להירגע יכול קין ולא פנה ולא התייחס למנחת קין. איך

זה  –ֶבל הֶ  ֶאל' ה ַשעַויִּ על הקנאי להתבונן כי אושר ועושר הזולת הם רק זמניים, כי 

ן . מאידך, ְוֶאלרק לשעה ְנָחתוֹ  ְוֶאל ַקיִּ  ק עניןרן שלי הוא גם הכישלו – ָשָעה ֹלא מִּ

גלגל, כ. חשיבה זו תרגיע את יצרי הקנאה. העולם לעת עתהשל שעה ושל זמן. זה 

 כעת תור הזולת לראות אור. גם אני אקווה לתורי ולאורי.



 

 

 

 קיג 'עמ -אספקלריא 

 

 ותהשוואאת הקנאה בין הילדים. נימנע מעריכת  לצמצםכהורים ומחנכים נלמד 

יל ". נרג, גלויים וסמויים, לא נאמר "נראה אותך מצליח כמו אחיך!תחרותומבחני 

". שתיכםאותם לשיתוף "אמנם הפריט שייך ָלּה", אך נעודד כי "השימוש בו הוא ל

 בכך אחד, ליצור תחושת 'יחד'.-ניצור הזדמנויות שהילדים יעבדו ויבצעו שכם

ות. מקרבים בין הלבבות, יקצרו שבחים 'יחד', וילמדו לחלוק ההצלחות ומחמא

 ְנָאהַהקִּ חז"ל קשרו קנאה לתאוה וכבוד, כדברי רבי אלעזר הקפר )אבות פ"ד( 

ין ְוַהָכבֹוד ְוַהַתֲאָוה יאִּ ן ָהָאָדם ֶאת מֹוצִּ וא קיבל ה'למה  הבתאומתחיל  ָהעֹוָלם. זה מִּ

ם רמעמדו 'דירתו גדולה יותר' או ' בכבודיך בבגרות פרוסת עוגה עבה יותר' וממש

ך ותר, אי, כי "הפעם" הפרוסה שלו עבה את העין ואת הלביותר'. מגיל צעיר נחנך 

 !עליך! יש עוד 'פרוסות' בחיים! זה לא אומר כלום זה לא אישי

לק 'פלוני מקנא בהצלחת אלמוני', ומה חלק 'אלמוני' בעסק? גם ל'מוצלח' ח

מת אה! לתגובתו וליחסו אל 'הפחות מוצלח', השפעה ישירה על רמשמעותי בקנ

תר למדנו שני אירועים, שבהם מנשה הצליחו יו בספר שופטיםהקנאה והאיבה. 

מאחיהם בני אפרים. האחד, כשהשופט גדעון לוחם במדין, הוא מבקש מבני 

עלו אפרים שיחסמו את מעברי הירדן, ויסייעו ללכוד את מלכי מדין. אפרים פ

 תפםשי שלא על הרגו את שרי מדין, אך מקנאים בהצלחת גדעון ונצחונו. כעסוו

יתָ  ַהֶזה מתחילה. זועקים ָמה ַהָדָבר י, ָלנּו ָעשִּ ְלתִּ ָלֵחםלְ  ָהַלְכתָ  יכִּ , ּוָלנ ֹראותקְ  ְלבִּ  הִּ

ְדָין, יבּון ְבמִּ תוֹ  ַוְירִּ בשפה ה ומשיב ֵחמָ  יבָישִּ  ַךְ רַ ַמֲעֶנה גדעון מקיים .ְבָחְזָקה אִּ

ימרגיעה יתִּ  ֹובט ֹלאהֲ  ֶכם?כָ  ַעָתה . הוא תולה את הניצחון דווקא באפרים! ֶמה ָעשִּ

יר ֹעְללֹות ְבצִּ ם מִּ יֶעֶזר! ֶאְפַריִּ ים ָנַתן ְבֶיְדֶכם ֲאבִּ ֹלקִּ דְ  יֶאת ָשרֵ  א  ְוֶאת  בֶאת ֹערֵ , ָיןמִּ

לאחר  ה, מכאיבה.בצורה הפוכ יפתח הגלעדיְזֵאב...! ואילו, בהמשך הספר פועל 

ם שניצח את עמון במלחמה, נעלבו בני אפרים על שלא גייסם למלחמתו. במקו

ת אלהרגיעם, כדרך שעשה גדעון, הוסיף יפתח לעורר מצה ומריבה. הוא ליבה 

! יגון הקנאה ואת התחרות, עד שנפלו עשרות אלפים מאחינו בנ"י במלחמה רוויות

 בעיקר אך ,בתפילה היא אחרים' על קנאתי ולא עלי אדם קנאת תעלה 'שלא

 למטבע הקנאה שני צדדים, הקנאי כמו גם מושא הקנאה. .במעשה
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אפרים ומנשה. אחים החיים בהרמוניה. למדו זאת מאביהם, שבעצמו סבל 

 מקנאת אחים. הילדים לומדים מאתנו. נשקיע בהנחלת האחוה ונראה צאצאים

 בינם לבין עצמם, ובעולם. המרבים שלום –תלמידי חכמים 

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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הורים וילדים / הרב אליעזר הכהן פישר, לפנים 

ר"י תקוות יעקב ור"מ בישיבת הגר"א, מח"ס 

'האיצטגנינות באספקלריא של תורה', 'עוד 

 רי 'עקידת יצחק' עה"תאבשלום חי', ומהדיר ספ

 חינוכו על פי מזלו ונטיית ליבו – חנוך לנער על פי דרכו

ישנם הורים החשים בעלות טוטאלית על ילדיהם. אחד הסיפטומים לכך הוא 

יהם שההורים מנסים לעצב את ילדיהם בדרך הטובה והמתאימה לאופיים ותכונות

ה, שעות על כסא אחד וללמוד בהתמד 7של ההורים עצמם. אם האב מסוגל לשבת 

בין מוא אינו הוא בטוח שבנו גם מסוגל לכך. אם האבא ניחן במידת הפזרנות, ה

 ו ואםכיס שלו ולא מסוגל להוציא אות -מדוע בנו שומר באדיקות על כספי הדמי

 האב וותרן מטבעו, הוא אינו מוכן לקבל שבנו ניחון במידת העקשנות. 

" אני רוצה שהם יהיו כמוני, שיהיו "אני -אם אני "אדון" על הילדים שלי

 בהעתקה, "אני" בפורמט קטן...

 פוצה והרסנית.זאת טעות, טעות נ

י אופ מדברי קדמונינו נראה שכל אדם נברא לפי מזל מסוים, דבר הגורם ליציקת

לינו ותוכנות מסוימות, המשתנות מאיש לרעהו. כדי לחנך את הילדים כדבעי, ע

תם תב אואישי, וכך נוכל לנ -להכיר קודם כל את סגנון תכונותיהם ואופיים המאד

רך א יתבך אופיים המיוחד, אותם קיבלו מהבורלדרכים טובות, המגיעות דווקא מתו

 ביום לידתם.

א ו ולהגר"א בביאורו לספר משלי )כב, ו( כותב שתכונות האדם נקבעות לפי מזל

 כוונןלניתן לשנותן כלל. אמנם, למרות שאי אפשר לשנות את התכונות, אך אפשר 

 לבחירה טובה או רעה.

* 

י ַעל ַלַּנַער ֲחֹנךְ  וכך כותב הגר"א ז"ל על הפסוק " י ַגם ַדְרכוֹ  פִּ ין כִּ  ָיסּור ֹלא ַיְזקִּ

ֶמָּנה": אי  האדם כי והעניין יסור, לא כשיזקין גם ואז נער עוד כשהוא' גו "חנוך מִּ
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 גבר יהיה דבצדק מאן האי נדש"כמ בו, שנולד מזלו כלומר דרכו, לשבור לו אפשר

 במזלו לאחוז שיוכל האדם ביד הבחירה ניתנה ז"ע אז רע במזל וכשנולד .'כו צדקן

 האי שבת במסכת ש"וכמ בינוני, או רשע או צדיק או להיות שירצה דבר לאיזה

 ליסטים. או טבחה או מהולא או אמר רב אשי דמים, שופך יהיה דבמאדים מאן

 לבחור יוכל בבחירתו אך דמים, שופך שיהיה מורה שמזלו לפי והוא' הג אלו וזכר

 או בינוני, הוא טבחא או מצות עשה, שעושה צדיק והוא מהולא או' הג באלו

  כמשמעו". דמים שופך רשע והוא ליסטים

הגר"א מוסיף ומטעים שחז"ל בחרו דוקא בשלש דוגמאות אלו, של מוהל, טבח 

ורוצח, כדי להמחיש לנו שלמרות שהאדם נולד במזל רע, כמו הנולד במזל מאדים 

להיות  -ל הוא לבחור להיות צדיקשתכונתו מכריחה אותו להיות שופך דמים, יכו

או להיות רשע  טבח, -להיות בינוני מוהל המקיים מצות עשה של ברית מילה;

ולהיות גנב ורוצח. והנה תכונת מזלו חייבתו להיות שופך דמים, אך הוא בחר האם 

 .נהלהשתמש בתכונה זו להיות צדיק, בינוני או רשע

 בשתים דוד לו, עלתה ולא אחתב "שאול נו"זה שאמרו ממשיך הגר"א ז"ל וכותב:

 טעה ולכך במאדים. והוא אדמוני" "והוא נזנאמר בדוד כי הוא והעניין לו". ועלתה

 השתיים שאלו ואף בכל מדותיו העביר פניו. והוא קלסתר ראה בעת שמואל עליו

 ודוד ", 'וכו מדותיו על המעביר "כל נחכמו שאמרו לו, עלתה מכל מקום העביר, לא

 ", 'כו שאול שנה "בן נטשנאמר שאול כ"משא מדותיו, על להעביר צדק הרבה כבר

 אף ולכן אחד, בדבר לרע הטובה מדתו העביר והוא סטעם חטא טעם שלא שנה כבן

  לו". עלתה לא באחד

                                                 
 שבת קנו, א. נד
 וכ"כ המהרש"א. נה
 יומא כב, ב. נו
 שמואל א טז, יב. נז
 יומא כג, א. נח
 שמואל א יג, א. נט
 יומא כב, ב. ס
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מספרים שכאשר הגיע דוד לפני שמואל הנביא, כדי שימשחנו למלך, ראה  סאחז"ל

, דמים שופך כאלו כהנא בר אבא רבי אמר, "אדמוני -שמואל שדוד הוא אדמוני

 נתיירא אדמוני, והוא ויביאהו "וישלח דכתיב אדמוני, דוד את שמואל שראה וכיון

 עשו, עינים' יפה 'עם הוא: ברוך הקדוש לו אמר .סבכעשו דמים שופך זה אף ואמר

  הורג". הוא סנהדרין מדעת זה אבל הורג, הוא עצמו מדעת

דוד  במאדים, היתה בו תכונה לשפוך דם. אךעל פי מזל לידתו של דוד, שנולד 

 '.ההשתמש בתכונותיו הטבעיות לטובה וניצל את תקיפותו למלחמה נגד אויבי 

פסיד הלפיכך זכה דוד שלמרות שחטא בשתים, אך עלתה לו. היינו שנענש, אך לא 

כונה תעל ידי חטאיו את המלוכה לו ולזרעו. אך שאול המלך נולד מכח מזלו עם 

א מידת הענוה, אך הוא בחר להשתמש בענוותנותו הטבעית לרעה ולטבעית של 

 וד.עמד איתן נגד רצון העם, ולכן נענש בכך שהמלוכה ניטלה ממנו ועברה לד

 רכו,ד על פי לנער חנוך "וזה שנאמרלאור זאת מבאר הגר"א כך את דברי הפסוק: 

 אבל מנה,מ סורי לא כשיזקין גם ואז מצות, לעשות תחנכהו כן וטבעו מזלו לפי דרך

 ולךע יוסר בעת כ"אח אבל אותך, מיראתו לך ישמע עתה מזלו על תעבירהו כאשר

 מזלו", עכ"ל. לשבר לו אי אפשר כי מזה, יסור צוארו מעל

, ידתולהגר"א מסביר שכל אדם נולד עם תכונות טבעיות הטמונות בו לפי כח מזל 

לו, "פ מזועל המחנך להכיר ולהבין את תכונותיו המיוחדות של הנער, איתן נולד ע

וא המשיך יולחנכו בכך שינתב את תכונותיו לטובה, ואז גם כשהנער יתבגר ויזקין, 

ן נך )שאינו מכיר בכך שלא ניתלהשתמש בתכונותיו לאפיקים חיובים. אך מח

נתבם לשנות את תכונות הנער, שנטבעו בדמו ובלבבו ע"פ מזל לידתו, אלא רק ל

א יח הולאפיקים טובים( שינסה לשבור את תכונות הנער ולעוקרם ממנו, אולי יצל

וסר ך כשיבכך כעת, באופן זמני, בזמן שהנער מחויב לציית לו מתוך פחד ויראה, א

ן הנער, ישוב הוא לתכונותיו המולדות ויתכן שישתמש בה עול המחנך מכתפי

 לרעה. 

                                                 
 בראשית רבה סג, ח. סא
 שנאמר בו 'ויצא הראשון אדמוני' )בראשית כה, כה(. סב
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 מה',יש בנותן טעם להוסיף כאן את דברי מהר"ע פיג'ו ז"ל, בעל ה'גדולי תרו

 בספרו בינה לעיתים )ח"ב, דרוש להספד(, הכותב כך:

 כפי אשר, הטבעית וההמזגה מהטבע פנימי והוא ההתנגדות מן אחר מין עוד "יש

 והוא והשלמות המעלה מן ותרחיקהו פחיתות לאיזה האדם את תטה איכותה

 להיותו כי, ה"ע דוד המלך אדוננו שלמות היה המין ומזה .טבעו על ויתקומם ינצח

 חמה בעל דם שופך להיות האדומית נטייתו ספק בלי היתה עינים יפה אדמוני

 אלא דם ולשפוך הנקם לבלתי אלה כל על בשכלו גובר היה ועם כל זה, ונוטר ונוקם

 כבש, ממנו להנקם בידו מסור והיה, מות עד רודפו ה"ע שאול היות ועם'. ה באויבי

 שאמר הנבואה ספרה כאשר. פניו על' ה יראת שם כי, טבעו על ונתקומם כעסו את

 פעם ובארץ בחנית אכנו ועתה בידך אויבך את היום יםקאל סגר - דוד אל אבישי

' ה במשיח ידו שלח מי כי תשחיתהו אל אבישי אל דוד ויאמר, לו אשנה ולא אחת

, ונספה ירד במלחמה או ומת יבא יומו או יגפנו' ה אם כי' ה חי דוד ויאמר, ונקה

 .סג", עכ"ל(יא ט ,כו א"ש' )וגו' ה במשיח ידי משלוח' מה לי חלילה

  

                                                 
 דכתיב לבי וזדון טבעי רוע ידעת, מרחוק לרעי "בנת כג(: )דרשה וכן כתב מהר"י סקילי זי"ע בספרו תורת המנחה סג

. ופחד חרדו גופו כל נזדעזע אדמוני שהוא דוד את שמואל כשראה ל"רז ואמרו, אדמוני והוא( יב טז א שמואל)

 וכוננתני תניביני רחקיך בשביל, מרחוק דכתיב והיינו מאויביו' ה נקמת לנקום אכזרי להיות כך בראו' ית והשם

 זה", עכ"ל ועיש"ע. לטבע
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

י וליל "מח"ס לקוטי רשבנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת ויחי

איזה לשון מברכת יעקב אבינו לאחד מן השבטים נמצא גם בברכת משה  .א

 רבינו לאותו השבט? ואלו ברכות נוספות הן מעין ברכת יעקב?

איזה מן השבטים נמשל בפרשה לבהמה טהורה, וברש"י בפרשתינו גם  .ב

 לבהמה טמאה? ואיזו ארץ נמשלה לבעל חי?

 לשון נרמזו האימהות? באיזו .ג

 איזו לשון בפרשה יש לו ג' משמעויות בתורה?  .ד

 היכן מבואר שנשאו השבטים נשים כנעניות? .ה

 א פ"ב(-חדוותא דאפטרתא ויחי )מלכים

 איזה פסוק בהפטרה יש בו כעין שאלת אחד מן הבנים בהגדה? .ו

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il  

* 

 תשובות ל'חדוותא' ויחי

 איזו לשון בפרשה משמשת הן לתבואה והן לצאן ובקר? .א

יאּו( שבפרשתינו נאמר לשון זה בלחם: )מז, יז הלשון "ניהול",  ֶאל םְקֵניהֶ מִּ  תאֶ  ַוָיבִּ

ֵתן יֹוֵסף ים ֶלֶחם יֹוֵסף ָלֶהם ַויִּ ְקֵנה ַבּסּוסִּ קְ  אןַהצֹ  ּוְבמִּ יםּוַבֲחֹמ  ָקרַהבָ  ֵנהּוְבמִּ  ַוְיַנֲהֵלם רִּ

ְקֵנֶהם ְבָכל ַבֶלֶחם וא ַבָשָנה מִּ  מנהל אין לו דומהו, וינהגם כמו. י וינהלם"ופירש :ַההִּ

 .(: ג, כג תהלים) ינהלני מנוחות מי על.(, יח, נא ישעיה) לה
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י( יד-)לג, יג ובבעלי חיים נאמר ים כִּ ים ַהְיָלדִּ  קּוםּוְדפָ  ָעָלי תָעלוֹ  ַהָבָקרוְ  ְוַהֹצאן ַרכִּ

י ָנא ַיֲעָבר: ַהֹצאן ָכל ָוֵמתּו ֶאָחד יֹום ְפֵני ֲאֹדנִּ י דוֹ ַעבְ  לִּ י ָלהְתָנהֲ אֶ  ַוֲאנִּ טִּ  ְלֶרֶגל ְלאִּ

ים ּוְלֶרֶגל ְלָפַני ֲאֶשר ַהְמָלאָכה י לאֶ  ָאֹבא ֲאֶשר ַעד ַהְיָלדִּ ירָ שֵ  ֲאֹדנִּ  לותי ע"ופירש: העִּ

, יהןעולל מגדלות. עלות. לאט לנהלן עלי מוטלות, עלות שהן והבקר הצאן. עלי

 לותע פרות שתי.(, כ, סה ישעיה) ימים עול.(, יא, ב איכה) ויונק עולל לשון

 .(:י, ו א-שמואל)

ְרֶעה ֶעְדרוֹ  ְכֹרֶעה מ, יא( וכן נאמר לעתיד לבוא )ישעיה ְזֹרעוֹ  יִּ ים ְיַקֵבץ בִּ  ְטָלאִּ

ָשא ּוְבֵחיקוֹ   סד:ְיַנֵהל ָעלֹות יִּ

 איזה כינוי לבית המקדש נמצא בפרשתינו? .ב

ֹפל( מה, יד)שנא' צואר,  ן ַצְּואֵרי ַעל ַויִּ ְנָימִּ יו בִּ ן ַוֵיְבךְ  ָאחִּ ְנָימִּ : ַצָּואָריו ַעל ָבָכה ּובִּ

 בחלקו להיות שעתידין מקדשות שני על. ויבך אחיו בנימין צוארי על ויפל י"ופירש

 שילה משכן על. צואריו על בכה ובנימין:(: טז מגילה) להחרב וסופן בנימין של

 .סהלהחרב וסופו יוסף של בחלקו להיות שעתיד

                                                 
 אכול מעט מעט הלחם להם נתן. ינהל עלות כענין. לאט. "נהלם. בלחם וינהלם( והנה פי' בספורנו )בראשית מז, יז סד

 חכמי ואמר וכבר. משונה ממיתה נצול רעבון בשני עצמו המרעיב( שם) כאמרם רעבון בשני כראוי לשבעה ולא

 :ממית" חולי גורם הרעב אחר שהשובע הרפואה

השגחה  ריכיםויסתכנו, וכמו"כ הרעבים צ פי' ש"עלות ינהל" היינו שהצאן צריכים הנהגה והשגחה שלא ילכו מהר

 שלא יאכלו הרבה ויסתכנו.

מקנה ואפשר ליישב עפי"ז מה שיש להקשות שמבואר בפסוקים שכל הכסף בארץ מצרים הספיק לשנה שלימה וה

כלל  סף זההספיק ג"כ לשנה, הלא היו מן הסתם במצרים עשירים שהיה להם ממון רב לעת צרה, ונראה עוד כי כ

ה ק לשנברי הערך והמטלטלין, שהלא אח"כ לא נותר לכל מצרים אלא מקניהם ואדמתם. וכ"ז עולה רגם שאר ד

 אחת של לחם, ואיך יתכן שבמקנה ג"כ כלכלם שנה שלימה.

שונה, ה הראועפ"י דברי הספורנו אפשר ליישב, שהלא צריך ביאור מדוע בשנה זו דוקא נאמר "וינהלם" ולא בשנ

שנה למקנה העליהם והסתכנו, וממילא היו צריכים ניהול, וא"כ יתכן שלכן הספיק  וע"כ שבשנה זו הכביד הרעב

 שלימה של לחם, שנתן להם מעט מעט.

י", שאע"פ ְמֻנחֹות ֵמי "ַעל )כג, ב( ועפי"ז מתבאר גם הפסוק שהביא רש"י מתהילים  "ַגם )פסוק ד( שמבואר שם ְיַנֲהֵלנִּ

י מ"מ קורא  וצרותיו, מלחמותיו שכלפי חוץ לא היה כל ימיו בהשקט, וכן ידוע לנו כלַצְלָמֶות", והיינו  ְבֵגיא ֵאֵלךְ  כִּ

 .כפי שיכול לשאתלאט מנהלו  דוד המלך להנהגת הקב"ה עימו "מי מנוחות", פי' שהקב"ה

 אן מרעיתונו כצמנהלויש כאן לימוד גדול לענייננו, שאע"פ שמוצאין אותנו רעות רבות וצרות עלינו לדעת שהקב"ה 

  י יכולתנו לשאת.כפ
 שעתידין מקדשים שני על בכה אלעזר רבי אמר לבנימין, ליה הוו צוארין כמה טז:( וכפי שהקשו חז"ל )מגילה סה

 יוסף של חלקוב להיות שעתיד שילה משכן על בכה צואריו על בכה ובנימין ליחרב ועתידין בנימין של בחלקו להיות

  .ליחרב ועתיד
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ְגַדל( )ד, ד השירים ומקור כינוי זה לבית המקדש הוא בשיר יד ְכמִּ  ָבנּוי ַצָּואֵרךְ  ָדוִּ

יֹות.  סוְלַתְלפִּ

 ֹוםַהי לכָ  ָליועָ  "ֹחֵפף (יב, לג דברים)ויתכן לבאר כן גם בברכת משה רבינו לבנימין 

 שהכוונה לצואר הנמצא בין הכתפים.. ָשֵכן" ְכֵתָפיו ּוֵבין

 היכן הוזכרה ביזת מצרים? .ג

יֶכם ֶאת ּוְקחּו( מה, יח) צְ  ֶאֶרץ ּובט ֶאת םָלכֶ  ְתָנהְואֶ  ֵאָלי ּוֹבאּו ָבֵתיֶכם ְוֶאת ֲאבִּ םמִּ  ַריִּ

ְכלּו  יודע ואינו יבאנ, גושן ארץ. מצרים ארץ טוב את י"ופירש: ָהָאֶרץ ֵחֶלב ֶאת ְואִּ

 :דגים בה שאין כמצולה לעשותה סופה, ניבא מה

 מלמד מיא ר''יב, לו( א )שמות מצרים את וינצלו" והיינו מאמר חז"ל )ברכות ט:(

 דגים". בה שאין כמצולה עשאוה אמר ל''ור דגן בה שאין כמצודה שעשאוה

 איזו לשון בפרשה משמעותה "החלפה"? .ד

דּו( מה, כו)שנא'  הלשון "ויפג", י יחַ  יֹוֵסף עֹוד ֵלאֹמר לוֹ  ַוַיגִּ  ץֶארֶ  ְבָכל לֹמשֵ  אהּו ְוכִּ

ם ְצָריִּ בוֹ  ַוָיָפג מִּ י לִּ ין ֹלא כִּ מִּ , מיןמלהא הלךו לבו נחלף. בול ויפג י"ופירש: ָלֶהם ֶהא 

 הפוגות מאין וכמו, משנה בלשון טעמן מפיגין לשון, הדברים אל פונה לבו היה לא

 :גפ לא וריחיה מתרגמינן.(, יא, מח ירמיה) נמר לא וריחו.(, מט, ג איכה)

 ואיזו לשון משמעותה "הנהגה"?

יאּו( מז, יז) ְקֵניֶהם ֶאת ַוָיבִּ ֵתן יֹוֵסף ֶאל מִּ ים ֶלֶחם יֹוֵסף ָלֶהם ַויִּ ְקֵנה ַבּסּוסִּ  ַהֹצאן ּוְבמִּ

ְקֵנה ים ַהָבָקר ּוְבמִּ ְקֵנֶהם ְבָכל ַבֶלֶחם ַוְיַנֲהֵלם ּוַבֲחֹמרִּ וא ַבָשָנה מִּ . וינהלם י"ופירש: ַההִּ

                                                 
 ימים שכל ,בצואר מדמהו ולמה, המקדש בית זה, צוארך דוד "כמגדל ד( רבה פרשה השירים ואיתא בחז"ל )שיר סו

 נכפף כביכול ,המקדש בית שחרב וכיון, העולם אמות בין פשוט ישראל של צוארן היה, וקים בנוי המקדש בית שהיה

 זה צואר מה, ראח דבר .המקדש בית זה, עזכם גאון את ושברתי(: יט, כו ויקרא) דכתיב הוא הדא, ישראל של צוארן

 מבית כהנה ךכ, בו תלויין תכשיטין רב זה צואר ומה. עולם של בגבהו נתון המקדש בית כך, אדם של בגבהו נתון

 שונאיל חיים אין המקדש בית משחרב כך, חיים לאדם אין נטל אם זה צואר ומה. המקדש מבית לויה, המקדש

 .ישראל"

. עמיה שתציא גופא כל, דאשתצי כיון, צואר מה" המדרש והוסיף עודכתב כדברי  ב(''ע רט ובזוה"ק בראשית )דף

 וארעא יאשמ ולא, שמשא נהיר ולא, אתחשך נמי הכי עלמא כל, ואתחשך אשתצי דאיהו כיון, מקדשא בי נמי הכי

 והיינו שאור העולם תלוי בביהמ"ק, וכשחרב חשכו שמים וארץ והכוכבים.". וכוכביא

, בתורה וסקיםע היו שישראל זמן כל, זירא רבי אמר שמעון רבי אמר" הוסיף עוד (ויצא הנעלם מדרש) ובזוהר חדש

 מהו. בנוי ךצואר, מגדל כהאי, תורה מגדלים אי. בנוי צוארך דוד כמגדל דכתיב הוא הדא, קיים היה המקדש בית

 מקדש על כהשב מלמד, ויבך אחיו בנימין צוארי על ויפל( מה בראשית, )דכתיב הוא הדא. המקדש בית זה, צוארך

 ".שני מקדש ועל ראשון
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 תהלים) ינהלני מנוחות מי על.(, יח, נא ישעיה) לה מנהל אין לו ודומה ,וינהגם כמו

 .(:ג, כג

 כבוד אביו וכבוד סבו, מי עדיף? .ה

ַּסע( )מו, א ְשָרֵאל ַויִּ ים ְזַבחַויִּ  ַבעָש  ְבֵאָרה ַוָיֹבא לוֹ  ֲאֶשר ְוָכל יִּ יו אֹלֵהילֵ  ְזָבחִּ  ָאבִּ

ְצָחק  לפיכך זקנו מבכבוד יותר אביו בכבוד אדם חייב. יצחק אביו י לאלהי"ופירש: יִּ

 : באברהם ולא ביצחק תלה

 תשובות חדוותא דאפטרתא ויגש )יחזקאל לז(

 אילו פסוקים בקהלת )פ"ג( הם רמזים להפטרתינו? .ו

יהּו ָעָליו ֹתבּוכְ  ֶאָחד ֵעץ ְלךָ  ַקח ָאָדם ֶבן ְוַאָתה( יז-שנא' )יחזקאל לז, טז ְבֵני ָדהלִּ  ְולִּ

ְשָרֵאל ם ץעֵ  ְליֹוֵסף ָעָליו ּוְכתֹוב ֶאָחד ֵעץ ּוְלַקח ֲחֵבָריו יִּ ְשָראֵ  יתבֵ  ָכלוְ  ֶאְפַריִּ : ל ֲחֵבָריויִּ

ים ְוָהיּו ֶאָחד ְלֵעץ ְלךָ  ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ֹאָתם ְוָקַרב  : ְבָיֶדךָ  ַלֲאָחדִּ

ְקרֹועַ  ֵעת (ג, ז אמר שלמה המלך )קהלתועליהם  ְתפֹור ְוֵעת לִּ  ְוֵעת ַלֲחשֹות ֵעת לִּ

 הממלכה את ואקרע( יד י, מלכים) סזדוד בית מלכות. לקרוע עת י''ופירש: ְלַדֵבר

 לשתי עוד יחצו ולא בידך לאחדים והיו( לו ל, יחזקאל. )לתפור ועת: וגומר

 :ממלכות

 הוספה: ד' מלך גאות לבש.

 סההרי או שבירה לשון ולא מלכות על" קריעה" לשון דוקא צ"ב מה שנאמרהנה 

 '.וכדו

ְלַבש (א, ה) אסתר במגלת במבואר בלבוש מתבטאת שמלכות ונראה הביאור,  ַותִּ

  .סחַמְלכּות ֶאְסֵתר

                                                 
 ֶאת ד' ָקַרע ְשמּוֵאל ֵאָליו ַוֹיאֶמר( , כח טו א-והנה לכאו' היה יכול גם לפרשו במלכות שאול שגם בה נאמר )שמואל סז

ְשָרֵאל ַמְמְלכּות ֶמךָ  ַהּטֹוב ְלֵרֲעךָ  ּוְנָתָנּה ַהיֹום ֵמָעֶליךָ  יִּ  :מִּ

 חדש.תפרה מלקרוע הוא אותו העניין שנאמר בו עת לתפור, ומלכות שאול נקרעה ולא ני שהעת "ונראה שהבין רש
ועוד . אביה בית מלכות לבשה ,מלכות אסתר ותלבש השלישי ביום ויהי( נו פרשה רבה בראשית) ל"חז ואמרו סח

 התם וכתיב ותלבש הכא כתיב הקדש רוח שלבשתה מלמד חנינא רבי אמר אלעזר רבי אמרו )מגילה טו.( "אמר

 עמשי וכו'" את לבשה ורוח יב, יט( א-הימים )דברי

ְצַלח א י, י(-והנה בשעה שמלך שאול המלך נאמר )שמואל ים רּוחַ  ָעָליו "ַותִּ ְתנַ  ֱאֹלקִּ כן במלך המשיח תֹוָכם", ובְ  ֵבאַויִּ

יָנה, ָחְכָמה רּוחַ  ד', רּוחַ  ָעָליו ְוָנָחה" )ישעיה יא, ב(נאמר  ְראַ  ַעתדַ  רּוחַ  ָרה,ּוְגבּו ֵעָצה רּוחַ  ּובִּ  ד", והיינו שכח תְויִּ

 המלכות בישראל נובע מרוח ד', ומכוח זה שולטין על העם ומיישרים אותם לעבודת ד'.
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 ֵמַעל ַטַבְעתוֹ  ֶאת ַפְרֹעה ַוָיַסר( מב, מא' )שנא, ביוסף בשעה שמלך מצאנו גם וכן

ֵתן ָידוֹ  ְגֵדי ֹאתוֹ  ַוַיְלֵבש יֹוֵסף ַיד ַעל ֹאָתּה ַויִּ  המשקים שר בדברי וגם', וכו ֵשש בִּ

ָתנּו ְוָשם( יב, מא' )נא לפרעה י ַנַער אִּ ְברִּ ים ְלַשר ֶעֶבד עִּ . עבד י"ופירש' וכו ַהַּטָבחִּ

 וכו'. שיראים בגדי לובש ולא מולך עבד שאין, מצרים בנימוסי וכתוב

ז"ל ח", ואמרו ָלֵבש ֵגאּות ְָמָלך א( "ד' צג, העניין הוא מה שנא' )תהיליםויסוד 

ירושו פעליהן". והיינו, שלבוש ד'  ומלך מלאכתו שגמר שם "על השנה לא.( )ראש

ץ גילוי הנהגת ד' כלפי העולם, שבזה שמתגאה על בריותיו מתבטאת כלפי חו

 הנהגת מלכותו.

 די כבוד ופאר להראות מלכותו.ולפיכך דרכו של מלך בו"ד ללבוש בג

שרן וכמו"כ מתבאר שמלכות דוד היא הנהגת גאות כלפי חוץ על ישראל כדי ליי

 לז, ללמלכות ד', ובשעה שנחלקה המלכות היה מיעוט בזה, ולעת"ל נאמר )יחזקא

יכד(  ד ְוַעְבדִּ ְהֶיה ֶאָחד ְורֹוֶעה ֲעֵליֶהם ֶמֶלךְ  ָדוִּ ְש  םְלֻכלָ  יִּ ְשְמרּו ֹקַתיְוחֻ  ֵיֵלכּו ָפַטיּוְבמִּ  יִּ

 .אֹוָתם ְוָעשּו

  

                                                                                                                                                                                
א לך הווכן מתבאר במה שלבשה אסתר, כמבואר בחז"ל שהיה במעשיה לימוד לדורות כיצד נושאין חן בעני המ

 הקב"ה ואכמ"ל.
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 תואר לחסד שאינו מצפה לתשלום וגמול.

 למד תורה עם יעקב אחרי שירד למצרים.

 כינוי לעשו.

 בניו כשהוכיח אותם?את מה יעקב קילל אם לא 

 ברכות הנהנין וברכה אחרונה? )לאונקלוס(.

 (.2'וימררוהו' על מי נאמר לשון רבים )

  שינו לומר כן מפני השלום.

* 

 אות ב'

 פירוש שכם אחד על אחיך.

 למה התחיל בלשון נקבה 'אילה' וגומר בלשון זכר 'הנותן אמרי שפר'.

 שמה'.איפה יש זכר למדת הבטחון של יוסף בנבואה 

 מיוחד בברכת יעקב 'עד תאות גבעת עולם'.

 באיזה חומרים משתמשים לחניטה.

  על מה בכו מצרים את יעקב.

* 

 'ג' באותיות 

  שם התקיימה הברכה 'אילה שלוחה'.
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* 

 אות ג'

 אחת מהסיבות שיעקב לא רצה להקבר במצרים.

 באיזה עונה נפטרה רחל. כאןלפי רש"י 

  לעם'.על מי נאמר 'גם הוא יהיה 

* 

 אות ד'

 מי אמר ליעקב לקבור רחל בדרך.

 סימן למנשה ואפרים שלא ישלוט בהם עין הרע.

 על מה נאמר 'וישם את אפרים לפני מנשה'.

 בימיו של מי התקיים 'ידך בעורף אויבך'.

  על איזה שירה נאמר 'אמרי שפר'.

* 

 אות ה'

 'בני אתונו' לאונקלוס.

  של מי. –ולערב יחלק שלל 

* 

 ו'אות 

 לכל רוח. 3באיזה פסוק רש"י מתאר את סדר הדגלים 

* 

 אות ז'

 על תבוא נפשי. בסודם

 המילים האחרונות של שמשון.
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  ריבוי בחלקו של אשר.

* 

 אות ח'

 על מה נאמר שמנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו.

 לפי התרגום משמעות 'כברת' )בי כרבא(.

 את ידיו'. 'שכלענין 

 אפרים לפני מנשה'.על מה נאמר 'וישם את 

  מדה של שבט בנימין שלכך נמשל לזאב.

* 

 אות ט'

 מה ידוע על נחלתו של יששכר.

  על מה נאמר 'ויפזו זרועות ידיו'.

* 

 אות י'

 (.2כשיעקב ראה אותם מבני מנשה ואפרים אמר מי אלה )

 על מי נאמר 'אחיו הקטן יגדל ממנו'.

 ברכה של אב לבנו כל הדורות.

 )מטה(.פירושו משכב 

 מי נקרא שור? 

 יבול מרובה בארץ יהודה. 

  לפי אונקלוס על מי/מה נאמרו: גפן, עירה, שורקה.

* 
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 אות כ'

 אחת מהסיבות שיעקב לא רצה להקבר במצרים.

 אלפים אמה.

 פירוש 'אוני'.

 דרך הקיום בלוי 'אחלקם ביעקב ואפצם בישראל' בשונה משמעון.

 חזרתם שלא כדרך עלייתם.יחס שנתנו המצרים לבני יעקב בדרך 

* 

 אות ל'

 מנהג שאין החמור נוהג.

  על איזה ענין השביע פרעה את יוסף.

* 

 אות מ'

 למי נלמד לחלק לה כבוד מיעקב )וכן ממשה ואליהו(.

 .'פללתי'פירוש ולשון המילה 

 היה רגיל להשתלח ליעקב כשהיה בצרה.

 .עז''ויתר 

 .מ'מ'מי זה 'שילה' 

 מי 'יחלק שלל' בערב.

 מה לא נאמר ביעקב אבינו )ויגוע ויאסף(.

  נכד של יעקב ובנו )נין(.

* 

 אות נ'

 כבודי' באיזה לשון מתפרש והרי כבודי זכר. תחד'אל 
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 על מי נאמר 'ומחוקק מבן רגליו'.

 עמו'. 'ידיןמה פירוש 

 פעולת הכשת הנחש.

 על שום איזה חלוקה נקראים אחים ' בעלי חיצים'.

  יפה'.על שם מה נקרא מיתה 'אס

* 

 אות ס'

 תחילת פרשת ויחי בשונה מכל פרשיות השבועות.

 תרגם מיוונית ללשוה"ק: מכי"ר.

 לשון בגד.

 פירוש 'ירכתו'.

  על איזה מלחמה נאמר 'הנותן אמרי שפר'.

* 

 אותיות ס' ע'

  ככה התקיים בשמעון 'ואפיצם בישראל'.

* 

 אות ע'

 אחת מהסיבות שיעקב לא רצה להקבר במצרים.

 השתחווה ישראל אחרי שנשבע לו יוסף )לפי ד"א(. למה

 למה נאמר שמעון ולוי אחים.

 הדרך החזרה.

 אילו מילים מרמזים על בני מנשה שנחלו משני עברי הירדן.

  ע' ע'.בירך שלא ישלוט עין הרע בזרעו של יוסף 
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* 

 אות פ'

 גרם להפסיד )בכורה( כהונה ומלכות.

 למה היה יששכר 'למס עובד'.

 .לשון חן

  ענין המילה 'נזיר'.

* 

 אות צ'

 סיבת סתימת עיניהם ולבם של ישראל.

 חוץ מיין, על מה עוד בירך שיהיה ריבוי בארץ יהודה. 

 נחש שאין לו רפואה למכתו.

  על בנותיו של מי נאמר 'בנות צעדה עלי שור'.

* 

 אות ק'

 ביטוי הנאמר במי שלא הגיע לשנות אבותיו.

 ואפרים.נבואה שרמזה ליעקב על מנשה 

 אל תחד כבודי. בקהלם

 לאונקלוס בזכות מה התקיימו חלומותיו של יוסף.

 .תאות'פירוש 'עד 

 .שלל'לאונקלוס מה זה 'בערב יחלק 

  מה היה יוסף מגלה לאחיו בחיי אביו שהפסיק אחרי מות יעקב.

* 
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 אות ר'

 אומנות של עשו שחמסוהו.

  .שור'פירוש 'עלי 

* 

 אותיות ש' ר'

  אבא ואמא.

* 

 אות ש'

 לשון מיתה.

 חיה שרש"י מזכיר אותה רק בגלל שאינה חשובה.

 (.2) בזה'מה יוסף התכוון 'אשר נתן לי א' 

 חלק בארץ ישראל הניתנה במיוחד ליוסף.

 אריה יהודה'. 'גורבימיו של מי היה דוד 

 מה יביאו למלך המשיח.

 בגלל איזה סיבה לא יכול היה פרעה לעצור את יוסף מלעלות.

 בנים של יעקב לא נשאו את מטתו.כמה 

  ישטמינו יוסף'. 'לופירוש 

* 

 'שאות 

  לשון כהונה.

* 

 אות ת'

 מה עשו המלכים לכבוד יעקב.
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 מאל"ף ועד תי"ו תשובות

 ביך צוה.אשת פוטיפר. אחיו, אמרי שפר. אפם. אמורי. אפרים. אמת. א

 .לנילוס רכתובשמים. בלי מצרים. באיתן קשתו. ברק בן אבינועם. בכורה. ב

 ינוסר.גקעת ב

לולה ריד )בפ' וישלח כתב אחרי הסתיו ולפני השרב כשהארץ חגלגול מחילות. ג

 דעון.גמהחרישה.(. 

 בורה )אילה בלשון נקבה(.דוד. דגלים. דגים. דיבור. ד

 מן.ה יכל.ה

 ישאו אותו בניו.ו

 יתים.זכרני נא אך הפעם. זמרי. ז

 טפנים.חנוכת הנשיאים. חכמה. חרישה. חלק בארץ. ח

 בעת.טובה להוציא פירות. ט

ל, שראיין. יוסף. יצועי. ישמך א' כאפרים וכמנשה. יהושע. יהוא. י רבעם,י

 שראל.ירושלים, י

 בוד.כבוד. כוחי. כינם. כ

 שון הקודש.לינה. ל

 כיר.מ נשה,מיתה. מרדכי. משיח. מלך מלאך. מחשבה. מלכות. מ

 שמות.נחלה. נושף. נקמה. נשיאים שבארץ ישראל. נוכח. נ

 יסרא.סוף גבולו. סותה. סייף. סתומה. ס

 לי עין.עלי שור. עקב. עצה אחת. על ראש המטה. עבודה זרה. ע

 רישות.פורת. פסיקת הוראות. פחז כמים. פ

 לפחד.צפעוני. צאן. צרת השעבוד. צ

 ורבה.קדשי מקדש. קצה. קיום התורה בסתר. קרח. קהל גוים. ק

 אייה.ר ציחה.ר

 )אין פירוש שדים כמו בשיה"ש(.חם רדים ש

. בועהשי. שאול. שכם. שטר אירוסין. שטר כתובה, שועל. שכיבה עם אבות. ש

 מא.שלוי ויוסף.  –נים ש

 את.ש

 לו כתריהם.ת

* 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

  r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות:  .ביום ט"ז אדר תשע"ז 

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 סיפור

 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 'עין לא ראתה'

תיאורי הוד עתירי שגב וספוגי השראה עילאית, מאורח החיים הסגפני עם 

-פרישות מכל חיי העולם הזה, מתוך 'שבירת החומר' עד חורמה והתמדה על

 האדם הגדול בענקים אשר בפי העם ייקרא: 'הגאון החסידטבעית. הלא הוא 

 מווילנא'

*** 

ת יומית לחדר בי-נרות החלב הישנים היחידים שניתנה להם זכות כניסה יום

האיר לקודשי הקדשים שבבית הגדול לאלוקים שבווילנא, עמדו לסיים את חייהם, 

הם עבור איש האלוקים את שורות הגמרא. ובינתיים, מנצלים הם כל רגע מחיי

מידות וגדול הקצרים, בניסיון עקר, להאיר את החדר החשוך והאפל, קטן ה

 המימדים... 

אם "האיש הקדוש שיושב שם רכון על ספריו, כאילו אינו כפוף לדברי קודשם: 

"גדול היה  ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם", וכדברי תלמידו ר' חיים וואלוזינער:

חד עם שב, ירבינו כהרשב"א ואולי כהרמב"ן". ספון הוא בד' אמותיו כל ימיו בדד יי

יטב, עם ערימת ספריו המטפסים לגובה רב, התריסים מוגפים ה תורתו ואלוקיו,

 ..להיות מנותק בהחלט מכל מגע עם העולם החיצון, ממנו הוא מתנזר כל כך.

גם בעת זריחת החמה בכל תוקפה, האפילה באותו חדר לימוד של 'גאון הדורות' 

דור היתה מוחלטת, באשר הגאון היה ירא וחושש מכל קרן אור קלושה, שאולי תח

מבעד לתריסים המוגפים היטב. שמא תכניס היא לחדר זה, גם מעט מזעיר 

מהאוויר המגואל של עולם השקר. עם עולם זה, על שלל פיתוייו ותענוגותיו, שרף 

את כל הגשרים מקדמת דנא. כבר עם הגיעו למצוות, העניק לעולם זה גט כריתות, 

ול פת חריבה פעם ביום. וקידש על גופו 'מלחמת חורמה', בקבלו על עצמו לאכ

ובכדי למנוע את הנאת החיך, ביכר לבולעה בנשימה אחת, כשהיא טבולה במים. 
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וכך המשיך בדרכו זו כל ימיו, לשבר את הגוף עד דק, ולהכניע תמידין כסדרן את 

 החומר העכור עד בלי הותיר לו שריד ופליט. 

צאת לרחוב לפי השקפתו הצלולה, אל לו לאדם 'לגרות יצה"ר בנפשיה' ול

י החשוף לסכנות ופגעים רוחניים. ובכלל, על האדם השלם להתרחק מחברת בנ

אדם העלולים להחטיאו בחטאי הלשון שהם לדעתו חמורים מכל החטאים. 

גע ואדרבה, עליו להסתגר לבד בחדר ולהתבודד מחברת בני אדם, שהרי 'בכל ר

 ער'.אה יכולים לשורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך וברי

ואמנם, לא בחושך הוא יושב, אלא עם האור הגנוז לעמלי תורה היושבים 

 ועוסקים בתורה בכל נפשם, וגם בחדר חשוך רואים הם מבעד לערפל נפלאות

 מתורת ה'.

נרות החלב היו אפוא השותפים השקטים למלאכת הקודש של עמל התורה 

ו שכבר ראו ימים יפים מאל הבלתי פוסק שהקיף את כל שעות היממה, ולמרות

יתנת נבשחר נעוריהם, זמן בו עדיין לא היו כה שחורים ומפויחים, הרי שהאמת 

ות להיאמר, שלא היו להם ימים יפים יותר מאלו, בהם יכולים הם לזכות להי

 'משמשים את האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך'.

' ל 'קדושת התורהולעיתים, גאה בהם הרצון להתמזג לגמרי עם עמוד הענן ש

ל לות ששהיתמר ועלה מבין דפי הגמרא והתפשט יחד עם זיו גן עדן וריח מור ואה

ני, אופיינהרות אפרסמון על פני החדר, או אז היו הם מנטפים באין רואים בשקט ה

 ת דפיטיפות חלב על גבי השולחן עתיק היומין, ומכתימים 'באות ברית קודש' א

ם שרדו את מרחק השנים ונותרו כעדות חיה הגמרא המצהיבים מיושן, שחלק

ם לדורות, כשאלו עוברות בחרדת קודש מדור לדור ומיד ליד, כשהמה וכתמיה

 ץ.משמשים כעדות אילמת לעמל תורה מופלא של גאון, אשר אין משלו בכל האר

לבני תמותה רגילים, מלבד קומץ תלמידים מובהקים אשר התחממו לאור החמה 

היתה דריסת רגל בחדר הסגור ומסוגר, אך מלאכי רום,  המלהטת ויכלו לה, לא

אליהו הנביא ויעקב אבינו ביקרו מפעם לפעם בחדר המקודש. ואף מגידים משמים 

דרכו על סף הפתח וביקשו מהגאון בהכנעה שיואיל נא לילך בעקבותיו של מרן 
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ן הבית יוסף, ולהעניק להם את הזכייה לשבר את אוזנו בדברים שכיסם עתיק יומי

והלבישם עדי עדיים. אך בקשתם זו נענתה בשלילה. וזאת עקב רצונו של הגאון 

לעמול בתורה בכוחות עצמו, ללא התערבות שמימית בפישוט קושיותיו וספיקותיו, 

דבר, שעלול לפי דעתו להפחית מ'עמל התורה' שנגזר על האדם מיום שבירת 

ני אז קשה לחדור לעומק הלוחות הראשונות, שהיה בהם כח סגולי של זיכרון, ומי

 צפונות פנימיות התורה זולתי ברוב עמל ויגיעה רבתי.

ת עמל התורה לדעתו, הוא כפשוטו, לישב שבעה נקיים על כל תג ותג מאותיו

רה החומש, לשזור אבנים טובות ומרגליות בדמות ר"ת גימטריות וכדומה, כעט

שיניים מרוב לכתרו של מלך מלכי המלכים 'התורה שבכתב', ולהשחיר את ה

 תעניות כל אימת שמתעוררת קושיא חמורה בהבנת דברי הזוהר. ואין מדובר

ת בקבלת תענית על עצמו, אלא בתענית של שקיעות בתורה עד כדי שכחה עצמי

יו מוחלטת. וכבר אירע פעם ששלושה ימים ושלושה לילות לא הכניס הגאון לפ

 צלח לרדת לעומקם שלמאומה, ולו רק את הפת הדלוחה היומית, משום שטרם 

ר והאי דברי הירושלמי הסתומים... עד שבא תלמידו חביבו רבי חיים וואלוזינער

 . נצחיתאת עיניו בבחינת: 'ומתלמידי יותר מכולם', או אז שב הגאון לשלוותו ה

רה שכעדות תלמידו ר' חיים, ידע את כל התו -היו שעות קסומות בהם הגאון 

רה היה מכופף את קומתו התמי -יושבי ביתך' כפשוטו, כ'אשרי  'ישר והפוך'

בר ומרכין את ראשו המעוטר בטלית ותפילין לעבר הגמרא כאדם מוכה צמא במד

צחיח, כשצמאונו הנורא לכל אות מהתורה, הולך ומתגבר מדף גמרא אחד 

 למשנהו. 

חלום חייו של הגאון היה להשיג אישור כניסה לספריית הותיקן ברומא. שם, על 

ה, שוכן כתב יד מקורי של רבינא ורב אשי מסדרי הגמרא. וכשישזפו פי השמוע

עיניו את אותו כתב יד אזי על פיו יישק כל דבר... אך בינתיים, מאחר ואותה 

משאלת לב של הגאון, עדיין לא התגשמה, נאלצים אנו להסתפק במועט ולהיות 

שר מודפסות 'שמחים בחלקינו' בהגהותיו הגאוניות, שנותרו לנו לפליטה, אלו א

 על דפי הגמרא.
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ה, בערוב ימיו של הגאון כאשר כל התורה כולה היתה כבר פרושה לפניו כשמל

רור או אז לאחר שנתקיימה מצוות ידיעת התורה בהידור רב, הגיעה העת לתת ד

ת למוח הגאוני הכביר העולה על גדותיו ולהגשים את האידאל הנשגב לחבר א

כשאותו  צור זיקה בין הנגלה והנסתרהתורה שבכתב עם התורה שבע"פ ולי

 ות.נפלא תיק' יושב והוגה שעות ארוכות כשלפניו חומש'ל זעיר ומגלה בו'תלמיד ו

ד עהיה זה יום חריג למדי בשגרת חייו של הגאון וסדר יומו הצפוף והעמוס 

לעייפה שכלל סיום ש"ס בכל חודש. יום שראשיתו קימה חפוזה לאחר ארבע 

ת מ'שיתין נשמין' כל אחת, שהסתכמו בסך שעתיים שעותנומות חפוזות פחות 

ה שינה ביממה בעוד שלאנשים 'רגילים', לעומת זאת, המליץ הגאון על שמונ

 שעות שינה בארבעים שעות, כמאמר הפסוק 'ישנתי א"ז ינוח ל"י'. 

מיד לאחר שהייה מועטת, מפני הסכנה, נטל הגאון את ידיו ארבע פעמים 

גאון שר, לאחר עקידתו של הגרף פוטוצקי, איתו שמר הכא, לסירוגין על כל יד

ילך כידוע על קשר הדוק עד הרגע האחרון לחייו, הפסיק הגאון להקפיד שלא ל

תה ארבע אמות ללא נטילת ידיים, בהטעימו שאש העקידה של הגרף פוצוטקי על

ל השמימה וכילתה חלק גדול מגופו של השד הממונה על רוח הטומאה השורה ע

יים ם בלילה, ובשל כך, אין חובה להקפיד כל כך מעתה, על נטילת ידידי האד

 שחרית שמטרתה לטהר את האדם מרוח הטומאה הלזו.

ורא מד נמיד לאחר סדר נטילת הידיים שהיו כ'שני גלילי ספר תורה', הגיע עת מע

ול ן ב'קההוד, של אמירת 'ברכות התורה', שהיה כעדות תלמידו רבי חיים מוולוזי

ות א יסף'. כשפניו של הגאון באותה שעה היו בוערות כלפידים ודומגדול ול

כות למלאך ה' צבקות. ומאחר ולשיטתו אסור אפי' להרהר בדברי תורה קודם בר

אתו, התורה, אזי מיד לאחר ברכות התורה נגמר 'השכר על הפרישה' וכבישת נבו

 והגיעה עת קבלת 'השכר על הדרישה'.

ומר מלאכי כמו הגאון שאף בחלומו היה עורך קשה לשער כיצד אדם הקרוץ מח

כעדות תלמידו רבי  –עליית נשמה ומשתעשע בדברי תורה במתיבתא דרקיעא 

ין, מלאך זה כשפגש את אחותו לאחר עשרות שנות פרידה, ביקשה 'חיים מוולוז
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לבל תקפיד עליו אך זמנו דוחק בעדו... וזקנו ההדור מעיד על כך כאלף עדים, 

ומלבין ותיכף תבוא עת פקודה... ועתיד הוא ליתן דין וחשבון על באשר הוא הולך 

כל רגע. ובעת ההיא לא יוותר ביד האדם מאומה מכל עמלו תחת השמש זולתי 

שתי חליפות לבנות של תכריכין... קשה לשער איך תיתכן אצלו מציאות של כמה 

 רגעים שאינם מעולפים דברי תורה.

אש רעין זה, כאשר הרהר פעם, בבוקר יום ברם, מאחר שהגאון כבר עבר אסון מ

 כעונשוחודש, קודם ברכות התורה, בשבעים ביאורים על הפסוק: 'עלו זה בנגב'. 

ה לו על עוון 'ההרהורים' האסורים, נשתכחו ממנו הפירושים, עד שלבסוף הושב

רי הוסף. אבידתו בדרך ניסית... כשכר על שכבש רצונו ולא הרהר בעניין בתפילת מ

צר יים עבר לא יכול היה לקחת יותר 'סיכונים מיותרים' ובכוחות על אנוששהוא כ

מה בעצמו יום יום בעד מחשבותיו התפוסות תמידין כסדרן בדברי תורה והרהר 

 שהרהר העיקר שלא להרהר ח"ו בדברי תורה.

 וכאן אנו מגיעים אל לב הסיפור. 

יבה שקדמו לו. הסאותו יום בו אנו עוסקים, שונה הוא לחלוטין משגרת הימים 

ה לחריגותו של היום, היא משום מאורע היסטורי שעתיד להתרחש בו. לראשונ

על בהיסטוריה עתידים להיפתח שערי החדר אפוף הילת המסתורין, אשר עליו ו

 הדלת המתרחש בו נכרכו אינספור אגדות בידי אנשי ווילנא. באותו יום, נפתחה

איש חולם יחוסו מסתכם בהיותו לראשונה בפני אדם פשוט שבפשוטים, שכל י

 חלומות...

ל שמא תשאלו מה לחולמי חלומות בבית יראי ה'? וכיצד הגאון החרד מפני כ

 רגע של ביטול תורה ימצא לעצמו פנאי לעניינים כגון אלו? הרי תשובתכם

בני  בצידכם: אותו אדם התמזל מזלו והוא היה חולם 'חלומות אמתיים'... שגם

אלצו ומתוני המזג, שאינם נוטים מטבעם לאמונות שווא, נווילנא שלימי הדעת 

להודות בפה מלא באמיתת חלומותיו. והיה הוא מגלה לכל איש את מעשיו 

 ..ליקה.הבלתי הגונים בחדרי חדרים, עד שאינשי דלא מעלי חרדו מפניו כמפני הד
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ם דבריעם הזמן נתעורר אצל גדולי העיר, ספק גדול שמא מקרה לא טהור הוא, וה

 גובלים במגע סמוי שמנהל האיש עם 'כוחות טומאה'. וכמובן, ששאלה כבדת

 אוריםמשקל כזו, היא גבוהה ממידותיהם של דייני העיר, ונזקקת להכרעתו של ה

 ש היהותומים שבווילנא, שמהלכים יש לו עם שרפי מעלה, וכבר קודם היותו לאי

בראו לזה אותיות שנלו יד ושם בספר יצירה וקבלה מעשית, ואף ניסה לחבר זה 

רמז נבהם שמים וארץ ולברוא על ידי צירופי שמות גולם של ממש. אלא שלבסוף 

מן השמים שיחדל מכך, באשר לאו אורח ארעא הוא שילד רך בשנים יעסוק 

 בחציבת בריאות חדשות.

 והנה, כאשר גונבה השמועה לאוזני הגאון על דבר קיומו של בעל החלומות

נו. יו תיכף ומיד את האיש בכדי שיוכל לתהות על קנקהלזה, ביקש שיביאו אל

-דודיםהדבר יצא מפי המלך וכבר סערו הרוחות בווילנא כפי שלא סערו מעולם. ג

ם רושליגדודים של אנשים עמדו ודנו בחדשה המרעישה, שכדרכם של בני ווילנא 'י

נא ילוו דליטא' עליה קרא פעם מרנא ר' עקיבא אייגר בהשתפך עליו נפשו: 'אשריך

ות שאפי' עגלונים ובעלי מלאכה שבך מלאים תורה כרימון'... הרי שגם החדש

יחת ששמשלו בכיפתה היו אפוא חדשות תורניות, בבחינת 'ועלהו לא יבול' 'זו 

 חולין של ת"ח שצריכה לימוד' )סוכה כא:( 

א, בין שורת החדשות התורניות, שברובם סבבו סביב מאי דמיתאמרי ביה מדרש

 וג זהמכובד וראשון במעלה 'חדשות מבית הגאון'. ואמנם, חדשות מס תפסו מקום

א לא היו שכיחות, שהרי רק צנועים הורשו להכנס אל הקודש, ולכן כל מימר

אשר  שיצאה מפי קודשו של הגאון, נחקקה בציפורן שמיר בלוח ליבו של התלמיד

מיד תוהיו ישב דרוך וקשוב לבל לאבד הגה מדברי הגאון שנאמרו בקצירת האומר 

 בבחינת 'תנא ושייר'.

ובהגיע היום המיועד ל'מפגש המקורי', בין הגאון שמעולם לא הרים את עיניו 

נהרות אדם שטפו את מבואות בית הגאון סקרנים  -מהגמרא ל'חולם החלומות' 

רבים וגם טובים ניסו להציץ מבעד לתריסים המוגפים, להטות אוזניהם ולהשימם 

 ה רסיסי מידע מהמתרחש בחדר הקדוש.כאפרכסת, אפשר תקלוטנ
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, אותו אדם, שכפי הנראה חסר דרך ארץ היה, מיד בכניסתו לחדרו של הגאון

ול קרא לעבר הגאון 'הנכון הדבר שבסוכות האחרון ישבתם ביום זה וזה של ח

. המועד ועסקתם בלימוד הקבלה, כשרשב"י היה לימינכם והאר"י לשמאלכם?..

 'מי גילה לילוד אישה רז זה...' !'אוי' קרא הגאון בהתפעלות

ינער וכמה 'לאחר ששילח את האיש לשלום קרא הגאון לר' חיים וואלוז

ממקורביו, והסביר להם בסבר פנים חמורות את פשר התופעה, הנזכרת כבר 

ופו שאותו אדם לוקה במרה שחורה, ואדם שכזה הקשר בין ג -בכתבי הראשונים 

ל דם רגיביכולתו לראות מחזות שעין רגילה של אלרוחו רופף למדי, ומשום כך יש 

 אינה יכולה לראותם...
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סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק. 

 כתב הסופר קובי לוי

 יש בורא לעולם

 ארשת פניו של ד"ר יונתן מרגלית, לא בישרה טובות.

ר באשבועיים צפופים של מריטת עצבים עברו על חגי מרציאנו, אברך כשרוני מ

ולץ שבע עד לרגעים הללו, כדי לשמוע מה בדיוק מימצאי הבדיקות. החיוך המא

פה גי צישנמרח על פני הדוקטור, היה מזוייף ושחרורי כמו דולר שצולם בפאקס. ח

 לנורא מכל... וזה אכן הגיע. –אם כן  –

ת חוזרוהאתה כבר מבין... על פי בדיקות המעבדה "ר מרגלית "אמר ד "חגי יקירי"

ן גם ות מדובר בשורה של התקפות ממאירות בשני איברים פנימיים... ישנונישנ

ם דברי גרורות... אני חייב לעדכן אותך בכל הפרטים, אבל גם לחזק אותך, שהיו

 ."מעולם, ויש כאלה שיצאו מזה

שען נחגי חש שעולמו מתרסק עליו, הסחרחורת איימה לגרור אותו לעלפון, הוא 

 על כסאו, וביקש כוס מים.

ון אהיה הגון איתך. מכיו"ר מרגלית ללטפו במילים חמות "החל ד "ראה חגי"

שות שמדובר בצורך לבצע ניתוח מקצועי ורגיש ברמה בלתי רגילה, לא כדאי לע

 שתילתוזאת בישראל, אין למנתחים שלנו נסיון מספיק של כריתת האיברים הללו, 

 ."אותך... איברים מלאכותיים חדשים במקומם. לא הייתי ממליץ לסכן

ר? , בהה בתקרה ושאל, אז מה אתה ממליץ דוקטו"שהכל נהיה בדברו"חגי ברך 

 מי המנתח הטוב בעולם למקרה הרפואי שלי?

את הסטאז' שלי עברתי במרכז הרפואי באוהיו "ר מרגלית חשב לרגע והשיב: "ד

ארצות הברית, הכרתי שם פרופ' גוי, אציל נפש, והוא מנתח מספר אחד בעולם 

עה הזו. רצוי שתתעניין גם אצל אירגוני הרפואה כאן בארץ, אין לי ספק לתופ

שתקבל סימוכין להמלצה שלי... שמו פרופ' יוהן ואן דינץ, הוא הולנדי במקור, אך 

 ."ב"שנה הוא עושה חייל כמנתח בארה 30
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 ר יונתן מרגלית חיבק ארוכות את האברך הצעיר ואיחל לו בריאות שלמה"ד

 האחרון נירקם קשר אמיץ וחמים בין שניהם. מעומק הלב, בחודש

את  ה גידי, ומי שנתן לי"ח איברי ושס"תודה דוקטור, אני יהודי מאמין ברמ

, החיים, הוא גם מי ששלח לי את המחלה הארורה, והוא גם מי שיבריא אותי

 ץ הואר מרגלית שליח טוב לרפואתי, ומי יודע אולי גם פרופ' ואן דינ"ואתה ד

 תתפלל עלי... השליח הנוסף.

 

כל עסקני הרפואה בישראל המליצו פה אחד וללא מחלוקת, המומחה העולמי 

מצא למחלה הנוראה שמקננת אצל חגי מרציאנו, הוא פרופ' יוהן ואן דינץ, הנ

 במרכז הרפואי הגדול באוהיו.

יר המח לחגי כבר לא היה ספק, הוא יפקיד את עצמו בידי המנתח ההולנדי, ויהיה

ית התיק הרפואי נשלח באימייל, והתגובה לא איחרה לבוא, באנגלאשר יהיה. 

 רהוטה, אך לקונית.

 לכבוד מר חגי מרציאנו."

ות ייעצר ואן דינץ עיין במימצאים ארוכות, הוא בחן את הצילומים, ולאחר הת"ד

ל שעם מומחים נוספים קבע כי יש לבצע כריתה של האיברים הנגועים והשתלה 

 .50%-50%. סיכויי ההצלחה שני איברים מלאכותיים

 דולר. 50,000עלות הניתוח: מנתח 

 80,000כ "דולר, סה 30,000שרות בית החולים כולל חדר ניתוח, תרופות ושיקום 

 ."דולר. אנו מאחלים לך רפואה שלימה וממתינים למידע נוסף

 

משפחת מרציאנו יצאה למסע גיוס הכספים במלוא המרץ. התורם הראשון היה 

ר מרגלית. חגי עצמו לא התבייש ועבר במשך שבועיים עם תיקו הרפואי "ד

והמלצת רבנים מבית כנסת אחד למשנהו. הוא התגבר על החולשה והבושה, 

דולר בלבד. חסרים  30,000החיים שווים להתבייש בשבילם. בסופו של יום נאספו 
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ם באוהיו ר מרגלית בתושייתו עדכן את בית החולי"והזמן דוחק. ד 50,000עוד 

שעות  24שהסכום כבר נאסף, וביקש שיקבעו עבורו תאריך מיידי לניתוח. תוך 

ב ולהגיע לאישפוז "קיבלו תשובה באימייל: יש לנחות ביום ג' בשבוע הבא בארה

 ח."מיידי בביה

 וכסף מנלן??? שאל חגי.

ידי יד"השיב דוקטור מרגלית, והוסיף "דולר בשלב ראשון  30,000נעביר להם "

לר, הוא דו 30,000 -דווקא אתה הצדיק מבין שנינו, נכון? ובכן, מי שדאג ל חגי,

 ."ידאג לשאר. עכשיו טוס לרפואה שלמה

-ביתואושפז מיידית ב –כרמית  –חגי מרציאנו נחת באוהיו עם אחותו הבכורה 

 ת.טימיוהחולים . פרופ' יוהן ואן דינץ קידם את פניו במחלקה, בחיוך שופע אופ

וה אל, כמה נחמד. אל תדאג אתה בידיים טובות, ואני מאד מקוהו אתה מישר"

י שתוך יומיים אתה כבר תהיה בריא... אני גם מודה לך על הזכות שבחרת ב

 . דברי ואן דינץ."כמנתח שלך

ן חגי היה המום. הלבביות של הפרופ' הגוי, נסכה בו כוחות עצומים, והמו

 הכסף. –צב רוחו אופטימיות. עננה אפורה ודי קודרת העיבה על מ

ם עחגי אל תדאג לכסף, הגעתי לכאן "אחותו כרמית ליטפה את ידו ולחשה לו 

עיקר הכרטיס האשראי שלי, ועל דעת בעלי, אנחנו בתהליכי מכירת הדירה שלנו, 

 ."שתהיה בריא

ליבו של חגי נרעד. כרמית ובעלה הם קשיי יום, שרכשו דירה קטנה באחת 

 לוואות, וגידלו בה את ששת ילדיהם.השכונות בבאר שבע עם המון ה

שה שלא הייתם צריכים למשכן את חייכם בשבילי, לחש חגי לאחותו... יש לכם 

 ילדים לגדל.

אנחנו רוצים אותך חי ובריא. בעלי אמר שאתה "ענתה כרמית  "אתה בן תורה"

אברך מוסר נפש על תלמודך ושהוא מוכן לרעוב העיקר שתהיה בריא, בעלי אמר 

 ."ת המצווה הזו, כל ילדינו יהיו צדיקים ותלמידי חכמים...לי שבזכו
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 ואז הגיע אחות חדר הניתוח והכניסה לשם את חגי לניתוח הגורלי.

 

 אחרי שש שעות נפתחה הדלת. כרמית היתה תשושה מקריאת תהילים ותחינות.

בר וא הועקי. הכל בסדר. ה-או"פרופ' ואן דינץ יצא לקראתה ודיווח בקולו המלטף 

 הכרה,י נסיוני השיקום יהיה מהיר, מחר בצהריים הוא יחזור ל"תאוששות. עפלה

שעתיים אחר כך נפגש לשיחת סיכום. חשוב שתדעי, הממצאים היו אומנם 

 ."חמורים, אך בפועל המצב היה טוב יותר... הוא יחיה ויאריך ימים

 ... ודמעות של אושר שטפו את כרמית.

 

 למחרת בצהריים.

ו בוארוח ל-עיניים מזה שעתיים. הוא ואחותו המתינו בקוצר-וחחגי היה כבר פק

הוא  של הפרופסור. בשעה שלוש בדיוק פתח פרופ' ואן דינץ את הדלת והתיישב.

 בונד שלו ושלף משם... אלבום תמונות ישן ומרוט.-פתח את תיק הג'יימס

 ."ותתראו מיסטר חגי והגברת כרמית, אני הולך להראות לכם עכשיו כמה תמונ"

ה, שנ 35 -בתמונה הראשונה הם הבחינו היטב בפניו של הפרופ' צעיר לפחות ב

 כשמאחוריו קרונות רכבת.

פורמלית אוחז בידי תיק אישי, ובתוכו תעודות על השכלתי ה 22נכון זה אני בן "

 אחוריבהולנד, ועל שנתיים ראשונות של לימוד רפואה באוניברסיטת אמסטרדם. מ

'ק צדיתי חצי שעה לפני הצילום, נכנסתי לבנק המרכזי ופ יורק.-תחנת הרכבת בניו

ף זה צריך דולר. אלו היו כל חסכונותיו של אבא. כס 65,000ס "שנתן לי אבא שלי ע

שך ב וכן למימון מגורי וכלכלתי במ"היה לשמש אותי למימון הלימודים בארה

ק בנהשנים הבאות, עד לקבלת תואר הדוקטור. את חלקו הייתי אמור להפקיד ב

 באוהיו והשאר לשלשל לקופת האוניברסיטה. אל תשאלו איך ולמה, אבל שעה

אחרי הצילום ירדתי מן הרכבת, כמו הלום קרב. התיק כבר לא היה בידי, 

 ."פנותלב בלי כסף, בלי עתיד, ואין לי למי "וחלומותי נטרפו. עכשיו אני בארה
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ומה וך קק עם יהודי נמוכאן שלף פרופ' ואן דינץ תמונה נוספת, והפעם הוא מחוב

 ועטור זקן קצוץ, על רקע תחנת משטרה.

מה עושה איתך סבא אלברט זכרונו "צעקו חגי וכרמית  "סבא אלברט!!!"

 ."לברכה...

אכן כן, סבא שלכם אלברט מרציאנו הבחין בתיק הנטוש שברכבת, ולפני "

 ששודדי רובע הארלם השתלטו עליו, תוך שהוא חוטף כמה חבטות הוא הצמיד

מש חיורק והמתין שם -אותו לגופו והעביר אותו לתחנת המשטרה הדרומית בניו

 ."שעות, עד שהגעתי לשם מיואש וחסר תקווה

ל התחננתי לפניו שיקח כמה אלפי דולרים כאות הוקרה, כמתנה, כצדקה, אב"

לי  הוא אמר –אנחנו יהודים שעושים מצוות לא בשביל לקבל שכר  –אלברט סירב 

יוהן  – טוב לך, ותוכל להיות רופא. ואז לפני שנפרדנו הוא אמר ליאני, שמח ש –

 סדיך,אם פעם תהיה דוקטור חשוב וגדול, ויגיע אליך יהודי חסר כל שיזדקק לח

רשום תזכר בי, ותגמול איתו חסד, והיה זה שכרי... המקרה הזה מתועד אצלי ו

אות מתחתי כבר כאן. אני מתעד כל חוויה בחיי. תאמינו או לו חגי וכרמית, ני

דש י כחויהודים בקריירה שלי ועשיתי הנחות גדולות, גם כשלא ביקשו ממני. ולפנ

י כשראיתי באימייל את השם חגי מרציאנו, דלקה אצלי נורה מהבהבת... אול

תי מדובר בקרוב משפחה של אלברט... ערכתי בדיקה טלפונית עם ישראל ולשמח

 ."לא טעיתי

 ירי,יק"ס הויזה של כרמית ולחש באוזנו של חגי הפרופסור שלף מכיסו את כרטי

היה סבא שלך אלברט מרציאנו זכרונו לברכה, כבר שילם על הניתוח. תודה ושת

 ."לי בריא
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 .קודםהפרק ה תקציר

ילה פיניה'לה מתמודד בתקופה של שלשוה שבועות עם שכול שפוקד אותו בזה אחר זה. תח

צום אב הענפטר עליו אביו הצדיק רבי ישראל בונם בשל מחלת הטיפוס, פיניה'לה מתגבר על הכ

הוא  ויוצא לחפש אנשים שיעזרו לו לקבור את האבא המנוח זצ"ל. לאחר חיפושים ממושכים

מחלת לב שמוסרים נפש לטפל בנפטר למרות הסכנה הגדולה להידבק במוצא שני אנשים טובי 

 נפטר,ההטיפוס, הם נושאים את הנפטר ליער הסמוך הם מוצאים איזושהי פינה ומטמינים את 

 זוהי עבודה קשה ביותר אך בסייעתא דשמיא מצליחים להטמין את הנפטר. 

 רבים יש, רק לאחר מאמציםפיניה'לה מחפש מניין שיענו אמן ואמן יהא שמיה רבא על הקד

וקד פהוא מצליח לאתר מניין של אנשים שמסכימים לענות אחריו. שלושה ימים לאחר מיכן 

ו, זאותו השכול בשנית, אמו נפטרת אף היא מאותה מחלה, שוב עומד הוא במשימה כבידה 

"ה לאחר שלוש שבועות נוספים עומד הוא בשלישית במשימה קשה זו עת הסבתא מרת חנה ע

ה יו עתם אביו עוזבת את העולם לאחר סבל ויסורים. עתה נותר פיניה'לה בודד בעולמו עלא

ית, גורל לקבל אחריות כבידה על אח קטן בן שנתיים וחצי איך עושים זאת? עליו לקבל החלטה

צורה בהאם יוצא הוא מהמקום בלי כל ציוד לדרך ארוכה בלי שאיש יטה את השכם לעזור לו 

  רים במקום.מינימאלית או נות

* 

מסע רגלי ארוך עד לעיר טשקנט בלא ציוד  -פרק ט"ו 

 מינימאלי

א מרגע שגמלה ההחלטה בלב פיני'ע כי עליו לצאת לדרך לא השתהה לרגע, הו

 יצא לתור קבוצה שמתכוננת לצאת מהמקום, לשמחתו הרבה מצא קבוצה שלימה

 ו היה מוכהשל יהודים שהחליטו לצאת לדרך הארוכה תיכף ומיד, האזור כול

ד ימגיפה והם החליטו לברוח משם כל עוד רוחם בנפשם, בזה ראה פיני'ע את 

ה לא ההשגחה העליונה שמפקחת עליו ועל אחיו הקטן, אם היה מתעכב עוד זמן מ

לה היה מוצא מישהו להתלוות עמו, לבדו לא היה יכול לצאת לדרך הקשה, חלי

 וחס היה אובד לחלוטין. 

סע צה דרך מסודרת איך ילכו ובמה צריכים להצטייד למלא הייתה לאנשי הקבו

גלות ארוך, לאיש מהם לא היה ניסיון בהתארגנות, הם גם לא מצאו רכבים או ע

וננו שיוליכו את כל הכבודה, אך בעת בריחה לא בוחלים במה שיש ולכן הם התכ

  לצאת רגלית מהמקום בלי להשתהות.
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ני הייתה עיר הבירה, למרות העוציר המסע שלהם יועד לכיוון העיר טשקנט ש

, והמחסור עקב המלחמה הקשה, הייתה די מפותחת וגם היה לה נמל די מכובד

למרות המלחמה נעו בה אוניות לארצות סמוכות שאינן מצויות בתוך סבך 

המלחמה, נודע לאנשי השיירה שיש ציר שמתחבר לפרס שאיננה קשורה 

 שראל. למלחמה, משם ניתן לנוע יותר בקלות לארץ י

ם )משום מה איש לא עשה עניין מזה שהשלטון האנגלי האכזר ערם קשיים רבי

ות על הכניסה לארץ, הם ארבו לאוניות והגלו את אנשיהם לקפריסין או למחנ

ידי למעצר אחרים, לא אחת שלחו אותם "חיות אדם" את האוניות חזרה לאירופה 

ים את כל אותם אומלל הנאצים ימ"ש רח"ל, אך כנראה שהקושי הזה לא הרתיעה

 לנסות לעלות לארץ הקודש או שלא היו מודעים לה(. 

הדרך בצעידה מהירה לא הייתה ארוכה מדי מכדי שלא יוכלו הגיע רגלית 

זה כלטשקנט, אך בשיירות שעמוסות עם משפחות שמטופלות בילדים קטנים, מסע 

בדה אים, עויכול להתמשך שבועיים ימים ויותר בגשמים ובשלגים חסרי ציוד מת

רץ אקשה זו לא הרתיעה את הפליטים האומללים שבעיני רוחם כבר נשקו לאדמת 

 ישראל.

כשפיניה'לה יצא מביתו, לא היה לו מה לקחת עמו, הבית שעבר את כל 

יה הזעזועים הקשים היה ריק וחסר כל, גם אם היה עורך חיפוש דקדקני לא ה

וד ביותר למסע ארוך שכזה )ביגמוצא דבר שיוכל ליקח עמו, פריטים נצרכים 

נות מינימאלי חמים, מצרכי מזון הכרחיים, ומסמכים חשובים( לא היו אף בפי

 גדים,הבית הנסתרות ביותר. מה שעלה בידו, סמרטוטים בלויים שאי פעם דמו לב

ותר בהם עטף את אחיו הפעוט צבי, למען יחם לו בדרך הארוכה, כמה בגדים שי

 קיום י תחלופה, אולי מצא גם כמה פרוסות עבשות כדידמו לסמרטוטים לעצמו כד

לו  שאין לתחילת הדרך אך לא מעבר לזה. וכך יצא מהבית בדרך אל חזור, למסע

 כל מושג כמה זמן יערך בלי להיערך באופן הכי מינימאלי. 

הוא לא שאל את עצמו איך ילך איתו אחיו הפעוט דרך כה ארוכה, בקושי היה 

צמו, מעולם לא יצא מהבית ולפתע פתאום יצטרך ללכת מסוגל ללכת בכוחות ע
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דרך כה ארוכה? היה פשוט לו שהוא יקח אותו על ידיו, הוא לא שאל את עצמו, 

איך יוכל לקחת ילד פעוט דרך כה ארוכה על ידיו בלי להתעייף, מדובר במהלך של 

 כמה שבועות, הליכה רציפה שעות מרובות עם שיירה, הוא עלול להיגרר אחריהם

ולאבד את הדרך, הוא לא השלה את עצמו שזה מציאותי, אבל לא רצה לחשוב 

על הקשיים כי זה רק מרפה את הידיים, הוא ידע דבר אחד, אין לו אפשרות 

 אחרת, הוא חייב ללכת בלי חשבונות. 

 מונהכשהולכים בלי שאלות, לכל הפחות לא זורעים קשיים נוספים, הייתה לו א

תם בדרך הארוכה שתכליתה מקום בו יוכלו שניהם תמימה שהקב"ה ילווה או

ימה לעבוד את הבורא יתברך, כפי מסורת אבותיהם הקדושים, בכוח אמונתו התמ

 שהייתה חפה מכל שיקולים צלח את הקשיים הרבים שנערמו לו כל הזמן. 

ים, )כל חייו צעד בדרך הזו, לא לשאול שאלות מיותרות, שרק מרפות את הידי

ונה ה את עדת מרעיתו שנים רבות. שאלות מעידות על חוסר אממניסיון זה השק

 לבטיםבבורא עולם, לאברך צעיר שהחל לעסוק בשידוכים וכל כולו מלא ספיקות ו

 ן איןאיך יעמוד בנטל ההוצאות הכספיות אמר במילים פשוטות: ווארפ זיך אריי

לא שאה דיא וואסער, וועסט נישט דערטרונקען ווערין" זרוק את עצמך למים תר

 תטבע בהם(.

 פיניה'לה צועד רגלית, נושא את צבי על ידיו, עד לעיר טשקנט.

קטן המרגע שיצאו לדרך היה פיני'ע כמו חייל קשוח, ידו האחת אוחזת את צבי 

ושו, צמוד אליו ובידו השניה נושא את צרור הסמרטוטים הדל שהיווה את כל רכ

 ין למהעליו בתימהון, אינו מבתחילת המסע היה מאד לא קל, צבי הקטנטן מסתכל 

קלע, נפיני'ע נושא אותו כל כך הרבה זמן, הוא מאד מבולבל מהמצב החדש אליו 

ו ם, היהוא אינו קולט מה קורה איתו, עד עתה היה מצוי במקום אחד בלי שינויי

לם עמו עוד דמויות שהקיפו אותו באהבה, פיני'ע היה רק אחד מהם, לפתע כו

 י'ע נותר איתו. נעלמו מהאופק ורק פינ

לא נוח לו בדרך הקשה כשרוחות זועפות נושבות עליו והגוף כמעט אינו מוגן, לא 

אחת יורדים עליהם גשמים חזקים או פתיתי שלג, הוא צמא ורעב ואין כמעט במה 
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להשיב את נפשו, הוא מרבה להתאונן בבכי, פיני'ע המסור מנסה מאד להנעים לו, 

הוא יוצא מגדרו לשמש לו כאבא ואמא, אך זה לא אותו דבר, הוא גם אינו רוצה 

להיות נע ונד, הוא לא יודע מה זה, הוא הכיר עד עתה מציאות אחרת, אך פיני'ע 

ושא אותו בכל כוחותיו הדלים, לא נשבר הוא משתדל לעזור לו ככל שיוכל, הוא נ

 מסוכך עליו כאם רחמניה ועושה כל מאמץ לצעוד בקצב אחיד עם השיירה. 

ד לא היה זה מבצע קל בכלל, לצעוד באורח תמידי עם ילד על הידיים זה מא

ירה מכביד, גם אם הילד כחוש מאד הוא מהווה מעמסה לא קלה, למרות שגם השי

ים והרבה מטלטלים, אבל להם יש הרבה לא נעה בקצב אחיד, לכולם יש ילד

חיו, ו ולאעוזרים ומסייעים ואילו הוא מתמודד לבד עם כל הנטל, עליו לדאוג לעצמ

ל ר, אבלא אחת פיגר אחרי כולם, כוחותיו כמעט אוזלים ממנו וגופו מחשב להישב

ים, המשבר הוא קצר ביותר, נחישותו העצומה עוזרת לו לגבור על הקשיים הרב

א להדביק את השיירה בלי להשים לב למצבו. רגעי מנוחה כמעט ולהוא ממהר 

יף היו, הזמנים הפנויים היחידים היו בעת שהשיירה נאלצה לחנות כדי להחל

 כוחות, או אז היה יושב לנוח קמעה ואוגר כוחות להמשך המסע. 

ים אבל בשעות שהשיירה נעה היה מוכרח ללכת עמם בלי לעצור לרגע, אך לרגע

גע כי אוזלים כוחותיו, הוא עומד חלילה וחס להתמוטט, אך כשנדמה לרמסוימים 

אלו  רגעיםבזהו זה, עד כאן כוחותיו עומדים לו, לא נותרו לו עתודות בגופו הדל, 

חנה היה חושק את שפתיו בחוזקה, נושם עמוקות וממשיך במסע יחד עמם, עד לת

 הבאה. 

 בורא עולם משגיח ומסוכך עלי מלמעלה.

א ו התרכז במחשבתו, שהבורא יתברך נמצא איתו ומשגיח עליו, הוברגעים אל

את  הרי אבי יתומים הוא דואג להם תמיד, חלילה לא ישאירם בודדים לגורלם.

המחשבות הקשות שמפעם לפעם מטרידים הבריח מעצמו, בעזרת דפי הגמרא 

 הרבים שנאגרו במוחו, והם מילאו אותו בכוחות מחודשים. 

  דימה.אסור להיעצר לרגע ולחשוב על העבר, רק להביט קיה: הקו המוביל אותו ה
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 כל העת דאג לאחיו ולא הרפה מאחיזתו, אפילו לרגע קט, הילד הצנום היה

 נתייםמבוהל מאד, הוא היה מסתכל עליו בעיניים מפוחדות, למרות גילו הרך )ש

 ו,לב וחצי( היה חכם מאד, אי אפשר היה להרגיע אותו בקלי קלות בלי לדבר אל

 מניה,הוא חייב להרגיש בטוח בחברתו, פיניה'לה היה מדבר אליו בשפה רכה ורח

 ה היהמנסה להעניק לו את החום שצריך, דבר זה השפיע עליו מאד, כעבור זמן מ

ג לו נרגע כשחש עצמו שוב מוגן. שכלו הפעוט אמר לו, כי אחיו פיניה'לה דוא

 מאד, והוא כעת זה שאחראי עליו. 

 עבים, יצא פיניה'לה ללקט עשבים ראויים למאכל, הוא למדכשהיו שניהם ר

ליקט  מו כןלהבחין בין סוגי הפטריות, אלו מהן הן רעילות, ואלו ראויות לאכילה,כ

רח טא גם צמחים או פירות יער )אוכמניות( שגדלו הפקר, והיו בהן כדי להזין, הו

 דיו שהוא שבע בהכנתם לאכילה, והיה מאכיל את צבי במו ידיו, כל עוד לא ראה

 לא דאג לעצמו. 

וא ם, האך בכך לא תם תפקידו, כשהיה צריך לנקותו, ידע גם ללפף אותו בחיתולי

אלתר זאת מכל מיני סמרטוטים מיותרים שראה, וכאשר כלו, יצר חיתולים 

 ירים,מלאכת יד מעשבים. הוא גם סיפר לו סיפורים ודיבר אליו דברי אמונה בה

 י הוא יהודי. היה לזה תשלום יקר מאד, לא אחתשידע שיש בורא עולם, וכ

אמץ התקדמו אנשי השיירה מאד עד שכמעט נעלמו מעיניו, או אז היה עליו להת

אף  מאד כדי להדביק אותם, דבר זה הזקיקו לכוחות גוף ונפש מיוחדים ביותר

 לאדם בוגר וחזק פיזית. 

ו פנייתה צולפת בלא אחת ליוו אותם סופות מעורבלות בפתיתי שלג, רוח קרה הי

הכחושות ומכאיבה לו מאד, אבל הוא לא הסתכל על עצמו, דאגתו היחידה 

 לוייםהייתה נתונה לצבי שלא יצטנן חלילה. כל העת היה מהדק את הכיסויים הב

 סביבו, ועושה כמיטב היכולת לחמם אותו. 

וכך המשיך במסע, רעב ועייף מאד, ורגליו החלושות כושלות בכל עת. לא אחת 

דמה לו שזהו זה, עד כאן, יותר אין לו מאגרי כוחות להמשך המסע, גופו החלוש נ

כורע וקורס תחתיו, אך כל זה קרה לשניות ממש. רוחו הייתה איתנה וחזקה 
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כיצוקה מפלדה, והיא לא נחלשה כל העת, וכאשר הגוף נחלש פיזית הייתה הרוח 

 תומכת בו. 

ים" חש כי בורא עולם "אבי יתומנחישותו בשעות משבר אלו לא פחתה. כל העת 

לו  ני ישמסוכך ושומר עליהם מלמעלה. אמנם מזון גשמי כמעט ואין, אבל מזון רוח

 בשפע, עשרות דפי גמרא שנמצאים באוצרותיו, הם המענה לכל.

ל בעיתות משבר, שידל את גופו לא לקרוס הרי כבר עברנו את חלקו הגדול ש

ם בר עוד קצת, הוא זכר את הכלל, אהמסע בדיוק כאן ליפול?! צריכים להתג

מיד. מסתכלים על הקשיים נופלים, אבל אם אוחזים בהישגים יש כוח אחיזה להת

 ד מעטוכך שינן לעצמו פעם אחר פעם, הרי כבר עשיתי כברת דרך ארוכה מאד, עו

ר אז כבאנו מתקרבים אל טשקנט שם כבר לא נצטרך לנוע בדרכים, ניכנס לאוניה ו

 ה, כך פיצה את הגוף בשפתו. תהיה לגוף מנוח

 לא קלה הייתה הדרך ליתר הפליטים שהלכו עמו, רבים מהם גוועו מרעב או

את  ממחלות קשות שהתלוו אליהם בגלל העזובה וההיגיינה הנמוכה כשהגוף חסר

על  החוסן הגופני והעמידה במחלות זיהומיות. לא היה זמן לרגע להזיל דמעה

 "ש להתאבל עליהם, כל מי שמת בדרך נקבראותם חיים שנגדעו באחת, ולא כ

וספו נבמקום בלי שיוכלו לציין את מקום מנוחתו האחרון. מאות יתומים חדשים 

להם מאותה צעידה קשה, שהתארכה מאד בשל המצב החמור בשבועות נוספים, 

 עד שהגיעו סוף כל סוף לטשקנט בירת אוזבקיסטן. 

י לארגן את המסע מחדש, כמו כן מסע מפרך זה אילצם ליטול פסק זמן ממושך כד

לא הייתה אוניה זמינה שתצא לפרס, הם נאלצו להמתין תקופה די מכובדת 

במקום, היה עליהם ליצור מקומות הארחה לכולם, אלו שהיו להם בתי אב סודרו 

בין אנשי הקהילה היהודית, אבל את היתומים שנוספו בדרך היו צריכים לסדר 

ביחד עמם, מספר אנשי חסד יצרו קשר עם עסקנים בנפרד, הם לא יכלו להחזיקם 

מקומיים וביקשו מהם את עזרתם, טשקנט לא הייתה עיר יהודית מובהקת, אמנם 

היה בה ישוב יהודי אך לא די גדול בשביל לארגן ליתומים בית מחסה יהודי 

 מובהק. 
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 הסכנה הגדולה הייתה שבמצב ביניים יכולה הכנסיה הפולנית ]וכדומה לה[

. לצוד נפשות בקרב היתומים הרכים שנפשם לא חושלה לעמוד בניסיון לנסות

היה דול שלאחר לבטים קשים החליטו על "בית יתומים" המקומי, היה זה בניין די ג

 מעלה יכול לקלוט את כל היתומים, אמנם הוא לא היה מוסד יהודי אך הייתה לו

גל רריסת ית לא נתנו דמסוימת כי היה משותף ליהודים וגויים יחד ולכנסיה הפולנ

חופשית כל כך. אותם אנשי חסד סברו שבהשגחה מסוימת יוכלו למנוע את 

ם השפעת הכנסיה, לאחר היסוסים רבים התקבלה החלטה להעביר את כל היתומי

ל עחלטת למקום הנ"ל, ביניהם שובצו גם פיניה'לה וצבי, פיניה'לה קיבל חסות מו

 ה לתינוק הרך. אחיו הקטן, בזה סברו לא תהיה כל סכנ

 פיניה'לה החכם ידע היטב כי אי אפשר לסמוך על מנהלי המוסד שימנעו את

לטו השפעת שליחי המיסיון שהיו להם שליחים בכל מקום, הם היו הראשונים שק

ה מי הוא טרף קל מאד ועטו עליו כבז שוחר טרף, הוא גמר אומר לדאוג מעת

רכים בלא שמירה צמודה. אם בדלאחיו הקטן ביתר שאת, אסור להניחו לרגע אחד 

נה שמר עליו מאד, על אחת כמה וכמה במקום כה זר שעלול חלילה להזיק מבחי

דם רוחנית. המצב הזה הביאו להיות זהיר מאד, חשדן ופחדן. הוא חשש מכל א

לו ה, כאשאינו מוכר, אולי הוא "צייד נשמות" ולכן לא הניחו רגע אחד בלא השגח

 יו.אוצר יהלומים רב ערך ביד

 צבי הפעוט בסכנת חטיפה ע"י הכנסייה הפולנית.

 אך תוך תקופה קצרה חל שינוי שסיכן את צבי הקטן מאד, לאחר מספר ימים

א לזונה החלו להופיע אצלו סימני מחלה רצינית ביותר, טלטולי הדרכים יחד עם ת

ר נאותה שניתנה לפעוט כזה, אמנם פיניה'לה נזהר מאד לא לתת לו איזה דב

ו למזון המתאים שעלול חלילה וחס לסכנו, אך הוא לא יכול היה לתת לו את ה

ח בתנאים בו היה, המחלה התפתחה בצורה מהירה מאד, ניכר היה שאם לא ישל

עובי לבית חולים לטיפול הוא עלול לשבוק חיים, הנהלת בית היתומים נכנסו ל

 הקורה, הם אשפזו את צבי בבית החולים העירוני לקבלת טיפול ממושך. 
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 , צבילפיניה'לה לעמוד מקרובהנהלת בית החולים עמדה בכל תוקף כי אין מקום 

 עלול אמור להיות באזור סטרילי, כל נוכחות זרה מפריעה, מלבד זאת הוא עצמו

כנת להידבק במחלות זיהומיות שכל בית חולים מלא מהם ובזמנים אלו הייתה ס

ד עהידבקות מצויה עוד יותר, הוא קיבל פקודה נמרצת שעליו להיפרד מהקטן 

ים , האחחים גדולים ניאותו לתת לו חלון ביקורים דללעת החלמתו, רק לאחר ויכו

שרייבר הופרדו זה מזה מעתה, בית החולים הממשלתי הגביל את תנועות 

 המבקרים, פיניה'לה הוגבל לביקורים קצרצרים וחפוזים מידי פעם. 

 דולהלראשונה נותר צבי הפעוט בלי השגחתו הצמודה של פיניה. סכנה רוחנית ג

ית ם, בביו סיכויים רבים שיימסר לידי אחד המנזרים הנוצרייריחפה עליו עתה, ה

חי ו שליחולים זה היו סוכני המיסיון שורצים בכל המסדרונות, רגע אחד בו יחוש

 השטן כי יכולים הם להשתלט עליו לא יהססו להבריחו משם. 

 ציגיבאותם ימים התנהלו מאבקי כוח קשים, בין הכנסייה הפולנית הקתולית לנ

ייה היהודית, על גורל היתומים בטשקנט. המאבק היה קשה מאד, הכנס הסוכנות

ים הקתולית הייתה חמושה בעשרות מיסיונרים נמרצים, שחיפשו בחורים ובסדק

אחרי טרף קל, הם התרוצצו בחופשיות בשעות היום והלילה, בכל מקום בו 

 הסתובבו יתומים קטנים. 

תם לא מכבר בין פולין הם הרגישו עצמם "אדוני הארץ" בשל ההסכם שנח

ט לרוסיה, מה שהקנה לאזור זה מעמד אקס טריטוריאלי, מבחינתם העיר טשקנ

 הייתה שייכת להם בלעדית. 

ף אמנגד עמדו שליחי הסוכנות היהודית שחשו עצמם כ"פטרוני העם היהודי". 

הם עשו נפשות לציונות החילונית. וכך התנהלו מלחמות קשות על לבבות 

 רח"ל ת שלהן היו: מי ישתייך )פיסית( לעם היהודי, ומי ישלחהילדים, שהשלכו

 לשמד. 

כל מי שלא היה לו מראה יהודי מובהק, היווה טרף קל לכנסיה הנוצרית, 

שניסתה לצוד נשמות יהודיות להעבירן לנצרות. כל הכנסיות הנוצריות השקיעו 

הן. את כל כוחם בתחום המיסיון, אך הכנסייה הפולנית הייתה הגרועה שב
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הנוצרים הפולנים היו אדוקים מאד בדתם הקתולית, לא הייתה משוואה בין 

האומות הנוצריות האחרות לפולנים באדיקות הפנאטית לדת הנוצרית. הם עשו 

כל שביכולתם )ומעבר לזה( להעביר נפשות יהודיות לשמד רח"ל, כל מי שיכלו 

פי היסטוריה עקובים לנעוץ בו את ציפורניהם הטורפות הפילוהו לרשתם. עשרות ד

 מדם נרשמו בגין מעללי הכנסייה הקתולית בפולין... בפרט בזמן השואה.

גם  צבי הפעוט היה קרבן נוח ביותר לחטיפה, היה לו מראה לא מעט ארי, הוא

ה לא היולא היה מהול. ילד יהודי לא מהול כבן שנתיים וחצי היה חיזיון שכמעט 

 לערלים. קיים, יותר הסתבר להם כי הוא צאצא 

 אם היו אי אלו גורמים שהיו רוצים למנוע את החטיפה, לא הייתה להם את

ופן היכולת לכך, המיסיונרים הנמרצים של הכנסייה נעו בשטח בית החולים בא

ליות חופשי כל שעות היום, הם היו מתוגברים על ידי צוות אחיות נזירות קתו

עתה  נקל. מה שמנע זאת עדאדוקות, ואם היו רוצים לחוטפו יכלו לעשות זאת ב

ם הייתה העובדה היבשה שצבי חולה מאד, ברגעים אלו לא העזו לבצע זאת, ה

 המתינו לרגע מתאים בו יחול שיפור ניכר במצבו, ואז יבצעו את זממם. 

ד ומנגד שליחי הסוכנות לא שוקטים לרגע, הם היו צריכים לדאוג לקהל היע

וכה כדי למלט את היתומים מידם הארשלהם, לצורך זה גייסו את מי שרק יכלו 

ם של שליחי הכנסייה, הם חרשו את כל המקומות בהם מצויים יתומים יהודיי

 ועושים נפשות לרעיון הציוני. 

כשהגיעו שליחי הסוכנות לבית החולים, היו האחיות הפולניות שמכורות היו 

ביאו לרעיון המיסיון ערוכות ומוכנות לכך, את כל מי שרק יכלו להסתיר הח

בחורים ובסדקים, כך הועבר צבי למקום מסתור כדי ששליח הסוכנות לא יזהו 

אותו כאחד משלהם )כנראה שבכל זאת חשבו שהוא מזרע ישראל, יתכן בגלל 

 ושראו את פיניה'לה מספר פעמים אצלו, הם חששו מאד ששליחי הסוכנות ייקחוה

חר הביקור לא לכן דאגו להסתירו(. התכנית שהתגבשה אצלן הייתה, כי לא

ישיבוהו שוב למיטתו בבית החולים, עוד היום יעבירוהו אל אחד המנזרים שלהם 
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)יתכן שכבר היה בשלבי החלמה לפיכך לא חששו להוציאו מבית  בטשקנט

 החולים, לא היה חשש שימות או גרוע יותר שידביק את האחרים(. 

 ההצלה מגיעה בסייעתא דשמיא מופלאה.

צא פיניה'לה הגיע בדיוק ברגעים אלו לבית החולים כדי לבקר את צבי ולא מ

לא  אותו. הוא נכנס ללחץ איום והתחיל לחפש אותו בכל מקום שרק ניתן, אבל

ו מצא אותו. כשכמעט נואש ממנו, התחיל לעבור בארונות כדי לחפש את בגדי

 ת מתנענעת,שנמסרו יחד עם בגדי הפעוט, תוך כדי חיפוש ראה ערמה מסתורי

ל ניכר היה כי איזשהו גופיף מוסתר תחתיהם, הוא החל להסיר מהערמה את כ

מו השמונצעס, והנה הוא מוצא את צבי הקטן ישן וכולו אדום מהכיסויים שער

 עליו. 

באותו רגע החליט כי אסור לו להשאיר את צבי לרגע קט בבית החולים אם 

ין עאיזו הילד יכול היה להיחנק( ממסוגלים רח"ל להחביאו בצורה מסוכנת ביותר )

זה בבוחנת כנראה שיש להם רעיון אפל לחוטפו, אם כך עליו להוציאו מהמקום 

 לחיי הרגע, אפילו אם הוא בסכנה וזקוק לטיפול רפואי, אבל חיי הנפש קודמים

 הגוף. 

ת הוא נטל אותו עמו ויצא מבית החולים כולו שמחה, על הצלת אחיו מזרועו

 הילד נס גלוי שאיש מאנשי הצוות לא הבחין איך הוא מוציא את השמד )היה כאן

 מבית החולים כאילו כולם הוכו בסנוורים(. 

 זמן קצר אחרי זה נמסרה הודעה משמחת לכל היתומים ע"י מארגני המסע. 

צרה ק"בעוד ימים ספורים אנו יוצאים אל העיר טהרן, ומשם הדרך לארץ ישראל 

 מאד". 

ה בונשא תפילה לה' יתברך שיעזור לו להסתדר במסגרת פיני'ע התמלא שמחה, 

בי ציוכל להמשיך ללמוד ולקיים את המצוות, ושייתן לו את הכוחות לגדל את 

 היקר בדרך היהודית, כפי שהוא עצמו חונך. 

 נראה שהצפייה הייתה מוקדמת מדי. האם עתה תיפתח הדרך לרווחה? בקרוב


