
 

 אעמ'  -אספקלריא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ז"תשע וילך-נצבים לפרשת אספקלריא

 חינוך

 חידות

 סיפור
 
  

@ 

 ניתן להגיש תגובות לכל המאמרים, בכתובת המערכת:

9797@okmail.co.il  

 המערכת אינה אחראית לתוכן המאמרים וסגנונם

 

mailto:9797@okmail.co.il
mailto:9797@okmail.co.il


 

 בעמ'  -אספקלריא 

 

 :בלחיצה( )מהווה גם קישוריות למאמרים, תוכן העניינים

 ו ..................... ז"תשע וילך-נצבים לפרשת אספקלריא

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

?לץ אבימלך כונה טוב שוחר במדרש מדוע. אבינו אברהם זה – האיש אשרי

 ו .................................................................................................................... 

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

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח ...................................................................... "בשלימות לא תשובה" בענין

 יא ....................................................................."וצרות רבות רעות מצאוהו"

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

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

 יג .................................................... הירושלמי י"עפ" וישליכם"ד רבתי ד"למ

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

 טו................................................. ובגשם ברוח האמתית הטובה -' ה עבודת

 על חלקים ג"כ יעקב מאור ס"מח, רבינוביץ אלחנן רפאל הרב/  בפרשה הלכה

 יח ..................................................................... השנה וחדשי המועדים הלכות

 יח ................................................................. השנה ראש שלפני שבת מנהגי

 כ .............................. "תורה משנה"ה קריאת מנהג - החג קודם יום שלושים

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

 כג ............................................................................................... 'ישראל בת

 כג ...................................................... לחג וההכנות השנה ראש ערב הלכות

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

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

 כז .................... ?כנסת בבית שכבה החשמל את להדליק לגוי לומר מותר האם

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

 ל .......................................................................................................... ועוד

 ל ......................................................................................... לבבך את' ה ומל

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

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

 לב .................................................................................................... באלעד

 לב .. השכינה ביאת קודם השנה דראש הדין ביום הראשונים עשרה חשיבות
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 לה.................................................................................................... סופרים

 לה .................................................. "תשובה" לעשות התורה מן מצוה האם

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

 מי חטא בגלל או המרגלים חטא בגלל האם? במדבר מת רבינו משה למה

 לח..................................................................................................... ?מריבה

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

 מ .............. דיומא מעניני נפלאות מרגליות שתי –? קלה כך כל תשובה האם

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

 מג ....................................................................... טובה שנה בכרטיסי קריאה

 מג .................................................................... כ"וביו ה"בר פרטיות תפילות

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

 מה ...................................................................................................... 'חיים

 מה .............................................................................. כגופו או כבנו תלמידו

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  דףה מאחורי

 מז .............. (ספר קרית) לסליחות ין'מוולוז ח"הגר דרשת על' לחיים כתבנו' ס"ומח

 מז .............................................. בהנאה רק דבקות י"בפרש: נח. נח סנהדרין

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

 נ ........................................................................... בשבת עצים חטיבת איסור

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

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

 נג ....................................................................................... בעי ליבא רחמנא

 נו ....................................... Rav Mordechai Malka/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

“Hashem Wants the Heart” ......................................................................... ונ 

 נט .................. (ירושלים' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 נט ............................................... כדין נוהג כאשר' ה לחילול לחוש יש האם

 ס .................................. רבה הושענא ליל של התורה קריאת באמצע יציאה

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

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

 סג ....................................................................... נצבים בפרשת י"רש בדברי

 סד ................................................................................ כבודו על שמחל מלך
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 ספרי מחבר, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  מיוחד מדור – הכהונה מפרדס

 סו ................................................. ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם'

 ותקיעת סליחות אמירת על א"שליט קניבסקי ח"הגר ממרן תשובות פניני

 סו..................................................................................... אלול בחודש שופר

 עד .................מ"חו על צדקך משפטי ח"בעהמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 עד ................................................................. פה שאיננו מי עם ברית כריתת

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

 עז ......................... בלב עיקרה פה שבעל ותורה - בפה עיקרה שבכתב תורה

 עח ....................................... ישראל מגדולי מסורת צריך מצוות בעשיית גם

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

 פ ................................................................................... רבינו משה של פיוסו

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

 פב ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 פב ............................................................... ...מצולים נהפכה היבשה בו יום

 עריש" כולל וראש ף"הרי דכפר רב, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 פד ............... ועוד, הגט משפט, רפואה פסקי, המוסר ע"שו ס"ומח, ציון-תל" הלכה

 פד ...........................................................יטעה האנושי שהשופט מכך הפחד

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

 פח ........................................................................................... ועוד' אחרונים

 פח ............................................... ניסים מעשי ושאר קול בת בדברי השגחה

 צ ......................................................... ספרים ושאר ת"ס בכתיבת אדם חיוב

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

 צד ..........................................................הדין ביום הצלחתנו סוד – אחדותנו

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

 צו..................................................................................................... ראשיכם

 צח ...................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 צח ............................................................................. לקינו-א' לה הנסתרות
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 ק ................................................................... חינוך

 ק .... חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, חנךמ', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 ק ................................................................................. עולם עד - ולבנינו לנו

 

 קג ................................................................. חידות

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

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

 קג .............................................................................. נצבים בפרשת שאלות

 קג ................................................................................. וילך בפרשת לותשא

 קג ...................................................................... תבא כי' חדוותא'ל תשובות

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

 קז ................................................................. :נצבים לפרשת באותיות חידות

 קי .................................................. :נצבים לפרשת ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 קיא ................................................................. :וילך לפרשת תיותבאו חידות

 קיד ................................................... :וילך לפרשת ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 

 קטו ................................................................ סיפור

 קטו ................................................................ ויינשטוק חיים חנוך הרב/  סיפור

 קטו .................................................................... אחת בשעה עולמו קונה יש

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

 קכ ........................................................................................... ויינשטוק חיים

 קכ ........................................................................... !!!גמרא לי הבא –' ג פרק
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 תשע"ז וילך-נצביםאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

מדוע במדרש שוחר טוב זה אברהם אבינו.  –אשרי האיש 

 כונה אבימלך לץ? 

 נזכרו בדברי המפרשים כמה אפשרויות:

רד"ל ועוד: מכח הפסוק הנזכר בע"ז )יט, א( שבו רואים שהפלשתים שהיו בימי  א.

 שמשון היו ליצנים.

 מכח )בראשית כו, ח( "וישקף אבימלך וגו' בעד החלון".מפרשים:  ב.

מתנות כהונה )כך נראה בהבנת דבריו(: "לץ" מתפרש גם מי שמשתמש בצחות ג. 

לשון להשגת מטרותיו )"דמגוג"(, ומצאנו שכזה היה אבימלך, שאמר לאברהם 

 "כחסד אשר עשיתי עמך וגו'" )בראשית כא, כג(.

יצנות, דמגוגיה, היו מה שאמר לו "כחסד אשר ויתכן להבין בדבריו שדיבורי הל

'עשיתי' עמך" על מה שהציע לו לדור עמו, בעוד שלמעשה אברהם לא דר עמו 

 ואם כן לא היה כאן עשה עמו חסד בפועל.

אשכנזי, בראשית רבה פר' נב, יב, עי"ש(: מצאנו -יפה תואר )ר"ש יפהד. 

" בך, ולכן נתתי שאבימלך התלוצץ, שאמר לשרה "אברהם כביכול[ "סוחר

לאברהם אלף כסף כדי שיעלים עין מהנעשה איתך ויניח לי לעשות בך כרצוני", 

שיש לומר שזו היתה רק התלוצצות שהרי ודאי לא חשד אבימלך את אברהם 

 שאלף כסף שיקבל יפתו אותו להסכים עם מעשי אבימלך.

ברהם את ועיין פני דוד לחיד"א )פרשת וירא, בראשית כא, ל(: "והוכיח אה. 

היא התורה באר מים  –אבימלך" וכו' "על אודות באר המים" )בראשית כא, כה( 

 חיים אשר ביטל, כי הוציא זמנו לריק במשתאות ושחוק ודברים האסורים".
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* 

שאמר לאברהם "הנה ארצי לפניך".  מנין שאבימלך אמר לאברהם לדור עמו?

עשיתי עמך )בראשית  וראה גם בבראשית רבה וירא[ פרשה נד,ב: "כחסד אשר

כא, כג, והוא מדברי אבימלך לאברהם(, מה חסד עשה לו, אלא שאמר לו 

 )בראשית כ,טו( "הנה ארצי לפניך". ואף על פי כן לא קבל עליו".[

מתנות כהונה ועוד: שנאמר )בראשית  מנין שלא קיבל אברהם לדור עם אבימלך?

ברית עם אברהם: "וישובו כא,לב( לגבי אבימלך ופיכל שר צבאו אחר שכרתו את ה

אל ארץ פלשתים". והכוונה כמו שמפרש שם הרמב"ן: "עניינו: 'וישובו אל עירם 

אשר בארץ פלשתים', כי בארץ פלשתים היו, אבל הם יושבים בגרר שהיא מדינת 

המלך, והוא יושב בבאר שבע שהיא בארץ פלשתים ב'נחל' גרר". ומשם למדו בעלי 

 נד,ב( שלא הסכים אברהם לשבת עם אבימלך.המדרש )בראשית רבה וירא[ 

"ויטע אשל  א.יא"ק: פסוקים שניתן ללמוד מהם אודות מגוריו של אברהם: 

 ב.לד(. -בבאר שבע וגו' ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים" )בראשית כא, לג

"וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר ג. "וישב אברהם בבאר שבע" )בראשית כב, יט(. 

ישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו" וישב שם, ו

 יח, ראה רמב"ן שם([.-)בראשית כו, יז
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 לפרשת נצבים:

 בענין "תשובה לא בשלימות"

ְוַשְבָת ַעד ה'  גו'.ַוֲהֵשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך כו' ֶלה ְוָהָיה ַכי ָיֹבאו ָעֶליָך ָכל ַהְדָבַרים ָהאֵ 

יָך ֶאת ְשבוְתָך קֶ ְוָשב ה' ֱאלֹ  גו'.יָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו ְכֹכל ֲאֶשר ָאֹנַכי ְמַצְוָך ַהיֹום קֶ ֱאלֹ 

 ג(-, א)ל יָך ָשָםהקֶ ְוַרֲחֶמָך ְוָשב ְוַקֶבְצָך ַמָכל ָהַעַםים ֲאֶשר ֱהַפיְצָך ה' ֱאלֹ 

הר"ן )דרוש העשירי( עומד לבאר את כפילות הלשונות בפסוקים הנ"ל. א[ 

ושבת שוב "אמר בפסוק ב נ "כואח ",והשבות אל לבבך"אמר בפסוק א נחילה שבת

ושב ד' אלוקיך את בפסוק ג נאמר " ,הקב"הכלפי וכן מאידך  ".עד ד' אלוקיך

שני מה הם אוי להבין, רו ".ושב וקבצך מכל העמים", ושוב נאמר "שבותך ורחמך

 .שני החלקים אצל הקב"הו ,האדםה של תשובה חלקי

המשלים , וז"ל, תב הגר"א שה"ש ב, ט(ווכיוצ"ב כומוציא מכאן הר"ן יסוד גדול )

ורק מתחיל אותה  ,משובח, אמנם גם מי שאינו משלים אותה"ז חוק תשובתו ה

לשוב בתשובה הקל מחטאתו, שאפילו מי שמשים אל לבו דעת , ג"כ ולא גמרה

 מיקל עונשו.

ה הרהור תשובה בלב בלא שלימות " זהשבות אל לבבךועפ"ז מבאר הר"ן, ש"

ושבת עד ד' אלוקיך "וזהו (, והשלב השני זה שלימות התשובה, עשייה בפועל)

 ."ושמעת בקולו

על הרהור התשובה  .על כל אחד כפי ענינוהקב"ה גומל ועל שני דברים הללו 

 ,שיתנך לרחמים לפני כל שוביך", והכונה את שבותך ורחמךושב ד' אלוקיך "אמר 

כשם שאתה לא  ,' בשביל זה בלבד לרוחההאבל לא יוציאך  ,ויניח לך מעצבך

ושבת עד ד' אלוקיך "חוק התשובה את אם תשלים אבל השלמת חק תשובתך. 

 ך מכל.אות אולגם הקב"ה לגשישלים  "ושב וקבצך", אזי "ושמעת בקולו

 הר"ן, ש"תשובה" מועילה גם לא בשלימות.ומבואר מדברי 
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 דברי הרמב"ן בפרשת וילך

ם בו   ַאַפי ְוָחָרה" יזח( לא,) מש"נ על וילך בפר' רמב"ןה וכ"כ ב[  ַוֲעַזְבַתים ַההּוא ַבּיו 

ם ְוָאַמר כו',ו ֵמֶהם ָפַני ְוַהְסַתְרַתי א ַההּוא ַבּיו  ַהי ֵאין ַכי ַעל ֲהל  ת ַניְמָצאּו ְבַקְרַבי ֱאל   ָהָרעו 

ַכי .ָהֵאֶלה  ְוָאנ 

ם ָפַני ַאְסַתיר ַהְסֵתר ַהים ֶאל ָפָנה ַכי ָעָשה ֲאֶשר ָהָרָעה ָכל ַעל ַההּוא ַבּיו   ".ֲאֵחַרים ֱאל 

הסתר מדוע יש  ,תחרטוהשנמצא  "על כי אין אלוקי כו'"שאמרו מאחר  צ"ב,ו

 ?פנים

מו וידוי גמור כרבי", אי"ז שמה שאומרים "כי אין אלוקי בקהרמב"ן, מבאר ו

רק הרהור וחרטה שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים אלא , "והתודו את עונם"

לא כמסתר פנים הראשון שהסתיר פני רחמיו  ,הם, והסתר אסתיר פני פעם אחרת

ומצאום רעות רבות וצרות, רק שיהיו בהסתר פני הגאולה, עד שיוסיפו וידוי גמור 

ושבת עד ד' אלוקיך ושמעת בקולו כו' ושב "זכר למעלה ותשובה שלימה, כמו שנ

 ."ד' וקבצך כו'

 ושוב אנו רואים, שגם מי שעושה תשובה לא בשלימות, שזה מועיל.

 תשובת נינוה היתה "תשובה של רמאות"

 אנשי עשו רמיות של תשובה ,"לר אמר כד(: פיסקא ר"כ) בפסיקתא מוצאים וכך ג[

 גועין אלו והיו מבחוץ ואמותם מבפנים עגלים עמידוה כו' חוניה ר' ?עשו מה נינוה,

 על מרחמים אנו אין עלינו מרחם אתה אין אם הקב"ה לפני אמרו מבחוץ, ואלו מבפנים

 אלו.

ראה ד' את ש, אעפ"כ מבואר בנביא )יונה ג, י( אשתשובת רמאות היתההנה הגם ו

לא וינחם על הרעה אשר דבר לעשות להם ו"מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה 

 ."עשה

עכ"פ לאיזה אצל ה' )גם תשובה של רמאות מתקבלת שומבואר חידוש נפלא, 

 (.ענין

                                                
 י כסא כבודך נתקבלה.אמנם בנוסח הסליחות )סליחה נג( הנוסח הוא: תשובה עשו כהוגן ולפנ א



 

 יעמ'  -אספקלריא 

 

ב(, שאנשי נינוה רק עזבו החטא "כתב המבי"ט )בית אלוקים שער התשובה פי ןוכ

וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר "אבל לא נתחרטו, וכתיב )שם פסוק ח( 

 ., דמשמע דגזל הנאכל לא החזירוהו"בכפיהם

דמה שהיה בכף ידיהם החזירו מה  ,וטפי מינה איתא בירושלמי )תענית פ"ב(

 שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו, ואפ"ה נתבטלה גדר דינם והועיל להם.

 חלקי התשובה אין מעבכין זה את זה

שהעושה  ,מצות התשובה אינה כשאר המצותש(, שםוכבר הורה המבי"ט )ד[ 

דלא  ,חלק המצוה, דוגמת העושה ציצית בג' כנפותאינו מקבל שכר  ,חלק מהמצוה

כי ד' הציציות  ,אלא לא עשה כלום ,אמרינן שלכל הפחות יקיים ג' חלקי מצוה

 מעכבין זא"ז.

אפילו לא עשה האדם תשובה שלימה עם כל שלא כן היא מצות התשובה, 

או עזיבה בלא חרטה  ,מ"מ גם החרטה לבדה בלי עזיבת החטא ,תנאי התשובה[

 יל קצת.מוע

 ,שרק נכנע ונתחרט אבל לא עזב כל חטאיו ,וכיח כן מאחאב )מלכים א כא(מו

 ."יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו" כט(שם, )מש"נ ואעפ"כ הועיל לו, כ

 הרהור תשובה

המקדש את האשה על מנת שהוא "וידועים דברי הגמ' בקידושין )מט, ב(: ה[ 

ודשת מספק[ שמא הרהר תשובה בדעתו צדיק, אפילו רשע גמור הוא, מ"מ מק

 ."בלבו

אם נדע ך א ,לא ברור שהרהר תשובה בליבושמשום הוא, כל הנידון שומבואר 

 .ה"ע לח, לא(עי' בית שמואל א)הרהר תשובה בלבו מקודשת בודאי שבבירור 

מוכיח . ובהרי ישנם כמה וכמה תנאי תשובה ,מה יועיל הרהור תשובה ,וקשה

אפילו שאנו שי צדיק דרשת פרשת וילך ושבת תשובה(, ר צדוק )פרמכאן הג"

                                                
וראה במנחת חינוך )שסד, א( שעמד בזה, דלכאורה הא לא עשה וידוי דבעי בפה. והוכיח מינה דהוידוי מצוה בפני  ב

עצמה היא ואינה מעכבת בתשובה. אמנם יעוי' בקרי"ס )פ"א מהל' תשובה( מש"כ וז"ל התשובה והוידוי מצוה אחד 

ודה ואינו גומר בלבו לשוב מחטאתו, הוא כטובל ושרץ בידו, והוידוי הוא היא, שאין וידוי בלי תשובה, כי מי שמת
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אעפ"כ אם באותו רגע הרהר בתשובה  ,רואים עתה במעשיו שהוא רשע גמור

 נחשב לצדיק גמור.

 הרהרו הרשעים" שאמרו, מצרים גאולת על לו( א, רשמו") מדרשה לדברי מצייןו

 רבינו דרש מד(: פיסקא )רבתי בפסיקתא מצינו ועוד נגאלו. זה ובזכות "תשובה לעשות

 היא מיד תשובה לעשות בלבו מהרהר שאדם שכיון תשובה של כוחה גדול הקדוש,

 כו'. עולה

שאני צדיק ע"מ "וז"ל, ר( "אישות פ"ח מדפו 'ס )הל"קריהתב ומקור לכל זה, כו

. ונראה, "אפילו רשע גמור מקודשת מספק שמא הרהר תשובה בלבו והוי צדיק

, ודרשינן )סנהדרין צ, ב( בזמן "עונה בה"ו, לא( דילפינן לה מדכתיב )במדבר ט

הא אם חזר בתשובה אין עונה בה, והיינו  ,כלומר שלא חזר בתשובה ,שעונה בה

 מדתלה בנפש ולא בשעת מעשה. ,הרהר תשובה בלבו

* 

 לפרשת וילך:

 "מצאוהו רעות רבות וצרות"

ת ַתי ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל וְמָצֻאהו ָרעוֹ ְוָחָרה ַאַפי בֹו ַביֹום ַההוא ַוֲעַזְבַתים ְוַהְסַתרְ  

 י ְבַקְרַבי ְמָצאוַני ָהָרעֹות ָהֵאֶלהקַ ַרבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַביֹום ַההוא ֲהֹלא ַעל ַכי ֵאין ֱאלֹ 

 )לא, יז(

הנה הכתוב פותח שמצאוהו "רעות רבות וצרות", ומסיים "מצאוני הרעות 

 גם בסוף הפסוק "מצאוני הרעות והצרות האלה"?האלה", ומדוע לא נכתב 

מבאר מרן הרב שך זצ"ל )בהקדמה לספרו 'אבי עזרי' נשים קדושה(, "רעה" זה 

גוף הרעה עצמה, ו"צרה" זה מלשון צר וכפי שמתרגם כאן האונקלוס "ועקן", 

דהיינו מה שמעיק ומכביד על האדם מחמת הרעה, שכן קורה כשהאדם שרוי 

ר רוחו בקרבו בתחושה כי צר לו, והעולם חשך בעדו. וזאת במעוקה קשה, שנשב

 מלבד עצם היסורים שיש לו מחמת גוף הרעה הפוקדת אותו.

                                                                                                                                                                         
לא הוי תשובה מצוה בפני עצמה אלא עם גמר התשובה, אע"ג דמשהרהר תשובה בלבו נקרא צדיק גמור כו' אפ"ה 

 עכ"ד. הוידוי שהוא גמר התשובה
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תחושה זו, היא תוצאה מחוסר אמונה ובטחון בה', כאשר אין ה' בקרבו של אדם, 

 וחש עצמו כעזוב וכעשוק באין לו מגן ומושיע.

ת משמים, אזי ה"רעות" אינן אבל מי שיראת השם בלבו, ומאמין בהשגחה פרטי

הופכות ל"צרות", ואין שום דבר שמעיק ומציק לו, כמאמר דוד המלך "גם כי אלך 

כי אתה עמדי". כי על הכל ימצא מנוח ותנחומים,  –בגיא צלמות לא אירא רע 

 וקווי ה' יחליפו כח.

על כן, גם אם בתחילה ימצאוהו "רעות רבות וצרות", הרי אם מתבונן האדם 

ן ומכיר בחטאיו, ומבין שמצבו הקשה נגרם כתוצאה מ"אין אלקי בקרבי", בסיבת

ממילא סרות כל המועקות ובטלו ממנו ה"צרות" הסובבות אותו, ונשאר רק עם 

 ה"רעות" עצמן, ואז הוא אומר רק: "מצאוני הרות האלה".

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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 אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ל"מו, קלויזנר ישראל הרב/  הירושלמי ודתלמ

 (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט

 למ"ד רבתי ד"וישליכם" עפ"י הירושלמי

ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַכיֹום -ַוַיְתֵשם ה' ֵמַעל ַאְדָמָתם ְבַאף וְבֵחָמה וְבֶקֶצף ָגדֹול ַוַיְשַלֵכם ֶאל

 (כז ,כט) ַהֶזה

 וישליכם" היא רבתי."ד של "האות למשמסורה יש ב על פסוק זה בפרשתן

 השלשלת תהא מוכחת עליה

הרבה כבר נכתב ברמזי למ"ד רבתי זו. ואנן בדידן נלך בנתיבות הירושלמי ונעלה 

בהקדם דברי  מפישטיאןאת מה שכתב בזה אא"ז בעל המשנה שכיר זצוק"ל הי"ד 

 הירושלמי בתענית )פ"ב ה"ו( וכך איתא שם:

בן לקיש בשם רבי ינאי, שיתף הקדוש ברוך הוא שמו הגדול בישראל "רבן שמעון 

)כשקרא הקב"ה ליעקב ישראל, שהוא מלשון שר ונגיד, לא קראו ישורון או שם 

אחר המורה על שררה אלא ישראל כדי להכליל בשמו של יעקב את שמו של 

 הקב"ה. שיתוף שם הקב"ה בישראל ענינו השגחת השי"ת על עם ישראל עד שניכר

 לכל באי העולם שהקב"ה שומר את עמו באופן מיוחד חוץ לדרך הטבע(.

")משל:( למלך שהיה לו מפתח של פלמנטרין קטנה )מפתח קטן של פלטרין שלו(, 

אמר המלך אם אני מניחה כמות שהיא, אבידה היא )הרי היא יכול להאבד מחמת 

ר בה את קוטנו(, אלא הריני עושה לה )למפתח( שלשלת )שרשרת גדולה וקוש

המפתח(, שאם אבדה )המפתח(, השלשלת תהא מוכחת עליה )השרשרת תוכיח 

היכן היא, דהיא גדולה ומינכרא(, כך אמר הקדוש ברוך הוא אם מניח אני את 

ישראל כמות שהם )אומה ככל האומות(, נבלעין הן בין האומות )מחמת קוטנם, 

בהם והם חיים  שהרי הם המעט מכל העמים( אלא הרי אני משתף שמי הגדול

)ועי"ז יוכלו לחיות ולהתקיים בין העמים(, מה טעמא )מנלן דשיתוף שם הקב"ה 

שנאמר ביהושע ז', ט'( וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ  –מועיל להצלת ישראל 
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ונסבו עלינו והכריתו את שמינו מן הארץ )קרא הזה מיירי כשנלחם יהושע עם 

יש, וקמפרש דהא דכתיב שם ומה אנשי העי ונפלו מישראל שלשים וששה א

תעשה לשמך הגדול, היינו:( ומה תעשה לשמך הגדול שהוא משותף בנו )שאם ח"ו 

יעלה ביד האמורי לכלותינו נמצא שמך הגדול המשותף בנו מחולל, שיאמרו כל 

הגויים שאבדה השגחתו המיוחדת של הקב"ה מעל ישראל מבלתי יכולת הקב"ה 

שר נשבע להם(, מיד )בפסוק שלאחריו( ויאמר ה' להביא את העם הזה אל הארץ א

אל יהושע קם לך )ומדכתיב קם חסר וא"ו, דרשינן(, קם לך ההוא דאדכרת )עמד 

לך לישועה ולהצלה מה שהזכרת שאעשה בעבור שמו הגדול, הרי דזכות זו 

 הועילה להצלתם(.

 שלשלת שהיא גדולה ביותר

ע"י ה"שלשלת" שמוכחת עלינו,  שגם בגלות יש לנו קיום הירושלמיחזינן מדברי 

הפליא זקני הגאון בעל המשנה שכיר זצ"ל מפישטיאן  בספרו על התורה,   ובזה

דעל  זה מורה הלמ"ד גדולה בתיבת וישלכם, דהלמ"ד הוא כמו שלשלת  לבאר

והיא גדולה יותר משאר למ"ד, לרמז על השלשלת שהיא גדולה ביותר כדי שתהא 

והבן כי זה מתוק " . ומסיים הוא על זה:ים בין הגויםמוכחת יותר על  ישראל שנפזר

 ."מדבש

 גרסלמ"ד רבתי שנשאר הלימוד על ידי החרש והמ

תזריע, ט(: צדקה  'רז"ל אמרו )תנחומא פרובקשר לזה יצויין מש"כ החיד"א ש

גר סעשה הקב"ה שהקדים גלות יכניה לגלות צדקיה, שהלכו עמו החרש והמ

וגרין סגר כיון שהיו סרה נעשו הכל כחרשים; והמ)החרש כיון שפותחין בדברי תו

בהלכה לא היה בכל ישראל מי שהיה יכול לפתוח( והרביצו תורה, ואילו לא היה 

כן, היתה התורה משתכחת ח"ו, עיי"ש. וזהו הרמז: "וישליכם אל ארץ אחרת", 

גר, שגלו תחילה. וזה סלמ"ד רבתי, שנשאר הלימוד על ידי החרש והמ ועם כל זה

גר אלך" לשון לימוד, כמו: "ואאלפך סרמז הכתוב )מ"ב כד, טז(: "והחרש והמגם 

 גר.סחכמה" )איוב לג, לג([. וכן: "וישליכם" קרי וישכילם על ידי החרש והמ
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 הטובה האמתית ברוח ובגשם -' העבודת 

ַהְתָבֵרְך ַבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָשלֹום ַיְהֶיה ַלי ַכי ַהְתָבֵרְך ַבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָשלֹום ַיְהֶיה ַלי ַכי ְוָהָיה ְבָשְמעֹו ֶאת ַדְבֵרי ָהָאָלה ַהֹזאת וְ ְוָהָיה ְבָשְמעֹו ֶאת ַדְבֵרי ָהָאָלה ַהֹזאת וְ 

יָך ֶאת ְלָבְבָך יָך ֶאת ְלָבְבָך קֶ קֶ ֱאלֹ ֱאלֹ   ה'ה'וָמל וָמל )כט, יח(. )כט, יח(.   ַבְשַררות ַלַבי ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ַהְצֵמָאהַבְשַררות ַלַבי ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ַהְצֵמָאה

  )ל, ו()ל, ו(  יךָ יךָ יָך ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחיֶ יָך ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחיֶ קֶ קֶ ֱאלֹ ֱאלֹ   ה'ה'ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת 

  הבה ונתבונן בנקודה עמוקה מעט בנפש האדם ולמעלה מכך.הבה ונתבונן בנקודה עמוקה מעט בנפש האדם ולמעלה מכך.

כאשר מתבוננים במבט שטחי, יתכן ונדמה כי קיימת מחלוקת עזה בין נפשו 

הרוחנית של האדם לבין נפשו הבהמית, כאשר כל אחת מהן חפצה בטובת עצמה 

יר את ומתפקידו של האדם להגב -זו בטובתה הרוחנית וזו בטובתה הגשמית  -

 שכלו על רגשותיו, ולבחור בטבתה של הנפש הרוחנית על פני זו הבהמית.

שאין בדאגה לנפש  יאולם פשוט שאין כן פני הדברים. ראשית, משום שוודא

הגשמית משום סתירה לצרכיו של הגוף, וכלשונו הידועה של הרמב"ם )פ"ב מהל' 

'. ד ושלום בעולםשאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסשבת הל"ג( '

ושנית שבעינינו רואים אנו אנשים המשחיתים את גופם מכלים את ממונם 

וודאי הוא איפוא שאין הם  -ומקצרים את ימיהם תמורת ספק הנאות חולפות 

 'דואגים' לגופם ולנפשם.

 אך נדמה כי לא נגענו עדיין בקצה העניין.

 התאוה מביאה את האדם לחפוץ מה שאין מתאוה בטבעו

ופירוש ב"ן בפרשתנו מבאר את הפסוק 'למען ספות הרוה את הצמאה', וז"ל: הרמ

כי נפש שבעה תקרא  ,להוסיף השבעה עם המתאוה ,למען ספות הרוה את הצמאה

והטעם כי נפש האדם הרוה שאיננה מתאוה לדברים הרעים לה כאשר וכו' רוה 

רה ותהיה תבא בלבו קצת התאוה והוא ימלא תאותו אז יוסיף בנפשו תאוה יתי

ותתאוה עוד לדברים  ,צמאה מאד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונה

כי המתאוה לזמת הנשים היפות כשיהיה  ,רעים שלא היתה מתאוה להם מתחלה

וכיוצא בזה בשאר  ,שטוף בזמתן תבואהו תאוה לבוא על הזכר ועל הבהמה
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ולכך יאמר  .בו שבעוכענין שהזכירו חכמים )סוכה נב( משביעו רעב מרעי ,התאוות

הכתוב בהולך בשרירות לבו שהוא אם ימלא נפשו בתאוות השרירות והחזקות 

כי יתאוה ויצמא למה  ,עליו אשר היא צמאה להם יוסיף נפשו הרוה עם הצמאה

, עכ"ל, יעוין בדבריו באריכות. המתבאר מדבריו הוא שהאדם שהיה שבע ממנו

ונו, וכל זה משום תאוותו שלא מסוגל להימשך לדברים שאינם כלל בחפצו ורצ

עד שהאחיזה אותם  הריסנה ושילחה לחופשי, והיא הלכה והעמיקה שורשי

 במחוזות בהם האדם עצמו לא תכנן ולא היה מעוניין מתחילה שהם יגיעו עדיהם.

 המשתרש בחטא פועל שלא ע"פ רצונו האמיתי

ב"ן ובהמשך הפרשה בביאור הפסוק 'ומל ד' אלקיך את לבבך' מוסיף הרמ

שאומר כי מזמן הבריאה  ,ונראה מן הכתובים ענין זהלהרחיב בנקודה זו, וז"ל: 

כדי  ,וכל זמן התורה כן ,היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע

אבל לימות המשיח תהיה  ,שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע

 ,ראוי ולא יחפוץ בו כלל לא יתאוה להם הלב למה שאינו ,הבחירה בטוב להם טבע

ומול הלב הוא שלא  ,כי החמדה והתאוה ערלה ללב ,והיא המילה הנזכרת כאן

וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם  ,יחמוד ולא יתאוה

, הראשון שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו

בדברי הרמב"ן ואף בתוספת ביאור,  עכ"ל יעו"ש במה שהאריך. אף כאן מתבאר

שנפשו הבהמית של האדם נמשכת ומתאוית אף לדברים שאינה צריכה כלל! ועל 

אף שאין האדם צריך כלל באותם הדברים, רודף הוא אחריהם משום שלבבו ערל! 

ערלות לבבו של האדם מונעת מליבו לתפקד כראוי, וכוח הרע והטומאה המכונה 

אף נגד רצונו של  -ט הוא בליבו ומנווטו כרצונו הוא ערלה החופה את ליבו שול

אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות האדם! וכמפורש בחז"ל )ע"ז ה:( '

', ומשמע שכאין עוסקים ואין הם מסורים ביד יצרם ,חסדים יצרם מסור בידם

בתורה וגמ"ח הם מסורים ביד יצרם וכמפורש באסתר רבה )פרשה ג, י( 'הרשעים 

מאי ברשות לבם אבל הצדיקים לבם ברשותם', ועד כדי שכתבו חז"ל )שבת ל"א:( '
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 ,יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם, דכתיב זה דרכם כסל למו

 מבהיל!!! -' ת''ל ואחריהם בפיהם ירצו סלה ,שמא תאמר שכחה היא מהן

כל הפחות מכל האמור למדים אנו, שאף שנדמה כי האדם דואג לעצמו או ל

כי אם כח הרע והטומאה אשר בו הוא שמוליכו באפו ככל  -אין זה כך  -להנאותיו 

אשר יחפוץ! וכידוע בי' הגר"א זיע"א על מאמר המשנה באבות )פ"ד מ"ב( 'מצוה 

גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה', שכאשר האדם עושה מצוה ניתנת לו תאוה 

 גדולה להוסיף מצות והיפך ח"ו בעבירה.

 תרציונל של מתמכרים והתמכרויו-ו ככל הנראה רציונל העומד מאחורי האיזה

למיניהם, שלעיתים נדמה כי אין יכולת לתפוס בשכל אנושי כיצד צועד האדם 

בעקבות מושא התמכרותו באופן שאין בר דעת יכול להשיג בדעתו כיצד מוכן הוא 

הולך מוליכין אך כעת מבינים אנו כי 'בדרך שאדם  -לשלם את המחיר על כך 

אותו מן השמים', וסרה כל תמיהה מעתה בעת אשר רואים אנו כי אין רצונותיו 

החופשיים שולטים בו, ורק נדמה בו על ידי תחושת התאוה המקננת בו כי הוא 

 אשר חפץ בכך.

בדרך דומה מבאר הגר"א קוטלר זצוק"ל את מאמר המשנה באבות 'אם בטלת מן 

ך', שכאשר האדם מתבטל מלימוד התורה נענש התורה יש לך בטלים הרבה כנגד

שגם דברים שאינם מוכרחים לו נדמים בעיניו כמוכרחים, עד  םהוא מהשמיי

 שמתבטל מתורתו בעבורם.

תובנה זו חובה עלינו להשריש בקרבנו כי היצר אינו חפץ בטובתנו, ואם חפצים 

. נזכה עלינו להשתדל להרבות בתורה ובמעשים טובים -אנו בטובתנו האמתית 

 ויהיו נא פועלינו לרצון לפני אדון כל!
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

מח"ס מאור יעקב כ"ג חלקים על הלכות המועדים 

 וחדשי השנה

 לפרשת נצבים:

 מנהגי שבת שלפני ראש השנה

 ֹכל ְוֹשְטֵריֶכם ְקֵניֶכםזַ  ַשְבֵטיֶכם ָראֵשיֶכם ֱאֹלֵקיֶכם' ה ַלְפֵני ֻכְלֶכם ַהיֹום ַנָצַבים ַאֶתם

 ַיְשָרֵאל )כט, ט(. ַאיש

במגילה )לא:( שעזרא תיקן להם לישראל שיהו קוראים קללות  בגמ'כתוב 

שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, מ"ט, אמר אביי 

 ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה שנה וקללותיה.

שקוראים בפרשת נצבים קודם ראש )שם ד"ה קללות( כתב, שמה ובתוספת 

על המועדים  ובאור גדליהוהשנה, הוא כדי שלא להסמיך הקללות לראש השנה. 

)עמ' ה' אות ו'( כתב שיש לכוון הענין, כי השבת קודם החג ידוע שכולל כל ענינה 

)פרשת בשלח הזוהר הקדוש של חג, שכל שבת כולל כל ימי השבוע הבאה, וכלשון 

"והוא כללא דכל אינון שיתא חרנין ומניה מתברכין", עכ"ל,  עמ' סג ע"ב( וז"ל:

ששורש כל הימים הוא בשבת הקודם, והשבת קודם ראש השנה יש בה כבר 

הארת השנה החדשה, ושבת זו היא כבר בבחינת תחל שנה וברכותיה, ושבת הזה 

שכולל בו כבר ענין של ראש השנה, הוא זמן תשובה, ולכן אולי תקנו להתחיל 

סליחות ממוצאי שבת קודם ראש השנה, כי יש לו שייכות לשבת הזה, ובכלל לומר 

שבת מסייע לתשובה והוא זמן לשוב, ואפילו עם הארץ אימת שבת עליו, וכן אמרו 

חז"ל מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לד', אל תיקרי להודות אלא להתוודות 

ענין ראש השנה,  לד', ושבת הוא מלשון תשובה, ובפרט שבת הזה שכולל כבר

במטה ולכן קוראים בשבת זו הפרשה של תשובה שבפרשת נצבים כמו שכתב 

)סי' תקפא סמ''ז( שבשבת שלפני ראש השנה קוראים בפרשת נצבים, ויש  אפרים

 וילך.-פעמים שקוראים נצבים
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 )שם( כתב עוד כמה דינים ומנהגים לשבת זו. ובמטה אפרים

יה סא י'( שהיא הפטרת נצבים, ואף אם א. מפטירים הפטרת "שוש אשיש" )ישע

 קוראים נצבים וילך ביחד, כדי לקרוא ההפטרה האחרונה של השבעה דנחמתא.

ב. אומרים תפילת "אב הרחמים" קודם מוסף, וכן יכולים לומר "אל מלא רחמים" 

 )שער י' ל"ה(. השערי אפריםכמו שכתב 

למחרתו כמו  ג. בתפילת מנחה אומרים "צדקתך" אף כשחל ערב ראש השנה

 )סי' תקפא סקי''ג(. הפרי מגדיםשכתב 

ד. לומדים פרקי אבות )על פי הרמ"א סי' רצב ס"ב(, ומסיימים בו את הפרקים 

 האחרונים של המסכת.

ה. כיון שחל ראש השנה באמצע השבוע, מדלגים במוצאי שבת תפילת "ויהי 

 נועם ו"ואתה קדוש" אלא אם כן ראש השנה חל בשבת הבאה.

 חודש לחודש תשריברכת ה

 הלבוש)סי' נג(, שאין מברכים ברכת החודש לחודש תשרי, וכן פסקו  הרוקחכתב 

)סי' תיז סק"א(.  והמשנה ברורה)שער י' סעי' לה(,  השערי אפרים)סי' תקפא ס"א(, 

 וכמה טעמים נאמרו לזה בפוסקים.

 שהטעם הוא כדי לערבב את השטן שלא יידע מתי ראש 1רוב הפוסקים כתבו א.

 השנה, ורמז לדבר דכתיב )תהילים פא ד'( "בכסה ליום חגנו".

)בסדר דיני ומנהגי חודש אלול( בשם הגהות מנהגים כתב  ב. בלקוטי מהרי"ח

 שהטעם הוא, כי חודש תשרי כבר מבורך ועומד.

)סי' תיז סק"ב( כתב שהטעם הוא כי "ברכת החודש" הוא גם כדי ג. בשער הציון 

ש חודש, אבל בראש חודש תשרי שהוא ראש השנה, להזכיר את העם אימתי רא

הדבר מפורסם ולמותר הוא להזכיר זאת. ועיין גם בספר מטעמים )מערכת חודש 

וראשי חדשים אות ל"ב( שכתב שבכל חודשי השנה מברכים את החודש כי בשבת 

                                                
הם )סי' תיז סק"ב(, וכן הוא בספר כן כתבו הלבוש )שם( המשנה ברורה והשערי אפרים שם, וכן כתב המגן אבר 1

 המנהגים לר"א חילדיק )מנהגי חודש אלול עמ' קצה(. 
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נאסף כל הציבור, וזה הזמן מתאים להודיע מתי חל ראש חודש, אך זמנו של ראש 

 כבר מראש חודש אלול.השנה ידוע 

)סי' תיז ס"ט( כתב, משום שאי אפשר לומר בברכת החודש  ד. בערוך השולחן

ראש חודש תשרי יהיה ביום פלוני ולא להזכיר כלל את ראש השנה, ומאידך אם 

נאמר ראש חודש וראש השנה יהיה ביום פלוני יהיה שינוי מכל שבת מברכים, 

 ולכן "שב ואל תעשה עדיף".

דלא נקרא ראש חודש תשרי בשם ראש חודש  הערוך השולחן,ף כתב טעם נוס ה.

כלל, אלא בשם ראש השנה, ומברכים החודש רק לפני ראש חודש, וראש השנה 

 איננו סתם ראש חודש.

. 

 לפרשת וילך:

 מנהג קריאת ה"משנה תורה" -שלושים יום קודם החג 

[ יא. ]ַהֻןכֹות ְבַחג ַהְחַמָטה ְשַנת ֵעדְבֹמ  ָשַנים ֶשַבע ַמֵקץ ֵלאֹמר אֹוָתם ֹמֶשה ַוְיַצו

 ַהתֹוָרה ֶאת ַתְקָרא ַיְבָחר ֲאֶשר ַבָםקֹום ֱאֹלֶקיךָ ' ה ְפֵני ֶאת ֵלָראֹות ַיְשָרֵאל ָכל ְבבֹוא

 יא(-ְבָאְזֵניֶהם )לא, י ַיְשָרֵאל ָכל ֶנֶגד ַהֹזאת

כט( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח )ריש סי' תכתוב בשולחן ערוך  –ַהֻןכֹות  ְבַחג

 1)שם סק"א( מביא בשם כמה פוסקיםומשנה ברורה קודם הפסח שלושים יום. 

שהוא הדין בשאר ימים טובים נמי דורשין קודם לכן שלושים יום בהלכותיהן. 

הביא שהחיוב שלושים יום הוא רק בפסח משום שיש בהן  הבית יוסףובשם 

, ואפית מצות והגעלת כלים ובעור חמץ, שאלו הלכות רבות, כגון טחינת חיטים

אם אין עושין אותן כהלכותיהן קודם הפסח לית להו תקנה בפסח, מה שאין כאן 

 בשאר יום טוב די באיזה ימים קודם.

ויש שהקשו שגם בחג הסוכות יש הרבה הלכות כמצות סוכה וד' מינים וחול 

משמע שדוקא בפסח כמו המועד. אמנם זה אינו קשה כי מדיוק לשון הבית יוסף 

                                                
רש"י ותוס' והרוקח ושכו הוכחו המגן אברהם והגר"א והיד אפרים ושכן פסקו גם הפרי חדש והמור וקציעה  1

 כמובא בשער הציון )שם סק"ב(.
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שכתב "שאם אין עושין אותן כהלכותיהן קודם הפסח לית להו תקנה בפסח", ולפי 

 זה מובן שבסוכות אפשר לתקן הסוכה ולקנות ד' מינים גם בחג הסוכות עצמו.

)מגילה ד.( דייק מהתוס' במגילה )ד. ד"ה מאי( שנוהג דין זה  בפני יהושעובאמת 

וכתב שלפי זה מראש חודש אלול צריך לדרוש  גם ביום כיפור וחג הסוכות,

מהלכות ראש השנה, ומט' אלול בהלכות יום הכפורים, ומי"ד אלול בהלכות חג 

 הסוכות, ותמה הפני יהושע שלא מצינו תקנה כזו.

 מנהג קריאת ה"משנה תורה"

היום שאין לנו והנה אף שכ -ְבָאְזֵניֶהם"  ַיְשָרֵאל ָכל ֶנֶגד ַהֹזאת ַהתֹוָרה ֶאת ַתְקָרא

בית המקדש, ואיננו יכולים לעשות כמו שכתוב בפסוקים הנ"ל, מכל מקום אצל 

פשט המנהג בליל הרבה מקהילות אשכנז ובעיקר אצל קהילות החסידים נת

כמו שכבר הוזכר מנהג זה  הושענא רבא לקרא 'משנה תורה' מתוך ספר תורה

)סי' רה"ק ממונקאטש לה ייםחרח או ינמוקבו)סי' מה בהגהה(  משמרת שלוםב

 .תרסט(

קוראים דוקא במשנה תורה מאלה )סי' תרסד סי"א( ש בערוך השולחןכתב ו

מפני ששם עיקר אהבת  ,ולא בשאר חלקי התורה ,הדברים עד "לעיני כל ישראל"

 .ה' ויראתו

לפי שהעניין להיות ער בליל הזה, הוא כדי לשוב בתשובה שלימה כדי וביארו 

, ועל כן יש לקרא דוקא ספר משנה תורה, דבקריאתו יגיע שיצא זכאי בחותם הדין

 .2לידי תשובה שלימה כי שם כתוב עיקר אהבת ה' ויראתו

המנהג יסודותו בהררי קודש ש )ח"ח סי' פד אות ב'( שו''ת מנחת יצחקבוכתב 

שיכולים לקרא בלא לברך משום . ומטעם זה כתב ואין לערער אחר המנהג

בציבור, והקוראה נחשב כלומד בציבור שיוצא  שקריאה זו אין חיוב לקוראה

הגר"ש כן פסק ו)שם(  חיים חרנימוקי אוב , וכן כתבבברכת התורה שבירך בבוקר

 (.21)ארבעת המינים כהלכתם פ"ח הע'  זצ"ל וואזנר

                                                
 (.54ע' כן ביאר בדבריו בספר הניעור כל הלילה )מהדורת תשס"ו ה 2
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שאסור לקרא בתורה בציבור כתב  )ח"א סי' טז( שו"ת משיב דברהנצי"ב במאידך, 

ביום שלא תקנו בו קריאת התורה, וכיון שאין  בלא ברכה, וכן אסור לקרא בברכה

)ארבעת  זצ"ל הגרי"ש אלישיבמברכים על קריאה זו אין לקוראה. ולכן דעת 

ואשרי האיש פכ" ס"ט( שאלו שאין להם קבלה  22המינים כהלכתם שם הע' 

לקרוא ספר דברים  ורהתפר מרבותיהם, יש להורות להם, שאין להוציא ס

 .בהושענא רבה

)ארבעת המינים כהלכתם שם הביא בשמו  שליט"איצחק זילברשטיין  הגאון רביו

הגר"ח  ורה, וכן דעתתפר לכן גם אין להצטרף למנין שקוראים מתוך סשסט"ז( 

 .)ארבעת המינים כהלכתם ואשרי האיש שם( שליט"אקנייבסקי 
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הלכות החג / הרב יצחק יעקב פוקס, מח"ס 

 ל''הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישרא

 וההכנות לחג ערב ראש השנההלכות 

 יום רביעי כ"ט אלול תשע"ז –ערב ראש השנה 

קיבלו חז"ל שכל המתפלל ומתוודה ועושה תשובה ביום האחרון של השנה, 

כאילו שב כל השנה ועולה לו "יום  לשנה", שהכול הולך אחר החיתום. )חיי אדם( 

בסליחות )נהוג בקהילות  ( ומרבים6:25 –על כן, נהגו להשכים הרבה )נץ החמה 

אשכנז( ואף הטורחים בהכנת צרכי החג לא יסיחו דעתם מן התשובה ויזכרו 

 חשיבות היום.

 התרת נדרים

אחרי תפילת שחרית עושים התרת נדרים, שמא נדרנו במשך השנה וקיבלנו על 

עצמנו הנהגות של מצוה ולא אמרנו "בלי נדר" ולא קיימנו, ואיך נעמוד לפני 

עוון נדרים. ונחשב חלילה כ"דובר שקרים" וגו'"   נשים נהגו לסמוך על הבורא עם 

אמירת "כל נדרי" בליל יום כפור )הליכות שלמה, מועדים ר"ה(.  ואישה נשואה 

יכולה למנות את בעלה כשליח לבקש להתיר גם את נדריה, ובקהילות ספרד באות 

ה ויש בנות ונשים הנשים והבנות לעזרת הנשים של בית הכנסת ועושים להן התר

המתאספות בבית פרטי ועושים להן התרה, אבל יש לדעת, שאין הבעל יכול 

להיות בין השלשה המתירים נדרי אשתו, ש"אשתו כגופו". אמנם, אב, או בן )גדול( 

יכולים.    אין יוצאים ידי התרת נדרים על ידי שידור, אפילו ישיר, ולא דרך  –ואח 

 לבוא בעצמו בפני המתירים.טלפון , מפני שהמבקש צריך 

 תענית ערב ראש השנה

( ואומרים "עננו" במנחה 13:03יש נוהגים להתענות בערב ר"ה, עד מנחה גדולה )

רק היחיד[, ואח"כ אוכלים. ואין צורך בקבלה ולא בהשלמה. ובמשנ"ב תקפ"א, 

 מתענים... ובמטה אפרים שם, ל"ח שאפילו –ט"ז: שאף נער שהגיע לי"ג ונערה לי"ב

 חולה קצת, או החלש מטבעו לא יצומו.
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 ביקור קברי אבות וקברי צדיקים

יש נוהגים לעלות לקברים לקראת יום הדין )וכן בערב יום הכיפורים( "ששם 

מקום מנוחת הצדיקים והבקשות מתקבלת שם ביותר, אך אל ישים מגמתו נגד 

ר המתים אלא יבקש מהשם יתברך, שירחם עליו בזכות הצדיקים שוכני עפ

 ושילמדו זכות עלינו, וייתן לצדקה לפני אמירת התחינות".

 הכנות לקראת החג

לחם  14בש"ק, יש להכין כ  3-בכל יום של ר"ה ו 2: שבע סעודותנערכים לקראת 

משנה. בפרט לנוהגים לקיים כל סעודה "על שני לחם יבצעו תמימים" )גר"א(. נהגו 

עיגול מרמז אין סוף  א.ה:   באירופה וצפון אפריקה להכין חלות עגולות לר"

 ויתנו לך כתר מלוכה. .  ב.אריכות ימים ושנים ושתימשך מלכותו

יש לכוון את כל המכשירים החשמליים למשך שלשה ימים, כולל פלטה של שבת 

 והמיחם, והמזגנים במצב שבת.

: שעון שבת, שהיה מכוון בימי ר"ה להדליק את האור בשעת הערה חשובה

ם, ניתן ביום ששי אחה"צ, לפני שבת, ללחוץ על הלחצנים, כך, צהרים לסעודת היו

שהאור יידלק בשבת בבוקר מוקדם יותר ולדעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל, כיון 

 אין הלחצנים כמוקצה לעניין זה[. -שהדבר מותר 

יש לפתוח שקיות חלב, אריזות, קופסאות שימורים, להפריד מעדנים, "שלוקים" 

מתיר( עדיף  –נים קשורים בגומייה ולא בסגר מתפתל )קושר ולהכין פקעלך לקט

לציידם בחטיפים שאינם מרעישים במבה מרשמלו וכדומה כדי לאפשר לצבור 

לשמוע תקיעות כדין, המעוניינים לקפל מפיות נייר בצורות מיוחדות עליהם 

להכינם לשלשת הימים מלפני החג. שבשבת ויום טוב יש בזה משום בנין )שו"ת 

 הלוי ה,לו(.שבט 

להראות שאנו  –וליטול ציפורניים לקראת החג  להסתפר, להתרחץנוהגים לכבס, 

בטוחים בחסדו, שייצא לצדק דיננו ונהגו הגברים לטבול במקווה משהגיעה 

 [ לקדושת היום משנ"ב תקפ"א, ד(.12:32 -מחצית שעה לפני חצות היום 
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 עירובי תבשילין

להדליק נרות ולעשות הכנות מיו"ט לשבת,  כל המתכונן לבשל, לאפות, המצווה:

חייב להניח "עירובי תבשילין". ובהכנת מנה יפה לשבת לפני החג מראים שאין אנו 

מזלזלים ביו"ט ומתחילים לבשל בו לשבת וגם המתבשל ביו"ט לשבת אולי ייאכל 

! אלו שאינם מבשלים ואפילו לא שימו לבעוד ביו"ט, וזהו עירוב התבשילין.  

יניחו את העירוב  –ביום ששי )ב' דראש השנה( מאכל עם רוטב לשבת מחממים 

 בלא ברכה.

כל המתארחים בבית ואוכלים עם בני הבית יוצאים בעירוב, ולדעת  המשתתפים:

הגר"מ שטרנבוך שליט"א הידור שבעלי הבית יניחו העירוב ויברכו בנוכחות 

 ן זה מעכב.האורחים, בפרט כשמתארח זוג המבשל לצורך תינוקו, אך אי

גרם(, הניחו כזית  56לכתחילה כביצה ) –נהוג להניח על צלחת: פת במה מערבין? 

כזית, של דבר מבושל, צלוי, מטוגן, כבוש או  –גרם( יצאו בדיעבד. ותבשיל  22.2)

מעושן הרגיל להיאכל עם פת, יש נוהגים להניח ביצה קשה )יש לוודא שמבושלת( 

בשו"ת שבט הלוי א, פו שאפשר לצרפה לסלט סכנה( ו –לא קלופה )עבר הלילה 

 ביצים ביום שישי לכבוד שבת. )לא נחשב כנאבד העירוב(.

הנחת העירוב בערב יו"ט דווקא. שכחנים, יכולים להקדים לליל ערב  זמן הנחתו:

דקות אחרי השקיעה  13.5בכניסת החג עד  סוף זמן הנחתו:אור ליום רביעי.  -יו"ט 

ביאור הלכה רס"א,א ולאחר מכן ניתן להניחו  -ם בברכה ( ועד אז מניחי12:51.5)

אם רק האישה קיבלה יכול אחר  –בלי ברכה. קיבלו כבר יו"ט  –דקות  3עד עוד 

מבני הבית להניח העירוב ולכוללה, אבל מי שכבר אמר שהחיינו לא שייך שיצטרף 

 לעירוב.

ולהקנות את : מותר להדליק לשבת נר אחד בלבד! שכחו להניח עירובי תבשילין

 –מוצרי המזון לשכנה שהניחה עירוב והיא תבשל ותכין. לא הכינו מחמת אונס 

 מותר לסמוך על העירוב של רב העיר, אבל רק פעם אחת בלבד.
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"בא"ה אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצות עירוב". ואז  הברכה:

בשל, להטמין, מוסיפים בכל שפה שמבינים: "בעירוב זה יהא מותר לנו לאפות, ל

 להדליק הנר ולעשות כל צרכינו מיו"ט לשבת".

לשבת(,  שישיעריכת שולחן, שטיפת כלים, בישול )אך ורק ביום  העירוב מתיר:

הכנת הבית )באופן המותר ביו"ט(, לבישת בגדי שבת והכנת קריאת התורה לשבת 

נאבד עטוף ומסומן בפינה במקרר. שאם נאכל או  יש להניח העירובהגרע"א(.  –

כאילו אין עירוב! נהוג לאכול העירוב באחת מסעודות  –לפני הבישול וההכנות 

 השבת כיוון שנעשתה בו מצוה תיעשה בו עוד אחת.



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא 

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 כנסת? בבית שכבה החשמל את להדליק לגוי לומר מותר האם

שאלה: נכבה האור בבית הכנסת, וחשוך שם לגמרי, האם יש היתר להדליק את 

 האור ע"י גוי?

תשובה: שאלתי את מרן הגריש"א זצ"ל על ציור שכזה, והורה, שאם יש בית 

כנסת אחר בעיר ללכת לשם אז שילכו לשם, או אם יש אדם שיודע בע"פ שיגיד 

 ה בקול רם וכולם יגידו אחריו. ואם אין פיתרון כזה, יעוי' ב'הרחב דבר'.מלה במל

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

 צורך מצוה )שיטת בעה"ט( –אמירה לעכו"ם 

רמ"א )רעו, ב( מביא את שיטת בעל העיטור, וז"ל וי"א דמותר לומר לאינו א[ ה

ודי אפילו יהודי להדליק לו נר לסעודת שבת, משום דס"ל דמותר אמירה לאינו יה

במלאכה גמורה במקום מצוה, שעפ"ז נהגו רבים להקל בדבר לצוות לאינו יהודי 

 להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט בסעודת חתונה או מילה, ואין מוחה בידם.

ומסיים הרמ"א: שיש להחמיר במקום שאין צורך גדול, דהא רוב הפוסקים 

 חולקים על סברא זו.

 נוהגים ראה ושכן גדול, לצורך אף החמיר "השהשל מביא כד( )רעו, והמשנ"ב

 הקהל שאמרו עד בחתונה, אפילו במוצ"ש בחשכה שיושבים חשובים בקהילות

 ברכו.

ועוד כותב המשנ"ב )רעו, כה( ומ"מ מותר לומר לגוי לתקן את העירוב שנתקלקל 

בשבת, כדי שלא יבואו רבים לידי מכשול, וכדאי הוא בעל העיטור לסמוך עליו 
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בות דאמירה אפילו במלאכה דאורייתא במקום מצוה דרבים )וע"ע להתיר ש

 באג"מ או"ח ג, מב(.

 תוספת אורה

ב[ ובכה"ג שיש קצת אור, יש מקום לדון להקל בזה, עפ"ד המשנ"ב )רעו, כ( 

שכותב שאם יש לו שום נר ועבר וצוה לאינו יהודע להדליק לו נר אחר, דשרי 

לגבי חובת מחאה ב'תוספת אורה', יעוי' ליהנות ממנו בעוד שהנר הראשון דולק )

במשנ"ב רעו, לז וביה"ל שז, ב ד"ה ואפילו; ויבואר בעז"ה בנפרד(. אולם המאמר 

 מרדכי מתבטא בחריפות שאין שום היתר לצוות לגוי להדליק נר כשיש נר אחד.

 נורות לד

ג[ ובנורות של לדים שאין שם אש בפנים, ומסתבר שזה רק דרבנן, יש מקום 

בזה ע"י גוי. וכן זכורני כשדנו קדם מרן זצ"ל אודות מזגן, הזכירו שיתכן להקל 

שבהדלקת המזגן אין גוף חימום )אש( והוה רק איסור דרבנן, ונורת הביקורת הוא 

 לד.

 דברים נוקבים מאת מרן הגריש"א זצ"ל

ד[ וכדאי לציין בזה לדבריו של מרן הגריש"א זצ"ל )קוב"ת א, לב( במענה לשאלה 

שיבות בנגב, שהלימודים ברפיון גדול כשאים מזגן, האם מותר לומר לגוי בדבר י

להדליק את המזגן? וענה: הנה רוב הפוסקים חולקים על בעל העטור המתיר לומר 

לגוי בשבת במקום מצוה, ורק במקום צורך גדול יש לסמוך על בעה"ט כמש"כ 

יב משה מביא, הרמ"א בסי' רעו והשל"ה החמיר גם לצורך גדול[. והגאון בהש

דיש קהלות הנוהגין להקל לומר לנכרי להדליק בשבת בשביל תלמוד תורה דרבים, 

ושמענו מכמה גדולי הדור בדור שלפנינו, שהי' נוהגין להקל להדליק נרות ע"י נכרי 

 קודם אור הבוקר בביהמ"ד ללמוד תורה ברבים.

תורה דרבים, אכן אף אם נאמר דהמקרה אשר אנו דנין עליה יש בה משום ביטול 

אכתי יש לדון לפי מש"כ באגרות משה )או"ח א, קכב( וז"ל כל זה מדינא, אבל 

למעשה כיון שבני תורה מועטין בעוה"ר, עיין בשבת דף קלט שבמקום שאינן בני 
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תורה, יש דברים שאין להתיר כדי שלא יבואו להקל, ורואה אני שכל שכן בזה, 

ף לא להתיר ולקרוע החבל שקשור בו ואין לקרוע שק של בגד ולא של נייר, וא

השק, ואף בדברים שהן יותר צורך שבת ע"ש. ועי' משנ"ב )שם ס"ק כט( לענין 

מש"כ הרמ"א דמותר לומר לנכרי לך עמי לטול נר דלוק, דאין להתיר אלא לבני 

 תורה דילמא אתי למיסרך ולהקל יותר.

טור ואושי מילתא ומכיון דמילתא דשכיחא דנפסק המזגן ויש צורך להדליק הגנר

ובעיני ההמון הותר אמירה לעכו"ם לגמרי בכל הל"ט מלאכות ללא כל טובא, 

הגבלות. לכן הני חובשי ביהמ"ד, ברכי דשלהי, אם ימשיכו להתמיד בלימודם ללא 

רפיון גם כי עת החום, הרי התורה שילמדו באף תתקיים בידן, ויזכו לסייעתא 

 , עכ"ד.דשמיא להצלחה בתורה וביר"ש

 dvarhalacha613@gmail.comתגובות: ל
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 ח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועודאלעד, מ

 לבבך את 'הומל  

, 'ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶייָך וגו 'ֱאֹלֶקיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו וגו' ְוַשְבָת ַעד ה

 ח(-. )דברים ל, ב'ְוַאָתה ָתשוב ְוָשַמְעָת וגו

 עדותו, כובכל נפשאלקיו בכל לבבו  חר ששב האדם עד ה'יש לדעת, הרי א

 שלימה. הלא כבר שב בתשובה ,את לבבך' אלקיך 'ומל ה', למה צריכים להכתוב

 'למען חייך'. וכן מה ביאור הכתוב

אם כן  'ה ה את לבבו של אדם זה לאהבה את", כיון שמל הקבריך ביאורעוד צ

ת ושמע 'אתה תשובב: , ומה ביאור המשך הכתוואין לך תשובה גדולה מז הרי

 .''וגו

 רוח הטהרה בתשובה

תשובה: רבינו יונה בשערי תשובה )בתחלתו(, עונה על שאלה זו בבהירות. רבינו 

יונה מבאר, כי אף על פי שהאדם עשה תשובה, מכל מקום זהו רק השלב 

הראשוני, אבל אחר כך מוסיף הקב"ה בלבו רוח טהרה מיוחדת, שאותה אין הוא 

אלקיך את  'הכתוב אחר כך "ומל ה יכול להשיג בטבעו מצד עצמו, וזהו שהוסיף

 בלבו אהבה ויראה טהורה זו. 'לבבך", שמוסיף ה

 טבעם יד אין כאשר לשבים' ה יעזור כי, בתורה וזה לשון רבינו יונה: "והתבאר

(: ב, ל דברים) שנאמר, אהבתו מעלת להשיג טהורה רוח בקרבם ויחדש משגת

 בכל ובניך אתה היום ךמצו אנכי אשר ככל בקולו ושמעת אלהיך' ה עד ושבת"

 לבב ואת לבבך את' ה ומל(: "ו, ל דברים) הענין בגוף ואומר". נפשך ובכל לבבך

 אהבתו" עכ"ל. להשיג -" זרעך
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 התעוררות לתשובה עילאה

 חודש )מאמרי יששכר והוסיף לדקדק ולדייק הגרצ"א מדינוב זי"ע בספרו בני

ינו יונה, כי כאשר יתחיל ( מדברי רב'ג דרוש, תשובה גדולה -' ד מאמר תשרי

האדם לשוב, הקב"ה יעוררהו לתשובה עילאה מעומקא דליבא, וזה לשונו, )אחר 

 להיות צריכה שהתשובה הגם הדברים שהביא את דברי רבינו יונה הנ"ל( : "הבן

 בחטא, משוקע עדיין האדם להיות עם כל זה, לה' עזה באהבה דליבא מעומקא

 לבו בהתגלות בוראו באהבת יתפעל לא שכלוה, הנפש אור את מכסה החטא הנה

 עם כל זה, ובנים אשה כאהבת על כל פנים דהיינו, עולמיית באהבה שמתפעל כמו

 יעזרהו, ערכו לפי בטבעו שהוא מה כל ועושה לשוב ומתחיל בלבו שמסכים כיון

 תשובה עזה באהבה תשובה ויעשה בוראו אהבת לו ויתגלה חמלתו ברוב י"הש

 שהוא מה היינו' ה עד אלא לשוב לך אין, אלקיך' ה עד ישראל השוב וזהו, עילאה

 האהבה את מכבה והחטא בעונך, כשלת( כעת) כי, באהבה יעוררך י"והש, בטבעך

 והבורא טבעו כפי לשוב על כל פנים שלו את יעשה האדם כן על, העין את ומעוור

 האהבה" עכ"ל. את יעורר כל

יום הפסוק "למען חייך", שבא ללמדנו, כי לפי דבריו, ניתן להוסיף ולהבין  את ס

בלבו, הרי שזקוק הוא מאוד לאותה  'מכיון שחטאי האדם מכבים את אהבת ה

, שהרי ', כדי שירגיש טעם בחייו ומתיקות בעבודת ה'התעוררות עליונה לאהבת ה

רחוק ממנו, יאבד את  'אף אם ידע כי אינו רשע, מכל מקום  אם ירגיש תמיד שה

את לבבך" שמסייעו  'וימאס בה, ונמצא כי על ידי ה"ומל ה 'ההטעם בעבודת 

, 'טהורה, מקבלים חייו מתיקות וחן בעבודת ה 'הקב"ה להרגיש אהבה ויראת ה

וזהו מה שמסיים הכתוב: "למען חייך", רצונו לומר, למען תמשיך בחייך להחזיק 

 ובחיים הרוחניים. 'בעבודת ה
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ים מעלת עשרה הראשונ –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

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

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

חשיבות עשרה הראשונים ביום הדין דראש השנה קודם 

 ביאת השכינה

ֹשְטֵריֶכם ֹכל יֶכם ָראֵשיֶכם ַשְבֵטיֶכם ַזְקֵניֶכם וְ קֵ ֱאלֹ  'ַאֶתם ַנָצַבים ַהיֹום ֻכְלֶכם ַלְפֵני ה

 )כט, ט( ַאיש ַיְשָרֵאל

מהרה"ח רבי מנשה מילר שליט"א, מרמת ויז'ניץ בחיפה[, לפרש פסוק  שמעתי    

זה. בהקדם דברי הרשב"א בשו"ת )ח"א סי' נ'( , ודברי ה'בינה לעיתים' )בדרוש 

לשבת ר"ח אלול(. שכתבו ליישב מה דמקשים בסתירת דברי הגמ' בברכות. דבדף 

ע''א איתא, ד"עשרה קדמה שכינתא ואתיא", ואילו שם בעמוד ב' איתא, ו' 

דכשהקב"ה בא לביהכ"נ ולא מצא עשרה מיד הוא כועס, שנא' )ישעי' נ, ב( "מדוע 

באתי ואין איש". דצ"ל דמה שאמרו 'קדמה', אין הכוונה שהשכינה באה לפני שיש 

עומדים ולא שם עשרה, אלא שאחר שהתאספו עשרה בבית הכנסת ועדיין הם 

התחילו להתפלל, מיד מגיעה השכינה ואינה ממתינה עד שישבו. עכת"ד הרשב"א, 

 עיי"ש.

ולפי"ז יש לבאר דברי התורה בפסוק זה, "אתם נצבים היום כולכם לפני ה'     

דא ראש השנה. אם רצונכם  –( א ,רלא פנחס)אלוקיכם". "היום" מובא בזוה"ק 

ם להשתדל שתהא "כולכם" רומז לעשרה, שתהא לכם תקומה ביום הדין, צריכי

בי עשרה שכינתא שריא", דע''י שמתקבצים  כלע"ד שאמרו )סנהדרין לט, א( "

ל: ( וז"ט דרוש - נצבים )פ' 'נחל ערביכעי"ז בספר 'עשרה, שורה השכינה. א.ה. עי' 

 אגדה מדרש כדברי) תקומה לכם שיהיה ל"ר, השנה בראש היום נצבים אתם

 לפני כולכם יהיה אם, בדין השנה בראש( תקומה היינו דנצבים ל"ז י"רש שהביא

וזהו "לפני ה' אלוהיכם", היינו להיות "עשרה" לפני  וכו', עיי"ש[. אלהיכם' ה



 

 לגעמ'  -אספקלריא 

 

שהשכינה באה. ואז זוכים הם להיות מרכבה לשכינה, שבאה מיד עוד לפני שהם 

 ם ד, ד()דברימתחילין להתפלל. ועי"ז זוכים להתדבק ולהתייחד עמה, כדכתיב 

"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום", וכן זוכים גם להכתב לאריכות 

ימים, וכדדרשינן )בברכות ח, א( מדכתיב "כי מוצאי מצא חיים", ולכל הברכות 

"בכל מקום אשר  )שמות כ, כא(האמורות לגבי "עשרה הראשונים", וכדכתיב 

 אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך", עכ"ד.

 

. דרמז בזה לדברי יתכן דיש לבאר עוד עפי"ד, מה שאמר "כולכם" ולענ"ד    

 בבי קדמאה עשרה מאינון דאשתכח נ"ב ההוא זכאה (, וז"ל:א, קכו נשא) הזוה"ק

 ,בשכינתא בקדמיתא מתקדשי ואינון דאשתלים מה אשתלים דבהו בגין ,כנישתא

 פסקי ייתו לאו כנישתא בבי חדא בזמנא עשרה דישתכחו בעיא והא אתמר והא

וכו'. ע"כ. וממילא זהו שאמר "כולכם", שצריכים כל ה"עשרה" לבא ביחד  פסקי

לבית הכנסת קודם שתבא השכינה, ועי"ז מקיימים "ברב עם הדרת מלך" וכדאיתא 

 בזוהר שם, עיי"ש. ועי"ז זוכים לכל הברכות, וכנ"ל.

ים' הוה "פ גימטריא. דהנה 'עשרה ראשונלרמוז כל הנ"ל, ע נראה עוד    

דין "כולכם, לפני ה' אלוהיכם"  –בגימטריא אלף קפ"ב, וכן "אתם נצבים היום" 

 אלף קפ"ב או אתם נצבים ביום הדין כולכם לפני ה' אלוהיכם[, ודו"ק. הוה

ולפי"ז צ"ל, דמה שאמר בהמשך הפסוק: "ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם,     

כולכם" להיות מי' הראשונים, כל איש ישראל". רצה לומר, דמי הוא בכלל "

המקדימין לבוא לפני ה'. רק מי שהוא בתואר "איש" ומצטרף למנין עשרה, למעט 

 נשים וקטנים שאינם בכלל זה.

ואע"פ כן, המשיך ואמר בפסוק הבא: "טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך",     

" שכל שאף הם צריכים לבוא אע"פ שאינם בכלל "איש", כיון שהם בכלל "ערבות

 פרק סופרים)הובא במס'  עזריה בן אלעזר בירישראל ערבים זה בזה. וכפי שדרש 

 טפכם, כולכם היום נצבים אתם, ואמר פתח, בישיבה ותוא שהושיבו ביום (ח"י

 ליתן כדי, בא למה טף, פסיעות שכר לקבל כדי נשים, לשמוע באים אנשים, נשיכם
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 שכר ליתן כדי, כנסיות לבתי לבא קטנות ישראל בנות נהגו ןאמכ. למביאיהן שכר

 , ע''כ.שכר לקבל והן, למביאיהן
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 האם מצוה מן התורה לעשות "תשובה"

יא ֹלא ְרֹחָקה ַה ַכי ַהַםְצָוה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנַכי ְמַצְוָך ַהיֹום ֹלא ַנְפֵלאת ַהוא ַמְםָך וְ 

 )דברים ל  יא(

יש לחקור האם מצות עשה על האדם לעשות "תשובה", ולפי זה כל שלא עשה 

תשובה מלבד שיענש על חטאו, יענש על שלא עשה "תשובה". או שאין "התשובה" 

 מצוה, אלא כל שחטא כשיעשה תשובה צריך הוא להתודות.

 מצות  עלמדברת " הזאת וההמצ"מהי "המצוה" שנאמרה כאן, כתב הרמב"ן וז"ל 

( ב בפסוק) אלהיך' ה עד ושבת( א בפסוק) לבבך אל והשבות כי, הנזכרת התשובה

 .כן לעשות אותנו שיצוה מצוה

מבואר בדברי הרמב"ן שמצוה מן התורה לעשות "תשובה", לפי זה כל שעשה 

עבירה ולא עשה תשובה, מלבד מה שיענש על חטאו, יענש על כך שביטל עשה 

 ות תשובה.של מצו

כל מצות שבתורה בין עשה בין "  (:א"א ה"תשובה פ)הלכות מב"ם אכן, כתב הר 

לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב 

אלא  ,צריך הוא לעשות תשובה הרמב"ם לא כתב. ומחטאו חייב להתודות

 " תשובה וכו' חייב להתודות.כשיעשה"

 . אכן, ראה דבריו בהקדמהגוחיוב לעשותוהתשובה אינה מצוה ש בדבריו מבוארו

. "מצות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה"הלכות תשובה ל

 .מצוה יחד עם הוידוי וראה להלןהתשובה עצמה היא ומלשון זו משמע ש

בדברי הרמב"ם למד המנחת חינוך )מצוה שסד( שאין התשובה מצוה בפני 

תב שלפי דבריו כל שלא עשה תשובה יענש על החטא שחטא אך אינו עצמה, וכ

 נחשב שביטל עשה של מצות תשובה ולכך לא יענש על שלא עשה "תשובה".

                                                
 וראה במנ"ח שם שכן למד בדעת ספר החינוך שם ג
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והוסיף לחדש בדעתו, שעם עשה תשובה ולא התודה, נתכפרה לו עבירה שעשה, 

וכמו כן אין לו עבירה על כך שלא התודה, שלדעת הרמב"ם מצות הוידוי הינה 

 מצוה קיומית ולא נחשב שביטל עשה. כמו

ובביאור שיטת הרמב"ם שאין מצוה בעצם "התשובה" עצמה, ביאר במשנת יעבץ 

 לכל רשות)פ"ה הלכות תשובה ה"א(: וז"ל : "  ם"רמבה שהנה כתב )או"ח סימן נד(,

 ואם, בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם נתונה אדם

 ".בידו הרשות רשע ולהיות רעה ךלדר עצמו להטות רצה

ומתבאר בדעת הרמב"ם שגדר "עבירה, הוא דבר שיש רשות בידו של אדם אם 

 כלה"ה( וז"ל : " זפ" תשובהלעשות או לא לעשות. והנה כתב הרמב"ם )הלכות 

 הבטיחה וכבר, בתשובה אלא נגאלין ישראל ואין התשובה על צוו כולן הנביאים

 כי והיה שנאמר נגאלין הן ומיד גלותן בסוף בהתשו לעשות ישראל שסוף תורה

". הרי שסובר הרמב"ם שהכתוב אלהיך' ה עד ושבת' וגו הדברים כל עליך יבאו

 "ושבת עד ה' אלוקיך המדבר בענין "התשובה" אינו מצוה אלא הבטחה".

ולפי זה ביאר, שהואיל  ולדעת הרמב"ם פסוק זה הוא הבטחה שישראל עושים 

רמב"ם שאין "התשובה" מצוה, שהרי אין מצוה אלא דבר תשובה,  לכך סבר ה

ששייך שיעשה או לא יעשה אותו האדם, והואיל וכן לכך למד שאין התשובה 

אלא הבטחה שיחזרו בתשובה ולכך כל שלא עשה תשובה לא יענש על אי עשית 

התשובה. אכן לדעת הרמב"ן דברי הכתוב "ושבת עד ה' אלוקיך הוא הוא המקור 

 ה על האדם לעשות "תשובה".שמצוה וחוב

 דעה הקרית ספר, התשובה והוידוי שניהם מצוה אחת,  והוידוי גמר התשובה.

חלק על דעת המנחת חינוך בדעת הרמב"ם שאין התשובה מצוה,  בקרית ספר

ודעתו, שאף לרמב"ם "התשובה" הינה מצוה, אלא שמצוה זו אינה רק עשית 

 גמר התשובה.התושבה אלא הינה בצירוף ה"וידוי" שהוא 

שישוב החוטא מחטאו " :וז"ל והוכחתו מדברי הרמב"ם  בראש הלכות תשובה 

התשובה וכתב ". " הרי שבכלל מצות התשובה הינה אף הוידוילפני ה' ויתודה
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כי מי שמתודה ואינו גומר בלבו  ",והוידוי מצוה אחד היא שאין וידוי בלי תשובה

 .הוא גמר התשובה לשוב מחטאתו הוא כטובל ושרץ בידו והוידוי

אע"ג משהרהר תשובה בלבו נקרא צדיק גמור מדכתיב עונה בה )במדבר וכתב, "

אפילו הכי לא הוי  ,טו, לא( בזמן שעונה בה שלא הרהר תשובה בלבו ונפשו

 תשובה מצוה בפני עצמה אלא עם הוידוי שהוא גמר התשובה

ומה היא  :וז"ל (ב ה"ב"פ)תשובה הנה כתב הרמב"ם ש ,ונראה ביאור דבריו

התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו 

וצריך להתודות " וכו'. ושם כתב בסוף דבריו, עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו'

", הרי מבואר שהוידוי בפה הוא כחלק בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו

 .מגמירות דעתו שלא יעשה עוד את החטא

, והואיל  וידוי הוא הוצאה בפה למה שגמר בליבור בדברי הרמב"ם שהומתבא

שחלק  מן מצות התשובה היא ההחלטת האדם שלא יחזור בחטא זה שנית, בכך 

ולכך חלק  לא יחטא.שאומר בפיו זה כביכול הוא עוקר את שורש החטא שיותר 

 ממצות התשובה היא  הוידוי והוא גמר התשובה.
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ב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הר

 ומועדים התורה עללבנו' 

למה משה רבינו מת במדבר? האם בגלל חטא המרגלים או 

 בגלל חטא מי מריבה?

 )לא, כט(ַכי ָיַדְעַתי ַאֲחֵרי מֹוַתי ַכי ַהְשֵחת ַתְשַחתון 

"ברוך מרחיב גד, כי שם חלקת מחוקק ספון" נאמר בברכות משה על שבט גד 

ב רש"י שידעו ששם יקבר משה רבינו ולכן רצו את חלקת הארץ בחו"ל, וכפי שכת

ומשמע בראשונים עי' ברבי יוסף בכור שור שגם ראובן חפץ בקרבה למשה רבינו 

 רק גד דברו ראשונים.

וכפי שכתב המשך חכמה שאמרו "אל תעבירנו את הירדן" והרי אם אכן רצו 

ה "אל תעבירנו את הירדן" להילחם על ארץ ישראל כחלוצים מדוע אמרו תחיל

הלוא זה נשמע כאילו שבתחילה לא רצו להילחם בארץ ישראל? וגם קשה שהרי 

ידעו שמשה עצמו לא יעביר אותם את הירדן כי נגזר עליו למות במדבר? והיה 

היות עליהם לומר נא אל נעבור את הירדן? אלא הם התכוונו שרצונם להישאר ל

 סיבת רצונם לקבל נחלה בחו"ל. ורדן, וזמשה רבינו שלא עבר את הי במחיצת

וכפי שכתוב בשם משמואל שהם לא רצו להגיד במפורש למשה שרצונם 

להישאר עם משה כי משה נענש לא להיכנס לארץ ישראל, שהרי זה חוסר דרך 

 ארץ להזכיר עונשו של משה, אבל בפנימיות דבריהם גילו כוונתם זו.

* 

שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה רצו שת שהסיבה העיקרית הפנימי ,יתכןואולי 

שישפיע עליהם תורה בחייו,  נחלה בחו"ל היתה כי רצו לגור יחד עם משה רבינו

, והיו ויראת שמים, שהרי כבר ידעו שמשה רבינו נענש שלא יכנס לארץ ישראל

סבורים שתהיה תועלת בתקט"ו תפילותיו לעשות מחצה שלכל הפחות יישאר 

 .לחיות בעבר הירדן



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

יש לומר שהיתה תקוותם שיחיה ויצילם מן החטא, שהרי אמר משה רבינו ו

כי ראה מבאר הנצי"ב, שו? 'ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון' וזאת מנין ל

לא להיכנס לארץ ישראל בגלל עוון מי מריבה גם לא שמלבד שהקב"ה גזר עליו 

שאילו  ומכאן הסכים הקב"ה להשאירו לחיות בחו"ל יחד עם בני גד ובני ראובן,

 דהיה נשאר חי עם ישראל לא היו חוטאים.

ואכן קצת רמז יש לזה מכך שאמרו "אל תעבירנו את הירדן" משמע שהוא חי 

שאין כן שאר בני ישראל שכן ה מ ,ויחיה רק לא יעביר אותם כמו שהוא לא עובר

 .יעברו את הירדן

כאן כל מקום מ, ה'גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםוהגם שאמרו חז"ל '

משה רבינו לעם ישראל שבחייו לא יחטאו ואילו אחרי מותו ישחיתון, הרי אמר 

במציאות פטירת צדיקים גורמת כי  ,שהשפעתו על ישראל לאחר מותו יורדת

חולשה רוחנית, שהרי שפטירת משה נשכחו אלפי הלכות, וגם כתוב במפורש 

 שקללת פטירת צדיקים גורמת לשכחת התורה.

 גדולה יותר ,בעולם האמת השי"תהצדיק במותו בהיותו קרוב ל מעלתאלא ש

ומעלתו מתעצמת בעולמות העליונים, ועדיין יש לעיין בכל  ,במהות קדושתו במותו

 עניין זה.

                                                
כפי שכתוב במדרש שאילו משה היה בונה את בית המקדש אזי בית מקדש זה לא היה חרב לעולם מכוח עוצמתו  ד

שנה לא היה חרב לעולם, ובחתם סופר  ארבעיםעם שמשה רבינו בנה במשך  –של משה רבינו, כך גם עם ישראל 

בשם רבו הביא את מה שכתב הפרשת דרכים בשם המדרש שאפילו אם משה רבינו היה  בתורת משה בהגהות

נכנס לארץ ישראל אפילו בלי שהוא יבנה את בית  המקדש עם ישראל לא היה חוטא בעבודה זרה וממילא בית 

וכיח המקדש לא היה נחרב, ולכן המיתו הקב"ה כי רצה שיהיה בחירה לעם ישראל, ולכן ידע משה שעצם פטירתו מ

 שעם ישראל יחטאו בעתיד.
 את כשרואה פעור בעל של הרע היצר שמתעורר בזמן ושנה שנה כי בכל( יד סוטה' בתוס הובא) איתא במדרש ה

 .שוקע מיד רבינו משה של קברו



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

שתי מרגליות נפלאות מעניני  –האם תשובה כל כך קלה? 

 יומאד

 וגו'. ואַכי ַהַםְצָוה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנַכי ְמַצְוָך ַהיֹום ֹלא ַנְפֵלאת ַהוא ַמְםָך ְוֹלא ְרֹחָקה ַה 

 יד(-. )ל, יאַכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבַפיָך וַבְלָבְבָך ַלֲעֹשתוֹ 

לפני כמה שנים נתארחתי לאכול אצל אחד מבני משפחתי שגרו אז בארץ 

ראל, וזכיתי לשמוע ממנו מרגליות נפלא אודות הסבא שלו החשוב ביותר שהיה יש

פעם בעיר ראדין בשבת תשובה! וגודל הרעש שקרה אז בין בני העיר. באו ונשמוע 

 פרטי הסיפור...

 מעשה שהיה בשבת שובה בעיר ראדין

כנהוג בכלל ישראל התקיימו דרשות "שבת שובה". לאחרי הדרשות פגשו בני 

אחד עם יוצאי ביהכ"נ אחר, ושוחחו ביניהם אודות תוכן הדרשות. ואז קהילה 

נתעוררו בסתירה עצומה! רב מסויים דרש והוכיח בראיות ברורות עד כמה מצות 

תשובה קל לקיים. וכפי שידוע אשר הפסוקים בפרשת השבוע הנ"ל, לפירוש 

אדרבה  אשר אינה רחוקה ולא נפלאת היא, אלא –הרמב"ן מדברים אודות תשובה 

"קרוב אליך הדבר מאד!" וכמו כן הביא עוד סמוכים וראייות לזה מדברי חז"ל. 

מצד שני הדרשה השניה היה אודות גודל הטירחה והעבודה המוטל על מי 

שבאמת רוצה לשוב, ואין לפתות עצמו, אלא יש קושי בזה, והביא לדבריו ראייות 

תשובה שלימה. ומכיון שכל וסמוכים מדברי חז"ל, שמונח עבודה ויגיעה לזכות ל

אחד מהרבנים היה בידו הוכחות וראיות, והדרשות היו מיוסדים על דברי חכמינו 

 נתעוררו לראות שכנראה יש באמת סתירה בזה?! –ז"ל 

והמשיך העד ראייה לזה לספר.. דהביאו הדבר לפני הגאון רבי נפתלי טראפ זצ"ל 

 –ספרו העמוק "הגרנ"ט"(  ראש ישיבת ראדין )המכונה בעולם הישיבות על שם

 ויישב הענין במשל נפלא עד מאד!
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 ספינה אבודה..

ספינה אבדה דרכה בים הגדול. במקום לנסוע מזרחה הלכה דרומה.. ורק אחרי 

כמה שבועות של נסיעה, הכיר הקבריטנא ואנשי הספינה גודל טעותם! וכפי 

לתקן טעותם,  שיכולים לצייר גודל המהומה בין נוסעי הספינה.. ומעתה עליהם

והדבר נעשה בשתי שלבים. שלב הראשון הוא להפוך הספינה וליישר אותה לכיוון 

שצריכים ליסע להגיע למחוז חפצם, ואח"כ מתחיל השלב השני, והוא ליסע 

מאיפה שנמצאים עד שמגיעים. השלב הראשון יקח אולי כמו רבע שעה בלבד, 

השני יקח ימים ואולי אף להפוך הספינה לכיוון שצריכים לילך. אמנם השלב 

 חדשים ארוכים עד שיצליחו להגיע לאיפה שצריכים להגיע.

 והנמשל..

הנמשל ברור. "יעזוב רשע דרכו" הרוצה ליכנס להשערי תשובה צריך לידע שיש 

 –כאן שני ענינים נפרדים. האחד קל מאד וכמפורש בקרא "בפיך ובלבבך לעשותו" 

ולהכיר ולידע באיזה חלק של הים הוא והיינו שצריכים להתיישב בישוב הדעת 

נמצא. ומוטל עליו להחליט לשנות דרכו אל הדרך הטוב, ולכוון דרכיו אל הדרך 

ל. ומעתה מתחיל העבודה להיות ממשיך ולילך בדרך זו הטוב, -העולה בית א

ואמנם יכול ליקח ימים ושנים להצליח עד שיעלה ויבוא אל המקום אשר אמר לו 

 סתירה כמין חומר!האלקים. ונתיישב ה

 האם ע"י קבלות טובות באמת מצליחים?

הדברים מאירים אור גדול ומופלא בעבודת השעה, ומיישב מחשבה שמטרדת 

כמה בני אדם תוך לבבם.. כמה פעמים כאשר מתעוררים מתרדמת הזמן בימי 

אלול מקול השופר התוקע וקורא בקול רם וברור "הנה יום הדין בא!" ובאמת 

איזה דברים יכולים לשנות, כי מצד אחד מזהירים אנו רבותינו להיות רוצים לידע 

"תפשת מועט" ושלא לקבל קבלות גדולות שאין בידינו לקיים לאורך ימים, ומצד 

שני לב יודע מרת נפשו עד כמה מוטל עליו לשנות, ומתייאשים במחשבות האם 

מחשבה זו והגם ש –באמת חשוב המשהו הזה שהנני מקבל על עצמי )בלי נדר( 
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טעות לגמרי, מכיון שכל משהו חשובה עד למאד ומצוה גוררת מצוה וכו' אבל 

 לאור המבואר הדבר מתבאר באור חדש.

והיינו שאין הדברים סותרים זה את זה. כי חייבים להתיישב מראש ולברר 

בבירור לשנות כיוון הספינה, ולידע ולברר בדיוק מקומו בים. עצם ההכרה והידיעה 

א רב להושיע האדם והוא מחובת השעה. ומצד שני הדרכת רבותינו ברור עוזר והו

ופשוט, כי חייבים ליסע לאט לאט, שלב אחר שלב בלי קפיצות וכו' ורק בקבלות 

 קטנות מצליחים ויעלה ויגיע בפועל.

 גודל מעלת המכיר מקומו בים

ועוד מעלה עצומה שמרויח מי שמתיישב מכיר מקומו בבירור לפני שמתחיל 

יסע קדימה הוא, כי כמה פעמים ברגע שמכיר מקומו בענינים השונים ששייך ל

לעבודת האדם יום יום, הוא, כי לפעמים קל ביותר לתקן, ואין צורך אפילו 

להתחיל מסכת "קבלות", ורק הנושא לשנות סדרי יומו. ודוגמא קטנה מני אלף. 

כדבעי. במקום  למשל, המכיר ומבין שהלכות שבת אינה ברורה אצלו, ליזהר בה

ליכנס בנושא "קבלות" ליזהר ביותר בקדושת השבת, הוא קובע עצמו זמן ומקום 

ללמוד מדי יום או מדי שבוע איזה הלכות, הרי קנה עולמו בשעה אחת, והדברים 

פשוטים וברורים. זאת אומרת רבות מעניני האדם הצריכים תיקון, יכולים לסדר 

דרי הלימוד )בעזרת חבר טוב( וישוב הדעת, באופן כזה, לעשות חידושים קטנים בס

 והבא לטהר מסייעין אותו, אכי"ר. בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל.
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 קריאה בכרטיסי שנה טובה

שבים ל'שטרי האם מותר לקרוא בכרטיסי שנה טובה שמביאים הילדים, האם נח

 הדיוטות?

הקריאה בכרטיסי שנה טובה דומה לקריאה בעיתון, שלכאורה אין שום  תשובה:

היתר, אבל זכיתי לשמוע ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לימוד זכות על המקילים 

 .ולקרוא להנאתם, ויבואר בהערה

 תפילות פרטיות בר"ה וביו"כ

 כיפור? האם מותר להתפלל תפילות פרטיות בראש השנה וביום

תשובה: מותר ומוכרח להתפלל תפילות פרטיות בכל תפילות הימים הנוראים, 

, והתפילות הפרטיות ח, ואפילו אם ר"ה או יו"כ חלים בשבתזבין בר"ה ובין ביו"כ

                                                
שלושה איסורים נכתבו בנביא: מעשות דרכיך, ממצוא חפצך, ודבר דבר. והנה, לגבי ריצה התירו ריצה להנאתו וכן  ו

 דיבורי חול התירו דיברים להנאתו, אבל לגבי ממצוא חפצך לא התירו להנאתו. לגבי

והנה, אף שלגבי לקרוא כתב שתחת התמונה להנאתו דחה השעה"צ בסי' ש"א סק"ז[ את שיטת המג"א והפמ"ג 

קטז:[  שם והדע"ת בסי' ש"ז[ המיקל לקרוא בזה אם מתענג מהכיתוב, י"ל שלגבי עיתונים קל יותר, שהרי גם תוס'

והראשונים שסברו שמותר לקרוא שאלת שלום אסרו לקרוא כתב שתחת התמונה או ספרי מלחמות וכתב שתחת 

התמונה מפורש בשבת קמט.[, ומשמע בתוס' שאף שיש צורך הגוף לקרוא הכיתוב או שכבר יודע מה כתוב שם גם 

טות שהם מידע של משא ומתן מכתב של כן אסור לקרוא, והיינו שחלוק כתב של מידע דאתי למיחלף בשטרי הדיו

הנאה ככתב של שאלת שלום עיין בסי' תקמ"ה סעיף ה' בבאה"ל ד"ה ואפילו ובשעה"צ שם סקל"א[, ושמא ימחוק 

לא שייך בזה כלל כמש"כ בפמ"ג בא"א סקי"ז[. ואמנם בשו"ע התיר שאלת שלום רק לצורך הגוף אך עכ"פ חזינן 

תב שתחת התמונה, ולכן בזה התיר השו"ע אם יש צורך הגוף, ובזה י"ל שאם שגם להלכה שאלת שלום קל יותר מכ

הכתב נועד לעונג א"כ אינו ענין כלל לשט"ה שהם מידע ולכן לא אתי למיחלף במידע של משא ומתן האסור גם אם 

הוא מתענג. ובאמת המ"ב בסקס"ג אוסר לקרוא בעיתונים רק משום הידיעות של מו"מ שיש בהם ובלא"ה היה 

מותר מטעם מתענג, וביותר שהאחרונים שהשעה"צ הביא התשובות יעבץ ח"א סי' קס"ב והנזר ישראל סי' ל"ז 

 סק"ז[ כתבו להתיר קריאת העיתונים משום שמתענג בקריאתם ואסרו רק מטעם שיש בהם עניני משא ומתן.

 שמתענג בקריאתםל שבדוחק גדול אפשר להתיר הקריאה בעיתונים כאלו למי "ודעת הגרי"ש אלישיב זצ
ראש השנה ויום הכיפורים הם ימי תפילה ותחנונים לזכות במשפט הנורא שנעשה בימים האלו כמו שקבעו חז"ל  ז

כמה פעמים בנוסח התפילה כמה פעמים ובפרט במוסף והוסיפו לומר אבינו מלכנו להתפלל בעמדינו למשפט בפני 

לים מזמור יז[ שחיתום הדין יהיה בנעילה בסוף היום כדי העליון הכל יכול, וכבר ביקש דוד המלך ע"ה מדרש תה

שיוכל להתפלל כל התפילות לפני כן ויזכה בדין. וחנה זכתה להיפקד בתפילתה בר"ה בר"ה דף י: מבו' שבר"ה 

נפקדה שרה רחל וחנה )ומטעם זה מפטירין וה' פקד את שרה כמו שכ' המג"א סי' תקפ"ד סק"ה(, ופי' רש"י )שם יא. 

ת סד:( שהכוונה שאז הקב"ה שמע תפילתם וגזר עליהם הריון, וכעי"ז כ' הא"ר סו"ס תקפ"א בשם השל"ה וביבמו

)ר"ה עמוד הדין דף נג:( וכ"כ החת"ס )על הגליון שו"ע סו"ס תקפ"א( שהכוונה שנפקדה בשמים ממעל וכ"כ הפמ"ג 

ן דייק בספר פתחי שערים ב"מ דף קו. סי' תקפ"ד סק"ה, וכ"כ באה"ט סי' תקצ"ז סק"א שתפילת חנה היתה בר"ה[, וכ

מרש"י שם ד"ה ותגזר. ועי' גם מטה אפרים סי' תקפ"ד סכ"ה ואלף למטה שם סק"ג ובמט"א סי' תרכ"א ס"א שר"ה 

ויו"כ הם ימי דין שהרי זועקים ומתחננים כל היום וזה זמן תפילה על חולים ולכן לא אומרים שבת היא מלזעוק 

 ת הוא יום דין.אפילו אם חל בשבת כי גם בשב
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הם חלק עיקרי ונכבד בעבודת היום בר"ה וביו"כ, ויזהר מאוד שלא לחשוב שמגיע 

צער השכינה שבגלות שיבנה  , ויזכור להתפלל גם עלטלו שתתקבל תפילתו

 .יביהמ"ק בקרוב ולא רק על עצמו

ויש שהבינו מדברי הזוהר לא כך, אבל המעיין בהערה יראה שאין שייכות כלל 

 וכלל בין דברי הזוהר לבין תפילות פרטיות בראש השנה.

                                                                                                                                                                         
 מה תפלות מיני כל וברבוי לתשובה נתנו אלו ימים שעשרת ידוע שהדבר אלא' ד"כ ענין אבות במגן המאירי וכתב

 ברכות) אמרו שהרי, בחול אף השנה ימות בשאר הותרו שלא דברים בהם הותרו וכן. טובים ימים בשאר הותר שלא

 חוץ בכלם להוסיף הגאונים רוב נהגו ובכאן, אחרונות שבשל ולא ראשונות בשלש לא צרכיו אדם ישאל אל.( לד

 כל ולריבוי לתשובה נתייחדו הימים שאותם מפני הפרנסה ועל החיים על צורך שאלת בהם יש והרי. רצה מברכת

 '.תפילות מיני

ך עמי ובנזירות שמשון מודפס במכון ירושלים בסי' תקפ"ד, א'[ הביא מהזוהר בפ' ויצא קס:[ שאמרה השונמית בתו

אנוכי יושבת, ופי' בזוהר שלא רצתה שהנביא יתפלל עליה כדי שלא תהיה שונה מהציבור ורצתה להיכלל בתפילת 

הציבור, והנה, א"כ למה באמת אלישע בירך אותה ולא הסכים לדבריה, וגם איך חנה התפללה בר"ה עי' באה"ט 

ת, וגם אפשר שכוונתה שברכה מהנביא הוא דבר סי' תקצ"ז סק"א[, וגם א"כ גם ביו"כ אין להתפלל תפילות פרטיו

גדול שמבדיל את האדם משאר הציבור, אבל תפילות ותחנונים של כל אדם לצרכיו זה אינו מבדיל את האדם 

 מהציבור ובתנאי שלא יעיין שמגיע לו כמו שכתבו תוס' בברכות דף לג[, וכן הורו הפוסקים וכדלקמן.

יקונים תיקון ו'[ 'צווחין ככלבא הב הב', ואם כי הציטוט הוא נכון, שגו בו ג' ובכמה מלקטים הביאו דברי הזוהר בת

שגיאות, האחד שהוא מדבר על יו"כ ולא על ר"ה ועכ"פ ודאי שלא רק על ר"ה[, השני שהוא מדבר על כלל ישראל 

חוק זכרנו לחיים וכי רוצים למ -המתפללים על חיים וסליחה וכפרה ואומרים זכרנו לחיים ולא על תפילות פרטיות

ובקשת המחילה בתפילה, והשלישי שהוא אינו אומר לא להתפלל על חיים וסליחה ח"ו ח"ו אלא שצריך לזכור 

להתפלל גם על השכינה כשמתפללים על חיים וסליחה וכפרה לעצמינו. זה לשון התיקונים: 'כולהו צווחין בצלותין 

 פרה וחיי זכרנו לחיים'[.ביומא דכיפורי ככלבים הב הב לנא מזוני וסליחה וכ

ויש שמסברא שלהם הבינו שאין הקב"ה חפץ בתפילות בעת המלכתו וכביכול בזמן ההמלכה אין זה 'מתאים' לבקש 

דברים קטנים לצרכינו, ולדברי סברתם יש להתפלל רק ביו"כ ולא בר"ה, וסברתם נסתרת מכל צורת התפילה שיש 

אין זה נכון, ואדרבה, התפילות הם חיזוק גדול במלכויות שהוא  בה בקשות ותחנונים וכנ"ל, והאמת שגם בסברא

שליט וכל יכול וצריך לבקש ממנו כל דבר ובפרט בעת המשפט הנורא הקובע לכל פרט ופרט בחיים של כל יחיד 

 ויחיד.

שליט"א וכן הורו הגר"י סלנטר זצ"ל והחזו"א זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל והגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגר"ח קניבסקי 

שתפילות פרטיות הם חלק חשוב ועיקרי בר"ה וביו"כ, והמתרפה בהם מלבד מה שמפסיד בחיסרון תפילתו בעת 

והובא בשערי הימים  -הדין גם נראה כחסרון באמונה ח"ו שאינו מרגיש שעתה הוא יום דינו. ובאהל רחל עמ' סא

כ היערות דבש סוף ח"א דרוש א על ברכת הנוראים עמ' תקמב[ כתב שהתפילות הפרטיות מעוררת הכוונה כמש"

 שמע קולנו[.

 את הדוחה נפש פיקוח מצד ההיתר כמבואר בסי' רפ"ח, ט', י' שמותר להתפלל על חולה שיש לו סכנת היום, ואין ח

שהרי מה  ראשון, ליום התפילה את לדחות שייך לא להתפלל הזמן הוא שעכשיו שכיון הטעם אלא התורה, כל

בת תפילה פרטית הוא משום חיסרון בכבוד שבת שבזמן יקר כ"כ כשבת מתפלל על צרכיו שאין מתפללים בש

 וכן כתב. היום סכנת לו יש שהרי להתפלל הזמן עכשיו שהרי כזו בתפילה שבת בכבוד חיסרון הפרטיים[, ואין

 שעכשיו מטעם ווהיינ ביחיד פניו על וליפול לבקש מותר לרחמים אדם וצריך בשבת מאורע יש שאם ו"סקכ ב"המשנ

 .עכשיו הוא המאורע שהרי למחר התפילה את לדחות א"וא להתפלל הזמן

 זמן הוא שעתה שכיון בשבת שחל כ"ביו מלכנו אבינו אמירת לגבי דף לב: ברי"ף סוף דף ט.[ ה"בר ן"כתב הר וכן

אפשר לדחותה מותר, וכן מובא בסידור הגר"א עי' בהערות הקודמות בהיתר תפילה שהיום זמנה ואי  תפילה

למחר[, ואמנם למעשה בר"ה שחל בשבת אין אומרים "אבינו מלכנו", והיינו שבציבור אין מתפללין תפילות פרטיות 

בר"ה שהדבר תלוי בצורך של כל יחיד ויחיד ואין לתקן לכולם נוסח של תפילה לכל הצרכים אלא כל אחד יתפלל 

ר כמש"כ הא"ר סי' תקפ"ד סק"ז בשם הריב"ש סי' תקי"ב וביו"ט מקילים יותר שגם זה מות -לפי מה שהוא צריך

ובאמת במג"א סי' קכ"ח סק"ע מחלק בין תפילות פרטיות ביו"ט לבין תפילות פרטיות בשבת מטעם זה[, מלבד 

תפילת נעילה שאז כל הציבור מתפלל תפילת אבינו מלכנו אפילו בשבת. וכ"כ במט"א סי' תקפ"ד סכ"ה לגבי תפילה 

שחל בשבת וכ"כ בהליכות שלמה פי"ז סי"א, וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ח קניבסקי על חולה בר"ה 

 שליט"א.

 ברכות דף נה. ותוס' ר"ה דף טז: ד"ה עיון. ט

 כדאיתא בתיקוני זוהר תיקון ו'[. י



 

 מהעמ'  -אספקלריא 

 

ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

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

 תלמידו כבנו או כגופו

 (לא, כטוגו' ) ַכי ָיַדְעַתי ַאֲחֵרי מֹוַתי ַכי ַהְשֵחת ַתְשַחתון

והרי כל ימי יהושע לא השחיתו, שנאמר )יהושע כד, לא( "א[ מקשה רש"י: 

מכאן שתלמידו של אדם "והוא מתרץ: , '?"ויעבדו בני ישראל את ה' כל ימי יהושע'

". ומבואר שיהושע חי נראה למשה כאלו הוא חי חביב עליו כגופו, שכל זמן

 ."גופו"שלתלמידו של אדם יש בחינה של 

 "התלמידים קרוים בנים" -"תלמידיו של אדם חביב כגופו" 

אלו התלמידים. מצינו בכל מקום  '.ושננתם לבניך"'והנה למעלה )ו, ז( כתב רש"י: 

 וא כגופו או כבנו?וכו', וצריך להבין, האם תלמיד ה "שהתלמידים קרוים בנים

לפני קרוב לארבעים שנה שמעתי מרבי בן ציון סובל שליט"א לשאול: שש מאות 

אלף יצאו ממצרים, ומדוע בחר משה רבינו דוקא ביהושע להיות תלמידו? והוא 

וביה, לא משה בחר ביהושע, אלא יהושע בחר במשה רבינו לרבו. על -השיב מיניה

"משרת משה )שמות לג, יא(, והאהל"  "נער לא ימיש מתוךידי שיהושע היה 

(, העמיד עצמו כתלמיד של משה רבינו, ועל ידי זה זכה במדבר יא, כח) מבחוריו"

 שמשה רבינו היה לרבו והוא לתלמיד.

באופן זה יתכן בישיבה בה לומדים מאות בחורים, אך לראש הישיבה רק 

כל אחד מהם תלמידים בודדים. אמנם הוא מלמד את כולם, ומחובתו להתייחס ל

כבן, אך מעטים מהם יעמידו את עצמם כתלמידים במלוא מובן המלה. רק אותם 

יחידים שמעמידים עצמם כתלמידים הם חביבים על הרב כגופו. וזה מדוייק מאוד: 

חביב עליו  -לשון יחיד  - "תלמידו, אבל רק קרוים בנים" -לשון רבים  - "תלמידיו

 כגופו"!
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 למשה כאילו הוא חי" "כל זמן שיהושע חי נראה

שכל זמן שיהושע חי נראה למשה כאלו הוא "ב[ הערה נוספת: כיצד ניתן לומר 

)במדבר כז, כ(, ודרשו חז"ל )ב"ב ע"ה ע"א(:  "ונתתה מהודך עליו""? הרי כתוב חי

זקנים שבאותו הדור אמרו: פני משה כפני חמה, פני "והוסיפו: , "ולא כל הודך"

משה רבינו הרי  ."לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה יהושע כפני לבנה, אוי לה

יודע שהוא לא נתן את כל הודו על יהושע. פני יהושע הרי אינן כפני משה. פני 

יהושע כפני לבנה ואילו פני משה כפני חמה. כיצד אם כן היה נראה למשה שכל 

 זמן שיהושע חי כאילו הוא חי? הרי יהושע איננו כמשה?

)ברכות כ"ד ע"א(. אין פירוש הדברים "אשתו כגופו"  אולי אפשר לבאר כך:

בהכרח שאשתו והוא הם שני חלקים שוים, אלא שבעל ואשה מהווים יחד יחידה 

 וזה בלא זה אי אפשר. הבעל והאשה יוצרים מציאות וגוף אחד. -אחת שלימה 

. אין פירוש הדברים בהכרח שהתלמיד והרב הם שני "תלמידו... כגופו"כך גם 

וזה בלא זה אי  -שוים, אלא שהרב והתלמיד מהווים יחידה אחת שלימה חלקים 

מציאות של רב ותלמיד. הרב  -אפשר. הרב והתלמיד יוצרים מציאות חדשה 

לבנה, על מנת שהוא יהיה רב, בה  -החמה, זקוק לתלמיד מקבל  -שהוא האור 

 במדה שהתלמיד זקוק לרב על מנת להיות תלמיד, ויחד הם יוצרים מציאות

 חדשה, מציאות של רב ותלמיד.

נמצא שגם אם התלמיד איננו עומד במדרגת הרב, הוא יחידה אחת עמו. כאשר 

הרב מסתלק, חלק מאותה יחידה ממשיכה להתקיים בדמות התלמיד. אשר על כן 

 ."כל זמן שיהושע חי נראה למשה כאלו הוא חי"

 goldm@enativ.com לתגובות:

mailto:goldm@enativ.com
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מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס 'כתבנו 

לחיים' על דרשת הגר"ח מוולוז'ין לסליחות )קרית 

 ספר(

 סנהדרין נח. נח: בפרש"י דבקות רק בהנאה

 שמתוך" "דמתוך שאין נהנה אינו נדבקא[ רש"י בסוגיין )סנהדרין נח. ונח:( פי' "

 ".שאינה נהנית בדבר אינה נדבקת עמו

יצא לי לדבר בכמה הזדמנויות על הרה"ג ר' גרשון איידלשטיין שליט"א מראשי 

ישיבת פוניבז שהתבטא שעיקר הבעיא עם הנוער היום אינו הטכנולוגיה אלא זה 

. וכן גם התבטא ראש ישיבת מיר ירושלים הגאון ר' נתן צבי שלא נהנים מהלימוד

. נשתדל להבין את דבריהם לאור דברי חז"ל וע"פ יסודות ששמעתי פינקל זצוק"ל

 ממו"ר זצוק"ל.

, ומרמז לכל יאב[ איתא במשנה )ספר יצירה ב ד( כתוב "אין טוב למעלה מ'ענג'

דן עהר יוצא מנדרכי השפע שיורדים מלמעלה המרומזים בפסוק )בראשית ב י( "ו

 ן ר"ת ענ"ג[.גלהשקות את ה

ובר ומקושר בתכלית הדיבוק עם ב' דברים הסותרים זה אדם לא יכול להיות מח

או לדברים טובים  יג. לכל אדם יש כח ה'דעת' שאיתו הוא יכול להתחבריבאת זה

                                                
 ומקומו במידת ה'כתר' בין מידותיו יתברך כמבואר בספרי ערכי הכינויים. יא
 זה. ז"ל מו"ר זצוק"ל בענין  יב

אמנם עומק ענין כח זה, נקרא דביקות, והוא סגולת הדעת לעלות לקומת התענוג בספר בסוד ישרים מקץ תשמ"ח: 

שבנפש. ויובן עד"ז, דיעויין בסנהדרין נ"ח: בן נח שבא על אשתו ללא כדרכה חייב מיתה, כי חסר בזה היתר דודבק 

ינן דרק כח התענוג יש בה סגולת הדביקות. ופירוש ענין באשתו. ופירש"י כיון דהיא לא נהנית אין כאן דביקות. חז

דביקות הוא שהוא משתקע תוך ענין זה עד שהבדלו ממנו הוא כקורע אותו מתוך הענין, לא שהוא נמצא בו בדרך 

ארעי. ובשבת אמרו בתדב"א דיעשה כולו תורה. כי בעת השביתה ממלאכת חול של הדעת אז היא עולה לצורה 

כח הדביקות שבה. ומהותה של תורה הוא מ"ש במשלי ואהיה שעשועים יום יום, שהיא מהות  הפנימית שלה והוא

התענוג דלעילא. ושבת היא הזמן שעליו כתיב אז תתענג על ה' וכו'. והאהבה היא המדבק האדם לבוראו, דאהבה 

נהדרין נ"ח: ברש"י(, מחברת. ושיא החיבור דהאהבה הוא כשהיא בתענוגים, כי יש להנאה סגולת הדביקות. )עיין ס

 וכאן במהלך אהבה זו כתיב )תהלים צ"ז( אוהבי ה' שנאו רע, ונעשה כאן עקירת הרע.

הפאר הוא המיזוג הנ"ל דאהבה ויראה. ו"ענג קרא ליום השבת" הוא עצם בספר בסוד ישרים שקלים תשנ"ג: 

שמת ש"די תבינם, דשם, אילו ידעתיו הדביקות )עיין היטב רש"י סנהדרין דף נח: על ודבק(, והוא בקומת השכל, והנ

הייתיו, דהוא עצמת הדביקות, להתכלל ולהתבטל לגמרי תוך האמת המחלטת, והוא שיא חיי הפנימיות באוירת 

 שבת קדש. 
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או חלילה הפוך. דרכי היצר בנויים על הצעת פיתוי לתענוגים, ומההנאות 

. ובתחבולות תעשה מלחמה ידהמותרות הוא מושך את האדם להנאות האסורות

כדי לעמוד נגד הפיתויים יש רק עצה אחת והיא תענוגי התורה  )משלי כ יח(,

 בראת תורה תבלין )קידושין ל: ב"ב טז.([.

מזימה הוא סוד הדעת  ,מזימה תשמר עליךוכן כתב הגר"א )משלי ב יא( וז"ל "

והיינו מחשבות התורה ישמרו עליך )פירוש כי מזימה הוא עצת חטאין והן הרהורי 

וא"א לפנות את לבו מהרהורי עבירה רק על ידי נעימות  עבירות של זימה כידוע

וזהו שהדעת ומחשבות  טזכמ"ש אילת אהבים ויעלת חן טוומתיקת ידיעת התורה

התורה ישמור עליך מזימה שהן ג"כ מחשבות שבפנים(. תבונה תנצרכה מחוץ כי 

תבונה מתפשט יותר מבחוץ כידוע ולכן אמר תנצרכה מבחוץ מעבירות מעשיות 

..." עכ"ל. יך שמירה יתירה כי כבר היה מחשבה ולא פינה א"ע ובא לעשותולזה צר

כשמושכים אם היצר הרע לבית המדרש )סוכה נב:( הוא כדי להראות לו שאין לו 

 מה להציע לנו.

                                                                                                                                                                         
ויובן בבהירות עפי"ד רש"י סנהדרין דף נח: דאמרו שם ב"נ שבא על אשתו שלא בספר בסוד ישרים בראשית תשנ"ו: 

ק באשתו. ופירש"י דכיון דאינה נהנית אי"ז ודבק יעו"ש. מבואר כאן יסוד גדול דתענוג הוא כדרכה נהרג דכתיב ודב

מציאות הדביקות. ודיבוק אל ענין מסוים היא השרשה בו, כי צריך קריעה ביניהם כדי להפרידם מעתה. וכאן הוא 

יתר ממסגרת החול סוד תענוג שבת, דביקות אל מהות השבת. והוא ההשרשה לתוך השבת. כאן יצא רשות הה

ונכנס בכלל תענוג ודביקות בעצם קדושת השבת. והוא היציבות שלו. תענוג ממהות קדושת השבת הוא ההשרשה 

 בקדושה. 

בספר עיני ישראל ח"ב הנהגת האדם כפי שיעור דבקותו בתורה אות ד ע' שלט: מתי הוא הזמן הנפלא הזה, 

כאשר יורד הלומד לעומקא דשמעתתא, ומתחיל להרגיש  שמתקשר האדם עם הלימוד, ומרגישה כחלק ממציאותו?

, עריבות זו מקשרת ומדביקה את האדם עם הדברי תורה, ונעשים חלק מהמבנה שלו, והדבר נעימות הלימודאת 

מפורש ברש"י סנהדרין נ"ח ב' אר"א בן נח שבא על אשתו שלא כדרכה חייב, שנאמר ודבק באשתו ולא שלא 

נה נהנית אינה נדבקת עמו לדינא מסיק הש"ס דפטור ואכ"מ[, ומפורש דהדיבוק נעשה כדרכה, ופירש"י שמתוך שאי

 ע"י עריבות והנאה, וע"כ כשזוכה האדם אחר העמל והיגיעה להתענג על הד"ת, נדבק באורייתא ונעשים חד.

ביאור ת ט:( ועוד מובא בשמו של רבינו זצוק"ל )בהגהות לנפש החיים הנדפסים בספר ובחרת בחיים לשער ב פ"א או

ענין התענוג עיין סנהדרין דף נ"ח ע"ב בן נח שבא על אשת תבירו שלא כדרכה פטור מ"ט באשתו ולא באשת תבירו 

תענוג הוא דודבק ולא שלא כדרכה ופירש רש"י אין כאן דבק שמתוך שאינה נהנית בדבר אינה נדבקת עמו ומבואר 

ותענוג בעמידתו בתפלה הוא הביטוי  ,ינו לבין קונוב חציצהותפלה שעומד בד"א של שכינה הוא מצב שאין  ,דביקות

 ".לזה
 ידוע ש'דעת' מלשון 'חיבור'. יג

דאמרינן במדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא וכמובן מדברי התוס' )כתובות קד.( וז"ל " יד

 ".יכנסו מעדנים לתוך גופו
ואז  ומתענג בלימודויקר מצות לימוד התורה להיות שש ושמח ואדרבא כי זה היא עכתב באגלי טל )בהקדמה( " טו

ועיין פירש"י סנהדרין נ"ח ד"ה דברי תורה נבלעין בדמו ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתודה 

 [".ודבק
גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו " כא( איסורי ביאה כבוז"ל הרמב"ם ) טז

ה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה בחכמ

 ."ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד
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וכמו מספר השעות שבין ראש  יז069ג[ מעניין שבגמט' של 'בית המדרש' הוא 

. ימי חודש אלול הם ימי יטמקוה וכן מספר לוגין במ' סאה של יחחודש אלול ליו"כ

, כביתברך, ע"י תורתו הקדושה שהם לו לשעשועים כא, ואם נחבר ל'המצאו'כ'רצון'

(, ונצא מימי הדין טור או"ח סי' תקפאבודאי שנזכה לאותה הנס שהובטחנו )

 .כגוהרחמים הטהרה מכל חטאינו

 haravyew@gmail.comלתגובות ולקבל מד"ת של הגרי"א וינטרוב זצוק"ל: 

                                                
 ע' ספר מגיד תעלומה )ברכות טז.( שכ"כ. יז

 ע"ע בספר רגל ישרה שפירא[ מדינוב )מערכת מ' אות פב' ע' מקוה(.
ן אופן קנג( "איתא בספר גלי רזיא שלשה טיפין דאיזדריקו במוחא עילאה, איתא בספר מגלה עמוקות )פר' ואתחנ יח

שכתב בזוהר בראשית )ח"א[ עמוד קנה זוהר ח"א[ ובתיקונים תיקון ס"ו דף ק"ח תיקו"ז סט ק"ט ע"ב[( דחב ביה 

, אדם קדמאה, והוא רזא דמתניתא )פסחים דף מ"ח ע"ב[( שלשה נשים אחת אופה ואחת מערכת ואחת מקטפת

הם סוד מהרי שלש סאים סולת )בראשית יח ו[(, יצחק הוא סוד אופה, אברהם מערכת, שרה היא סוד מקטפת 

והיא ברזא דבינה, שלשתן הם סוד תתק"ס לוגין שבמקוה, שכן אברהם יצחק שרה עולה לחשבון תתק"ס. ולדעתי 

לתקן ג' טיפין אילו של  תתק"ס שעות במ' יום יש בהםמזה הטעם הוצרך משה להיות מ' יום עם ה' )שמות כד יח(, 

אדם הראשון שחטא בו, וז"ש עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם )תילים ס"ח תהלים סו יט[(, שהוצרך 

משה לתקן מה שקלקל אדם. ועל זה אמר בעת ההיא, שרצה משה לתקן באותו עת מה שקלקל אדם הראשון, כתיב 

תפילתו מאחר שהחלות להראות לי תקוני דתלת טיפין, את גדלך זה  ההוא בו' שקאי על אדם הראשון, וסידר

אברהם שהוא סוד אחת מערכת, ואת ידך החזקה סוד אחת אופה, לכן אמר יצחק מי אפוא )בראשית כז לג[(, אשר 

כמנין מי אל כנגד שרה, שהוא סוד בינה נקראת אשר מי. גם מ"י נוטריקון מ' יום, שבמ' יום יש תתק"ס שעות 

 "."ס לוגין שבמקוהתתק
. וע' טור ב"י ודרישה )יו"ד סיק ק סע' ב(. ע"י עבודת 069ידוע דעת הירושלמי )תרומות י ה( ש'בריה' בטל ב יט

 ההתחברות לשורש הענג והרצון כל בריה ובריה מישראל מתבטל לכלל ההטבה בבריאה ויצא זכאי.
 שורש ה'רצון' הוא בשורש ה'ענג' וכידוע. כ

 יח.(. ע' בגמרא )ר"ה כא
 ע' משלי )ח יג( ומדרש )בראשית א א(. כב

 וכמקוה הנ"ל, ובפרט ש'וידוי' נמשל ל'טבילה' בגמרא )תענית טז.(. כג



 

 נעמ'  -אספקלריא 

 

/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  מהלכות השבת

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 איסור חטיבת עצים בשבת

 )כט, י( ֵמֹחֵטב ֵעֶציךָ 

החוטב עצים בשבת מהמחובר, חייב משום קוצר, שכל המנתק חיות של דבר 

 הצומח מן האדמה לצורך השימוש בדבר הנקצר, חייב משום אב מלאכת הקוצר.

שקצר את העצים יכול להמשיך ולחתוך את העצים עוד אמנם יש לדון באם אחר 

לגדלים שונים, שמצד מלאכת קוצר לא שייך לחייבו, משום שהמלאכה היא רק 

בניתוק דבר מהקרקע, אך עדיין יש לדון בזה מצד ג' מלאכות אחרות, א', קורע, ב', 

 מחתך, ג', טוחן.

 באם יש בזה משום קורע

חותך או קורע דבר שהוא יחידה אחת, מלאכת קורע נאמרה בכל מקרה שהאדם 

וכגון הקורע יריעת בד לשניים חייב משום קורע ובתנאי שמעשה הקריעה היא 

תיקון, וכגון שקורע על מנת לתפור, שאם הקריעה מקלקלת את הבגד, פטור אבל 

אסור מדרבנן[, וא"כ לכאורה היה מקום לומר שיהיה איסור בחיתוך עצים מצד 

 את העץ לשניים.איסור קורע, שקורע 

אך בשבלי הלקט בסי' פ"ז כתב שאין איסור קורע בפסיקת דבר תלוש, וכוונתו, 

שחיתוך עצים וחוטים אין בהם משום קורע, והובאו דבריו בב"י בסוף סי' שי"ז, וגם 

בשו"ע בסי' שי"ד סעיף ט' פסק שאין איסור לקרוע קשרי בשר שעל שפוד שהיו 

חוטים[, ובמג"א שם ס"ק י"ד כתב שזה מצד  קושרים את הבשר סביב השפוד עם

 ההיתר של פסיקת תלוש.

ובביאור ההיתר כתב הביה"ל בסי' שי"ד סעיף ח' בד"ה חותלות, שאין איסור 

קורע אלא בדבר ששייך בו קורע על מנת לתפור, אך דבר שלא שייך בו כלל 

ם תפירה, הרי שהוא מופקע לגמרי מהמלאכה, שמצד צורת המלאכה צריך שהמקו



 

 נאעמ'  -אספקלריא 

 

מצד עצמו יהיה מוכשר לתפירה, אך אם לא שייך בו תפירה לא שייך בו גם 

 קריעה.

 באם יש בזה משום מחתך

מלאכת מחתך נאמרה בכל מקרה שהאדם חותך דבר באופן שמקפיד על מידה 

מסוימת וקבועה, ומלאכה זו נאמרה בכל סוגי החומרים, בבד, בעץ ובאבן, שבכל 

 מסוים בדווקא, יש בזה משום מחתך.מקרה שכוונתו לחתוך דבר באורך 

וממילא לגבי חוטב עצים, אם מקפיד לחתוך באורך מסוים דווקא יש בזה משום 

מלאכת מחתך, ואין צריך שהחיתוך יהיה מדויק בדיוק גמור, שמצאנו בגמ' בביצה 

דף לג: שהקוטם עץ לעשותו קיסם חייב, וברמב"ם בפי"א משבת ה"ז כתב שהחיוב 

מרות שאין שם אורך מדויק בדווקא, אלא עצם זה שמקפיד הוא מצד מחתך, ול

 שהדבר יהיה במידה מסוימת זה כבר סיבה להחשיבו כמקפיד על המידה וחייב.

אך במקרה שחותך חתיכות בעלמא, למרות שיש לו כוונה לחתוך מזה חתיכות 

קטנות יותר שלא יהיה חתיכה אחת גדולה, זה לא נחשב כמקפיד על המידה, 

גמ' בביצה שם שלר' יהודה היה עץ בשמים ושבר אותו לחתיכות בכדי וכמבואר ב

לחלק לתלמידיו, ולמרות שרצה לעשות מחתיכה אחת כמה חתיכות קטנות, בכ"א 

 אין בזה משום מחתך.

 האם יש בזה משום טוחן

עיקר מלאכת הטוחן היא לקיחת חיטים ולטחנם לקמח, אלא שבגמ' בשבת דף 

לחתיכות קטנות נחשב כטוחן ונחלקו הראשונים עד: מבואר שגם כשמחתך ירק 

באם זה דווקא בירק שאינו ראוי לאכילה או גם בירק הראוי לאכילה[, ולפ"ז גם 

 המחתך עצים לחתיכות קטנות חייב משום טוחן.

ובשיעור גודל חתיכות קטנות, הב"י בסי' שכ"א סי"ב הביא בזה ג' גדלים, גדול 

אסור בכל אופן, וגודל אמצעי שמותר רק ממש שמותר בכל אופן, וקטן מאוד ש

כשעושה כן לצורך שימוש לאלתר, ובמשנ"ב הביאו, אך בביה"ל שם הביא 

 מהיראים שכתב שלא נודע לנו מה גדר השיעור.
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 עובדין דחול

וכ"ז ביחס למלאכות דאורייתא, אך במשנ"ב בסי' שי"ד ס"ק מ"א, כתב שבכל 

לחתיכות קטנות ואינו מקפיד על אופן אסור לחתוך עצים אפילו כשאינו חותך 

 המידה, ומצד עובדין דחול.
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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

 רחמנא ליבא בעי

 )ל, יד( ַכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבַפיָך וַבְלָבְבָך ַלֲעֹשתוֹ 

שקיום התורה והמצוות אינם בשמים  ,יש להבין מה כוונת התורה במה שאומרת

ולא מעבר לים אלא הדבר קרוב בפיך ובלבבך, כיצד הדבר נעשה קל בגלל שתלוי 

הרי כל הנידון שיש לאדם יצר של תשוקות ותאוות שמונעות ממנו  ,בפיו ובלבבו

סוף סוף הדבר מאוד  ,בר ליםובמה איפה הנחמה שאינם בשמים ומע ,את קיומם

 קשה?

וכי יעלה על דעת  ",לא בשמים ולא מעבר לים"מהו הנמשל והמכוון  ,ועוד

ואם כן נראה שזה אך  ,שהתורה תצווה את האדם דבר שאין ביכולתו לעשות

 למותר להמשיל בלשון זו?

כי קרוב אליך הדבר  ,רבי יצחק אמר מהכא)עירובין נד, א( " דברי חז"לבנקדים 

 ".בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו -ד בפיך ובלבבך לעשתו. אימתי קרוב אליך מא

ר"ל בזמן שערוכה  ,א, אימתי קרוב כו' בזמן שבפיך ובלבבך וגו'"המהרשומבאר 

ואם לאו הרי תשכח  ,בפיך הרי הדבר קרוב אליך להיות שמור בלבבך לעשותו

 .מלבבך ולא תבא לידי עשיה

לא מי שלומד את התורה רק  ,נראה דר"ל (,זהערה ט)באר התורה תמימה מעוד ו

 ,לתכלית ידיעתה אבל לא כדי לקיימה, כי באופן כזה שאינו מקיים המצות בפועל

 .וממילא אינם קרובים לו ,אין הענינים נקלטים ברעיון היטב

שרק הלומד להלכה על מנת לעשות ולא ללמוד לשם  ה,כוונה הםדברילפי ו

 ידיעת התורה בלבד.
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 בא בטרוניא על בריותיו אין הקב"ה

לא בשמים "כי הקב"ה אומר לכל אדם ואדם  ,עוד נראה לענ"ד ליישב העניין

שלא יטעה האדם שרק מי שהוא רוחני ושמיימי ומנותק מחיי  ,המכוון בזה", והיא

המכוון בזה שלא רק מי  ",ולא מעבר לים היא"עוה"ז נחשב עושה רצון השי"ת, 

כי קרוב הדבר "יים את התורה והמצוות, אלא שגולה ונודד ומתייסר הוא שמק

אלא כל אחד ואחד  ,, המכוון שהקב"ה אינו בא בטרוניא על בריותיו"בפיך ובלבבך

 .לפי יכולותיו לפי פיו ולבבו האישי ולא לפי דרגות של אחרים

. וכמש"כ מתי הדבר קרוב אליך בתנאי שיהיו פיו וליבו שוים ,ובאו חז"ל לבאר

, שתסכים במחשבתך ותגמור בלבך ותתודה בפיך. "ובלבבךבפיך "רבינו בחיי 

 דהיינו שפיו וליבו יהיו שוים ולא אחד בפה ואחד בלב.

הדבר קרוב כאשר יעשה  ,שהתורה מדברת לכל אדם לפי יכולתיו וכישוריו ,נמצא

כי  ,ובזה עושה רצון השי"ת ,כי הבא להיטהר מסייעין בידו ,את אשר ביכולתו

 הרון ובלבד שפיו וליבו שוים.שמואל בדורו כמשה וא

א(  ,זהו שאמרו )שבת קד ",ומל ה' אלהיך את לבבך)ל, ו( עה"פ "וכ"כ הרמב"ן 

, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך. "הבא לטהר מסייעין אותו"

שלעתיד לבא כאשר יעלה לשמים  ,וכבר ידועה ומפורסמת אימרתו של הרב זושא

 ,ון בר יוחאיעולא רבי שמ ,למה לא נהיה כמשה רבנו ,אינו מפחד שישאלו אותו

למה זושא  ,אלא הוא מפחד שישאלו אותו ,ולא כמו הרמב"ם ולא כמרן הבית יוסף

היות והקב"ה אינו בא , כמו שצריך להיות לפי היכולות של זושא ,לא נהיית זושא

ובפרט בדורנו דור המדיה  ,בטרוניא ולא בתביעה לאדם מעבר ליכולתו

ונמשך אחרי  ,שיש בהן פיתוי ובקלות יכול להיחשף לכל הזוהמה ,ולוגיהוהטכנ

וממילא כל מעשה טוב  ,יצרו ברור שאין תביעה על האדם כמו בדורות שעברו

 בימינו דרגתו גבוה עשרת מונים מהעבר ושכרו גדול מאוד.
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 אלול ימי

נו כאשר נרמז הדבר בפרשת ,ימי חודש אלול חודש הסליחות והרחמיםבובפרט 

כמ"ש המפרשים בפסוק א'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעך. ר"ת אלול. שלב כל אדם 

ברור שכל אחד יש לו שעת  ,הומה ומתרגש מחמת ימי הדין הממשמשים ובאים

שמנסה  ,כושר להשתדל לפי היכולות שלו ולא ינסה ליפול בידי רשת היצר

וגל לעמוד עד שהוא מבין שאינו מס, להחדיר בלב האדם מחשבו גדולות ונעלות

אלא צריך להשתדל ולו בקבלה ומנהג קטן לשפר את  ,בקבלות כאלה ונופל לגמרי

 מעשיו וכך יהיה הולך ומוסיף.

 השכל מוסר

 ,כי קרוב הדבר בפיך ובלבבך לעשותו ,שהתורה מלמדת אותנונמצינו למידם, 

ולא מעבר  .מאחר ואין תביעה מהאדם להידמות למלאך או צדיקי הדור כמו שמים

וכל אחד נתבע רק לפי , אינו צריך להתייסר מעל יכולתו כי דרכיה דרכי נועם ,הים

וכך  ,יכולתו להשתדל לחזור בתשובה בתנאי שיהיה בלב שלם ופיו וליבו שוים

באופן שיזדהה ליבו עם דבריו ותהיה  ,תהיה תפילתו עם מחשבה מה מוציא בפיו

שיתקבלו ברחמים וברצון  ובזה יכול לזכות ,תפילתו מעומק הלב לפני בורא עולם

 .תפילותיו



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

 Rav Mordechaiמהדורה אנגלית /  -מעדני מלך 

Malka 

“Hashem Wants the Heart” 
Questions 
1 – Our parasha teaches us (30:11-14) that the fulfillment of Torah and mitzvot is not in Heaven, nor across the 

sea. Rather, it is close to us; in our mouths and in our hearts. What does this mean? How is observing the Torah 
made easier since it is depends on man’s mouth and heart? It appears that the Torah is telling man that even though 
he has a yetzer hara which lures him to follow his desires, which run contrary to the Torah, nevertheless, since the 
Torah is not in Heaven, nor across the sea, it will be easier. How does this make it easier – it still seems very hard! 

2 – Furthermore, what exactly are we to make of this parable “not in the Heaven, nor across the sea?” Would 
anyone even think that the Torah would command an individual to do something which is impossible for him to do? 
It would seem, then, that this parable is extraneous! 

                                  The Nation’s Prayers 
We will begin by stating that sadly, when most people pray in present times, they lack concentration. Man’s mind 

is focused on what is going on around him, and he barely knows what he is saying, all the more so, to actually have 
kavanna. This is especially true in our times, the generation of technology and media, where man is relentlessly 
pursued everywhere he goes and is totally enslaved to the little black box which rings every second. Those on a 
higher level will turn off the volume, but his phone still vibrates. Once it vibrates, he must immediately look at see 
what he was sent. Much to my sorrow, I have even seen individuals who were unable to refrain themselves even 
while in middle of Shemona Esrei, as if it were a life threatening issue. We will not even mention Kriat Shema, Birkat 
Hamazon, the rest of the tefilah, or a shiur. *Incidentally, a good piece of advice is not to carry one’s phone during 
tefila, so at least during prayer no one will be able to call him. This is the way it used to be in the past, before the 
phones became cellular, and man had peace of mind during prayer. This excludes life-threatening situations, such as 
if one’s wife is imminently expecting, for example.+ While his body might be here, his head is in the sky. Therefore, 
the Torah is teaching us that there is no value to his deeds as long as his heart is removed from them. This is 
because, “Rachmana liba bayei, Hashem wants the heart,” as we will soon explain. 

                 Explanation of the Maharsha and the Torah Temima 
We will begin by quoting the words of our Sages (Eiruvin 54a), who expound upon the pasuk in our parasha, “For 

the thing [- the Torah+ is very close to you; it is in your mouth and heart to do it.” On this they teach, “When is it 
close to you? When it is in your mouth and heart to do it.” These words require explanation. The Maharsha explains 
this to mean that when the words of the Torah are able to be spoken in a clear and organized fashion, then it will be 
guarded in your heart, and you will carry it out. However, if this is not the case, it will be forgotten and will not be 
carried out. The Torah Temima (Devarim 30, he’ara 16) offers an additional explanation, namely, that the pasuk is 
excluding one who learns Torah to know it but not to fulfill it. Someone who learns in such a manner does not merit 
having the topics properly ingrained in his mind. They are therefore not “close to him.” According to his explanation, 
our Sages are referring only to one who learns to fulfill the halacha, but not someone who learns only to amass 
Torah knowledge. 

   Hashem Does Not Level Unfair Claims Upon His Creations 
I believe we can also explain this as follows: When Hashem tells each and every individual that the Torah is not in 

Heaven, He wishes to teach us that one should not err in thinking that only someone who is entirely spiritual, 
removed from the mundane world, and “in the Heavens,” as it were, could fulfill the Torah and mitzvot. Rather, the 
Torah tells us that the matter is in our mouths and hearts. This means that Hashem does not demand more from an 
individual than he is capable of. Rather, each individual is measured according to his own abilities, his own “mouth 
and heart,” and not according to the capabilities of anyone else. Our Sages are adding that the Torah is close to us 
when our mouths reflect what is in our hearts. See the Rabbeinu Bachaya (Nitzavim 30:14) who explains this to 
mean that we must agree to something in our minds, make a firm decision in our hearts, and then confess with our 
hearts. In other words, he cannot be the type of person who thinks one way but says another – he must be 
consistent through and through *Also see the Ramban’s commentary on the parasha 30:6+. Well known is the  
famous statement of Rebbe Zusha, that when he leaves the world, he is not afraid that he will be asked in Heaven 
whey he was not like Moshe Rabbeinu or R’ Shimon bar Yochai. Nor will he be held accountable for not becoming 
the Rambam or Maran the Beit Yosef. Rather, he is afraid that he will be asked why Zusha was not the Zusha that he 
could have been. Hashem does not demand from man more than he is capable of, and He levels no unfair claims. 
This is especially true in our generation, the generation of technology and media, when yielding to the lure 
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presented by a given device could gain man access to every impurity and make him stumble to his yetzer hara. It is 
clear that man will not be compared to the levels of the previous generations, and every good deed in our times is 
worth ten times as much as it was in the past, and his reward will be very great. 

                    The Days of Elul 
This is especially true during the month of Elul, a month whose name is hinted to in the roshei teivot of the words 

from our parasha, “Es le’vavcha ve’es le’vav zarecha * בב זרעךלאת ובבך לת א ], Your heart and the heart of your 

descendants.” This is a time when everyone’s hearts are filled with emotion over the Days of Judgment which are 
soon to arrive. Certainly, at this time, every person has the opportunity to exert effort to the best of his ability. He 
should not fall into the trap of his yetzer hara, who causes man to try and accept things upon himself which are far 
beyond his capabilities. Once having done so, man suddenly realizes that he is not capable of doing that which he 
accepted upon himself, and he despairs entirely. Rather, he must accept a small thing upon himself to improve his 
deeds. Once having done so, he can gradually build upon what he accomplished. The aforementioned roshei teivot is 
mentioned by the Baal Haturim in our parasha. He then writes, “Therefore, we are accustomed to rise early and pray 
Selichot from Elul and onwards.” He also mentions that there is an allusion to Elul in the prayer Le’david Hashem uri 
ve’ishi, which, from the beginning of Elul, we begin to recite at the end of our prayers. The pasuk there states, Lulei 

he’emanti lirot be’tuv Hashem. Luli [לולא] has the same letters as Elul [אלול]. See there further for his explanation 

of the allusion. 
    Praying Like a Foolish Villager 
However, many individuals race through their prayers, without even realizing what they are saying. The ba’alei 

Mussar have compared this to a villager who married a girl from the big city. The shadchan explained to the villager 
that in the city, everything was conducted with manners and politeness. “For example, in the morning we say, ‘Good 
morning,’ and at night we say, ‘Good night.’ When we eat, we say that we hope they enjoy their meal, and when we 
meet someone during the day, we say, ‘Shalom aleichem, how are you feeling?’ When someone is not feeling well, 
we extend him our wishes that he recovers soon. When he sneezes, we say, ‘Bless you,’ and the like.” The villager 
listened to what the shadchan said, but there were simply too many things for him to remember. Therefore, when 
he arrived in the city and met his in-laws, he immediately began to speak foolishly. He started saying all the various 
expressions he had learned, at one time, “Good morning. Good night. Bless you. Wishing you a speedy recovery…” 
His wife’s parents did not know whether to laugh or cry – what a foolish chatan their daughter had been matched up 

with. The explanation of the parable is as follows: When we pray, we quickly recite the viduy as well as Avinu 

Malkeinu. We say them speedily, just like the villager, without understanding what we are saying. We do not take care 
that our prayers should be recited like the supplications that they truly are. There is no doubt that prayers such as these 

are not accepted. All the more so, does this apply to the Ten Days of Repentance. Well known is the teaching of the 

Arizal that Hashem granted us seven days between Rosh Hashanah and Yom Kippur to correct all the days of the 
previous year. With each prayer he recites, he rectifies the prayers that he prayed on that day of the week, throughout 

the entire year. Similarly, each day he should contemplate the sins that he stumbled with and make efforts to rectify 

them. But it is clear that only if he actually intends to rectify his deeds will it be considered as if he actually rectified 

them. 

                     A Special Aspect of Sounding the Shofar 

Let us ask a number of questions regarding blowing the Shofar: 1) We must understand the special aspect of the 
Shofar, that it is able to confuse the Satan and to make Hashem rise, as it were, from the Throne of Strict Judgment 
to that of Mercy. How does blowing the Shofar accomplish this? 2) Furthermore, the Navi states, “Does a Shofar 
sound in the city and the nation not tremble?” Why should we tremble when hearing the Shofar? Shouldn’t we 
rejoice? 

The answer is that it is not the actual sounding of the Shofar which is the main aspect; rather, it is the effect that it 
has on the individual. This is the intention of the Navi, namely, that hearing the Shofar blast is meant to stir us to 
self-introspection. It must move man to contemplate his deeds in preparation for the Day of Judgment. The Shofar 
arouses man’s heart to teshuva and makes him tremble from the word of Hashem; then his mouth and heart no 
longer contradict each other – this is the special power of the Shofar. This is what makes Hashem rise, as it were, 
from the Throne of Strict Judgment to that of Mercy. I saw in the Drashot of the Ben Ish Chai that this idea of the 
mouth and heart being in unison is alluded to in the Shofar. He writes that the word Shofar has the numerical value 

of 586. When the words peh, mouth and lev, heart are spelled out fully [ בי"ת-למ"ד-ה"י-פ"ה ], they also have the 

numerical value of 586. This teaches us that the main aspect of the Shofar is to improve man’s deeds, so that his 

heart and mouth reflect one another. However, when his mouth speaks one way and his heart feels another way, 

Heaven forbid, then the words of the Navi (Yeshaya 29:13), “Its mouth and lips honor Me; but its heart is distant from 

Me” apply. 
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 A Story About the Mouth and Heart Not Contradicting One Another 

This idea can be illustrated by a story that occurred in the time of the Admor, Rebbe Shalom of Belz zt”l. Amongst 
the chassidim of Belz was a tailor, who initially began his career in righteous fashion. Every day he prayed and recited 

all of the Tehillim. Then he would go to work, and baruch Hashem, was very successful. One day, he had a heated 

argument with one of the prominent gentile officers, and as a result, this gentile stopped buying from him. Since the 

tailor was a total ignoramus, unknowledgeable in Torah, he decided that since Hashem had punished him, by causing 
this gentile to stop patronizing him, he was now going to punish His Creator in return. He therefore stopped saying 

one of the chapters of Tehillim that he normally said. However, shortly thereafter, a different gentile commander 

stopped buying from him. So the tailor stopped saying more Tehillim. He continued to say less and less Tehillim, and 
he eventually lost all of his customers. At that point, he entirely stopped saying Tehillim and praying. He even fell to 

the level where he decided to desecrate the Shabbat. In the meanwhile, his store closed, since he had no more 

customers. He had nothing to do and nothing to eat. That day was Motzei Shabbat, the first night of Selichot. On this 
night, it was the custom of the Rebbe to lead the Selichot. That night, about an hour before the Selichot, he called his 

attendant, Elimelech, and requested him to prepare the wagon for a journey. They began to travel until they reached 

the house of the tailor. They peered into the window from outside and saw the tailor sitting down, looking very sad. 

Suddenly, he rose, opened the closet and pulled out a bottle of whiskey. He brought two cups and poured into both of 
them. He lifted the cups, said, “Le’chaim,” and drank. He refilled the cups and drank once more. He drank both cups, 

and it appeared like the second cup was meant for someone else. He repeated this act several more times. At that 

point, the Rebbe said, “We have seen enough, let us go back to the Beit Midrash.” The attendant did not understand 
what was going on. The tailor was an ignoramus, and he had not come to pray for a long time. Why, then, did the 

Rebbe need to see how he got drunk? 

 They returned to the beit midrash and the Rebbe prepared for Selichot. Suddenly, the tailor appeared, his face 
totally flushed from the whiskey. Then the Rebbe came out of his room and began reciting the Selichot with great 

fervor. Following the Selichot, the attendant approached the tailor and asked him what had happed that day; why had 

the Rebbe had gone to see him? He asked him to explain his actions. The tailor began to tell him his entire story and 

about how he had stopped praying. However, on that particular night, he was struck with a wave of inspiration to 
repent. He decided to mend his ways, and he regretted what he done, acting improperly and getting angry at Hashem. 

He remembered that he had once made peace with another party by drinking a le’chaim together, so he decided to do 

the same with Hashem. He therefore lifted the cups and drank le’chaim. But since Hashem is not a human being who 
drinks, the tailor himself drank the second cup instead. This repeated itself a number of times until he felt that peace 

now reigned, and he, therefore came to Selichot. Elimelech then approached the Rebbe and asked him why he had 

gone to see the drunken tailor. He then told the Rebbe the story that the tailor had related. The Rebbe replied, “You 

should know, that at that time, the entire Heavenly Assembly descended to see how a man sincerely makes peace with 
his Creator and repents.” Once the Rebbe had perceived this with ruach ha’kodesh, how could he not go and see it 

himself? 

                                           Words of Mussar 
We have learned that the Torah is very close to us; it is in our hearts and mouths to fulfill it. Man is not required to 

resemble an angel or the tzaddikei ha’dor – he does not need to ascend to Heaven. He also does not have to cross the 

sea, i.e., by afflicting himself, pushing himself beyond his abilities. Hashem’s ways are those of pleasantness; he is 
demanded only to perform according to his capabilities and do teshuva. However, it is on condition that his mouth and 

heart do not conflict with one another. His prayers must be recited while thinking about what comes out of his mouth. 

He must pray from the depths of his heart, and then he can merit having his prayers accepted with mercy and favor. 

This also applies to the Shofar blowing. For this is the entire message of the Shofar; to internalize the lessons and take 
them to heart. Even if it is a small act, like that of the tailor we mentioned. His was a simple act, but it was performed 

wholeheartedly, according to his level. It was so great that Hashem invited the entire Heavenly Assembly to see it. For 

one who comes to purify himself will be assisted from Heaven. All the more so, when an individual prays 
wholeheartedly and focuses his mind and intentions when he prays, Hashem will certainly hear his prayer. It will be 

accepted with mercy and favor, and he will be written and sealed for a good life and peace. Amen. 

      Shabbat Shalom, 
      Rav Mordechai Malka 
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )ירושלים(

 לפרשת נצבים:

 האם יש לחוש לחילול ה' כאשר נוהג כדין

 ֵמיֶמיָך )כט, י( ֹשֵאב ַעד ֵעֶציךָ  ֵמֹחֵטב

יש לחקור בגדר איסור "חילול השם", דהנה פעמים שהאדם נקלע למצב, שע"פ   

שאנשי העולם שאינם שומרים תו"מ, דיני התורה מעשיו הם כדת וכדין, אלא 

סבורים שמעשה שכזה אינו ראוי ואינו הגון שיעשה. ויל"ד האם חייב האדם לחוש 

לדעתם הנפסדת של אנשי העולם, ולהמנע מלעשות מעשה זה, מחשש ל"חילול 

 לפלוני לו אוי עליו, אומרות הבריות )פו.( "מה יומאהשם", וכדרך שאמרו בגמ' 

או שמא  –דרכיו".  מכוערין וכמה מעשיו, מקולקלין כמה ורא תורה וכו', שלמד

המושג "חילול השם", נאמר רק כאשר נוהג באמת שלא כדין, אך אם מעשיו 

 מדוקדקים ומתקונים בדרך התורה, אין לו לחוש מפני מחשבותיהם של האחרים.

 להתגייר כנענים שבאו מלמד עציך. על הפסוק הנ"ל כתב, "מחטברש"י והנה ב  

( ד' ט' יהושע) בגבעונים האמור וזהו. יהושע בימי גבעונים שבאו כדרך, משה יבימ

מים", עכ"ל. ויעוי' בספר  ושואבי עצים חוטבי משה ונתנם, בערמה המה גם ויעשו

יהושע )פרק ט'( בהערמת הגבעונים שכביכול באו מארץ רחוקה, ומשו"כ יהושע 

גם לאחר שנתגלתה כרת עמהם  ברית ונשאי העדה אף נשבעו להם. ולכך 

' בה העדה נשיאי להם נשבעו כי ישראל, בני הכום תרמיתם של הגבעונים "לא

 ישראל וכו'". אלהי

בגמ' גיטין )מו.( מובאת מחלוקת ר' יהודה ורבנן, האם יש הפרה לנדר שידעו בו   

 בן יהושע רבי רבים, דר' יהודה ס"ל דאין לו הפרה, ורבנן ס"ל דיש לו הפרה, "אמר

העדה  נשיאי להם נשבעו כי ישראל, בני הכום ולא דכתיב, יהודה.' דר ט"מ לוי,

 ולא באנו רחוקה מארץ להו דאמרו כיון כלל, עילוייהו שבועה חלה מי התם ורבנן,
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השם",  קדושת משום קטלינהו, דלא כלל והאי עילוייהו שבועה חיילה לא, באו

 ע"כ.

 דרבי ט"מ ת"ודה וז"ל, "וא)שם ד"ה כיון( דנו לבאר את שיטת ר' יה ובתוס'  

 הכתיב בארץ, הניחום איך יהודה' לר ועוד, הואי. בטעות שבועה ודאי הא יהודה,

 משום כ"וע המצוה, את לבטל נשבע ליה והוה ,'וגו בארצך ישבו לא( כ"ג שמות)

 הפרה, לו דיש איתא דאי יהודה,' ר דקסבר ל,"וי רבנן. כדאמרי הוא, השם חילול

 השם", עכ"ל. חילול בדבר היה לא

הרי לנו שנחלקו בזה. דרבנן סוברים, דגם באופן  שמעיקר הדין אין מחוייבות   

של 'שבועה', שהרי זו היתה שבועה בטעות, ע"י הערמת הגבעונים. מ"מ "לא הכום 

בני ישראל", משום שחששו על "חילול השם", הרי שאיסור זה תקף גם אם 

ודה פליג בגוף יסוד זה, וכפי שביארו אולם מאידך, ר' יה –מתנהגים ע"פ הדין. 

התוס', דס"ל לר' יהודה דאם ע"פ הדין יש לו הפרה, וממילא אין תוקף לאיסור 

 'שבועה', הרי שלא קיים המושג של "חילול השם", שהרי מתנהג כהלכה.

והנה להלכה בענין נדר שננדר בפני רבים, הוכיחו התוס' )גיטין לו. ד"ה אמר   

ה, וכן נפסק בשו"ע )יו"ד סי' רכ"ח סעי' כ"ג(, נמצא א"כ דגדר אמימר( דיש לו הפר

"חילול השם" נקבע ע"פ מחשבתם של הבריות, ויש לאסור את הדבר אפילו שע"פ 

 דיני התורה הוא מותר.

 ואל התורה מן אחת אות שתעקר ויש עוד להאריך בזה, עי' יבמות )עט.( "מוטב 

 )סי' רמ"ד סק"ח(, : ד"ה אלא(, מג"אבפרהסיא". ובתוס' )ב"מ פז שמים שם יתחלל

 שו"ת חת"ס )או"ח סי' ל"א([.

* 

 לפרשת וילך:

 יציאה באמצע קריאת התורה של ליל הושענא רבה

 וְלַמַען ַיְשְמעו ְלַמַען ַבְשָעֶריךָ  ֲאֶשר ְוֵגְרךָ  ְוַהַטף ְוַהָמַשים ָהֲאָנַשים ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל

 ַהֹזאת )לא, יב( ַהתֹוָרה ַדְבֵרי ָכל ֶאת ַלֲעשֹות ְוָשְמרו ֱאֹלֵקיֶכם ה' ֶאת ְוָיְֽראו ַיְלְמדו
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הנה עיקר "מצות הקהל" שבה עוסקת פרשתן, אינה אלא כאשר יש מלך   

בישראל, וביהמ"ק עומד בתפארתו, וכל ישראל שרויים על אדמתם. אולם בזמן 

דאורייתא. אכן הזה שאבדנו את כל אלה, הרי שאי אפשר לקיים את המצוה מ

הרחיב לדון בזה האדר"ת בקונטרס "זכר למקדש", האם יש בזה"ז ענין לקיים עכ"פ 

"זכר למצות הקהל". ובין דבריו כתב עצה לקיים את ה"זכר" ע"י שיקראו את 

המשנה תורה בליל הושענא רבה, וכפי שאכן נוהגים בימינו קהילות רבות וטובות, 

 בעיקר בקהילות החסידיות.

שעברה אירע שלמדתי בליל הושענא רבה בביכ"נ שנוהג במנהג קריאה בשנה   

זו, והנה בעוד שאני מתלבט אם לצאת ללמוד במק"א, כבר הספיקו הקהל להוציא 

את הס"ת, והש"ץ החל לקרוא בתורה. ונסתפקתי, האם אני רשאי לצאת וללמוד 

ורה... במקו"א, או שמא מוטל עלי להמתין עד יגמור הש"ץ את קריאת המשנה ת

 תורה ספר המניח זה יכלו,' ה )ח.(, "ועוזביברכות וזאת לפי מה שדרשו בגמ' ב

 ת"ס ולהניח לצאת ונפסק גם בשו"ע )או"ח סי' קמ"ו סעי' א'(, "אסור .ויוצא"

 שפיר דמי", ע"כ., לגברא גברא בין אבל, פתוח כשהוא

הקריאה של  מ"ה אות ד'( שדן בזה לענין סי' ומצאתי בשו"ת להורות נתן )ח"י  

"פרשת הנשיאים" שנוהגים החסידים לקרוא בחודש ניסן, האם רשאי לצאת 

באמצע הקריאה, לפי שאינה קריאה שמחוייבים בה מדינא, אלא שורשה רק 

אולם למעשה הסיק שם להחמיר  –ממנהג, ושמא על כגון דא לא נאמר הלכה זו. 

ונם נראה, דהאיסור בזה, וזאת ע"פ פשטות הגמ' ברכות והשו"ע הנ"ל, אשר מלש

אינו תלוי כלל ב'קריאה', אלא עוד טרם שהחלו לקרוא ורק הניחו את הס"ת 

 לקריאה, בזה גופא כבר מתחיל האיסור לצאת, ע"ש.

ולענ"ד חשבתי דבנ"ד דיש מקום לצדד לקולא. דנראה דמאחר והמנהג שלא   

ה לברך על הקריאה של המשנה תורה, וזאת מחשש של ברכה לבטלה. א"כ נרא

שיש לדון את הקריאה הזו, כ'לימוד תורה' גרידא, אלא שקוראים ולומדים אותה 

בציבור, אך אין לזה כל קשר וענין לדיני "קריה"ת" ועי' שו"ת תשוה"נ )ח"א סי' 

 ש"פ([.
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ומאחר וההלכה הנ"ל שאסור לצאת ולהניח ס"ת פתוח, נפסקה ברמב"ם )הל'   

וסקים בדיני "קריאת התורה", הרי שאין תפילה פי"ב( ובשו"ע )או"ח סי' קמ"ו( הע

להוסיף על כך דברים אחרים. וכפי שנראה פשוט שאם יבוא אדם וילמד ע"י ס"ת, 

וכפי שנהג הגר"א מוילנא בסוף ימיו כנודע, לא נאסור על האחרים לצאת מביתו 

טרם יסיים הלה את לימודו בס"ת. דרק בנוכחות "קריאת התורה" וב"ציבור", 

 זיון לס"ת[.הדבר נראה כב

ובנוסף לכך יש לצדד, דמאחר והיציאה בנ"ד, היא בכדי שיוכל "ללמוד תורה"   

במקו"א. נראה מסברא שלא ששייך בזה משום "עוזבי ה'", שהרי היציאה מביהכ"נ 

אינה מחמת 'בריחה' משמיעת דברי התורה, אלא אדרבה היציאה נועדה לצורך 

 ישוב הדעת.'קיומה', שיוכל ללמוד במקום שקט יותר וב

ונראה דאין זה נכלל במ"ש השו"ע )שם סעי' ב'( לאסור ולספר אפילו ב"דברי   

תורה", מיד עם התחלת הקריאה. דשם גרע טפי, שהרי לומד בקול, ומפריע 

למתפללים המאזינים לקריה"ת, עי' בתורא"ש )סוטה לט.(. אבל בנ"ד שרק עוזב 

 צ"ע לדינא.למקו"א בשביל "ללמוד תורה", שפיר יש להקל, ו
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 לפרשת נצבים:

 נצבים בפרשת י"רש בדברי

ְבָרָכה ַהַֽעֹדַתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהָחַמַים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַֽחַיים ְוַהָםֶות ָנַתַתי ְלָפֶניָך הַ 

 )ל, יט( ָלה וָבַֽחְרָת ַבַֽחַיים ְלַמַען ַתְֽחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעֽךָ ְוַהְקלָ 

 יעקב הרב תמה(, ד"שכ ג"שכ עמודים, )ט"י גליון(, סקווירא", )יעקב זרע" בקובץ

 אחר דבר, ל"וז( ט"י -' ל) נצבים בפרשת י"רש שכתב מה על, א"שליט גאלדמינצער

 בשמים הסתכלו, לישראל ה"הקב להם אמר', וגו, השמים את היום בכם העידותי

 שנעשו אלו ומה', וכו העולם לכל והאיר המזרח מן חמה גלגל עלה לא שמא' וכו

 מקבלין אין חוטאין ואם, שכר מקבלין אין זוכין אם, להפסד ולא לשכר לא

 .כ"ע'. וכו מדתם את שינו לא, פורענות

 משה פתח, ל"וז (ד"כ אות פתיחתא ר"איכ) רבה במדרש שאמרו ממה להעיר ויש

 אהדר, מקדשא לבית שנאה דעאל בשעה חשכת לא אמאי, שמשא ליטא ואמר

 רפו ולא לי שבקין דלא חשוכא אהוי היכי, מהימנא רעיא משה בחייך שמשא ליה

, המדרש ל"עכ נהוריך ונהר פוק לי ואמרין" דנורא שוטי בשיתין לי דנקטין" לי

 .ד"עכ. ע"וצ, נענשין מדתן ניןומש חוטאין דאם אלמא. כהונה במתנות ש"ועיי

 מנדלבוים אברהם דוד רבי האדיר להגאון, החדש יוסף בפרדס גם העיר כך והנה

 בסוף י"רש כ"מש(, ח"מ באות, )שם ל"וז(, רמב' א עמוד, עשירי כרך, )א"שליט

 ואם שכר מקבלים אין זוכים אם, להפסד ולא לשכר לא שנענשו אלו ומה, דבריו

 וכן, להוסיף ויש.( קי) סנהדרין דבגמרא ב"צ. כ"ע'. וכו ורענותפ מקבלין אין חוטאין

 שאינם ה"להקב ואמרו יצאו והירח השמש דכאשר מפורש:[, לט בנדרים הוא

 גם וראה, ש"עיי' וכו חיצים בהם ה"הקב זרק תבל פ"ע להאיר לצאת רוצים

 .ל"עכ. ע"וצ ש"ע, ב"כיו דאיתא( ד"כ פרק) רבתי איכה דמדרש בפתיחתא
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 זרק לא דהרי, העבר על עונש קיבלו לא והירח דהשמש ד"בס ליישב אהוהנר

 חיצים בהם ה"הקב זרק אלא, אתמול ביום האירו שלא מה על חיצים בהם ה"הקב

 על עונש נקרא זה ואין, ולהאיר לצאת הכריחם ה"שהקב והיינו, עתה שיאירו כדי

, חוטאין םא פורענות מקבלין שאין וירח בשמש לומר אפשר שפיר כ"וא, חטא

 ואתי, העבר על פורענות ו"ח מקבל, תשובה עשה ולא חטא אם אדם כ"ומשא

 .ד"בס הוא נכון כי בזה היטב ק"ודו, שפיר

* 

 לפרשת וילך:

 מלך שמחל על כבודו

 יא( )לא, ְבָאְזֵניֶהֽם ַיְשָרֵאל ָכל ֶנֶגד ַהֹזאת ַהתֹוָרה ֶאת ַתְקָרא

א( מובא ע" א"במסכת סוטה )מ, וז"ל: ובספר מרפסין איגרי )בפרשתנו(, הקשו

המלך קורא בישיבה, מכל מקום אגריפס  ,במשנה, כי על אף שאת פרשת הקהל

ב(: מדוע ע"א "המלך קרא בעמידה ושיבחוהו חכמים. מקשה על כך הגמרא )שם מ

אין כבודו  -שיבחו חכמים את אגריפס על שעמד, והלא מלך שמחל על כבודו 

 וה שאני".? עונה הגמרא: "מצ, מחול

מבואר בזה, כי לצורך מצוה מותר למלך למחול על כבודו. וכן פסק הרמב"ם 

 )הלכות חגיגה פ"ג, ה"ג(.

 ,א( מובא במשנה, כי המלך אינו חולץ ליבמתוע"ח "במסכת סנהדרין )י ,קשה

משום שגנאי הוא לו שיבמתו צריכה לרוק בפניו. מוסיפה המשנה: "רבי יהודה 

זכור לטוב". על כך אמרו לו חכמים: "אין שומעין לו".  -אומר: אם רצה לחלוץ 

: כיצד סובר רבי יהודה שאם רצה לחלוץ זכור )שם י"ט ע"ב( מקשה על כך הגמרא

? עונה הגמרא: "מצוה שאני". , אין כבודו מחול ,לטוב, והלא מלך שמחל על כבודו

רמב"ם "אין שומעין לו". וכן פסק ה -ואילו חכמים סוברים, כי למרות המצוה 

 )הלכות מלכים פ"ג, ה"ג(.

הכל מודים כי לצורך מצוה מותר למלך למחול על  ,מדוע לגבי פרשת הקהל
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כבודו, ואילו לגבי מצות חליצה סוברים חכמים כי אין המלך רשאי למחול על 

 כבודו.

מותר למלך  ,כמו כן קשה: כיצד פסק הרמב"ם כי לצורך מצות פרשת הקהל

פסק הרמב"ם כי אין המלך רשאי  ,ורך מצות חליצהלמחול על כבודו, ואילו לצ

 עכ"ל. ?, למחול על כבודו

: דוקא במצות הקהל יש ביד זצ"ל, וז"ל הגרי"ש אלישיבותירצו שם בשם מרן  (א

המלך למחול על כבודו, מפני כבוד המצוה, מאחר וכשאגריפס המלך עמד לכבוד 

 התורה ומחל על כבודו, הוא ריבה בזה את כבוד התורה.

אין כן, כשיש גנאי ובזיון למלך, ואין בכך משום ריבוי כבוד לתורה, וכמו מה ש

 עכ"ל. בחליצה, בזה אין המלך יכול למחול על כבודו, ואין כבודו מחול.

 ,"מלך שמחל על כבודו -: הדין שבמקום מצוה עוד הביאו לתרץ שם, וז"ל (ב

וכגון במצות כבודו מחול", נאמר רק במקום שהבזיון נעשה על ידי המלך בעצמו, 

ולקרוא את התורה בעמידה, או אז כבודו  ,הקהל, שהמלך מחליט למחול על כבודו

 מחול, ומחילתו מועלת למעשים שהוא עצמו עושה.

אבל לגבי אדם אחר שיבוא ויבזה את המלך, בזה אין אומרים: "מלך שמחל על 

 אף במקום מצוה. -כבודו מחול"  ,כבודו

על אף מחילתו, מאחר שמחילתו  ,ניו של המלךולכך אין יכולה האשה לירוק בפ

 עכ"ל. ולא למעשיהם של אחרים כלפיו. ,מועלת רק למעשי עצמו

אך אין בזה בזיון  דה במקום ישיבה הינה פחיתות כבודעמיש "ד י"ל בס"דולע (ג

 ,ובזה המלך יכול למחול על כבודו מפני המצוה, ולעמוד בעת קריאת התורה ,וגנאי

יריקה של אשה במעשה חליצה, הינה בזיון וגנאי גדול  מה שאין כן ולא לשבת.

 למלך, ואף משום המצוה אין המלך יכול למחול על כבודו ולכן לא חולצין למלך.

יכול  ,יתכן שבשביל מצות "הקהל" שהיא מצוה של רביםש עוד י"ל בס"ד (ד

כן מצות "חליצה", שהיא מצוה דיחיד, בזה אין  איןהמלך למחול על כבודו. מה ש

 ך רשאי למחול על כבודו.המל
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 גמליאל הרב/ מדור מיוחד  – הכהונה מפרדס

 אני גם' מחבר ספרי, א"שליט רבינוביץ הכהן

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס', 'אודך

פניני תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א על אמירת 

 סליחות ותקיעת שופר בחודש אלול

אור בימים אלו עם אלפי מראה מתוך הספר הנפלא מועדי הגר"ח חלק ב' הרואה 

 מקומות מאת הג"ר מתתיהו גבאי שליט"א

 סליחות או תיקון חצות

 שאלה:

 מי שיכול באלול לומר או סליחות או תיקון חצות, מה עדיף

 תשובה:

 סליחות.

ועמש"כ בזה בס' מטה אפרים וברכי יוסף ס' תקפ"א סק"ג. והבן איש חי פר' 

"ב ס' נ"א ובשו"ת ברכת יהודה ח"א ס' מ"ו וישלח או"ט. ובשו"ת ויצבור יוסף ח

ובס' התפילה והלכותיה ח"ד ס' ט"ז ס"ח. ובס' דברי שלום ס' תקפ"א ס"ז ובס' 

נחמת ישראל פ"ב ס"ד ובס' נתיבות החיים ח"א ס"א ובשו"ת שלמת חיים ס"א 

 ובס' נימוקי או"ח ס' תקפ"א. ובס' מורא מקדש עמ' צ"ב.

* 

 סליחות או ברכת כהנים

 שאלה:

 י שיכול באלול לומר או סליחות או לשמוע ברכת כהנים, מה עדיףמ

 תשובה:

 כת כהניםבר
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ולכאו' משום שבר"כ דאורייתא. ועמש"כ בארוכה בבית מתתיהו ח"ב ס' כ"ד אם 

 יש מצוה לישראל בשמיעת בר"כ, ובדעת מרן שליט"א בזה עי"ש.

* 

 בקשות בארמית בעשרה

 שאלה:

סק"ד שלא יאמר כשאין עשרה, מהו היכא בקשות בלשון ארמית שכתב המשנ"ב 

 שהציבור אמרו הסליחות בעשרה ולא הספיק לומר אם יאמר ללא עשרה

 תשובה:

 יכול לומר.

ועיין בפסקי תשובות ס' תקפ"א ס' י"ב. ובשו"ת דברי שלום ח"ה הערות והנהגות 

ס' ע"ב בשם מוח"ז הגר"ש מזרחי זצ"ל ובס' צלותא דשמואל ענף י"ז אות י"א וענף 

 י"ט. וע"ע בשו"ת אמרות טהורות ח"א ס' צ"א.

* 

 ש"ץ ליקח טלית לסליחות שלא ברשות

 שאלה:

אם ש"ץ האומר סליחות בלילה יכול ליקח טלית שלא ברשות חבירו משום 

 ניח"ל.

 תשובה:

 אם אינו כאן.

* 

 ש"ץ שיש לו שונא

 שאלה:

אין יוצאין, בשו"ע ס' תקפ"א, ש"ץ אם יש לו שונא ומכוון לא להוציאו גם אוהביו 

 אם זהו דווקא ש"ץ, או בכל ברכה שאחד מוציא לרבים כן.
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 תשובה:

 אולי.

ובשו"ת שבט הקהתי ח"ד ס' של"א הביא שהקהילות יעקב הסתפק בזה. ועמש"כ 

 בזה בס' מועדי ישראל ימים נוראים ס"י.

* 

 השמטת השו"ע לתקיעת שופר באלול

 שאלה:

 ול כמש"כ הרמ"אמ"ט השו"ע השמיט דין תקיעת שופר בחודש אל

 תשובה:

 אולי לא נהגו בזמנו.

 ועמש"כ בס' מנהג אבותינו בידינו מועדים פ"א.

* 

 שופר באלול בגזל שינה

 שאלה:

אם מותר לתקוע בשופר בחודש אלול כשהשכנים אומרים שמפריע לשינה והוי 

 גזל שינה

 תשובה:

 לצורך מותר.

שוקי חמד ב"ב כ"א ועמש"כ בזה בקובץ משנת יוסף חי"ג ס' מ"ה וע"ע בס' ח

ובשו"ת דברי פנחס ח"ב ס' פ' ובס' דבר אברהם פר' נח ס"ד. ועי' בשו"ת קרן לדוד 

ס' י"ח ובשו"ת משנת יוסף חי"ג ס' שנ"ד. ובעיקר דין גזל שינה כתב לי מרן שאין 

מושג כזה והוי רק מצות חסד. וכן מובא כן ממרן בס' נזר החיים עמ' רט"ז ובס' 

ח ובס' דרך שיחה עמ' קט"ו ובס' שאלת רב עמ' קמ"ג לבנימין אמר עמ' קנ"

ועמש"כ בזה בשו"ת משנה הלכות חי"ד ס' קצ"ט ובשו"ת משנת יוסף ח"ו ס' כ"ד 
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ח"ח ס' ל"ה ח"י ס' ק"מ ובס' שו"ע המוסר ח"א עמ' תפ"ט ובשו"ת שבט הלוי ח"ז 

ס' רכ"ד ובשו"ת אבני ישפה ח"ה ס' ל"ג ובס' פתחי חושן גניבה והונאה פט"ו 

הערה ג'. ובקובץ אוצרות ירושלים ח"ג עמ' קכ"ה ובס' כרם רבנן ח"א עמ' פ"א 

ובשו"ת אבני דרך ח"ט ס' קס"ט. וע"ע בשו"ת שרגא המאיר ח"ו ס' ק"א ובס' נתיבי 

המנהגים סוכות עמ' ל"ו לענין בניית סוכות ע"י גזל שינה ובקונ' בסוכות הושבתי 

 ס"ב.

* 

 שופר באלול על יד קבר

 שאלה:

 תר לתקוע בשופר בחודש אלול סמוך לד' אמות של מתאם מו

 תשובה:

 אין ראוי.

ולכאו' ה"ז תליא אם אפשר לעשות תשובה בקבר אם הוי לועג לרש. ובשו"ת 

משנת יוסף חי"ג ס' של"ג מסיק דאפשר לעשות תשובה בקבר עי"ש. ועי' בבית 

קום שיאן מתתיהו ח"ב ס"ה בשם רבים מהאחרונים, דעשיית מצוה ע"י קבר הוי במ

טהור עי"ש. ובס' מועדי הגר"ח ח"א תשו' תמ"ז השיב מרן דשרי לעשות תשובה 

במקום מטונף. אולם בפ"א השיב מרן דאין ראוי. ועמש"כ בזה בס' לדופקי בתשובה 

פ"א ה"א ומש"כ בבית מתתיהו ח"ב ס"ג אות ט' ובס' גם אני אודך תשו' הגרח"ש 

ס' גם אני אודך תשו' הגרמ"ר שעיו ס' סגל ס"ה ובשו"ת שערי חיים ח"ג ס' ע' וב

 י"ח.

* 

 בשופר באלול א ליהניח

 שאלה:

אם מותר ליקח שופר באלול מחבירו משום ניח"ל לאיניש לקיים מנהג תקיעת 

 שופר באלול
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 תשובה:

 לא.

רו לתקוע אפי' מאה ועיין במשנ"ב ס' תקפ"ו ס"ק י"ט דיכול ליקח שופר מחבי

תקיעות אף שאינו מדינא אלא מנהגא, ויש לחלק דהתם יש קיום מצוה. וכ"כ בס' 

מועדי ישראל ימים נוראים ס' צ"ב אות ט'. ועמש"כ בזה בשו"ת חקרי זאב ס' נ"ז 

ובשו"ת מנחת אהרן ס' ק"ז. ועי' מה שכתבתי בזה בקובץ אליבא דהלכתא גליון 

 טל ביו"כ שלא ברשות השיב מרן דאפשר וצ"ע.פ"ב עמ' קי"ג ולענין ליקח קי

* 

 עוסק בהתרת נדרים אם פטור ממצוה

 שאלה:

 העושה התרת נדרים ער"ה אם יש לו פטור דעוסק במצוה פטור מהמצוה

 תשובה:

 לא.

 ועמש"כ בזה בס' חשוקי חמד נדרים ב' ע"א.

* 

 עוד בענין הנ"ל

 שאלה:

 ו' בנדרים נ"טצ"ע מ"ט ליכא פטורא הא התרת נדרים הוי מ"ע כמב

 תשובה:

 רק בדברים שמחוייבים להתיר הוי מ"ע.

 ועמש"כ בס' חשוקי חמד נדרים ב' ע"א.

* 
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 חינוך קטן להתרת נדרים

 שאלה:

 אם שייך חינוך קטן להתרת נדרים ער"ה כיון שאין נדרו נדר

 תשובה:

 הרגל.

ם ועמש"כ בזה בשו"ת רבבות אפרים ח"ח ס' תקי"א או"ב ובס' מועדי ישראל ימי

נוראים ס' ט"ז ובס' מועדי הגר"ח ח"א תשו' ת"ח ובס' חינוך הבנים כהלכתו פס"ז 

 ס"כ.

* 

 התרת כמה נדרים כאחד

 שאלה:

בשו"ע יו"ד ס' רכ"ח ס' מ"ו מתירים כמה נדרים לאיש אחד ולכמה אנשים בהיתר 

 אחד וצ"ע הא התרת נדרים מ"ע ואין עושין מצוות חבילות

 תשובה:

 כולם מצוה אחת.

שה הרש"ש סוטה ח'. ועמש"כ בס' תורת הנדרים יו"ד ס' רכ"ח שם ובס' כן הק

פרדס יוסף החדש ר"ה אות ח' ומש"כ בבית מתתיהו ח"א ס"ב אות ח' ומה שהשיב 

 מרן בס' אשיחה ח"א עמ' ש"מ.

* 

 התרת נדרים על יד קבר

 שאלה:

 אם יכול לעשות התרת נדרים ער"ה על יד קבר או הוי לועג לרש שהוי מ"ע

 ה:תשוב
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 לא.

 ועמש"כ בס' חשוקי חמד נדרים ב' ע"א.

* 

 חיוב ליטהר בר"ה וביו"כ

 שאלה:

 בהא דחייב לטהר עצמו ברגל, אם זהו גם בר"ה ויו"כ.

 תשובה:

 כן.

ועמש"כ בזה בשו"ת שאגת אריה ס' ס"ז ובשו"ת עמק הלכה ח"ב ס' כ"ה ובשו"ת 

כ"א. ולהגרי"פ שואל ומשיב תליתאה ח"א ס' קכ"ג. ובשו"ת מציון אורה ח"א ס' 

 פרעלא מ"ע ב'. ובס' מועדי ישראל ימים נוראים ס' י"ח.

* 

 בל תוסיף בתקיעות ער"ה

 שאלה:

בשו"ע ס' תקפ"א דאין תוקעין בשופר בער"ה, אם זהו מחששא דמיחזי כמוסיף 

 על המצוה דר"ה.

 תשובה:

 אולי.

 ועיין בזה בשו"ת להורות נתן ח"י ס' מ"ה אות ה'.

* 

 קעין ער"הר"ה שחל בשבת אם תו

 שאלה:
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דהא דאין תוקעין בשופר ער"ה, אם זהו גם כשחל ר"ה בשבת שבלא"ה אין 

 תוקעין בשבת.

 תשובה:

 כן.

 ועמש"כ בזה בס' קובץ הלכות להגר"ש קמניצקי ימים נוראים
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 כריתת ברית עם מי שאיננו פה

ַכי ֶאת ֲאֶשר  .ְלַבְדֶכם ָאֹנַכי ֹכֵרת ֶאת ַהְבַרית ַהֹזאת ְוֶאת ָהָאָלה ַהֹזאת ְוֹלא ַאְתֶכם

 יד(-כט, יג) ינו ְוֵאת ֲאֶשר ֵאיֶנמו ֹפה ַעָםנו ַהיֹוםקֵ ֶיְשנֹו ֹפה ַעָםנו ֹעֵמד ַהיֹום ַלְפֵני ה' ֱאלֹ 

 כריתת ברית עם הנשמות

. ומה שמועיל דורות העתידים להיותכוונה למפרש שאיננו פה עמנו היום הרש"י 

 כריתת הברית הוא לפי שנפשותיהן או נשמותיהן היו במעמד זה, וכמבואר בגמרא

אף על גב דאינהו לא הוו, מזלייהו הוו, דכתיב את אשר ישנו פה עמנו .( שבת קמו)

מפני בדברי רש"י  מזרחי.וכן מבאר העמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה

הוא נעדר, ואין לכרות ברית עם הנעדר, הוצרך לומר שהוא  את אשר איננו פהש

מכוין פה בעבור נפשות אותן העתידין להיות בדורות הבאים, שאף על פי שגופיהן 

גם כן בכלל  םהבנים הבאים אחריהו אינן נמצאים עתה, נפשותיהן נמצאות

 .הברית

 השבועה או החרם חל גם על מי שאינו פה

אין בית דין  שהרי, מועילודאי שבתרץ, מ. ועומד אף הוא בשאלה זו הגור אריה

יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדולים בחכמה ובמנין )מגילה ב.(, ואין 

יכולים לקבל עליהם ברית שבית דין כמו בית דין של משה. וכיון שכך הוא, הרי 

כתיב )יהושע ט, יח( "ולא "את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה". וראיה לזה, ד

הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה", אף על גב שלא היו ישראל אצל 

יכולים הם לגזור. ובודאי הנשיאים הביאו  -השבועה, אחר שנשבעו נשיאי העדה 

 .באלה ובשבועה כל הדורות

חל על  עהבאלה ובשבורה כיון שקבלו את התומבאר כן  באר בשדה גם בספר

מצי לחייב את הנולדים  םתא אגכא פלואיי שבועה ע"ג דע"כ דאח"ם אהנולדי
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אות  ב"י הגהות כ"חר י'סנה"ג יור"ד כ יוריעיין בש מודו ם כ"עבחר "ממ ח"כא

 רל"ה.

 כריתת ברית עם הגופים

על מאמר  עקידה( מביא את הערת בעל העשרה מאמרות מאמר שני) של"הה

רב, לדעת איך היו הנשמות שם בלי אבל עדיין יש במאמרם זה עיון חז"ל הנ"ל 

גופות, כי חיבור הנפש והגוף, מהכרחיות האדם הנמצא אצל המצות הוא, 

ומעצמות מהותו, וכמו שבא בתורה בפירוש )ויקרא יח, ה( 'אשר יעשה אתם 

האדם וחי בהם', יראה שאין חובת מעשה המצות נמשכת רק בהיותו 'אדם', 

מזה אינו 'אדם', ואינו בכלל 'וחי בהם', כי  כלומר מחובר מגוף ונפש, ובהפרדם זה

'במתים חפשי' )תהלים פח, ו(, וכמו שאמר החכם )קהלת ז, ב( 'באשר הוא סוף כל 

האדם'. ועוד, שהרי הוא מבואר, שהתורה והמצות חובת הגוף הם, וגופא ודאי 

בהפקירא ניחא ליה, ומן הדין אין חבין את האדם שלא בפניו )כתובות יא א(, והיה 

דעו בניי יצ"ו, שכמו  של"המסיים על כך ההוא צריך להיות שם לקבל עליו. 

שהנשמות של כל הדורות היו שם, כך היה שם המרכז והפנימיות של הגופות. 

 פנים.אוודבר זה הוא ענין דק, ואבארהו בשני 

הוא על דרך מה שכתב בעל עבודת הקודש פרק י"ח מחלק היחוד, פן האחד אוה

בר מענין האדם, שהוא בצלם ודמות עליון, רומז על הספירות, אשר הפליג שם לד

ודמותו גם כן כולל כל ההשתלשלות, והאריך בענין ומענין לענין, וכתב לבסוף וזה 

לשונו, ואשוב אל ענין היצירה אשר הייתי בו, ואומר, כי ספירת מלכות כוללת כל 

כאשר גזרה החכמה הצורות, ובה סדרים פנימיים מהפנימיים וחצונים מהחצוניים 

העליונה, ונותנת הצורות על ידי סנדלפון, ונשמרו שורשי העליונים ליתן לכל גויה 

 וגויה הרוחנית המתחברת עם הגוף הגס הצורה הראויה לה.

, כי הנה האדם נעשה כתנות אור גוף נקי, ואחר כך נתלבש בגוף שניהפן האוו

, יא(, והרי לו שלשה ענינים עכור שהוא החומר הגס 'עור ובשר תלבישני' )איוב י

גוף האדם יכול להיות זך ונקי כעצם השמים ונשמה, בגוף נקי, הנתלבש בגוף עכור. 
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לטוהר וכמו כתנות אור, וגם חומר עכור כמו כתנות עור. ואף עתה שהוא 'כתנות 

 עור', מי שרוצה לזכך ולקדש עצמו, אזי גופו נעשה נקי וטהור.

נחש, היו הנשמות מלובשים כמו בכתנות אור, ובעת מתן תורה שפסקה זוהמת ה

רצוני לומר, שהיו עומדים בלבוש זך ודק כעצם השמים לטוהר, שהוא הכח של 

כתנות אור. נמצא היו בגוף ונפש. וכן בערבות מואב, אף שהיו מלובשים בכתנות 

עור, מכל מקום התעורר בהם הגוף הזך והדק, כי נתקדשו והיו עדה שלמה, כמו 

 רים ד, ד( 'ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום'.שכתוב )דב

 .זה הגוף הזך והדק מתפשט בכל דור ודור, כל מי שרוצה לעורר אותומסיים ו

בכדי לזכות  בתורת החסידותונראה שזהו ענין זיכוך החומר שכה הרבו לעסוק בו 

 לעורר את הגוף הזך והדק.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס 

 'לב הארי'

 לפרשת נצבים:

 ותורה שבעל פה עיקרה בלב -תורה שבכתב עיקרה בפה 

 )ל, יד( ַכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבַפיָך וַבְלָבְבָך ַלֲעֹשתוֹ 

בספר תוספת ברכה מקשה למה הקדים הכתוב 'בפיך' ל'בלבבך', והרי בדרך כלל 

ת הדברים בפה ומיישב שדרך הלב קודם לפה, שקודם חושבים ואח"כ מוציאים א

 התורה לא להקפיד בסידור כזה וכו' ע"ש. וצ"ע[.

", ומבואר תנה לכם בכתב ובעל פהיהתורה נ - כי קרוב אליךוהנה ברש"י כתב: "

 בדבריו שהפסוק כאן מדבר גם על תורה שבכתב וגם על תורה שבעל פה.

בשו"ע הרב  ונראה לבאר לפי"ז את הלשון 'בפיך ובלבבך', ובהקדם מה שכתב

כל אדם צריך ליזהר להוציא בשפתיו בהלכות תלמוד תורה )סוף פרק ב'( "

אך אם מוציא וכו',  ולהשמיע לאזניו כל מה שלומד בין במקרא משנה ותלמוד

הרי זה  ,בשפתיו אף על פי שאינו מבין אפילו פירוש המלות מפני שהוא עם הארץ

אבל בתורה  ,ורה שבכתבבמה דברים אמורים בתוכו'.  מקיים מצות ולמדתם

 ."אינו נחשב לימוד כלל ,אם אינו מבין הפירוש ל פהשבע

ולפי"ז נראה לומר שכיון שהפסוק כאן מדבר גם על התורה שבכתב וגם על 

התורה שבעל פה, והתבאר בדברי הגר"ז שבתורה שבכתב יש מעלה בעצם 

סוק שני האמירה בפה, משא"כ בתורה שבעל פה רק הלב הוא הקובע. לכן נקט הפ

'בפיך' כנגד תורה שבכתב, ו'בלבבך' כנגד תורה שבעל פה. ומטעם זה גם  -לשונות 

הוקדם הפה ללב, כי בודאי שהתורה שבכתב קודמת לתורה שבעל פה שמבוססת 

 עליה.

 הערה) אליהו עליותויש להוסיף כאן מה שאמר הגאון מוילנא, כפי שמובא בספר 

 פה עלב שידעועד  וחזרו משניות למדוגר"א ש(, שהיו שני רבנים בוילנא בזמן הז"ט

 כל ל פהבע לשונו על רגילהיה ש עד המשנה לשון, ואחד חזר על המשניות כלאת 
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 .הלשון סגנון בלא המשניות כל תוכןאת  רק רזח, והשני המשניותהלשון של 

 והשיב" .האדם לו שיבור ישרה דרך איזהר"א הג פי את לשאול שניהם והלכו

 ולא ל פהבע הלשון מלדעת יותר טוב המשנה עמקות תוכן תלדע כי ,הגאון

 בלי הלשון לדעת נכון שבכתב תורה אך כי לאמר והוסיף ,וריםב על הענינים

". וזהו ממש בוריה על והמשפט הדינים לדעת עיקרה ל פהשבע תורה לבא ,מגרעת

 כמוש"כ הגר"ז.

* 

 לפרשת וילך:

 גם בעשיית מצוות צריך מסורת מגדולי ישראל

 )לא, א( ַיְשָרֵאל ָכל ֶאל ָהֵאֶלה ַהְדָבַרים ֶאת ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ֵיֶלךְ וַ 

ְשַעים ַיָכְשלּו ָבם 'ַכי ְיָשַרים ַדְרֵכי הבהושע )יד, י(:  . צ"ב למה ְוַצַדַקים ֵיְלכּו ָבם ּופ 

 נאמר 'וצדיקים ילכו בם' עם ו' החיבור, דלכאורה היה צ"ל בלא ו'.

כאשר הולכים בדרכי ה' אי"ז מספיק, אלא צריך לידע שצדיקים  ומבארים, שגם

הלכו בם ויש מסורת שזה הדרך, ורק אז יש לילך בה. וזהו "כי ישרים דרכי ה' 

 וצדיקים ילכו בם", שצריך את שני התנאים.

והביאור בזה הוא שלפעמים יש דבר שנראה כלפי חוץ כמצוה, אבל באמת זה 

ות, ועדיף שלא לעשות 'מצוות' כאלו. ורק מה שיש דבר שיגרור אחריו עבירות רב

 מסורת עליו שכך הלכו ועשו הצדיקים שהיו לפניו, בדרך זו צריך ללכת.

ומצינו בפרשת ראה )דברים טז, כב( ציווי שלא לעשות מצבה לה', "ולא תקים לך 

שהיתה אהובה  ף על פיוא -מצבה אשר שנא ה' אלקיך", וכתב רש"י: "אשר שנא 

". ומבואר האבות, עכשיו שנאה, מאחר שעשאוה אלו חק לעבודת אליליםלו בימי 

בזה שגם דבר שנראה לכאורה שהוא מצוה, אבל כיון שלקחוהו לעבודת אלילים, 

 ה' שונא את זה. והטעם, כי זה יכול לגרום להמשך אחרי העבודה זרה.

ושמעתי מאאמו"ר עט"ר שליט"א שמטעם זה בקום המדינה עשו גדולי ישראל 

צ"ל חרם על השימוש בשפה העברית, כי אפילו שיש מצוה לדבר בלשון הקודש ז
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)כמו שכתב הרמב"ם בפיהמ"ש ב, א(, אבל כיון שהציונים לקחו את הענין של 

השפה לרשותם, יש חשש גדול שעל ידי הדיבור בלשון הקודש ימשכו אחריהם, 

עכשיו ה' שונא  -ורבים חללים נפלו מחמת זה. ולכן גם דבר שבעיקרו הוא מצוה 

 את זה! כי זה עלול להביא לעבירות רבות.

וגם מטעם זה היו גדולי ישראל רבים באותו זמן שנשארו בחו"ל ולא עלו לארץ 

ישראל, אפילו שיש מצוה עצומה של ישוב ארץ ישראל שתמיד השתוקקו אליה, 

 דמ"מ כיון שהציונים לקחו את המצוה הזו לידיהם, יש חשש גדול שהדבק במצוה

זו ימשך אחריהם ויבוא לעשות את כל העבירות שבתורה, וממצוות כאלו צריך 

 להמנע![.

ובדברים כאלו אין אדם יכול להכריע מעצמו, וצריך שגדולי ישראל יקבעו איזו 

מצוה צריך לעשות וממה צריך לפרוש. ורק דרך ש"צדיקים ילכו בה", היא הדרך 

ז אמר: "אבא ראה מה יהיה בעוד שעליה נאמר "ישרים דרכי ה'". וידוע שהגרי"

 שישים שנה, אני רואה מה נעשה היום, ויש כאלו שגם את זה לא רואים".
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 פיוסו של משה רבינו

 ֹכל ְוֹשְטֵריֶכם ְקֵניֶכםזַ  ַשְבֵטיֶכם ָראֵשיֶכם ֱאֹלֵקיֶכם ה' ַלְפֵני ֻכְלֶכם ַהיֹום ַנָצַבים ַאֶתם

 חוץ, שתים חסר קללות מאה ישראל ששמעו ַיְשָרֵאל )כט, ט(. וברש"י: לפי ַאיש

 משה התחיל, באלו לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם הוריקו, כהנים שבתורת ט"ממ

 אתם והרי כלייה אתכם עשה ולא למקום הכעסתם הרבה, היום נצבים אתם לפייסם

 לפניו. קיימים

שו המפרשים שהרי תכלית הקללות היא שיראו בני ישראל מן העונשים והק

ויקיימו את מצוות התורה, והיאך מודיעם משה שאין להם לירא מן הקללות. עוד 

תמוה, אם אף במקום שישראל עוברים חלילה על רצונו יתברך, אינם נענשים 

 נו יתכן.בקללות הכתובות בתורה, אם כך, נמצא שלחינם נכתבו, וזהו דבר שאי

 זה כלעומת זה במנוחת הנפש

ולהבנת הדברים יש להקדים את דברי חז"ל )תוספתא שבת ז כד( "רבי נוהראי 

 המקומות בכל לוט שחזר מצינו וכן מסדומיים יתר מתון הכרכים בכל לך אין אומר

כנען", פירוש, לוט ראה את  בארץ ישב אברם שנאמר כסדום מתונה מצא ולא

ם ונתקנא בו וחמד לעצמו אף לישב במנוחת נפש זו, ולא מנוחת הנפש של אברה

מצא מקום עם מנוחת הנפש זו אלא אצל סדום ולכן בחר להתיישב שם. ויש להבין 

שהרי אברהם היה צדיק יסוד עולם ומנגד אנשי סדום "רעים וחטאים לה' מאוד" 

 והיאך משווים חז"ל ביניהם.

הגוף  -ם המתגוששים ביניהם וביארו רבותינו, ששני כוחות מנוגדים יש באד

והנשמה, אשר כל אחד מושך את האדם אליו, הגוף אל החומריות והנשמה אל 

הרוחניות, וכתוצאה ממלחמה זו אין לאדם מנוחת הנפש, אך במקום שאחד 

הצדדים הכריע את המערכה חוזרת שלוות הנפש אל האדם. ונמצא שלאדם שתי 

ה מכריעה את הגוף או חלילה להיפך דרכים להגיע למנוחת הנפש, או ע"י שהנשמ
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שהגוף מכרע את הנשמה. והוא שאמרו חז"ל שכיון שחיפש לוט מנוחת הנפש כפי 

שראה אצל אברהם הלך אצל סדום, שאצל שניהם שרתה מנוחת הנפש, אצל 

 אברהם מכח שליטת נשמתו, ואצל אנשי סדום מכח שליטת גופם.

 עונש כליה רק באיבוד הנשמה

ר את העונשים שיבואו במידה וחלילה עם ישראל לא יקיים והנה, הכתוב מתא

את רצון ה' "גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל 

עשה כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר הפך ה' באפו ובחמתו" )פס' 

כב(, כלומר שיינתן עונש כפי שניתן לאנשי סדום. והסיבה שנענשו אנשי סדום 

מרה כה רבה, לפי שהשביתו מליבם כל רגש רוחני והתנהגו ללא מצפון כלל, בחו

וזה מה שגרם לעונשם החמור שהושבתה ארצם כליל. ואף אצל עם ישראל במקום 

שיגיעו חלילה לידי פריקת עול מוחלטת כפי שהיה אצל אנשי סדום, יענשו 

 בחומרה כמותם.

 ביאור נחמתו של משה רבינו

היאך פייס משה את ישראל שאין להם לירא  -ו ונשוב להערה בה פתחנ

מהקללות והרי תכלית הקללות ליצור יראה אצל ישראל. ועוד אם אין נענשים 

ולפי מה שנתבאר יש לומר, שודאי כאשר  -בקללות נמצא שעל חינם נכתבו 

ישראל יחטאו חלילה יבואו עליהם הקללות, אלא שכאשר שמעו ישראל את 

די אבדון מוחלט "הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד חומרת הקללות שיבואו לי

באלו", אמר להם משה שכיון שקללות אלו באים רק על מי שעקר לגמרי את 

הרוחניות מקרבו, ואתם הרי יראים מהקללות, והדבר מוכיח שעדיין יראת ה' 

בליבכם, ויש מלחמה בתוך כל אחד ואחד בין הנפש לגוף, וכפי שרואים מעברכם, 

הכעסתם לפני המקום ועדיין אתם יראים מלפניו, ממילא לא יהיה בכם שהרבה 

"כליה" שמתקיימת רק במי שהשליט עליו את כוחות הגוף לגמרי בלא כל רגש של 

 הנשמה.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 .יום בו היבשה נהפכה מצולים..

 ֱאֹלֵקיֶכם וגו' )כט, ט( ד' ַלְפֵני ֻכְלֶכם ַהיֹום ַנָצַבים ַאֶתם

על האדם לידע כי הוא ניצב בכל יום תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, בכל זמן ובכל 

מצב. וכי הקדוש ברוך הוא מביט עליו ורואהו, ויודע מעשיו ומחשבותיו ורצונותיו 

 חד ליבם המבין אל כל מעשיהם.ומאויו הגלויים והנסתרים, ככתוב היוצר י

. ַהְברוַאים ְלָכל וַמְנַהיג בֹוֵרא הוא ְשמוֹ  ַיְתָבַרךְ  ֶשַהבֹוֵרא. ְשֵלָמה ֶבֱאמוָנה ַמֲאַמין ֲאַני

 ְוֶאת ַהָחַמַים ֶאת ָעֹשַיתָ  ַהַםֲעֹשַים. / ַאָתה ְלָכל ְוַיֲעֹשֶה ְועֹוֹשֶה ָעֹשָה ְלַבדוֹ  ְוהוא

 ַבַתְחתֹוַנים אוֹ  ָבֶעְליֹוַנים ָיֶדיךָ  ַמֲעֹשֵי ְבָכל וַמי ָבם ֲאֶשר ָכל ְוֶאת ַהָים ֶאת ָהָאֶרץ

 ֵכן ְמֹאד. / ַעל ַנְמָצא ְבָצרֹות ֶעְזָרה ָוֹעז ַמֲחֶסה ָלנו ַתֲעֹשֶה. / ֱאֹלקים ַמה ְלךָ  ֶשֹיאַמר

 ָהַרים ַיְרֲעשו ֵמיָמיו ֶיְחְמרו ם. ֶיֱהמוַיַםי ְבֵלב ָהַרים וְבמֹוט ָאֶרץ ְבָהַמיר ַניָרא ֹלא

 ֶסָלה. ְבַגֲאָותוֹ 

עדים אנו למאורעות חובקי עולם ומלואו, מה שמתרחש בזמן קצר וזורע חורבן 

לא ניתן לתיאור. ומי יודע כמה זמן יקח לשקם ההריסות. והנה  –והרס כה גדולים 

טסטרופה, ואף אחד, כבר שבוע ידעו מראש שהולך ומתקרב אסון טבע בממדי ק

)כולל ממשלת ארצות הברית הכאילו כל יכולה...( לא יכל לעזור מאומה. וידוע 

 מאת ד' היתה זאת, אף שהיא נפלאת בעינינו. הכלנדע כי 

 ְוַעְבַדי ד' ְנֻאם ֵעַדי ַאֶתםוכל זה בא לעורר אותנו למחשבות והבנות ומבט חדש... 

 ֹלא ְוַאֲחַרי ֵאל נֹוַצר ֹלא ְלָפַני הוא ֲאַני ַכי ְוָתַבינו ַלי ְוַתֲאַמינו ֵתְדעו ְלַמַען ָבָחְרַתי ֲאֶשר

 ַיְהֶיה.

זו מלכות, טבע האדם לחפש יציבות, ולהרגע... ולומר שלום עלי נפשי. להרגיש 

מן העבודות הקשות שבמקדש. לצאת מתחושת הקביעות, להבנה כי חיינו ביד ד', 

 –זצוק"ל כל ימיו  מרן המשגיחעבודת הקדש של זהו עמל של חיים, וזו היתה 



 

 פגעמ'  -אספקלריא 

 

רבי אליעזר אמונה מוחשית, וזו היתה עבודת הקדש של נכדו חביבו הגאון הצדיק 

זצוק"ל, שנסתלק לפתע בעוונינו, שפתח אזניים לדרך העבודה של סבו  גינצבורג

זצוק"ל. וכאשר נותרנו ללא משען ומשענה, שהצדיק אבד לדורו, ואין איש שם על 

 , הגיעו המאורעות הללו לפקוח את עינינו למען נשים על לב...לב

 ֵעיַנַים ַלְפֹקחַ כביכול, הבורא יתברך שלו נתכנו עלילות, רצה לזכות את ישראל, 

 ְוַהַעְוַרים ְשָמעו ַהֵחְרַשים חֶשְך. / יְשֵבי ֶכֶלא ַמֵבית ַאַןיר ַמַםְסֵגר ְלהֹוַציא ַעְורֹות

ַלְפַסיַלים. /  וְתַהָלַתי ֶאֵתן ֹלא ְלַאֵחר וְכבֹוַדי ְשַמי הוא ד' ת. / ֲאַניַלְראוֹ  ַהַביטו

 ה'לַ  ֶאְתֶכם. / ַשירו ַאְשַמיע ַתְצַמְחָנה ְבֶטֶרם ַמַגיד ֲאַני ַוֲחָדשֹות ָבאו ַהֵמה ָהַראֹשנֹות

 ְוֹלא ַרבֹות ְוֹיְשֵביֶהם. / ָראֹות ַאַיים אוֹ וְמלֹ  ַהָים יֹוְרֵדי ָהָאֶרץ ַמְקֵצה ְתַהָלתוֹ  ָחָדש ַשיר

)עי' ְוַיְאַדיר.  תֹוָרה ַיְגַדיל ַצְדקוֹ  ְלַמַען ָחֵפץ ה'ַיְשָמע. /  ְוֹלא ָאְזַנַים ָפקֹוחַ  ַתְשֹמר

 ישעיה מ"ב(.

וכמה עלינו להתפלל על אחינו כל בית ישראל העומדים בים בתוך היבשה... 

מצולים. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוחה ביום אשר היבשה נהפכה 

 ד' ַלְפֵני ֻכְלֶכם ַהיֹום ַנָצַבים ַאֶתםמאפילה לאורה משעבוד לגאולה השתא בעגלה... 

ויהיו נא אמרינו לרצון לפני הבה ננצל זאת לתפילה מעומקא דליבא... ֱאֹלֵקיֶכם... 

 אדון כל.

ו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ויהי רצון שנזכה לכתיבה וחתימה טובה אנחנ

 ולשלום.
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ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, רב 

ציון, -דכפר הרי"ף וראש כולל "שערי הלכה" תל

ומח"ס שו"ע המוסר, פסקי רפואה, משפט הגט, 

 ועוד

 הפחד מכך שהשופט האנושי יטעה

 )כט, ט( ַאֶתם ַנָצַבים ַהיֹום

ות לראש השנה. כמה הדברים תואמים לדברי חז"ל פרשה זו, נצבים, חלה בצמיד

)ראש השנה יז.( שאמרו, כי ביום ראש השנה "כל באי עולם עוברים לפניו כבני 

מרום". כולם עוברים לפניו למשפט, אחד אחד, אין דבר הנעלם מלפני ה', ואין 

 נסתר מנגד עיניו.

ו יודעים כמה גויים כוונת חז"ל באומרם "כל באי עולם", היא אף לגויים. הרי כולנ

מתו בשנה שחלפה, בסוריה, בטורקיה, ובעוד מקומות בעולם. כן ירבו נופליהם, 

אמן. הכל נגזר ביום ראש השנה, ברגע אחד בו "עברו" כל באי העולם לפני ה' 

 יתברך, נגזר כי "מליוני גויים" ימותו.

במילה  וצריכים להתבונן בדבר מפליא, פרשתינו משתמשת במילה "נצבים", ולא

 שהשתמשו בה חז"ל "עוברים", והשאלה היא למה?

זה קצת מפחיד, בשניות  -הטעם לכך, כי מי ש"עובר" בלבד לפני ה' יתברך 

קטנות חלף לו כל המשפט, באותו ה"משפט" הגורלי והנורא אשר נגזרים בו על 

האדם כל הגזירות הטובות שיקבל בעזרת ה' בשנה הקרובה, "במעבר" בלבד 

מו דברים, שלא ירגישו באיזה שהם פרטים קטנים, באיזה "רצונות" אפשר שיעל

עמוקים בנפשו של כל יהודי לעשות רצון ה', אלא שמה נעשה וגבר עלינו יצרנו 

בשנה החולפת, ובמקום לשמח את ה' עשינו את ההיפך. ואם כן מפחיד הדבר 

שפט, הוא "לעבור" לפני ה' ובכך להשפט. מי שיש לו איזה "זימון" קטן לבית המ

ממהר לדבר עם ה"עורך דין": "בבקשה, תגרום לכך שהשופט יתבונן יותר 

 בחומר..."
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אולם פרשתינו משתמשת במילה "נצבים", כי אין המשפט של ה' יתברך כמו 

קרוב  -המשפט של בשר ודם, אשר בהכרח אם שופט בשר ודם ישפוט במהירות 

ך זוהי גדולתו, על אף למאה אחוזים שהוא יטעה בפסק הדין. אולם ה' יתבר

שאנחנו "עוברים לפניו כבני מרום", בכל זאת אנחנו "נצבים" לפניו, הוא בוחן 

אותנו עד עמקי הנפש פנימה, שם הוא מחפש "רצונות" טובים, הוא מחפש את 

הנקודה הנקראת "תשובה מאהבה", אשר תשוקתו ורצונו הגדול של ה' יתברך 

בה אומר האדם בתוך תוכו: "ה', על אף  -הוא למצא בכל יהודי את הנקודה הזו 

שלא זכיתי לעשות את המעשים הטובים, אנא רחם עלי, שב אני אליך בתשובה 

שלימה, ומקבל אני על עצמי שלא לשוב לטעותיי. הרי באמת רצוני לעשות רצונך, 

רק שהיצר הרע מפתה אותי ומסיר אותי מדרך הישר". למצא נקודה כזו אפשר רק 

ים" לפני שופט זמן ממושך. ה' יתברך שהוא מלך המשפט ברגע אם אנחנו "נצב

אחד שאנו "עוברים לפניו כבני מרום" מגיע אל עמקי הנפש הללו ממש כמו 

 "נצבים".

כיון שכך, חובה עלינו להתבונן בכמה "מעשים" או איזה "דיבורים" שאנו 

הבין מה מוציאים מפינו בימים הקדושים הללו בפרט, ובעשרת ימי תשובה בכלל, ל

תוכנם, מה שייגע קצת בנקודות הפנימיות של כל אחד מאיתנו, ובכך לדעת מה 

 לבקש מה' יתברך בימים אלו:

אומרים אנו בתפילה "כותבנו בספר צדיקים וחסידים". רבותי, יש כאן שאלה 

 עצומה, אבקש את תשומת ליבכם.

ה דירה נקח לדוגמה אדם שחסרים לו כמה אלפי שקלים בחודש כדי לקנות איז

להשקעה, מגיע ל"מוסד ביטוח לאומי", שם הוא פוגש את הנציג שמכיר אותו זה 

מכבר, ובקשתו בפיו: "ידידי, בבקשה ממך, תרשום אותי בין האנשים הזכאים 

לקצבה חודשית מהביטוח לאומי". שואל אותו ידידו הפקיד: "האם יש לכבודו 

אליך בכל חודש את הסכום איזה 'תעודת נכה', או 'תעודת זכאי' בכדי להעביר 

"ממש לא" הוא משיב. "ומה אתה רוצה שאעבור על החוק וארשום  -המגיע לך?" 

 אומר הפקיד. -אותך ברשימת הזכאים לקצבה כשאינך זכאי לה"? 
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וכי איננו דומים לזה שרוצה להכתב ב"רשימת הזכאים" כשאינו זכאי לכך באמת, 

ה עליו לתקן ולהשתפר במידות רבות, כל אחד יודע כמ -הרי "לב יודע מרת נפשו" 

בעבודת ה', בכבישת היצרים וכו', ואיך אנחנו מעיזים לבוא לפני ה' יתברך ולבקש 

אם אתה רוצה להיות כתוב בספר של  -ממנו: "כותבנו בספר צדיקים וחסידים". 

"צדיקים וחסידים", בבקשה, אתה יכול, רק תהיה צדיק וחסיד, תוציא איזה תעודה 

"צדיק", אבל בלי תעודה הרי זו "עבירה על החוק", ואתה עוד מבקש  מכיסך של

 "מהמלך" שיעבור על החוק?

נתעמק עוד בקושיא זו, הרי שלמה המלך אומר: "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב 

ולא יחטא" )קהלת ז, כ(. ומי מאיתכם מכיר איזה אדם "צדיק וחסיד" שלא חטא או 

ה' ולבקש בפה מלא: "כותבנו בספר צדיקים שלא נפל, ושהוא יכול לבוא לפני 

 וחסידים". וכבר נאמר "שבע יפול צדיק וקם".

ועוד, הרי חז"ל אמרו במדרש )במדב"ר יד, ב( על הפסוק: "מי הקדימני ואשלם", 

כי ה' יתברך הוא בעצם המסייע העיקרי לאדם לזכות לעשות את המצוות, הוא 

וא נתן לך "בן זכר" כדי להכניסו נתן לך כסף כדי לקיים בו "מצות צדקה". וה

בבריתו של אברהם אבינו. ואם כן איזה "שכר" אתה מבקש מה' יתברך, וכי בגלל 

שעשית מצוה אתה כבר "צדיק יסוד עולם" כדי שתזכה להכתב בספר של צדיקים 

 וחסידים, הרי ה' זיכה אותך בכך.

אמרו )סנהדרין אך רבותי, התשובה לכך היא מבהילה. כי רבותינו זכרונם לברכה 

קז.( "רחמנא ליבא בעי", והפירוש הוא, שה' יתברך רוצה לראות היכן נמצא "הלב" 

של האדם, להיכך הוא שואף להגיע, אם הוא שואף להגיע לדרגת "צדיק", אז כבר 

נחשב האדם ממש כ"צדיק". ואם הוא שואף להגיע לדרגת "חסיד", אז ממש שם 

אחת שאלתי מאת השם  דם כפי רצונותיו.הוא נמצא. לכן ה' יתברך שופט את הא

 אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי.

אלא, שכמובן צריכים אנו לבחון אם הרצונות הללו הם בגדר "משאלות" או 

בגדר "רצונות". ה"רצון" הוא יותר עמוק, הוא גורר את האדם ל"מעשים טובים". 

הוא לא ישדוד, כי הוא מי שמאוד רוצה לשדוד בנק, בסופו של דבר, אולי, בנק 
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מפחד מלהכנס לכלא, אבל אם הוא יוכל "להעלים" קצת כסף מהעבודה, הוא 

יעשה זאת, כי ה"רצון" שלו הוא להתנהג שלא ביושר. וכך להיפך, אדם ש"רוצה", 

אבל באמת הוא "רוצה" לעשות את רצון ה', בסופו של דבר הוא יעשה. וגם אם 

ל זאת ה"רצון" הזה יגרור אותו למעשים הוא לא יזכה מיד להיות "צדיק", בכ

 טובים.

כשאדם ניגש לפני ה' בתפילת הימים הנוראים, צריך הוא להוציא אל החוצה על 

ידי מחשבה ו"חשבון נפש" מענה ברור לשאלה: "כמה אני באמת "רוצה" לעשות 

את רצון השם". ואז ידע האדם, שאם יש לו באמת "רצונות" אמיתיים וכנים 

, להיות דבק בה' יתברך, לעשות לפני ה' יתברך נחת רוח, אז הוא להיות מושלם

כשמונחים למול עיניו כל הרצונות  -יכול לבקש "כותבנו בספר צדיקים וחסידים" 

 הללו להיות "צדיק וחסיד".

אחי ורעי, מי מאיתנו לא רוצה שה' יתפאר בו בכל יום, מי לא רוצה לגרום "נחת 

צה להיות עם ה' יתברך "שותף" בבריאת העולם. רוח" לפני ה' יתברך. מי לא רו

כולם רוצים. רק צריכים לחשוב על הרצונות הללו, להוציא אותם מהעומק של 

 הנפש אל החוצה.

ה' יזכינו לשאוף ולרצות להיות מן הצדיקים ומן החסידים, ונזכה להכתב בספרן 

 של צדיקים וחסידים, לחיים טובים ולשלום. אמן.
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שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין  פניני הלכה / הרב

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 לפרשת נצבים:

 השגחה בדברי בת קול ושאר מעשי ניסים

)ל,  ָתה ְוַנֲעֶשָמהֹלא ַבָחַמַים ַהוא ֵלאֹמר ַמי ַיֲעֶלה ָלנו ַהָחַמְיָמה ְוַיָקֶחָה ָלנו ְוַיְשַמֵענו ֹא 

 יב(

זה ובהלכות היוצאות ממנו מצינו בדברי האמוראים בכמה  מספר ביאורים בפסוק

 מהר תורה נתנה שכבר' ירמי ר"מקומות. נתמקד בחד מהם, במסכת ב"מ )נט:( "א

 קול". בבת משגיחין אנו ואין סיני

כן פסק הרמב"ם )פ"ט מיסוה"ת ה"א( שאין הנביא רשאי לחדש דבר משום ש"לא 

 בשמים היא".

 "דין" של לא בשמים והביאור בזהכמה הלכות שמצינו סותרים ה

במספר מקומות מצינו שהוקשה היאך נפסקה הלכה מסויימת, הרי לא בשמים 

 היא, ונביא בס"ד כמה מהם.

 ,שמאי בית כנגד הלל כבית הלכה בגמרא עירובין )יג.( ויבמות )יד.( איתא, נפסקה

ישבו, הלל. ובתוס' )ב"מ נט:( כבר י כבית שהלכה ואמרה קול בת שיצאה משום

שבלאו הכי הלכה כב"ה שהם הרבים, ואחרי רבים להטות, אלא שדנו שמא הלכה 

 כב"ש משום ד"מחדדי טפי" וע"ז סמכינן בבת קול, ויעויי"ש עוד תירוץ[.

 הדם" וביאר להם "ונכפר (ח כא, דברים) ערופה עגלה מהא דנאמר גבי, קשה עוד

 מתוך תולעים נחיל צאיו היה העגלה עריפת שלאחר עוזיאל, בן יונתן בתרגום

, ומוצאים זהותו הרוצח של הימצאו מקום עד הולכים שהיו, העגלה של טבורה

 היא. בשמים לא והלא, פיהם על אדם והרגו התולעים סמכו על וקשה כיצד

 והוא מן שמו מהפסוק ויקראו( פח.) הקשה בספר כפות תמרים מהא דיומא עוד

, ואחרון שבעה בן ואי וראשון תשעה ןב אי לישראל להם שמגיד גד, לבן. גד כזרע
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דהיינו שקבעו עפי"ז מיהו אב של בן מסויים שהסתפקו לגביו והחילו עליו כל דיני 

 אב ובן, ולכאורה הוא דבר שמיימי לקבוע על פיו ולא בשמים היא.

גבי רשב"י שכשהיה ספק טומאה היה קוצץ טורמוסין ( לד.) מהא דשבת קשה עוד

 ו את דין המקום.וכו' ונעשה נס וגילה ל

 הנה יש ליישב הדברים בכמה אופנים.

עפ"י מה שכתבה התורה )ויקרא כז, לד( "אלה המצוות אשר" וגו' נקטה  .א

הגמרא )שבת קד.( מכאן שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. דהיינו שרק משה 

 היה מחוקק בתורה וכל הנביאים אחריו באו רק לפרש ולהזהיר על תורת משה.

, יעויין מה שהקשה בעל התורה תמימה מגמרא תמורה וכהקדמה לכך

 בימי נשתכחו הלכות אלפים שלשת שמואל אמר יהודה רב )טז.(דאיתא, אמר

היא. ולעומת זאת  בשמים לא להו אמר, שאל ליהושע לו אמרו, משה של אבלו

לגמרא במגילה )ג.( הוקשה דהא אין הנביא רשאי לחדש ויישבה שם שמדובר 

ין ושכחו, ובאו הנביאים והזכירום. א"כ מצינו שאם רק נשכחה באופן שייסדו הד

 ההלכה הרי הנביא יכול להזכירה.

ובהכרח, חידש התורה תמימה שיש שני אופנים בהם מזכיר ומחזיר הנביא דין, 

הא' עפ"י הנבואה והב' עפ"י כללי התורה בסברא כשאר חידושי החכמים. 

 [.(ל"ב' או"ח סי) יוסף ברכי וכדבריו אלו כתב החיד"א בספרו

ובאופן הב' ודאי שיכול הנביא להזכיר שהרי לא גרע משאר חכמים שמחדשים 

דיניהם מסברא. ורק באופן הא' נאסר עליו, וע"ז נאמר לא בשמים היא שאין 

 מקבלים הימנו.

ולפי זה, במגילה מיירי שהחזירו הנביאים עפ"י דרכי וכללי התורה, ובתמורה 

י הנבואה, וזה אין מקבלים וכך משמע מהלשון ששאלו מיירי באופן שחידשו עפ"

 ליהושע ושמואל בלשון "שאל", משמע באורים ותומים, שהוא דרך נבואה[.

דהא שאין משגיחין ( י"ב אות' נ מערכת) לפי עוד כתב החיד"א בספרו דבש .ב

 אך. שנשתכחו הלכות אפילו או חדשות הלכות מחדשת קול הוא רק כשהבת
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, לנהוג כיצד שיכריע מי ואין, הדין בהכרעת נחלקו ופוסקיו הדור שחכמי במקום

 שהרי, לזה שומעים, אמת פלוני שסברת לומר רוח או קול בת תבוא אם בזה

 לנהוג. כיצד ישראל את ולהורות בדבר להכריע יכלו לא עצמם והשופטים הדיינים

 חיןמשגי שאין מה כי, ד )קונ' דברי סופרים ה ,ה("הי עוד חידש הגר"א וסרמן .ג

 או הלכה לפסוק אין אז, בדין הוא לפנינו המונח שהספק במקום רק הוא, קול בבת

 אנו שמסופקים אלא, בדין ספק לפנינו כשאין וכדו'. אך קול בת ידי על דין לחדש

 גם, האופנים בכל העובדות את לברר אפשר, בספק מוטלות והעובדות, במציאות

ערופה שאין כאן בירור הדין אלא  ובזה מיושב הא דעגלה .טבעיים שאינם בכאלו

 בירור המציאות.

עוד חידש בעל התוספות יוה"כ שהחשש הוא רק בכה"ג שהבת קול מחדשת  .ד

לן הלכה ואנו סומכים עליה, אבל אם כבר נפסקה ההלכה רק שהבת קול מאשרת 

את הדין אין כל חשש. ובזה מיושב הא דרשב"י עפ"י מה דאיתא במדרש )בראשית 

שרשב"י אמר שאליבא דהלכה ודאי טבריה טהורה חוץ ממקום זה רבה פר' ע"ט( 

וזה, אלא שהכהנים פקפקו בדבר, וע"ז שפיר אתי בת קול ואישרה את פסקו. 

כמו"כ מיושב גם הא דמשה גבי בן ט' לראשון וכו', משום שהדין היה כך עפ"י 

 הלכה ובירור אלא שכשערערו ע"ז נעשה נס מן השמים לקבע ההלכה לחלוטין.

* 

 לפרשת וילך:

 חיוב אדם בכתיבת ס"ת ושאר ספרים

 ְוַעָתה ַכְתבו ָלֶכם ֶאת ַהַחיָרה ַהֹזאת ְוַלְםָדה ֶאת ְבֵני ַיְשָרֵאל וגו'. )לא, יט(

נצטווינו להיות לכל איש מישראל ס"ת, אם כתבו בידו הרי זה משובח ונאהב 

ב כאילו קיבלו מהר סיני, מאד וכמו שאמרו ז"ל כתבו כלומר בידו מעלה עליו הכתו

ומי שא"א לו לכתבו בידו ישכור מי שיכתבנו לו וע"ז נאמר ועתה כתבו וגו' כלומר 

 כתבו לכם תורה שיש בו שירה זאת )חינוך מצוה תרי"ג(.
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ובגמרא סנהדרין )כא:( איתא, אמר רבה אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה 

מהא ד"כתבו" ולא מ"לכם" דהא לכתוב משלו, וביאר המנחת חינוך דודאי הראיה 

ירושה באתרוג ודאי יוצא ידי חובתו[ א"כ יש חיוב מן התורה לכתוב בעצמו ס"ת. 

וכבר כתב כעי"ז במלחמות ה' )סוכה ד: מדה"ר( וכעי"ז ביאר בתורה תמימה 

שכוונת הגמ' שעיקר המצוה היא שיתרבו ספרים בעולם מפני שעי"ז יגדיל תורה, 

)ב"ב יד.( שרב אמי כתב ד' מאות ספרי תורה. ובאופן  וכעין מה שכתבה הגמרא

שקונה מאחר הספר הרי לא נתרבה ספרים בכך. יעויין לקמן בדברי החינוך מה 

 חסרון איכא בזה[.

ומכאן יש לדון לימינו אנו, עינינו הרואות שלא לכאו"א יש ס"ת משלו, ובוודאי 

רני אחר ולאו דווקא שלא כל אחד כותב ס"ת, ויש לדון אם גם בכתיבת ספר תו

 ס"ת יקיים המצוה, דסוף סוף מרבה ספרים ובכך גורם להאדרת התורה ולהפצתה.

הנה בשו"ע )יו"ד סי' ע"ר ס"ב( כתב "האידנא מצוה לכתוב חומשי תורה ומשנה 

 וגמרא "ופירושיהן" ולא ימכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה".

ר המצווה לכתוב חומשי וכבר הקדימו הטור בשם אביו הרא"ש, שכיום עיק

התורה ומשנה וכו'. וכתב שם הב"י דלא בא לפטור מכתיבת ס"ת, אלא החידוש 

הוא שיש גם מצוה בכתיבת ספרים. אולם בפרישה שם חלק וסבר שאין לנו ללמוד 

בס"ת בעצמו משום שהוא זלזול בכבוד הס"ת, ורק בדורות הראשונים שהיו 

לכתוב דפין דפין אלא כולם בגלילה  מוכרחים ללמוד כך משום שהיה אסור להם

אחת וכו' משא"כ בימינו שיש ספרים ומותר לכתוב גם חלקים מן התורה וכו', 

 הלכך פסק שאין לנו קיום המצוה אלא ע"י כתיבת ספרים, וכן פסק בש"ך.

אולם הט"ז פסק כהב"י, בהטעימו בזה, שלא ייתכן ש"נבטל מ"ע של ועתה כתבו 

יטתו פסקו העטרת זקנים והמגיד משנה. שיטת הגר"א לכם בחילוף הדורות". וכש

גם היא כהט"ז אלא שיעויין בד"ה האידנא שביאר טעם המצוה שעיקרה בכדי 

שילמדו תורה וככתוב ועתה וכו' ולמדה וגו' וביאר שבזמנם היה אסור לכתוב אלא 

תורה שבכתב בשלימותה, והוסיף "דלדידהו" לא היתה נכתבת אלא באופן הזה, 

מדבריו כסברת הפרישה. ואולי יש ליישב, דהנה בסעי' א' כ' הרמ"א שאם  ומשמע
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קנה ס"ת מהסופר ולא הגיה בה כלום הוי כחוטף מצוה מן השוק ואינו יוצא בה, 

אולם הגר"א שם פסק כרש"י שיוצא, ונראה ששיטת הגר"א היא שעיקר המצוה 

ליכא דרכא ללמוד ממה שכתב, ובאמת בימיהם היו כותבים ס"ת דווקא משום ד

אחרינא, אבל כיום שאפשר גם בספרים אחרים יכול לכתוב ספרים אחרים וללמוד 

בהם, אבל ודאי דאכתי נשאר עיקר המצוה שהוא כתיבת ס"ת, רק שלא ילמד בה 

 משום הזלזול, אלא ילמד בספרים שכתב או קנה, ובזה מקיים המצוה בשלימותה[.

לם הסכים עמו לדינא מטעמים בשאגת אריה )סי' ל"ו( דחה דברי הפרישה, או

אחרים. ובתמצות הביא הפ"ת דבריו )כאן ד"ה האידנא( שבזמן התנאים שהיו 

בקיאים בחסירות ויתרות ס"ת שחסר בו או יתר בו אפי' אות אחת הרי הוא פסול[ 

היה מ"ע לכתוב ס"ת דווקא. בזמן האמוראים שלא היו בקיאים מטעם זה כתב 

מברכים על כתיבת ס"ת[ אך אכתי למדו מס"ת, לא  החת"ס )או"ח סי' נ"ב( שאין

היה מ"ע אלא חיוב מדרבנן, דאל"כ תורה משתכחת. ובזמן הזה אפי' מצוה דרבנן 

ליכא יעויין במנחת חינוך שביאר היאך בתפילין ליכא חששא, וכן היאך לא נתנו 

 ליבם לזכור בימי האמוראים את החסירות ויתרות מה שידעו התנאים[.

א, נראה מדברי הפוסקים שאם יכתוב אדם ספר חידושים וכדו' יצא תבנא לדינ

ידי חובת מצוה זו של כתיבת ס"ת, וכמו שכתב בספר החינוך, ששורש המצוה 

שיהיה זמין לכאו"א ספר שיוכל לקרוא וללמוד בו כל אימת שירצה, ולא יצטרך 

ו ונוכל לילך לבית חברו ואעפ"י שהניחו לו אבותיו, "למען ירבו הספרים בינינ

להשאיל מהם לאשר לא תשיג ידו לקנות" וזהו דרך כל אנשי מעלה וכו' לכתוב 

 ספרים כברכת ה' אשר נתן להם.

וא"כ לכאורה, נכללו בזה כל הדינים המבוארים בפוסקים גבי קניית ס"ת אי סגי 

בכך, ירושה או שכירות וכדו', כמו"כ אין למוכרם אלא בהיתרים המוזכרים. 

זנוח עיקר טעם המצוה שצריך ללמוד בספרים ולהעבירם לאחרים ובוודאי שאין ל

 ולא להשאיר הספר דומם ברשותו.

ומצאתי שבשו"ת סמיכה לחיים )חיו"ד סי' ז'( מובאת תשובת בעל החקרי לב 

שכתב שלא באו הראשונים לבטל מ"ע זו ולהחליפה בכתיבת ספרים, אלא חידשו 
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"ושזוהי מצוה יותר גדולה מלכתוב לן שמקיים המצוה גם בכתיבת ש"ס ופוסקים, 

 ס"ת ולהניח בביהכנ"ס לקרות בו ברבים"

כמו"כ כתב בספר רוח חיים )לגר"ח פלאג'י, סי' ע"ר( שנראה שגם מי שנותן מעות 

להדפיס ספר חדש מתורתם של ראשונים או אחרונים זהו בכלל הא דכתובות )נ.( 

הרוצה להחכים יעיין וצדקתו עומדת לעד, זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים 

מש"כ בשו"ת יביע אומר )ח"ח יו"ד סי' ל"ו( שמצוה זו של נתינה מהונו לצורך 

 כתיבת ספר גדול יותר ממצות כתיבת ס"ת או תרומתו[.

 בברכת שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, אמן.

 t38200@gmail.comלתגובות 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 לחתנו ביום הדיןסוד הצ –אחדותנו 

ם ֹכל יֶכם ָראֵשיֶכם ַשְבֵטיֶכם ַזְקֵניֶכם ְוֹשְטֵריכֶ קֵ ֱאלֹ  ה' ַאֶתם ַנָצַבים ַהיֹום ֻכְלֶכם ַלְפֵני

. )כט, ב ֵמיֶמיךָ ַטְפֶכם ְנֵשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶשר ְבֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ֹשאֵ  ַאיש ַיְשָרֵאל

 י(-ט

וררו רבותינו המפרשים בפסוקים אלו: א. כיון שפתח ואמר מספר שאלות ע

"כולכם", למה הוצרך לפרט שוב "ראשיכם שבטיכם" וכו' ? ב. מדוע הוסיף לבסוף 

"כל איש ישראל" ? ג. מדוע התחיל בלשון רבים "אתם", וסיים בלשון יחיד "כל 

 איש ישראל" ?

 שנראה כל אחד מעלת חברינו

בתפילתו הנודעת בקשה זו: אדרבה תן בלבנו רבי אלימלך מליז'ענסק חקק 

שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חבירו בדרך 

 הישר והרצוי לפניך ואל יעלה שום שנאה מאחד על חבירו חלילה.

המאור ושמש מייסד כי עיקר גדול וחשוב בעבודת כל איש ישראל הוא להתאחד 

תות אהבת חברים, עד שיראה כל אחד מעלות כולם כאחד ולהתקשר זה לזה בעבו

ויתרונות חבריו בקיום המצוות ולימוד התורה ועבודת ה', ולא יראה את 

חסרונותיו, ועל ידי זה יכסוף וישתוקק גם הוא להתדמות לחבריו במעשיהם 

 הטובים, עד שישוב אל ה' בכל לבבו ויזכה לקירבת בוראו.

 מדה כנגד מדה –ועובר על פשע 

פת יש בכך, כי כאשר אין האדם שם ליבו לקוצר יד חבריו במצוות מעלה נוס

ומעשים טובים, אלא רואה רק יתרונם ומעלותיהם, כך גם ה' יתברך לא יתן כח 

למקטרג לקטרג ולהסטין עליו, אלא יראה בו רק את הטוב, ומקיים בו את מידת 

 ".ֶאְפָרַים ַהַמח לו   ֲחבּור ֲעַצַבים"ועובר על פשע", כדברי הפסוק )הושע ד', י"ז( "

בודת ישראל עבדו ע לולפי מדרש אגדה גדול השלום שאפיואכן כותב שם רש"י: 

ושלום ביניהם אין השטן מקטרג ביניהם שנאמר חבור עצבים  כוכבים ומזלות
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יש פתחון פה  ,ושנוי המחלוקת שנאמר חלק לבם עתה יאשמו הנח לו, אפרים

 .לשטן לקטרג

 ו זכות?באיז –אתם נצבים היום 

על פי זה מבאר המאור ושמש את הפסוקים בתחילת פרשתנו: אתם נצבים היום 

יש לכם התייצבות ותקומה לפני ה', כי "ראשיכם שבטיכם" וכו', כולם הם כאיש  –

אחד לפני ה' באחדות גמורה ובראיית הטוב אצל כל אחד ואחד מכם. לכן סיים 

לם כאיש אחד באהבה אחוה במילים "כל איש ישראל" בלשון יחיד, ללמד שכו

וריעות זה עם זה. על ידי זה יזכו שה' יתברך יעביר על פשע ויכתוב ויחתום את 

 כולם לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים גמורים, אמן!

 תריס בפני הפורענות -אחדות 

לקללות, לפי ששמעו נצבים  למה נסמכה פרשת אתםרש"י בפרשתנו מביא: 

שתים חוץ ממ"ט שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו  ישראל מאה קללות חסר

היום, הרבה הכעסתם  נצבים מי יוכל לעמוד באלו, התחיל משה לפייסם, אתם

 .למקום ולא עשה אתכם כלייה, והרי אתם קיימין לפניו

מבאר המאור ושמש, מהי ההגנה מפני הקללות הרבות? "אתם נצבים היום 

 ריס בפני הפורענות!באחדות! אחדותנו היא הת –כולכם" 

את ְואֶ ומיד ממשיך משה ואומר " ֵרת ֶאת ַהְבַרית ַהז  ַכי כ  א ַאְתֶכם ְלַבְדֶכם ָאנ  ת ְול 

את ם ַלְפֵני ה ָהָאָלה ַהז  ֵמד ַהּיו  ה ַעָםנּו ע  ּו ינּו ְוֵאת ֲאֶשר ֵאיֶנמקֵ ֱאל   'ַכי ֶאת ֲאֶשר ֶיְשנו  פ 

ם ה ַעָםנּו ַהּיו  רו של משה שהיו דור דעה בעלי מדרגה גבוהה, אלא ". לא רק דופ 

בכל הדורות כולם, באיזה מצב ובאיזו דרגה שיהיו, האחדות תגן עליהם מפני 

 הפורענות!

 אמן! התאחד זה עם זה ולזכות לכל הברכות האמורות בתורה,ה' יתברך יזכנו ל

 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'

 ראשיכם

ם ַנָצַבים ַאֶתם ְלֶכם ַהּיו  ֵקיֶכם, ה' ַלְפֵני כֻּ ְטֵריֶכם ַזְקֵניֶכם ַשְבֵטיֶכם ָראֵשיֶכם ֱאל  ל ְוש   כ 

 ט( )כט,ַיְשָרֵאל   ַאיש

מרו דברים רבים על ידי המפרשים. )ומהם: ראשי בביאור 'ראשיכם' נא

רש"י ואבן עזרא. ראשיכם הם זקניכם  –ת"י. ראשיכם לשבטיכם  –סנהדראות 

 רמב"ן(. –ושוטריכם 

 אולם אענה חלקי בס"ד.

הנה אתם נצבים 'היום', כתב רש"י שהוא יום מותו, דהיינו ז' אדר, שבו ביום 

 משה "וילך( סוטה יג:)אמרו חז"ל הקהילם והכניסם בברית. על אותו 'היום' 

 מזה רשות ניטלה היתה, זוגי דיו של שבת אותה תנא מועד, באהל ויתיצבו ויהושע

לזה". משה מת בשבת, ואותה שבת היתה שבת של שני מלכים, שניטלה  וניתנה

רשות ממשה וניתנה ליהושע למלוך, ולכן נאמר וילך משה ויהושע, ששניהם 

 שמשו במלכות באותה שבת.

אמור מעתה, ש'ראשיכם' הם משה ויהושע, ששניהם היו ראשי העם. שבטיכם 

 הם נשיאי השבטים, זקניכם הם הדיינים, וכו'. שמנה כאן חמשה דרגות בעם.

את  ַהַשיָרה ֶאת ָלֶכם ַכְתבּו ולהלן בפרשת וילך עה"פ ְוַעָתה , ביאר (לא, יט)ַהז 

 הרמב"ן שנאמר כתבו לשון רבים, משה ויהושע.

לפי"ז יובן שגם משה עצמו נכלל בברית, והיתה הברית על דעת כולם. מאחר 

וההעברה בברית היתה בעיקר בשביל הדורות הבאים, גם לשאינם פה היום. הנה, 

באם היתה הברית רק על ידי משה, אולי היה מקום לדור אחר לומר ששאני משה, 

 יהיו.אולם סמיכת יהושע עמו, היא על דעת כל סוגי ראשי העם ש

אכן שאר המפרשים שלא ביארו כן, יתכן שסבירא להו שעדיין לא היה יהושע 

עמו רק מהנאמר להלן שציוהו ה' שיקח את יהושע לאהל מועד, ועד אז עדיין היה 
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משה לבדו. לכן אי אפשר להסביר עתה את ראשיכם גם על יהושע, ובע"כ 

יתכן שגם אם ננקוט שהכונה לראשים בדרגה אחרת, שהרי נאמר בלשון רבים. אך 

שיהושע היה כבר בר מלכות עוד קודם שנצטוה משה לקחתו לאהל מועד, הנה 

רש"י בביאור דיו זוגי מבאר, שהיתה השבת חלוקה בין שניהם, שיצא משה ונכנס 

יהושע. מבואר שאין שני מלכים משתמשים כאחת, ואין אפשרות לכנות את 

 ושע, וממילא מיאנו בפירוש זה.שניהם ראשים על העם, אלא יצא משה ונכנס יה
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 נוילק-הנסתרות לה' א

תֹוָרה ינו ְוַהַמְגֹלת ָלנו וְלָבֵנינו ַעד עֹוָלם ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ַדְבֵרי הַ קלֹ -אֱ  ה'ַהַמְסָתֹרת לַ 

 )כט, כח( ַהֹזאת

ת לא יתחייבו פירוש היא תשובת ישראל למשה, שהנסתרו" ובאור החיים הק':

 ."בהם, אבל הנגלות קיימו וקבלו עליהם הערבות

הנה יש כלל יסוד בעם ישראל והוא "כל ישראל ערבים זה בזה", וכפי הנאמר 

בחז"ל זו, הסיבה שאדם יכול להוציא את חברו ידי חובה במצוות ובברכות, משום 

ובן כל כמ-שיש לאדם 'חיוב' מצד ערבות שגם היהודי האחר יקיים את המצווה 

 זמן שאין המצווה חיוב בגופו[.

 טעם שהנסתרות לא בכלל הערבות

היה אפשר לומר שגם על הנסתרות יש את הערבות ומחויבים אנו לחקור עד 

היכן שידנו מגעת, האם פלוני קיים את המצוות, או חלילה זלזל. יש בנותן טעם 

ולהוכיחו.  להפך בליבו של אדם ולנסות להוציא ממנו כמה שאפשר איך התנהג,

 אך לא! אנו מצווים בכלל דין ערבות, להשתדל להיטיב רק ב'נגלות'.

 כל ישראל בחזקת כשרות

לכף זכות, כפי פירוש הרב כל האדם וטעם הדבר, משום שאדם צריך לדון את 

שם, גם אם מסתפקים אנו אם התנהג כראוי או לא, יש לנו חיוב לדונו לכף זכות, 

ת' שנאמרו בפרשתנו, שלא קבלנו עליהם את שוודאי פעל כראוי. 'הנסתרו

הערבות, אפ' לומר שהוא לאו דווקא משום הקושי, שאיננו יכולים לדעת את 

הלב  –הנעשה בלב חברנו, אלא בגלל שאנו בטוחים ללא צל ספק שהנסתרות שלו 

שלו, הוא כל כולו בבחינת "כולך יפה ומום אין בך". לכן לא קיבלנו עלינו ערבות 

 , מדין עין טובה, וכף זכות.על הנסתרות
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וזו גם הדרך לגשת ליומא דדינא, עם עין טובה על כל אחד ואחד, או אז יביט 

עלינו הקב"ה ממכון שבתו מן השמים גם במבט כזה, ויכתבנו ויחתמנו לשנה טובה 

 ומתוקה, בתוך כל קהל עדת ישראל, חיים כולכם היום.
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 חינוך

', רוביץמונד מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 עד עולם -לנו ולבנינו 

, מובא, כי הג"ר איסר זלמן מלצר ליקוטי אבבין אמרי הדעת הערוכים בחן בספר 

היה מספר בחודש אלול, סיפור מאלף שלקחו בצדו. 'בעל מוסר' נקלע בימי אלול 

וך אדם נאנח לאחת העיירות ולן באכסניה. ויהי בחצי הלילה שומע מהבית הסמ

ומתאונן ממושכות "כבר עבר הקיץ, אנחנו באמצע אלול, ומה יהיה הסוף? אוי! 

כבר אמצע אלול, מה יהיה הסוף...". שמע 'בעל המוסר' והתעורר לעבודת השם. 

בבוקר השכים לביהמ"ד, חקר ושאל מי הוא זה ואיזה הוא הצדיק שמתגורר כאן 

לו כי מדובר באדם פשוט, עם הארץ ואנחותיו נשמעו בעוד ליל?  או אז התברר 

אשר ציערו אותו כל ימות  מעקיצות היתושיםוגס מחשבה, שבאותו לילה התעורר 

 באמצע אנחנו, הקיץ עבר כבר"הקיץ, כבר אין בכוחו לסבול יותר. נזעק ונאנח 

 ."הסוף... יהיה מה, אלול אמצע כבר? הסוף יהיה ומה, אלול

, מתוך שמכירים בערכו של אלול, וקולו אנו, מתייחסים בלעג לאותו עם הארץ

הקורא אלינו. האם ילדינו מבינים זאת? האם אנו מצליחים ללמדם על מהות 

 להורות זאת? כיצדהימים הנוראים וסגולתם? האם אנו מתבוננים 

צועדים אנו בחרדת קודש לעבר הימים הנוראים, ובמוצאי יום הקדוש מתקדמים 

ודש זה מוקף במנהגים ו'עניינים', המעוררים 'מיראה לאהבה', לזמן שמחתנו. ח

ומחדירים לנפש את קדושת הזמן. ילדינו צמודים אלינו בחודש זה, כפי שקבע 

ֵתנּו ְבָבֵנינּו ֵנֵלְך, ּוַבְזֵקֵנינּו משה רבינו ַבְנָעֵרינּו ערך עליון יש  .ָלנו' ה ַחג ַכי - ּוַבְבנו 

כך יתחבר,  -עדים. ככל שהילד יבין בשיתוף הבנים, ואף הצעירים, בכל מערך המו

 וכשיחוש חיבור הוא ישמור, וקומתו הרוחנית נבנית.
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 ָראֵשיֶכם ה"א ַלְפֵני ,ֻכְלֶכםזה ראש השנה,  – ַהיֹום ַנָצַבים בזוהר הק' נאמר ַאֶתם

ְטֵריֶכם ַזְקֵניֶכם ַשְבֵטיֶכם ל ְוש  ַמֲחֶניָך...   ְבֶקֶרב ֲאֶשר ְוֵגְרךָ  ְנֵשיֶכם ַטְפֶכםַיְשָרֵאל,  ַאיש כ 

נאספים, כולל הטף, הפעוטות. ביום הרת עולם משתפים  כולםכי ביום זה מכובד 

את הילדים, קובעים בנפשם את יסודות האמונה והבטחון, גדלות ה' ורוממותו. 

נכון, יותר 'נח' לנו להשאיר את הילדים בבית, בהצדקה שבכך נכוון יותר את לבנו 

במצות זמנים נשגבים המשימה העליונה היא חינוך הבנים! גם בתפילה. אך ב

ְוַהַטף. חז"ל  ְוַהָמַשים ָהֲאָנַשים ָהָעם ֶאת , הנלמדת השבוע, אנו למדים ַהְקֵהלהקהל

לשמוע. טף למה באו?  –ללמוד, והנשים באות  –דורשים )חגיגה ג( "האנשים באים 

השאלה היא למה להביא את  לתת שכר למביאיהם". דרש הגה"ק רבי נתן אדלר,

הילדים, הרי הם קצת מפריעים לנו ופוגעים בהעלותנו? ומשיבים כי השכר לו נזכה 

מהבאתם מכריע את ההפסד המועט! בנינו נעשים עמנו חטיבה אחת! שוזרים את 

 המשך שרשרת הדורות!

, כפי רמתם והתפתחותם, את ענייני יבינובכדי שנשיג 'חיבור', חשוב שהילדים 

את איסור הדיבור בין  להסביראת הרגשת 'וגילו ברעדה'. לבאר שגי החג. ומו

התקיעות? מהם בעצם תשליך ו'כפרות'? למה 'הופכים' את האתרוג? מהם 

מתחברים,  -אושפיזין ושמחת בית השואבה? מהו יום שמחת תורה? כשמבינים 

של ר"ה' מיישמים בחשק, ומפנימים לעד.  אודה ולא אבוש, בילדותי נדמה 'מוסף 

לארוך ומייגע. הרגליים כאבו וציפיתי לסיומו. רק ב'ישיבה קטנה' זכיתי ללמוד את 

את 'מבנה' הפסוקים. גליתי  הבנתיסוגיית "מלכיות זכרונות ושופרות" בגמרא. 

ונביאים. בר"ה שלאחר מכן עקבתי והתענגתי -כתובים-לכל פסוק מתורה טעם

 די קצרה!ב'מוסף'. פתאום התפילה מעניינת, ואפילו 

יש לתת 'מקום' לילדים, לשתפם בהכנות ובעשייה. בבניית הסוכה וברכישת ד' 

מינים לא נשאל "טף למה באו?" כי השכר למביאיהם, ה'נחת' השורשית, התועלת 

הרוחנית והחוויה הנצחית, גדולות מן ההפרעה המועטה. חודש תשרי הוא 

תהזדמנות פז להעמיק את הקשר הנצחי, בבחינת ַהַמגְ   עֹוָלם ַעד וְלָבֵנינו ָלנו ל 

ת ָרה ַדְבֵרי ָכל ֶאת ַלֲעשו  את. לא בכדי התירו לילידים להשתעשע ולתקוע  ַהתו  ַהז 
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בשופר ביום ר"ה, אחרי שכבר יצאו יד"ח, למרות שזה איסור דרבנן. חכמינו רצו 

 חפצא של מצוה! ריגושי קודש ישמשו תריס נגד פורענותם של ירגישו שהילדים

 ריגושים זרים בס"ד.

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת נצבים

 תינו?כמה בריתות הוזכרו בפרש .א

 איזה לשון בפרשתינו משמעותו "כיסוי"? .ב

 היכן יש רמז ל"עימו אנוכי בצרה"? .ג

 איזה לשון שנאמר על הקב"ה פירש"י בפרשת עקב על תלמידי חכמים? .ד

 איזה לשון בפרשה משמעותו "ראיית הלב"? .ה

* 

 שאלות בפרשת וילך

 היכן יש רמז לתחיית המתים מן התורה? .א

עם הפסוק "ובמנורה ארבעה גביעים לאיזה פסוק בפרשתינו דרשה משותפת  .ב

 משוקדים"?

 איזה לשון בפרשה דומה ל"זכור, שמור, הלוך"? .ג

 מנין שהתלמידין חביבין על רבם כגופו? .ד

 איזו לשון היא "לשון זירוז"? .ה

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

 7628366@okmail.co.il  

* 

 תשובות ל'חדוותא' כי תבא
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לשון בפרשתינו וברש"י בפרשתינו נאמר בתפילה הנאמרת ע"י איזה   .א

 הכהנים?

ן ָקְדְשָך ַמן ַהָשַמַים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְםָך ֶאת ַיְשָראֵ  ל ְוֵאת ָהֲאָדָמה )כו, טו( ַהְשַקיָפה ַמְםעו 

ֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: רש"י השקיפה ממעון  ֲאֶשר ָנַתָתה ָלנּו ַכֲאֶשר ַנְשַבְעָת ַלֲאב 

קדשך. עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שעליך לעשות )ספרי שג.(, שאמרת 

 אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם )ויקרא כו, ד.(:

ולשון זה ממש נאמר ע"י הכוהנים ברדתם מן הדוכן, שאומרים "רבש"ע עשינו 

שך מן השמים מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קד

 כדוכו'"

 איזה לימוד נאמר בפרשתינו על כהן ובמקום אחר על שופט? .ב

ֵהן ֲאֶשר ַיְהֶיה ַבָּיַמים ָהֵהם וכו' ופירש"י אין לך אלא כהן  כו, ג( ּוָבאָת ֶאל ַהכ 

 כמו שהוא: שבימיך

ֵפט אֲ  ֲהַנים ַהְלַוַּים ְוֶאל ַהש  ֶשר ַיְהֶיה ובפרשת שופטים נאמר )יז, ט( ּוָבאָת ֶאל ַהכ 

ר יהיה ַבָּיַמים ָהֵהם ְוָדַרְשָת ְוַהַגידּו ְלָך ֵאת ְדַבר ַהַםְשָפט: ופירש''י ואל השופט אש

בימים ההם. ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו )ספרי 

 אין לך אלא שופט שבימיך:קנג.(, 

 מאיזה דבר היו ישראל יראין? .ג

 ֶהםַמְדֵוה ַמְצַרַים ֲאֶשר ָיֹגְרָת ַמְפֵנישנא' )כח, ס( ְוֵהַשיב ְבָך ֵאת ָכל ממכות מצרים, 

ְוָדְבקּו ָבְך: ופירש"י אשר יגרת מפניהם. מפני המכות, כשהיו ישראל רואים מכות 

משונות הבאות על מצרים, היו יראים מהם שלא יבואו גם עליהם, תדע, שכן 

                                                
במדבר רבה פרשה יא( אמר רבי חגאי בשם רבי יצחק וכו' משגיח מן החלנות, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא )  כד

ך הוא, רבון העולמים, לכהנים את אומר שיברכו אותנו, לאהרן ולבניו כה תברכו וגו', אמרו ישראל לפני הקדוש ברו

אין אנו צריכים אלא לברכותיך, ולהיותינו מתברכים מפיך, הדא הוא דכתיב )דברים כו, טו(: השקיפה ממעון קדשך 

אמר להם הקדוש ברוך הוא אף על פי שאמרתי לכהנים שיהיו מברכין אתכם, מן השמים וברך את עמך את ישראל. 

עומד ומברך אתכם. לפיכך הכהנים פורשים את כפיהם, לומר שהקדוש ברוך הוא עומד אחרינו, ולכך עמהם אני 

 הוא אומר: משגיח מן החלנות, מבין כתפותיהם של כהנים. מציץ מן החרכים, מבין אצבעותיהם של כהנים וכו'  

 רק מקיימים גזירותיו. והיינו שהכוהנים אומרים בתפילתם שאין הם המברכין אלא ד' הוא המברך, והכהנים
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כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כתיב והיה אם שמוע תשמע וגו' 

 אין מיראין את האדם אלא בדבר שהוא יגור ממנו:)שמות טו, כו.(, 

 אלו לשונות נאמרו בפרשתינו ובקריאת שמע? .ד

 בפרשתינו מצאנו כמה וכמה עניינים המתאימין לפרשת קריאת שמע:

ת ֶאת  .1 ֶהיָך ְמַצְּוָך ַלֲעשו  ם ַהֶזה ד' ֱאל  ַקים ָהֵאֶלה ְוֶאת ַהַםְשָפטַ )כו, טז( ַהּיו  ים ַהחֻּ

ָתם  ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפֶשָך: ְוָשַמְרָת ְוָעַשיָת או 

ֶקיָך:ַהְסֵכת וְשַמע ַיְשָרֵאל ט(  .2 ם ַהֶזה ַנְהֵייָת ְלָעם לד' ֱאל   ַהּיו 

ֶקיָך וכו' וכן הְוָהָיה ַאם ָשמֹוַע ַתְשַמע  )כח, א( .3 ל ד' ֱאל   רבהְבקו 

א ָתסּור ַמָכל ַהְדָבַרים .4 אולֲאֶשר ָאֹנַכי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ַהיֹום  )כח, יד( ְול   ָיַמין ּוְשמ 

 ְלָעְבָדם: ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלַהים ֲאֵחַרים

ָבה ַבְפַרי ַבְטְנָך ּוַבְפַרי ְבַהְמְתָך ּוַבְפַרי ַאְדָמֶתָך  .5 ַתְרָך ד' ְלטו  ַעל )כח, יא( ְוהו 

 ֲאֶשר ַנְשַבע ד' ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך:ָהֲאָדָמה 

 ובניין אב לכולם ב' מקראות:

ַהים ְוָלֶלֶכת ַבְדָרָכיו ְוַלְש -)כו, יז .1 ת ְלָך ֵלאל  ם ַלְהיו  ר יח( ֶאת ד' ֶהֱאַמְרָת ַהּיו  מ 

ם ַלְהיו   : וד' ֶהֱאַמיְרָך ַהּיו  לו  ַע ְבק  ָתיו ּוַמְשָפָטיו ְוַלְשמ  ָקיו ּוַמְצו  ר ת לו  ְלַעם ְסגָֻּלה ַכֲאֶש חֻּ

ָתיו: ר ָכל ַמְצו   ַדֶבר ָלְך ְוַלְשמ 

 )כח, י( ְוָראּו ָכל ַעֵםי ָהָאֶרץ ַכי ֵשם ד' ַנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ַמֶםָך: .2

שעליהם נאמר בחז"ל )ברכות ו.( "ומנין שהתפילין עוז הם לישראל דכתי' )דברים 

ר' אליעזר הגדול אומר שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וראו כל עמי הארץ כי כח, י( 

אלו תפילין שבראש א''ל רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי 

א יז, כא( ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ -עלמא מה כתיב בהו א''ל )דברי הימים

ב( )וכתי את ה' האמרת היוםומי משתבח קוב''ה בשבחייהו דישראל אין, דכתיב 

 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם אמר להם הקב''ה לישראלוה' האמירך היום 

ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר 
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ואני אעשה אתכם חטיבה אחת שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד  )דברים ו, ד(

 בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וכו'".

ין יחוד הקל ושלטונו ומלכותו על כל מקרי העולם שהוא עניינה של ונמצא שעני

קריאת שמע הוא עניינה של פרשתינו, וזהו עניין הקללות, שכאשר אינו מאמין 

ביחוד הקל ושכל הנעשה בעולם הוא "עושה המצוה יצליחנו שכרו ועושה 

ו עיקר העבירה יגיענו ענשו", סבור להרויח מהמראת רצונו, והקללות באו ללמדינ

 זה. ודו"ק.

 כיצד מתפרש בפרשתינו הלשון "שמיעה"? .ה

ֵתינּוהטיית אוזן לשמוע לשון  .1 ֵקי ֲאב   הזעקה, שנא' )כו, ז( ַוַמְצַעק ֶאל ד' ֱאל 

ֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: ַוַיְשַמע  ד' ֶאת ק 

צא הרבה בפרשתינו כגון )כו, לקיים מצוותו, שנא' ונמשמיעה בקול ד' לשון  .2

ֶשה ָשַמְעַתי ְבקֹול ד'יד(  ל ֲאֶשר ַצַּויָתַני: וכן )כז, ט( ַוְיַדֵבר מ  ָקי ָעַשיַתי ְככ  ֲהַנים  ֱאל  ְוַהכ 

ר  ם ַהֶזה ַנְהֵייָת ְלָעם לד' ֱאל  ַהְסֵכת וְשַמע ַהְלַוַּים ֶאל ָכל ַיְשָרֵאל ֵלאמ   ֶקיָך:ַיְשָרֵאל ַהּיו 

ק ַמְקֵצה ָהָאֶרץ ַכֲאֶש  הבנה והכרה לשון .3 י ֵמָרחו  ר )כח, מט( ַיָשא ד' ָעֶליָך גו 

י ֲאֶשר  : ופירש"י לא תשמע לשונו. לא תכיר לשונו, ֹלא ַתְשַמע ַיְדֶאה ַהָמֶשר גו  נו  ְלש 

וכן תשמע חלום לפתור אותו )בראשית מא, טו.(, וכן כי שומע יוסף )שם מב, כג.(, 

 נדר"י בלע"ז )פערשטעהען(:אינטי

א ָנַתן ד' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנַים  פתיחת הלב והאוזןלשון  .4 שנא' )כט, ג( ְול 

ת  ם ַהֶזה:ְוָאְזַנַים ַלְשֹמַע ַלְראו   ַעד ַהּיו 
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 לפרשת נצבים:חידות באותיות 

 אות א'

 מדה שהוא מצוה והוא 'הטוב' שעליו תלוי החיים.

* 

 אות ב'

 מה ניתן לנו להבנת תורה שבכתב שע"י 'קרוב אליך הדבר', ומנין.

* 

 אות ג'

 'מי היו חוטבי עציך ושואב מימיך'.

 איזה דבר מסריח ומאוס הוזכר בפרשה כמשל.

 איפה ראו גללי )פסלים ומסכות ע"ז( עץ ואבן.

* 

 אותיות ד' ה'

 .'אשר איננו פה עמנו היום'מי הם אלו   דה(

* 

 אות ה'

 משה עשה כן לישראל בפני העדים.

* 

 אות ו'

 מכאן למדו שכביכול השכינה עם ישראל בגלות.
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 .אתה תומיך גורלי'על זה נאמר בתהילים 'ה' מנת חלקי וכוסי 

* 

 אות ח'

 על פי מה נאמרה הסדר שבפסוק 'אתם נצבים וכו'.

* 

 אותיות ט' ח'

 תלוי בזה אם תעשה ט' יש לך ח'. זה  טח(

* 

 אות ט'

 טעם המקרא שהוא מפסיק.

* 

 אות י'

 למה שקוצי כסף וזהב היו 'עמהם' ולא בגלוי.

* 

 אות כ'

 מחמם את הגוף.

 היא ממך'. נפלאתבאר לשון המילה 'לא 

* 

 אות ל'

 סיבה שהיינו צריכים לעלות עבורו לשמים, אלא שהדבר קרוב.

* 

 אות מ'

 תף לע"ז ולשקצים.איזה תכונה משו
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* 

 אות נ'

 נתחייבו בערבות גם לאחר השבועה בהר גריזים והר עיבל. לאעל אלו 

 נתחייבו בערבות רק לאחר השבועה בהר גריזים והר עיבל. כןעל אלו 

 מנין שלא התחייבו כנ"ל עד הר גריזים והר עיבל.

* 

 אות ס'

 למה נאמר בלשון זכר. הזה''בספר התורה 

* 

 אות ע'

 שה ברית.לשון לעו

 יוצא מאפו של אדם חמום וכעוס.

 תפקידם של השמים והארץ שהם קיימים לעולם.

* 

 אות פ'

 לפי מדרש אגדה מה התכוון משה לומר 'אתם נצבים היום כלכם'.

* 

 אות צ'

 ביטוי הפסוק לעבירה במזיד בדעת ובתאוה.

* 

 אות ק'

 בגלל מה נחלשו ישראל שהוזקקו לפיוס.

* 



 

 קיעמ'  -אספקלריא 

 

 אות ר'

 שם עשב מר.

* 

 אות ש'

 פירוש המילה 'פן'.

 עושה שלא מדעת משל ונמשל.

* 

 אות ש '

 שמים וארץ לא מקבלים אם זוכין לעומת ישראל שמקבלים.

* 

 אות ת'

 , למה נאמר בלשון נקבה.הזאת''בספר התורה 

 r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

 :ועד תי"ו לפרשת נצביםמאל"ף  תשובות

 הבת ה'.א
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 לוי.גלל. גרים. ג

 עתידים להיות.הורות ד
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 בחרת בחיים.ושב ולא והשיב. ו

 ז
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 ימוד תורה.ל

 אוסים.מ

 קוד.נגלות. נסתרות. נ

 פר.ס

 דים.עשן. עובר. ע

 יוס.פ

 מאה.צ

 לות.לק

 אש.ר

 יכור.שוגג, שמא. ש

 כר.ש

 ורה.ת

* 

 לפרשת וילך:חידות באותיות 

 אות א'

 מאיפה התחיל המלך לקרא בסוכות של מוצאי שמטה.

 אלו באו להקהל ללמוד.

* 

 אות ב'

 על מה היה המלך יושב לקרא את התורה.

* 

 אות ג'

 מה עשו עם חצוצרות של מה קודם יום מיתתו.

* 

 אות ד'

 וכל עוד לצאת ולבא'.במה נאמר 'לא א
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 למה הקב"ה אמר כי אתה תבוא את העם בלשון יחיד בלי הזקנים.

 איפה הניחו את ספר התורה שכתבו משה )שיטה אחת(.

* 

 אות ה'

 המצוה בשנה ראשונה של שמיטה.

* 

 אות ז

 מי קבל את ספר התורה אחרי שמשה כתבו חוץ מבני לוי.

 אהל מועד עם משה.מה היה משמעות הציווי בעבורו נקרא יהושע ל

* 

 אות ח'

 היו מקהילים בהם ישראל לפני משה עד יומו האחרון ולא בכלל.

* 

 אות ט'

 אלו באו להקהל לתת שכר למביאיהם.

* 

 אות י'

 מי קיבל את ההנהגה ממשה.

 מטרת לימוד התורה ושמיעת קריאת המלך בהקהל.

 לא סרו אחרי ע"ז כל ימי חייו.

* 

 אות כ'

 משה ונתן לבני לוי.איזה חלק מהתורה כתב 
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 מהו לשון 'ניאוץ'.

* 

 אות ל'

 ה' אמר אלי'.ומהו פירושה של )אות הו'( '

 בני שבטו של משה.

* 

 אות מ'

 מה נסתמו ממשה שאמר 'לא אוכל עוד לצאת ולבא'.

* 

 אות נ'

 באו להקהל לשמוע.

 איזה שם קבלו הגויים בארץ ישראל אחרי שעמדו להתגרש ממנו.

* 

 אות ע'

 וכו'. השירה הזאתאחרונה ב'ועתה כתבו לכם את מהו המילה ה

* 

 אות ק'

 למה קוראת לתחילת שנה השמינית 'שנת השמיטה'.

* 

 אות ר'

 מה לא היה למשה שאמר 'לא אוכל עוד לצאת ולבא'.

* 
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 אות ש'

 היא תעיד בישראל שהותרו על כל שיקרה אותם אם יסורו מה'.

* 

 אות ת'

 חביב על אדם כגופו.

* 

 :ועד תי"ו לפרשת וילךמאל"ף  תשובות

 נשים.אלה הדברים. א

 ימה של עץ.ב

 ניזה.ג

 ף בולט.דבר אחד לדור ולא שני דברים. דברי תורה. ד

 קהל.ה

 ירוז.זקני ישראל. ז

 צוצרות.ח

 ף.ט

 הושע.יראו את ה'. יהושע. י

 עס.כולה. כ

 וי.לפי. ל

 סורות.מעיינות החכמה ומ

 כר הארץ.נשים. נ

 מו.ע

 למוצאי שביעית נוהג בה. ציר של שביעית היוצאק

 שות.ר

 ירה.ש

 למידו.ת

* 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

 ביום ט"ז אדר תשע"ז



 

 קטועמ'  -אספקלריא 

 

 

 סיפור

 סיפור / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 יש קונה עולמו בשעה אחת

זמינים כל בעיר העתיקה למברג )לבוב( חי חייט יהודי, אומן במקצועו, אצלו היו מ

חשובי העיר את חליפותיהם. למרות העבודה הקשה והמפרכת שעבד החייט, ועל 

 אף המוניטין שיצאו לשמו, בקושי השתכר החייט כדי מחיית בני ביתו.

יום אחד שמע הפריץ המקומי על עבודתו, ומאז לא חסרה לו עוד עבודה. הוא 

החייט, בהיותו אדם  הפך מיד לאחד מבאי ביתו של הפריץ והפרנסה היתה בשפע.

עליז, ניגן לו חרישית בעת עבודתו, סיפר בדיחות והתלוצץ, והפריץ נהנה מאד 

היה נשאר  –מחייט זה. כשהיה בא החייט אל הפריץ למדוד לו בגד או לאחד מבניו 

שם כל היום כולו. הפריץ היה מכבדו במשקאות ומיני מתיקה, ובין לגימה ללגימה 

 הפריץ על הא ועל דא.היה חוטף שיחה עליזה עם 

אט אט, התרגל החייט לבית הפריץ, המשקאות הלהיטוהו באש זרה, הוא הפך 

לשיכור, ולא נזהר בכשרות מאכל או תבשיל. ימים ולילות התגולל בבית הפריץ 

בשכחו כליל את אשתו וילדיו ואת מוצאו היהודי. בשובו הביתה, כשאך בקושי 

היה מתנפל על אשתו  –וכולו לוהט משיכרות הוא משרך את רגליו, היין נודף מפיו 

היה טוען  –ובניו, ומובן כי בני ביתו הפכו לאומללים. "מה לך ולצרה זו, מושקה"? 

"למה לך לחזור לביתך? השאר כאן, מה חסר לך פה"? החייט  –כלפיו הפריץ 

 נתפתה לדבריו ונשאר בבית הפריץ.

 או היהודי יותר ויותר.הימים חלפו עברו, החייט הפך מגושם והתנכר למוצ

אחוזתו של הפריץ עמדה על גבעה ממנה היו יכולים להשקיף על פני כל 

הסביבה. למטה על אם הדרך שכן פונדק, אותו חכר יהודי בדמי חכירה קצובים 

מאת הפריץ. החייט היה נעצר פעמים רבות בדרכו על יד פונדק זה בלילי שבתות 

 אים( של הפונדקאי וללגום קצת יי"ש.לטעום מה"געפילטע פיש" )הדגים הממול
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ביום ששי אחד לעת ערב נכנס החייט לפונדק, והנה נעצרה מרכבה ליד הפונדק, 

ממנה ירד איש בעל הדרת פנים קדושה: זקנו הלבן יורד על פי מדותיו וכולו אומר 

כבוד, ועל ידו עמדו שני אנשים ששמשוהו. האנשים הללו הכניסו אחר כך כמה 

 ות אל הפונדק.צרורות וחביל

"לבטח יהיו הפעם  –מהרהר החייט בלבו  –"רב מכובד סר לפונדק לכבוד שבת" 

מאכלים טעימים. הדגים הממולאים יהיו הפעם טעימים מן הרגיל, אף הרוטב 

טעמו יהיה משובח יותר, וכל שכן כי החמין יהיו מדושנים ביותר. אכן, כבר זמן רב 

יושב לו החייט ומפליג במחשבתו  כך טוב". כך-שלא טעמתי טעם מאכל כל

 ובדמיונו הגיעו כבר לחכו טעמיהן של הארוחות.

נתאוה החייט לשהות השבת במחיצתו של רב זה, אולם הוא ידע היטב כי אין 

הוא אורח רצוי אצל הפונדקאי המביט עליו בבוז כאל משומד. החייט לא התעצל, 

כי יאכסן אצלו בשבת זו פנה אל הפריץ והשיג ממנו הוראה בכתב אל הפונדקאי 

 את החייט, וישרתהו בצורה הנאותה ביותר כראוי לידידו של הפריץ.

 –אורח זה ותהנה רבות" -"יהיו לי הפעם בדיחות רבות לספר לפניך מיהודי

הבטיח החייט לפריץ לפני שירד לפונדק. לפונדקאי לא היתה כל אפשרות להתנגד 

 גם את החייט.לפריץ, ובחרון אף סמוי הוכרח לארח השבת 

מהכפר הסמוך הגיע מנין יהודים ובצוותא הם קיבלו את השבת. לאחר תפלת 

ערבית ערכו את השולחנות לכבוד סעודת השבת. התפילה שהשתפכה בדביקות 

עילאית, נרות השבת הזוהרים שהפיצו אור וטוהר מסביבן, שולחן השבת הערוך, 

ל אלו החלו להעלות כ –האוירה, הקדושה והטהרה ששלטה בבית הפונדקאי 

זכרונות אצל החייט מימים עברו והחלו להעיק על לבו. הוא ישב על יד השולחן 

בלהות הגיעו לאזניו דברי התורה -נדכה ושבור, כאבל בין חתנים. כמתוך חלום

שנאמרו מפי הרב בעת הסעודה. הדברים נסבו, כאילו במכוון, אודות אדם שסר 

עה בסבכי היער. פניה קלה אחת לא נכונה מדרך האמת דרך התורה והיהדות ותו

יכולה להוביל את האדם אל עברי פי שחת, ופניה אחת יכולה גם להצילו 

ולהחזירו שוב אל צור מחצבתו. כפי שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: "יש קונה 
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עולמו בשעה אחת", משמעות המילה "שעה" היא "פניה", כפי שנאמר בבראשית 

נה בדבר "לא פנה". ובכן, ממשיך הרב, בשעה אחת, בפניה )ד, ה( "לא שעה" והכוו

 אחת, אפשר ויכול האדם לקנות שוב את עולמו.

אותו הלילה לא עצם החייט עין. מחשבותיו הקיצוהו ממטתו. הוא התהפך על 

יצועו אנה ואנה כאדם המוכה ביסורים. אך חטף תנומה קלה, והנה הוא בבית... 

בניו מושכים אותו בחזרה : "אבא! אל תעזבנו שוב! הוא רוצה לחזור לבית הפריץ, ו

השאר אתנו".. והנה מופיע הפריץ, ובקולו התוקפני הוא קורא לעומתו: "מושקה, 

מה אתה מהסס? אתי בוא"... כחות טמירים מושכים אותו הנה ואילך, כמעט 

הבלהות והנה הוא רועד מקור וחום -שדעתו נטרפת עליו. הוא מתעורר מחלום

א אינו מוצא מקום לעצמו. מצפה ומיחל בכליון עינים לקריאת התרנגול כאחד. הו

 המבשר על בוא היום.

ושוב התפלה הנשגבה, עם אוירת הקדושה הרוטטת, ושוב השלחן הטהור 

וסעודת שבת קודש, ושוב דברי הרב כי האדם יכול לקנות את עולמו בשעה אחת, 

 שלישית...בפניה אחת, ואחר כך תפלת המנחה, ולאחריה סעודה 

לאחר ההבדלה, מתפרץ החייט אל חדרו של הרב, ומתוך יללה הקורעת לבבות, 

 הוא בוכה ומפציר: "רבי, הושיעני! רצוני לחזור בתשובה"!

הוא פרט לפני הרב את כל העבירות שעבר מאז בואו אל בית הפריץ, ונשבע כי 

עומק  לא ישוב אליהן עוד. לא נשאר צל של ספק כי הוא אמנם התחרט מתוך

נקודת לבבו, על כל פשעיו שעשה בעבר, ומקבל על עצמו להפוך ל"בעל תשובה" 

 אמיתי.

החייט לא חזר עוד לארמון הפריץ. הוא קיבל בלב שלם למלא אחרי כל הוראות 

הרב, כיצד להתנהג בתור אדם החוזר בתשובה. הרב ציוה עליו לחזור לעירו 

ש מכל אנשי עירו לא ידע למברג, להתגורר בבית הכנסת של החייטים, ואי

אודותיו, מלבד שמש בית הכנסת. כל השבוע יהיה עליו להיות בבית הכנסת, 

 להתפלל, ללמוד, לומר תהלים ולצום. בשבת יהיה עליו לחזור לביתו.
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החייט מלא בקפדנות את כל אשר צוה עליו הרב. בליל שבת אחר התפלה שם 

לא רצתה אשתו לפתוח, היא  את צעדיו לעבר ביתו. הוא דפק על הדלת, תחילה

לא היתה מסוגלת להאמין כי אכן חזר אליה בעלה, והוא גם מפוכח. הוא התחנן 

כשדמעות חונקות את גרונו, כי תרשה לו להכנס הביתה. ולאפשר לו לקדש על 

היין, ולקיים את מצות שלוש הסעודות של שבת. בלב פועם ופוחד פתחה את 

 הדלת.

ידש ונטל ידיו לסעודה. דמעות תודה לה' יתברך החייט שר "שלום עליכם", ק

שעזר לו לחזור בתשובה, עמדו בעיניו. אף אשתו מחתה בחשאי את דמעות 

 האושר שזלגו מעיניה.

עברה תקופה קצרה, החייט עשה לילות כימים בתפלה, אמירת התהלים ולימוד. 

על יד  תוך הסכמת אשתו, ולפי הוראות הרב, מכר את ביתו ועבר לגור בבית קטן

בית המרחץ, בקצה העיר. הוא עבד כל יום אך ורק כדי להוציא עבור מחייתו הוא 

ובני ביתו, את יתר הזמן הקדיש לתשובה ותפלה. אף אחד מכל אנשי העיר לא ידע 

 כי החייט העלוב ההוא נהפך במרוצת הזמן לאיש קדוש.

ה פעם אחת, באמצע הלילה, ורבה של למברג הלך עם משמשו לטבול במקו

כדרכו בכל לילה, וירא והנה אור בוקע מתוך בית רעוע שליד בית המרחץ. הוא 

שלח את משמשו לראות מי ומה בבית. המשמש חזר ואמר כי שם מתגורר חייט 

יהודי העוסק במלאכתו. כך קרה גם למחרת וגם למחרתים. הדבר גרם 

תרחש להתפעלותו של הרב, הוא החליט להכנס בעצמו ולראות במו עיניו מה מ

בבית זה. בהכנסו לבית החייט, לא חזו עיניו כל התרחשות מיוחדת. הבית היה 

חשוך. החייט הדליק נר, ובהתפעלות מעושה פנה אל הרב: "לשם מה הטריח כבוד 

 הרב את עצמו לבקרני בשעה כה מאוחרת"?

הרב שהבין כי אין הדברים פשוטים ותמימים עד כדי כך, גזר עליו כי הוא מחוייב 

ת לפניו את כל האמת. בלית ברירה גולל החייט לפני הרב את כל פרשת חייו לגלו

המכאיבה, את חזרתו בתשובה וכיצד זכה בלילות האחרונים לגילוי אליהו. אליהו 

הנביא בא אליו בלילות ומגלה לפניו סתרי ורזי תורה. הרב נבהל לשמוע את כל 
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טרם זכה למה  –הרב  –וא דברי החייט. והרגיש עצמו נחות כלפי חייט זה, אשר ה

שזכה החייט הפשוט. החייט נחמו באמרו לו, שבאם תהיה לו הרשות מאת אליהו 

יחזור לפני הרב את כל התורה שילמד אליהו הנביא  –החייט  –הנביא, הרי הוא 

 עמו.

זמנים קבועים היו לרב שבהם היה בא אל החייט כדי ללמוד יחד עמו. לרב 

מוות בקהילה היהודית -יט בעיר, לא יארע כל מקרהנתגלה אז כי כל עוד חי החי

שבלמברג. לכשהגיעו לאזניו ידיעה על מעבר לויה בחוצות העיר, חקר ודרש, 

ותמיד הוכח הדבר, כי הנפטר הלז היה יהודי אחד מאחד הכפרים הסמוכים לעיר. 

יום אחד, הרב יושב בביתו. ולפתע קלטו עיניו "לויה" עוברת בחוצות העיר. 

 "לויה של מי זו"? היה המענה: "של שמש בית הכנסת של החייטים". לשאלתו

הרב התרגש ביותר, הוא כינס מיד את חשובי העדה שבעיר, והוביל אותם אל 

הבית הרעוע שליד בית המרחץ. אף אחד לא הבין את פשר הדברים, בבואם לתוך 

 סדין.הבית מצאו נר דולק, ועל הארץ מונחת גופתו של החייט כשהיא מכוסה ב

הרב יצא בראש הקהל שהלכו אחרי מטתו של החייט, מובן כי כל מי שראה את 

הרב חולק כבוד כזה לנפטר, סגר את עסקיו, התפנה והלך גם הוא ללוות את המת. 

אך כולם תמהו על ההתנהגות המוזרה הזאת. מה ראה הרב לחלוק כבוד כה גדול 

ות שליד בית המרחץ לאיזה חייט יהודי עני, שהיה גר אי שם באחת הבקת

 העירוני?

אולם לאחר סתימת הגולל, כשהרב הספידו, וגולל את כל פרשת חייו, ירידתו 

איש קדוש היה. וכנהוג בימים ההם,  –ועלייתו, התחוור אז לעיני כל כי חייט זה 

נרשמה בספר הקהלה פרשת חייו המופלאה של החייט, כיצד נהפך לבעל תשובה 

לוי "אליהו הנביא". אז ראו כולם מה גדול כוחה של ולאיש קדוש, ואף זכה לגי

 בשעה אחת, אפשרי לו לאדם לקנות את עולמו . –תשובה אשר בפניה אחת 
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 תקציר הפרק השני.

את פיני'ע שרייבר לשמד כשהגיע שעת השיבוץ למקומות קבע, הוחלט להעביר 

רח"ל, כדי להצליח במשימה גייסו תחילה את גב' הנריטה סולד מראשי הסוכנות 

שיודעת הייתה להפוך את הלילה ליום ואת החושך לאור, בחלקת הלשון רצתה 

לכל הפחות להטות את לבו שילך למוסדות המזרחי, היא גייסה את מיטב 

מילים חתוכות הבהיר לה כי אביו חינך הטיעונים להטות את דעתו, אלא שפיני'ע ב

 אותו לדרך התורה בלבד ואת זה לא ימצא במזרחי.

לאחר שנעל בפניה את כל השערים הובאה גב' רחל ינאית בן צבי שניסתה 

להעבירו למזבח המולך עם שוחד של משרות בכירות שיקבל בעתיד אם יהיה מוכן 

א העבירה אותו בכוח לקבל את דבריה, כשראתה שהיא משחיתה את דבריה הי

 לקיבוץ רמת רחל לחוות הלימוד שתחת פיקוחה, יחד עם אחיו הקטן.

* 

 הבא לי גמרא!!! – פרק ג'

בעת תהליכי השיבוץ למחנות הקבע, בכדי לרכך את הילדים ולהביא אותם 

לאהוב את חיי הכפר, הרבו מדריכי המחנות לטייל עם הילדים בקיבוצים 

ו בקיבוצי השמאל, המגמה הייתה די ברורה, ובמושבים. מרבית הטיולים הי

להראות להם את היופי והרחבות שיש בקיבוצים, בכך יקלו על ההחלטות שלהם 

להיות אנשי השמאל. אך כדי שלא ליצור תחושת איפה ואיפה כלפי המחנה הדתי 

שחבר עמם יד אחת, היו מבקרים מידי פעם גם במושבי המזרחי, אך היו אלו 

מוך וגם התנהלו במהירות, כדי שלא לאזן את המצב )כה בטוחים ביקורים במינון נ

 היו בעצמם עד שאפילו לא חששו מתגובתם(.

באחד הטיולים במושבי המזרחי, נכנסו למושב שהיה מבוסס כלכלית. הילדים  

צעדו רגלית בין שבילי המושב השקט, ושאפו את ניחוחות הכפר לתוך ריאותיהם, 
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מל את העולם החדש שנבנה מההריסות והחורבן. מנסים להתענג מהבשילות שסי

הם התרשמו מאד ממראה השדות הזהובים טעוני השבלים לעייפה, האויר נדף 

 ריח מתוק של אביב והילדים נהנו מהאוירה הנינוחה והשקטה של המושב.

אחד הילדים שונה היה מכולם, הוא לא נהנה כלל מהנוף ומהאווירה הנעימה 

יה דבר שיכול למשוך את תשומת לבו, אדיש הוא שהרשימה את כולם, לא ה

לחלוטין לשמחה ולאווירת העליזות, היה זה פיני'ע שרייבר שנאלץ אמנם לצעוד 

יחד עם כולם אך ניכר היה עליו כי אינו נהנה כלל מהטיול, פניו חתומות לחלוטין 

ועיניו ממאנות להביט לחוץ ולהתרשם מהנוף כיתר הילדים העליזים, למרות 

ות הרמים הנישאים ברמה, אוזניו אינן קולטות את השיח ואת הצחקוקים של הקול

הילדים הנהנים, כי מה לו לכל הסובב אם זה אינו מתנהל בדרך התורה? הוא סיגל 

את עצמו לא ליהנות מעולם ההפקרות, כדי שחלילה וחס לא יושפע לרעה. וכך 

 התהלך ביניהם כמעט כמו בועת אוויר.

לראות הוא ראה טוב מכולם, לפתע קלטו עיניו נער צעיר בן  אך ברגע שצריך היה

גילו, חבוש כיפה לראשו, הלה צעד בשבילי המושב בניחותא, ניכר היה עליו 

שהוא מבני המקום. ברגע זה אורו עיני פיני'ע וחדווה נמסכה לתוכו, מבטו על 

שו, המקום השתנה מקצה לקצה, אם יש כאן ילד יהודי שצועד בגאון כשכיפה לרא

הוי אומר שהמקום הוא יהודי ומחנכים בו לשמירת דת ומצוות, יתכן מאד 

שבבתיהם שוכנות להן הגמרות הקדושות, אז יתכן שיש לו סיכוי לראות שוב את 

 הגמרא האהובה שנלקחה ממנו מכורח הנסיבות.

עצם המחשבה זו העבירה רטט עמוק בלבו, לפגוש שוב את הגמרא, זה הדבר 

לו. אוי מי יתן ויוכל לראות ולו לרגע אחד את מסכת גיטין שכה היקר ביותר בשבי

התרפק עליה, זוהי הגמרא שלמד עם אבא זצ"ל בערבות סיביר בתנאים שאי 

אפשר לתארם, גמרא זו נצרבה בקרבו כי נקנתה במסירות נפש עילאית, מסכת זו 

רוס יקרה מפנינים, את כל אשר לו יתן לזכות ללמוד בה שוב. עד עתה נאלץ לג

אותה על פה, כמה משתוקק הוא לראות את אותיותיה, לחוש את דפיה 
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המצהיבים, כמה חסרה היא לו, חודשים רבים שלא ראה צורת דף גמרא לנגד 

 עיניו ומי יכול להבין את הצימאון העז שחש עתה.

הסיכוי הקטן שאולי יפגש עם הגמרא האהובה עליו הפכה את הילד האדיש 

מותו השתנתה, חיוניות נמסכה בו ובמהירות שלא הייתה בקיצוניות, לפתע כל ד

מביישת את טובי הרצים מיהר אל הנער טרוף נשימה וכולו נסער, מבלי לקדם פניו 

בברכה המסורתית "שלום עליכם" כדרך הנפגשים, הציג לו שאלה שכל כך לא 

 שייכת:

 "יש לך אולי גמרא גיטין?" שאלה שזועקת רעבון רוחני לתורה.

חשב לרגע, איך תהיה תגובת הילד לשאלה המשונה הזאת. גם לא עניין הוא לא 

אותו מה יאמרו המדריכים והחברים. אותו עניין דבר אחד בלבד, הוא רוצה 

 לראות מקרוב מסכת קרובה ומוכרת.

לשמחתו הרבה ענה לו הנער: "יש לנו בבית כזו מסכת" למרות שאינו מבין מי 

 לראות מסכת זו. הוא הנער ומה חשוב לו בדיוק כעת

 אתה יכול להביא לי אותה? אני חייב לראותה! ביקש פיני'ע, כולו מתח וציפייה.

 כשראה הנער עד כמה זה חשוב לאורח המשונה, רץ לביתו להביא את המסכת.

פיני'ע עמד כל העת רתוק למקום, כולו אחוז געגועים עזים. לא היה דבר שחיכה 

 וציפה לו, כפי שציפה לזה.

לה עם המסכת, לא היה אדם מאושר ממנו. עיניו התמלאו דמעות כשחזר ה

שנטפו בלא בושה על מורד לחייו הכחושות. הוא לא יכול להמתין עד שהנער 

יושיט לו את הגמרא לידו. הוא פשוט חטף אותה מידו כאחוז בולמוס ונשק אותה 

 בשפתיו, אצבעותיו החלו החל לעלעל בדפים היקרים רועדות מהתרגשות רבה,

מפיו יצאה אנחת כאב מרעידה: אוי וועה כמה זמן כבר לא ראיתי גמרא מול עיני. 

אוי, אוי, דאס איז דאך דיא הייליגע גמרא'לה )אוי, אוי, זו היא הרי הגמרא 

 הקדושה( איזה אוצר מתוק ויקר הוא זה".
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באותו רגע חשב פיני'ע לעצמו, הלוואי ויכולתי לתת לו כל מה שניתן, לרכוש את 

א מידו. אם היה לו באותו רגע כל אוצרות תבל, אין ספק שהיה מעניק אותם הגמר

לנער, כדי לזכות ולהחזיק את הגמרא הזאת בידיו. הוא פתח את המסכת והחל 

לקרוא בדפים הראשונים, שורה ועוד שורה של גמרא מלמלו שפתיו כשפניו 

ש מעין עולם קורנות מרוב אושר, המילים המוכרות עמדו עתה מול עיניו, הוא ח

הבא. הלימוד מתוך הספר מתוק היה מאד, כי אינו דומה מי שלומד מתוך הספר, 

 למי שמשנן מתוך הזיכרון, לגמרא חיות משלה, מתיקות אין סופית.

]עד סוף ימיו, גם כשכל הש"ס והפוסקים ראשונים ואחרונים חרוטים על לוח ליבו, 

ל פעם בעונג עילאי, כאלו מעולם לא למד בעל פה, תמיד רק מתוך הספר, ובכ

 מעולם לא ראה זאת, זה היה כוח אהבתו לתורה, אהבה ללא מיצרים[.

מי יודע כמה זמן היה עומד ומתענג על כך, אלא שקצרה נפש המדריך המרושע 

מראות, גופו הגס לא היה מסוגל להביט במחזה מרהיב כל כך, הוא תפס בגסות 

וחי אדמה. הגמרא ניטלה ממנו, ועולמו את פיני'ע וגררו מהמקום כאלו הוא שק תפ

 שוב חשך בעדו.

ומהצד עמד אותו נער, המום מכל המתרחש. הוא קיבל שיעור חי ועמוק ביותר 

משני עולמות מהופכים, פיני'ע לימד אותו על רגל אחת אהבת התורה מהי, 

 ולהבדיל לימד אותו המדריך, עד כמה "הסטרא אחרא" אינה יכולה לקבל זאת.

ש הנער את דרך המזרחי והתקרב להיכלי התורה ואף זכה להיות לימים נט

מתלמידי מרן "החזון איש" זיע"א ופגש שוב את פיני'ע, התאחדו העולמות 

 הרחוקים והפכו לעולם אחד.

)יתכן אולי שסיפור זה השפיע עליו עמוק והביא לנטישת הדרך הישנה. את 

 הסיפור הזה העביר הוא עצמו, לנכד הגר"פ זצוק"ל(.

*** 
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 ]מעוללות ימי טהראן ומחנות המעבר[

אם היה הרב זצוק"ל "בעל מספר" יכול היה לספר ימים ולילות את החוויות 

שעברו עליו בשנות ילדותו )שלא היו רגילים( אין ספק שכל מי שהיה מראיין אותו 

היה מוצא כר נרחב להשתרע, כמעט ואין ניצול שואה שלא יהיו לו סיפורים 

תקופה הקשה שעבר היכן שעבר, גם לרב היה מה לספר על כל מה למכביר על ה

שחווה בגלות סיביר, לאחר מיכן בקזחסטן, משם במחנה הקליטה טהראן ומחנות 

המעבר בארץ, כל מקום כזה יכול היה למלא מחברות שלימות ככל שניתן לדלות 

ך מהתהומות, כמעט ואין ניצול שואה שיאמר ששכח את ימי האימים כי לא שיי

 לשכוח את הימים הללו, הם צרובים על לוח לבו של החווה עד לרגעיו האחרונים.

אך אצל הרב זצוק"ל פינה זו הייתה כמעט נעולה, הוא מיעט לדבר עליה כי לא 

ראה בזה כל עניין, מה יתן ומה יוסיף אם ידעו את הפרטים אם הם לא תורמים 

טוריונים וחבל להשחית את ללימוד התורה וידיעתה, ההיסטוריה נועדה רק להיס

הזמן היקר עבורה,  פעם אחת נדירה אירע שהסכים להתראיין עבור ה"מחנה 

החרדי" כדי שהעולם ידע את גודל רשעת הציונים, אבל מעבר לזה לא הסכים 

 לפצות את פיו.

פה ושם שמעו ממנו בני הבית שיחיו' נקודות וגרגרים מועטים, אם לא כן, לא 

ל הרב בימי אופל אלו, הכל נסמך על אותם פירורים מועטים היה נודע מה עבר ע

שהרב סיפר לבניו מידי פעם, כך הצטבר קומץ על יד עד שנאגרו לכלל ספר קטן 

 שהתרחב בעבודת נמלים בס"ד[.

בני ביתו ידעו על כך והבינו את העניין, אך היו צמאים לדעת מתי יתרחש הנס 

ים רבות חיכו בניו ונכדיו של הרב שהרב יספר להם על אותה תקופה אפילה, שנ

זצ"ל, כי יתן להם איזו שהיא פינה להיסטוריה אותה עבר בימי נעוריו, אך מעולם 

לא אהב לדבר על כך, הזמן יקר הוא ללמוד התורה ומה ערך יש להיסטוריה? אך 

 הנה נקלעה אליהם הזדמנות פז אותה ביקשו לנצל להרחבת היריעה.

* 
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מועד של חג הפסח, הרב ומשפחתו ישובים לסעודה היה זה באחד מימי חול ה

שכולה תורה, בין עניין לעניין אוכלים להניח מרווח בין פרק לפרק[, יושב הרב 

ומשוחח עם צאצאיו ברחבי הש"ס, לפתע מופיע אחד מבני הבית ומודיע כי גבר זר 

 נקש עתה על הדלת ומבקש לראות את סבא.

ם על פני הרב, הצאצאים עמדו כשנכנס לחדר נראו אותות שמחה ברורי

מופתעים מהתגובה, אורחות חייו ידועים להם היטב, אחד מהם סגנונו המאופק, 

כמעט לא ימצאו אותו מביע איזו שהיא התרגשות, פניו חתומות תמיד וזיק לא 

יסגיר מה מתחולל בקרבו, הכל שמור וטמון בעמקי הלב הגדול. אך הנה הפעם 

לא חיכה שהזר יתקרב אליו אלא יצא ממקום מושבו  חרג סבא לגמרי מנוהגו, הוא

לקראת אותו מבקר ולחץ את ידיו בשמחה רבה, הוא הקריב אותו לידו והתחיל 

 לשוחח עימו בחיבה ורעות.

מתוך הדברים התברר כי אותו פלוני היה חבר מנוער מימי טהרן רב נחמן 

כביכול התאחדו  אלבוים זצ"ל שנפטר השנה בדיוק ביום הזיכרון של הרב ד' טבת

יחד[ הוא זה שהוביל את המרד במחנה הנוער נגד ההנהגה הפושעת של הציונים 

יחד עם אברהם פרנקל[ וחיזק את שארית הפליטה שלא כרעו לבעל לעמוד על 

שלהם, תרומה עצומה הייתה לו בחיזוק ידי אותם בודדים שנותרו קיימים 

בביתו לקראת חג הפסח  באמונתם, עתה בא לספר לרב בשמחה גדולה כי עשו

ניקיון רציני והנה נמצאה מציאה כשרה, מכתב ששלח לו הרב לאחר שיצא 

 מהמחנה, הוא הושיט זאת לרב שקרא בו את המילים הבאות.

 ב"ה כ"ד אדר א' תש"ג.

 ליבער נחמן!

איך געפין זיך אין "חוות הלימוד" נעבין ירושלים. איך האפ אז איך וועל בקרוב 

ארויס געהן פין זייערע ענד, אין דער ברידער צבי. אין לערנען  פטור ווערין אין

אזוי ויא איך וויל, מיר זאלן זייען אין דיא ישיבות. מיין ברידער וועט מען זיכער 

 בקרוב מל זיין.
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 פון מיר דיין חבר וועלכער האפט דיר צי זייען א'גדול בישראל.

 פינחס שריבר

ות הלימוד" בסביבות ירושלים. אני מקווה ]ובעברית[ נחמן חביבי! אני נמצא ב"חו

בקרוב להפטר מהם ולצאת מתחת ידיהם, ביחד עם אחי צבי. וללמוד כפי שאני 

רוצה, ונזכה להתראות בישיבות. את אחי ימולו בוודאי בקרוב. ממני המצפה 

 לראותך גדול בישראל.

 פינחס שריבר.

תב לידידו שכבר מילים קצרות שמביעות הרבה, ברגע שהתאפשר לו להעביר מכ

עמד ברשות עצמו, לא היה לו לספר רק על דבר אחד, רצונו העז לעזוב את המקום 

שכפו עליו לשהות בו, כל אותם ימים לא נואש אפילו לרגע אחד מהתקווה 

שייפרד מהם אחת ולתמיד ביחד עם אחיו הקטן שעדיין לא נימול )לא היה שם 

פיני'ע לא היה ברשות עצמו שיוכל  אחד שיחשוב שאולי צריכים למול ילד יהודי,

לדאוג לו, לכן בכל רגע נתון חשב על הרגע שיוכל כבר למול אותו וראה עניין אף 

 לכתוב זאת במכתבו הקצר(.

 שוחד ששווה כמו מיליונים

השיחה נמשכה לה בחביבות רבה, רב נחמן אלבוים זצ"ל מצידו שיתף מעט את 

ם את שחווה באותם ימים, בין היתר ילדי הרב לתוך העולם שעבר, הוא סיפר לה

סיפר להם על עסקה לא כשרה שרקמו המדריכים הרשעים כדי להפיל אותו 

ברשתם, הם ידעו עד כמה עקשן ולוחמני הוא ומקשה עליהם את המשימה 

להעביר את הילדים לשמד, כשראו שאי אפשר לשבור את רוחו ניסו בדרכי שוחד 

 לקנות את שתיקתו.

ש אליו בשפת חלקלקות, חיוך רחב נמסך על פניו בעת שדיבר אחד המדריכים ניג

אליו בחביבות מעושה, הוא ניסה להסביר לו כי אין למדריכי המחנה נגדו כלום, 

אין הם מעוניינים כי ישנה מאורחות חייו, יודעים הם עד כמה הוא עקשן וחבל על 

כפת לך כל הניסיונות העקרים. אך בקשה אחת להם: "עזוב את האחרים. מה א
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מהם? תן לנו אותם, בתמורה ניתן לך מפתח לחדר הממתקים, יש שם הררי 

שוקולד תופינים וכל מיני מתיקה. אתה חופשי להיכנס למקום בכל עת שתרצה, 

 אתה מוכן לכך?

"אתם חושבים כי היה זה ניסיון פשוט? שואל הוא את הנכדים בחיוך רחב, אני 

 ביל כיום למיליוני דולרים".יכול לומר לכם שהיה זה שוחד עצום שמק

"כאחד שהיה רעב תמיד, לאחר ששנים לא אכלתי ארוחה אחת מזינה, בגין 

נושאי כשרות ועוד עניינים. מי מדבר על מיני מתיקה שלא היו בטווח הראיה, 

אפילו לדמיין אותם לא היה ניתן. והנה באים המדריכים ושמים לי על מגש של 

הגדול לא היו בהם בעיות כשרות. ומה  כסף את כל מיני המתיקה שבחלקם

מבקשים ממני כנגד זה? דבר פעוט כביכול[ "לא יחרץ לשונו" לשתוק ולחשוב 

שבלאו הכי הם אבודים אין כמעט סיכוי שיוכלו לעמוד מול הפיתויים שלהם, שב 

ואל תעשה מול הררי תופינים זה דבר קל?! אתם חושבים שהיה לי קל לומר להם 

 "?לאאת ה"

לכם את האמת, היה לי מאבק פנימי קשה ביותר, אבל בחסדי השי"ת  אומר

 גברתי גם על זה".

 כל זה שייך להיסטוריה מה זה תורם לכעת?

לאחר שרב נחמן אלבוים יצא מבית הרב נתנו הנכדים את עיניהם אל סבם 

בציפייה כי עתה ידבר עמם מעט על אותם ימים. ברם הרב שם את המכתב שקיבל 

 רואה בו כל חשיבות. בצד, הוא לא

 "כל זה שייך להיסטוריה, ומה זה נותן כעת? כלום!" ובזה חתם את העניין.

מסר מאלף ביותר על סולם הערכים הגבוה של הרב, גם לאחר שכבר הגיע ידידו 

משכבר ימים ר' נחמן אלבוים לביקור, הלבבות נפתחו לרווחה, היה זה ממש רגע 

המיוחדת ולספר מעט על העבר, למען ידעו מתאים להמשיך עוד מעט את האוירה 

בימים הבאים, אבל כל זה אינו שווה רגע אחד של גמרא! מה יתן ומה תוסיף עוד 

ידיעה מה היה בימים הטרופים של טהראן ומחנות המעבר? ב"ה כרגע אין בזה כל 
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נפקמ"נ, אפשר ללמוד תורה בלי כל מפריע, חבל על כל רגע שניתן לרכוש עוד דף 

 ו להבין עוד קטע קשה בתוס'.גמרא, א

* 

 לא אתן שיטמטמו את מוחו של אחי הקטן במאכלות אסורות!

במאמר המוסגר: פיתוי מהסוג שחווה ר' נחמן אלבוים חווה גם ר' פיני'ע בעת 

שביקר עם חבריו באיזה קיבוץ חילוני, במסגרת ההתאמה למקומות קליטה. אנשי 

ורעבים ופתחו בפניהם אוצר של הקיבוץ רצו לעשות רושם טוב על הילדים המ

 ממתקים וקוביות שוקולד.

מי שראה את הילדים שהתנפלו על הממתקים כשהם ממהרים להשיל את 

העטיפה שמנעה מהם את האפשרות להתענג, יכול היה לקלוט באותו רגע באיזה 

 מצב קשה היו עד עתה.

לם לקבל כשאומרים כולם, לא כוללים בזה את פיני'ע. הוא אמנם ניגש כמו כו

ממתקים, אבל הוא לא פתח את הנייר בחופזה, אלא החל להפוך אותו מכל צד, 

כמבקש להסתכל מה כתוב עליו. נערה אחת שהייתה בין המחלקות תמהה לפשר 

 העניין, היא ניגשה לשאול אותו לפשר מעשיו.

"אני מחפש את ההכשר השיב לה, לצערי אני לא רואה שום כיתוב שיעיד על 

 .טיב ההכשר"

"אינך צריך לחפש דבר כזה, ענתה לו כידענית, אני עצמי השתייכתי בעבר 

למחנה הדתי ומכירה היטב את נושאי הכשרויות, אני יודעת ששוקולד מכיל בסך 

הכל פולי קקאו טחונים עם מעט סוכר, בזה לא קיימת שום בעיה של דברים 

 אסורים".

החזיר לידיה את הממתקים אבל פיני'ע החליט: לא, אני לא רוצה לאכול". הוא 

 שניתנו עבורו ועבור אחיו הקטן צבי.
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"למה אתה מחזיר את של אחיך הקטן?" שאלה אותו, אם אתה רוצה להחמיר על 

עצמך, למה תעשה כן לאחיך הקטן שהוא כל כך פעוט, מותר לו ליהנות פעם 

 ממתק טוב".

לות אסורות "חלילה וחס, הזדעק פיני'ע, וכי רק את נפשי אשמור מלאכול מאכ

ואת נפש אחי אחטיא?! כשם שעלי להיזהר ממאכלות אסורות כך מוטלת החובה 

 על אחי. אני לא אתן לטמטם את לבו ומוחו במאכלות אסורות".

לימים עברה אותה אשה להתגורר בסמיכות לקרית פוניבז' באשדוד, כשנודע לה 

ל אותו ילד קטן כי רב הקריה הוא אותו פיני'ע, אמרה: אני מבינה היטב איך גד

 להיות רב גדול וחשוב!

* 

 הרב מרחיב בדיבור כשיש לזה צורך!

כפי שציינו היה הרב זצוק"ל שתקן מופלג, מעולם לא הרחיב דיבור שלא קשור 

ללימוד ויראת ה', אבל ברגע שהדיבור היה נצרך היה יכול לדבר ואפילו שעה 

 מרובה.

מידע על אחד מבני הקהילה כך הוברר לאחד מבניו שיחי', בעת שהביא לפניו 

באשדוד שלומד בישיבת פוניבז', שהחל לרדת מרמתו הלימודית. הרב נחרד 

למשמע המידע, הוא בירר בקצרה היכן הוא יושב, ועוד באותו יום ניגש אליו, הוא 

 התיישב לידו והחל לשוחח איתו כשחיוך רחב על פניו.

בו רחב בקרבו באותו רגע, הבחור נדהם, הרב בכבודו ובעצמו ניגש לדבר עימו, ל

נראה היה כי חסרה לו תשומת הלב הראויה, הרב דיבר עמו על דא ועל הא, מתוך 

עניין רב, בכך נתן לו את ההרגשה הטובה ביותר במשך שעה ארוכה שלא כהרגלו, 

 שיחה זו סללה בפניו את הדרך לעליה מחודשת.

כי אביו זצ"ל כרב באותו רגע היה בנו שליט"א אחוז תדהמה. לא היה לו ספק 

הקהילה יעשה בעניין, אך הוא לא שיער שזה יהיה כבר באותו יום, ועוד יותר 

 מכך, שאת זמנו היקר ביותר יתן בלי לחוס על כך. אימתי זכה הוא ליחס הזה?



 

 קלעמ'  -אספקלריא 

 

אמנם לדבר בלימוד אפשר היה ועוד איך. אבל סתם כך "אבא" כמו שיש לכולם, 

אבא כל רגע יקר ביותר, אפשר להספיק מעולם לא הרגיש. עד עתה הבין, כי ל

באותו זמן עוד דף גמרא או עוד סימן בשו"ע, עד שאין לו בשבילו כי אם מילים 

 בודדות. ואילו לבחור שאינו מבני ביתו יש לו את כל הזמן שבעולם?!

עתה השכיל להבין: "לא תוכל לעמוד על דם רעך" נאמר בדבר הכי יקר לך ואם 

 זה "זמן" תן גם אותו.

בני הבית יודעים מהי חובתם בעולם, ועל כן, אם יש בדל חיוך קלוש שניתן אי 

 פעם, ואם עוד יש לכך תוספת דיבור כל שהוא...כולו רווח!

אבל הרב כאב רוחני של הקהילה צריך לדאוג לילדיו, לאלו שיכול הוא לתת 

י להם טעם בלימוד, או אז, את היקר לו ביותר יקריב כדי להעלותו מעלה. זוה

 ההצלה האמיתית של "אבידת גופו ונפשו".

*** 

 השלמות לסיפור של שבוע שעבר:

 קורא נאמן הוסיף פיסקה ששמע ממקור נאמן ביותר:

בתוך הויכוח עם גב' הנריטה סולד הוכיח פיני'ע כי אביו לא נמנה על תנועת 

המזרחי כי אם היה כן הוא פיני'ע היה גוי אם הוא נאמן ליהדות ראיה מוחלטת 

 כי אביו לא נמנה על שורותיה[.

השמטה מהמקור: הרב זצ"ל אמר פעם שהוא מוכן לסלוח לכל אלו שהרעו לו 

בחיים, אבל למרשעת גב' רחל ינאית בן צבי שרצתה לטרדו מחיי הנצח אין 

 מחילה עולמית וד"ל עומק משפט זה[.

 


