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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ............................. ח"תשע וארא לפרשת אספקלריא

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

 של להצלחתו סמל קטורה בני מהווים האמנם - יצליח יעשה אשר וכל

 ו ........................................................................................... ??אבינו אברהם

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

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

 ח .............................................................. "?גאולה של הלשונות' ד" הם מה

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

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

 יא ............................................................................ "השלים השעבוד קושי"

 ישראל הרב / הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה הירושלמי בנתיבות

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

 יד ................................................................. ישראל ארץ בהן שזכתה ספרים

 יח ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יח .................................................. פנימית בהתעוררות - האמתית העבודה

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

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

 כא .............. '"וכד' בלעך' או' פלטה' על שמונחים סירים על מגבות פריסת"

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

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

 נחשבת האם, המשתה ימי של בעיצומם הקודש לארץ שעולים וכלה חתן

 אשכנז בני מנהג ליישוב מזה ומסתעף - חדשות כפנים י"לא העלייה

 כד ................... חדשות לפנים בשבת השלישית הסעודה את גם שמחשיבים

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 כח ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כח .............................................................. נדר בלי תענית  לקבל ניתן האם

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

 לב ........................................................................................................ ועוד

 לב ........................... ?מעצמו המתנבא הנביא על", נביא" לשון יתפרש כיצד
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, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

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

 לה.................................................................................................... באלעד

 השראת כעין – פרעה לפני בעמדו רבינו משה על השכינה השראת גדר

 לה ...................................................................שמתפללים עשרה על שכינה

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

 לז .................................................................................................... סופרים

 לז המלכות בבית גדל רבינו משה ואילו, במצרים משתעבד ישראל עם: פלא

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

 מ ............. ?הארץ מבאי היה רבינו משה אבי עמרם האם? לוי חי שנים כמה

 מה ............ ומועדים ת"עה' לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/   לי ברא טהור לב

 לא מדוע, ברד במכת ומקניהם עבדיהם את בחוץ שהשאירו המצרים

 מה .............................................................................. ?בחוץ בעצמם נשארו

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

 מז ...................................................................... אמונה בענין יסודיים דברים

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

 נא .............................................. בתוכו אקונומיקה הרתחת י"ע כלי הכשרת

 נא ................................................................... קו רב/  אשראי כרטיס טלטול

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

 נב ....................................................................................................... 'חיים

 נב................................................................................. לטובה חשבה אלקים

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

 נו ........................................................................ בשבת הלמט   הנחש הפיכת

 נט .. ברכסים' אבות תורת' בישיבת מ"ר, חשאי אליהו נתנאל הרב/  נחליאל ממתנה

 נט ............ ם"לעכו אבידה השבת ובענין? ם"עכו ממון על חסה התורה האם

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

 סא ............................................................ ה"ע רבינו משה של שנותיו בענין

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

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

 סה ....................................................... !הנפש לחשבון נועדו הזמן מאורעות

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

 סח ..................................................................................... העתיד על תפלה
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 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

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

 הגחלים מן הנאה לו היה והרי רבינו משה ידי על נעשתה שחין מכת מדוע

 עא .............................................................................................. פרעה בבית

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

 עד ................................................................... המכות נעשו שבו המטה מהו

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

 עח .................... ועזריה מישאל חנניה שעשו מהצפרדעים וחומר הקל בענין

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

 פא .................................................................................. ברד שבמכת המטר

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

 פד ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 פד ........................................ קשה ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא

 פו.... (עילית מודיעין) יצחק ברית ד"בביהמ ש"מג, אליאך ראובן הרב/  בהלכה ענין

 פו .................................. 'וכו אשתו ואפילו בדרך אשה אחורי אדם יהלך לא

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

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

 צ .... לאזניו שישמיע צריך המתפלל – הצפרדעים דבר על' ה אל משה ויצעק

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

 צה ................................................ שמים מלכות עול לקבלת הנאותה הדרך

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

 צז .......................................................................................... ישראל העשירו

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

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

 קב .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 קב ............................................................................. בתפילה נכרים מנגינות

 קז .................................................................. חינוך

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

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

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

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

 קי ...................................................................... אומנות בנו ללמד האב חיוב

 קיד ............................................................... חידות

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

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

 קיד .............................................................................. וארא בפרשת שאלות

 קיד ................................. (כט-כח יחזקאל) וארא הפטרת דאפטרתא חדוותא

 קיד ....................................................................... שמות' חדוותא'ל תשובות

 קיז......... (כז ישעיה) אשכנז לבני שמות הפטרת דאפטרתא חדוותא תשובות

 קיח ...................................................... (א ירמיהו) ספרד לבני שמות הפטרת

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

 קיט ..............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קכח ............................................................... סיפור

 קכח ................................................................... קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 קכח ................................................. 'ליבוביץ בער ברוך רבי – התורה שירת

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

 קמד .......... א"זיע ממזריטש מהמגיד מקורי מופת סיפור – הילדים מתו מדוע

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

 קמו ......................................................................................... ויינשטוק חיים

 סערת: "מסדרת) המעבר מחנות על משתלטת היהודית הסוכנות – ז"י פרק

 קמו ... (טהראן ילדי של לשמד ההעברה של הנוראה הפרשה –" טהראן ילדי

 מדרשי פי על, כהן אהרן הרב/  ערוב מכת של מוחשי תיאור – הערוב התנפלות

 קנז .......................................................................................................ל"חז

 קנז ...................................................................................... הערוב התנפלות
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 תשע"ח אראלפרשת ו אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  – האישאשרי 

 ישראל אברהם קלאר

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

מהווים בני קטורה סמל  האמנם -יצליח  יעשהוכל אשר 

 להצלחתו של אברהם אבינו??

חז"ל )בראשית רבה פר' סא, א, ועוד( דורשים את מזמור א' בשבחו של אברהם 

בני דורשים חז"ל "אלו  "וכל אשר יעשה יצליחאבינו ע"ה, ועל המלים בפסוק "

" אחרי שנדרש אשרי פרו יתן בעתו ועלהו לא יבול על יצחק וישמעאל. קטורה

מדוע נאמר על בני קטורה "וכל אשר יעשה יצליח", מהי ה"הצלחה" בר תמוה, והד

 המיוחדת שהיה לאברהם בבני קטורה?? 

 ויישבו זאת המפרשים וגדולי הדורות בכמה אופנים:

: הכוונה שאברהם אבינו ככל שהזדקן נעשה פורה יותר, הפך איפה תואר א.

ואלו דברי  .לישא את קטורה הטבע, ובגלל שה' רצה להרבות את זרעו לכן ציוהו

ב(: "התוספת מרובה על  המדרש שם בהמשך )בראשית רבה חיי שרה פרשה סא,

  בהעיקר, ויוסף אברהם וגו'", עי"ש.

בני הכוונה אינה להצלחה של אברהם אבינו, אלא להצלחה של עץ יוסף:  ב.

 מהם כמה אומות.נבנו קטורה עצמם, שהצליחו וגדלו והתרבו מאוד עד ש

תהלות מהרי"ץ )מהרי"ץ דושינסקיא, גאב"ד ירושלים(: הכוונה שעל ידי שה'  ג.

 .הצליח את נכסיו יכל לתת מתנות לבני קטורה ובזה לשלחם

ההצלחה הגדולה היא ש ,גמסאטמאר לרה"ק 'חידושי תורותוראה כעין זה ב'ד. 

 מה שהצליח להפריד את רשעים אלו מעל יצחק.

                                                
 אשכנזי, על מדרש רבה.-למהר"ש יפה א
ב

"וכן אתה מוצא באברהם אבינו שברכו המקום בזקנותו יותר  :ראה גם בתוספתא )סוף קדושין, פרק ה הלכה יד( 

 מנערותו", וכן בתנחומא ישן )חיי שרה י(: "ויוסף אברהם וכו' שתוספתו של הקב"ה יותר מן העיקר".
 .נח-פרשת חיי שרה תשי"ז, עמודים נה ג
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יח(, כלומר: יבקע  ב יט,-"יבקיע" )כמו בשמואל: "יצליח" מתפרש דייטב לב. ה

ויפריד את הקליפה מהקדושה, ששמה היה "קטורה", לשון קשירה, שהקליפה 

, ולכן לקחה, כדי להוציא ממנה ניצוצות קדושים, ובז וז ותוהקדושה היו קשור

 ומכח זה עתידים חלק מצאצאיה להתגייר ולשוב לעדת ישראל.

: הכוונה שכשנולדו בני קטורה הרשעים הסאטמארכתב הרה"ק מדברי יואל וב .ו

התרבו כוחות הטומאה, וכנגד זה נתן ה' לאברהם אבינו כח הצלחה מיוחד כדי 

 שיוכל להתגבר בכח קדושתו על כוחות הטומאה הללו. 

והגם שלכאורה קודם שבאו רשעים אלו לעולם היתה לאברהם גם כן הצלחה, 

גדלה. וזו הכוונה "ויוסף אברהם", אף ת, וניכרהצלחתו מכל מקום על ידי זה היתה 

 שהוסיף בכח קדושתו והתגבר למולם )עי"ש(.

קנ(: בשפתי כהן -הובא בנתיבות שלום )סלונים, פרשת חיי שרה עמודים קמח ז.

מבואר שלקח אברהם את קטורה כדי להוציא את הקליפות לחוץ  ועל התורה

שאת ישמעאל הוליד כדי  ,מבואר זרי זך בלי שום ערבוב, ובבאר משהשיישאר הפ

להוציא את סיגי מדת החסד של אברהם, ובני קטורה כדי להוציא את סיגי מדת 

האמונה שלו, וההצלחה במה שהוליד אותם היתה שכך הם נטלו את סיגי 

 . ע"כ.האמונה, ונשארה אצל ישראל אמונה בלי סיגים

אות נט, עמוד ומצאתי כעי"ז בקומץ המנחה )לרבי צדוק הכהן מלובלין )חלק ב, 

 נד( אך לא על מדרש זה והשפתי כהן, רק על הפסוק.

א( מבאר שההצלחה בבני קטורה היתה מה שהיו  ואף המלבי"ם )בראשית כה,

כקליפות לשמור על הפרי, ומבאר את כלל דרשת חז"ל על המזמור, שלפעמים 

 הפרי קודם לשומר, ולפעמים להפך, שיצחק הוא הפרי, וישמעאל שהוא עלהו קדם

 לו, ובני קטורה באו אחריו.

  

                                                
ד

 .א סאטמאר, פרשת חיי שרה, דף סא, 
 .פרשת חיי שרה, תקז ט"ב ה
 .א פת, בראשית כה,ר' מרדכי הכהן מצ ו
ז

 .ר' משה יחיאל אפשטיין מאוז'רוב מח"ס אש דת, על הפסוק 
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 מה הם "ד' הלשונות של גאולה"?

ְלַתי ֶאְתֶכם ַבְזרֹועַּ ְנטוָיה ובַ כו' ְוהֹוֵצאַתי ֶאְתֶכם  ְלַתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגאַּ ְשָפַטים ְוַהצַּ

ְחַתי ֶאְתֶכם ַלי ְלָעם ְוָהַייַתי ָלֶכם  ְגֹדַלים: -כו' )ו, וְוֵהֵבאַתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ  :כו'ְוָלקַּ

 ח(.

ירושלמי בפסוקים הללו נאמרו ד' לשונות של גאולה, וכמו שאמרו חז"ל )א 

שמו"ר פ"ו, ה( ד' גאולות יש כאן, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ; פסחים פ"י ה"א

רש"י )במדבר טו, מא( ע"ע בו. וכנגדן תקנו חכמים ד' כוסות בליל הפסחולקחתי, 

 .ד' כנפות של ציציתשכנגדן נתקנו 

כנגד "והייתי", ועכ"פ כנגד  מדוע לא החשיבו ה' לשונות, גם, יש להביןאך 

"והייתי" אבל  נכללו בחשבון,רק "לשונות של גאולה"  ,ובפשטות "והבאתי".

 אולה."והבאתי" אינם לשונות של ג

"ולקחתי" שהרי  ,חשבוןהאת "ולקחתי" בכלל מחשיבים מדוע  ,יקשה ם כןא בלא

ש"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"  (אד"א)הגר"א ו שכותב וכמ. אינו גאולה

הוא שלא תהיו עוד  –הוא הוצאה מעבודת פרך. "והצלתי אתכם מעבודתם"  –

הוא יציאתם ממצרים. "ולקחתי אתכם לי  –עבדים למצרים. "וגאלתי אתכם כו'" 

נ )ויקרא כו, יב( "ואתם תהיו לי "הוא מתן תורה כמש –לעם והייתי לכם לאלוקים" 

 חלעם".

נתבאר, שיציאת מצרים בלי ה"ולקחתי" )מתן תורה( אינו מועיל  ובמקו"א

מאומה, ונמצא שה"ולקחתי" הוא ההשלמה של הגאולה. ולכן בין כוס ג' לד' לא 

 יפסיק!

 

                                                
מפני שבהיותנו עתה בגלות והארץ  ,שהטעם שלא מנו את "והבאתי"שמבאר, ה( "ו הע' וראה בתורה תמימה )פ ח

מסורה בידי זרים אי אפשר לישא כוס יין על זה. ואולי לזכר זה תקנו כוס מיוחד לשמו של אליהו לזכרון ורמז שאנו 

 מקוים לביאתו ולתחיית האומה והארץ ב"ב.
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 חידוש נשגב מאת הגר"א

 ., מחדש בזה חידוש נשגב עד למאודהגר"א בפירושו להגדה )ד"ה די אכלו(ב ו

גאלתי" ו"האלא ש ,תי" "והצלתי" "וגאלתי"ד' הכוסות הם באמת רק "והוצאאכן ש

כולל שני לשונות של גאולה, שנאמר "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים 

 . (לכן בין כוס ג' לכוס ד' לא יפסיק)ו גדולים"

עות הוא ט ,דמה שאמרו בכל מקום שכוס הד' הוא כנגד "ולקחתי" ,תב הגר"אווכ

שלא מנו את "ולקחתי" ואילך מבואר )והטעם  , דא"כ גם "והבאתי" "והייתי"סופר

  טכי אינם לשונות של גאולה(. ,בגר"א ב'הדרת קודש'

שנכללים  ,שני הענינים של "זרוע נטויה" ו"שפטים גדולים"הם  מה ,לבאריש אך 

 תחת "וגאלתי" ביציאת מצרים. 

 סדרן של ד' הכוסות בסדר ההגדה בליל הסדר

קודם חציו קריאת ההלל מחולק ג והנה כשמתבוננים בסדר של 'ליל הסדר', הרי 

חצי והטעם מבארים המפרשים )לבוש וגר"א(, שה אחר הסעודה.וחציו  ,הסעודה

 . ה העתידהגאולהחצי השני קאי על הו ,הראשון קאי על גאולת מצרים

והנה גם ד' הכוסות מחולקים בסדר הזה, שני כוסות בחצי הראשון, ושני כוסות 

בחצי השני. נמצא שהכוסות של "וגאלתי" "ולקחתי" הם כנגד הגאולה העתידה 

 )וכ"כ המעשה נסים ב'שפוך חמתך'(. 

 .יה"וגאלתי" מדבר על עצם ההוצאה ממצריםולא מובן, שהרי 

 'אין גאולה אלא לשון קנין'

ה נסים )פיסקא 'ברוך המקום'( מש"כ המעשע"פ  ,שנראה לבאר בזהומה ד 

כמו שאחז"ל )פסחים  ,הוא במה שקנה אותנו לקנין ,הענין של "וגאלתי אתכם"ש

                                                
 .)ראה בהערה בסמוך( הגרי"א חבר מנה בפשיטות את ד' לשונות של גאולה כדברי הגר"א ט
הוא שעבוד הגוף.  –יא"ח )דרשות שיח יצחק לפרשת בשלח( כותב ש"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" הגר י

הוא ענין העבודה לאל זר )הללו עובדי ע"ז( והוא שעבוד הנפש. "וגאלתי אתכם בזרוע  –"והצלתי אתכם מעבודתם" 

הוא לעוה"ב  –. "ובשפטים גדולים" הוא לימות המשיח שאז יתגלה כוחו הגדול השולט על כל דרכי הטבע –נטויה" 

אחר התחיה שאז יהיה הדין הגדול. ולכן ב' כוסות הראשונים הם נגד גאולת מצרים )כוס א' נגד גאולת הנפש 

שאומר עליו קידוש. וכוס הב' נגד גאולת הגוף שאומר עליו ההגדה 'עבדים היינו'( וב' כוסות האחרונים כנגד העת"ל 

הלשונות הם נגד גאולת מצרים. "סבלותם" הוא העינוי, "עבודתם" הוא העבדות, עכ"ד. אולם בפשטות כל ג' 

 "וגאלתי אתכם" הוא גוף היציאה ממצרים כד' הגר"א באד"א.
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כמו שאמרו בכמה מקומות )עי' ב"מ ו ,פז, ב( שישראל הם אחד מקניניו של הקב"ה

הגאולה ועל  מז, א( ש'אין גאולה אלא לשון קנין' ודרשו מש"נ )רות ד, ז( "על

ואין טובה גדולה מזו. והענין של  –התמורה" שגאולה זו מכירה וכה"א "לא יגאל" 

 "ולקחתי" הוא קנין אישות כמבואר בריש קידושין ש'קיחה' הוא קנין אישות עכ"ד.

 ,שה"וגאלתי אתכם" שכאמור לעיל מתייחס על עצם ההוצאה ,ומבואר מדבריו

אלא ענינו )גאולה מלשון קנין( מה שנעשינו  ,אין ענינו מה שיצאנו מעבדות לחירות

 קנין של הקב"ה.

כמש"כ המעשה נסים )פיסקא 'דיינו'( לבאר מה שאומרים "אילו  ,והענין הוא

שמה שמחשיב עשיית השפטים  –הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו" 

בני א'ל  כי בעשותו שפטים ניכר ונתברר עי"ז היותנו ,נגד המצריים לטובה לנו הוא

 משום חילול כבודו יתברך. ,ולא יכולה מדת הדין לקטרג מכאן ולהבא ,חי

שהגם שעיקר מטרת העונש לפרעה ולמצריים שנעשה "לעינינו"  ,וממילא נראה

ודאי נועד כדי להשריש בנו את יסודות , )כמש"נ דברים ו, כב; ועי' ברמב"ן שם(

גורם שאח"כ הקב"ה  ,חזקההאמונה. אבל מה שהוציא הקב"ה את עם ישראל ביד 

היה יכול לעשות אותות ומופתים נגד  'מוכרח לגאלנו למען שמו )ובפרט שה

ולכן ההוצאה בפרסום נחשב  –המצריים בלא להוציא את עם ישראל ביד חזקה( 

 ל"גאולה".

באמת ענינו כנגד  ,שהכוס השלישי שמיוחס כנגד "וגאלתי אתכם" ,ולפי"ז נמצא

כי אם על  ,על עצם ההוצאה מעבדות לחירות אינומאחר שהנידון  ,העתיד לבוא

 וממילא בהכרח תמיד יגאלנו למען שמו. ,הגאולה שאנו קנין שלו

"זרוע נטויה" , יתכן שזה גם הביאור בדברי הגר"א, שב"וגאלתי" נכלל "כה וא

עפ"ד הגר"א בעצמו בפירושו להגדה )ד"ה 'עבדים היינו'( , וזה ו"שפטים גדולים"

 ש"זרוע נטויה" הוא באתגליא לעין כל ולא כמו שבורחים משם. ,תבושכ

מלבד היותו מורה על עצם גאלתי" ושה"ו ע"פ מה שנתבאר לעיל, ויתכן שכונת

 .היציאה, הוא חורה גם על מה שיצאו בפרהסיא, שזה מורה על הקנין שלנו וכנ"ל
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'כ"נ איצקוביץמג"ש בביהו אברהם'

 באר צבי

 "קושי השעבוד השלים"

ל ְשָפָתַים ְרֹעה וֲַּאַני ֲערַּ י ְוֵאיְך ַיְשָמֵעַני פַּ  )ו, יב( ֵהן ְבֵני ַיְשָרֵאל ֹלא ָשְמעו ֵאלַּ

מהו הק"ו שאמר משה הן בנ"י לא שמעו אלי, הרי פירכא בצידה השאלה ידועה 

 .לא פרעהושהם היו בקוצר רוח ועבודה קשה, 

 ני ישראל, כי לבהביא בשם רבי יוסף צבי הלוי זצ"ל פנינים משולחן גבוה פרבס

וכיון שעברו רק מאתים ועשר שנה,  הגלות אמורה להיות ארבע מאותהיה ידוע ש

 ,א'תשובות בדבר,  שתיכי  השיבאולם משרע"ה  שנים סרבו להאמין שבא הקץ.

עבודה 'מ ,ב' .למ"ט שערי טומאה עוהגיש ,הרוחניות', דהיינו מקוצר קוצר רוח'מ

, שקושי השעבוד השלים. ואם בנ"י לא קיבלו זאת עאכו"כ שפרעה לא 'קשה

 עכ"ד. ישמע.

אלא שעדיין יש להבין מדוע באמת בני ישראל לא קיבלו את טענותיו של 

משרע"ה. והנה על הרוחניות זה לא שאלה, כי מי ששקוע במ"ט שערי טומאה אינו 

לו. אולם מהי התשובה על הטענה ש'קושי השעבוד השלים'.  מבין כלל מה חסר

אלא שמאחר וידעו בבירור שהבטחת הקב"ה לאאע"ה היתה על שעבוד בן ארבע 

ידעו את מה שאחז"ל שזה מתחיל מלידת יצחק, מ"מ סברו  אםואף מאות שנה, 

ועינו אותם כי בפסוק כתוב במפורש 'ועבדום  שזה רק ענין הגירות ולא השעבוד,

עדיין לא הגיע א"כ והיינו שהעינויים יהיו ארבע מאות שנה,  ,בע מאות שנה'אר

  הקץ.

ומעתה שומה עלינו להבין מהי באמת הסיבה שקושי השעבוד יכל להשלים את 

אורך זמן, ומהו כלל המקור לכך שקושי השעבוד אכן השלים את שנות העינוי. כי 

נוכחתי לדעת שהמשפט השגור בפי כל המפרשים בשם חז"ל 'קושי השעבוד 

ם מדרש, כגון השלים', אינו קיים לא בגמ' ולא במדרש, אף שרבים הביאו זאת בש



 

 

 

 יב 'עמ -אספקלריא 

 

. ואולי קכ.(, והגר"א והגרי"ז )עה"ת פ' בא( ועוד)פסחים בהצל"ח הבינה לעיתים ו

כוונתם לדברי הפרקי דרבי אליעזר שהובאו להלן. וי"א שזהו הביאור בשמו"ר )ג' 

ג'(, ובפרשת דרכים ציין על שמו"ר ט"ו א'. אך המשפט הידוע הנ"ל אינו מוזכר 

ם לבאר איך הושלמו שנות השעבוד של ארבע במפורש. ומצאנו כמה מהלכי

 מאות שנה.

הרד"ו שנה השלים כל הטעם ש ביארבזוה"ק )תיקוני זוהר זוהר חדש קסא:(  א',

שנות השעבוד, כי כשבנ"י הצטערו במצרים, הצטערו אתם גם האבות הקדושים 

 לם הזהעצם הענין שהאבות מצטערים בצער צאצאיהם שבעו, ובבצער השעבוד

. והוי כאילו היו עמנו ידע אבוהון בהאי צערא (ברכות יח:)גם בבבלי ר כבמבואר 

בגלות, והם השלימו את שנות השעבוד, וממילא מאחר וגם יצחק ויעקב  ם כןג

של נצטערו בשעבוד, שפיר אפשר למנות מלידת יצחק, ושפיר נחשב שהיה שעבוד 

הבחין בגודל שנה, והנה האדם השרוי בתוך הצרה אינו מסוגל לארבע מאות 

הצרה וממילא אינו יכול להבין את צער האבות, וע"כ לא שמעו בנ"י אל משה כי 

לא הבינו עד כמה יש צער לאבות שבשמים עד כדי שזה יחשיב אותם ג"כ בתוך 

השעבוד להשלים שנות הגלות. וזהו הק"ו שאם בנ"י שבטבעם הם רחמנים בני 

 ין שהגיע זמן גאולתם.רחמנים לא יכלו להבין זאת, ק"ו שפרעה לא יב

בפרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ח( כתב לבאר איך נתקצר הזמן, שמאתים ועשר  ב',

שנים )כמנין רד"ו( ישבו ישראל במצרים, ויש להוסיף עוד חמש שנים קודם משעה 

שנולדו ליוסף מנשה ואפרים שגם הם מן השבטים, הרי רט"ו שנה, ימים ולילות 

והיינו שהעבידו אותם גם בלילות.  יםמפרשם ההרי ת"ל שנה וכו'. ופירשו ש

דמאחר ודרך העבדים לעבוד רק ביום, והם העבידום גם בלילה הרי שעי"ז נכפל 

לגבי דוד  (בספרו "מדבר קדמות" ערך דוד)החיד"א זמן העבדות. וכענין זה כתב 

. אמנם לא הוזכר כאן שנה כפול, ק"מהמלך שמאחר ולא ישן בלילות נחשב שחי 

י 'קושי השעבוד', אך אם נוכל לפרש שלעבודה גם בלילות מתאים הביטוי הביטו

'קושי השעבוד', הרי שלפי"ז מובן גם מה המקור וגם מה הסיבה שקושי השעבוד 

השלים את הזמן. אמנם בבן יהוידע בסוטה מו: כתב שגם קושי השעבוד השלים 
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קושי השעבוד' הם וגם הלילות השלימו המנין, ומבואר שהבין שהעבודה בלילות ו'

 שני דברים נפרדים.

לא היה כלל  'ועבדום ועינו'שעל ה בפ' לך לך )ט"ו י"ג( כתב הרמב"ןוהנה  ג',

 (מו:)מהגמ' בסוטה הקשות ל אולם לכאורה ישגזירה של ארבע מאות שנה. 

'בשביל ה גזירה של ארבע מאות שנה, דאיתא שם תגם על השיעבוד הימוכח שש

, ארבע מאות שנהבבניו  בדעתלאברהם וכו' נשפרעה ארבעה פסיעות שליווה 

 'ועבדום'גזירת השנאמר ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. הרי מבואר שגם 

וכאן אין לומר שהכוונה מלידת יצחק וכמו שהבאתי לעיל  היה ארבע מאות.

נשתעבד בגמ' הוא 'שגם האבות הצטערו בצער השעבוד, כי הלשון מהתיקוני זוהר 

ואיך שלא ארבע מאות.  ארבע מאות שנה, וא"כ משמע שבבניו לבד היה 'בבניו

שנה? וע"כ צ"ל  ארבע מאותנסביר את הפשט מ"מ מבואר שנחשב זה שעבוד של 

שהגזירה על  תבשכהנ"ל שצ"ע על הרמב"ן אלא  שמשום קושי השעבוד הוא.

 . שנה ארבע מאותהשעבוד לא היה כלל 

 ביאר )פ' שמות ד"ה ויאמר אל עמו( ש חיהבן אי בעלל 'אדרת אליהובספר ' ד',

ראיתי בספרים עה"פ וימת מלך מצרים ויאנחו  השלים המנין. וכןוכלסין שריבוי הא

בנ"י מן העבודה וגו' )ב' כ"ג(, פירש"י שנצטרע והיה שוחט תינוקות וכו'. וקשה 

דא"כ היה צריך לומר שצעקו על ילדיהם שנשחטים ולא על העבודה? אלא 

שעבוד ארבע מאות שנה התמעטה ע"י שילדו ששה בכרס אחד, שהגזירה של 

 ממילא כאשר עתה נשחטים התינוקות הרי ששוב יתארך זמן העבדות. 

שמה  שכתב ,(בד"ה וירא אלקים)בהגדה 'כתב סופר' בפירושו ראיתי באולם 

בהם בפרך  והמצרים היו ראויים למכות, כי הבורא אמר וענו אותם, והם עבדש

יבעו מהם, כענין שנא' אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה )זכריה א' והמיתו מהם וט

עכ"ד. ומבואר שמה  ט"ו(, ולפיכך נתחייבו. ולאור זאת הקב"ה חישב וקיצר הקץ.

שהמצרים המיתו מבנ"י קיצר השעבוד, כי כל הילודים שמתו באו ג"כ בחשבון 

 נ"ל.העבדות. ויתכן לומר שבאמת ע"ז הועילה התפילה שצעקו להקב"ה וכ

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

 מו"ל ישראל קלויזנר, הרב  /הירושלמי תלמוד

 )ברוקלין(ומועדים  עה"ת ירושלים שמחת ילקוט

 ה בהן ארץ ישראלתספרים שזכ

ְבָרָהם ְליַ  ְצָחק וְליֲַּעֹקב ְוֵהֵבאַתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָשאַתי ֶאת ָיַדי ָלֵתת ֹאָתה ְלאַּ

ַתי ֹאָתה ָלֶכם מֹוָרָשה ֲאַני   ח(  ו,)ה' ְוָנתַּ

 הירושלמי בסנהדרין פרק ג' הלכה ט' מביא:

מקבלין  אדם ששלחו אחריו בית דין שלשה פעמים ולא בא רב יהושע בן לוי אמר

 שלא בפניו( )ואינו יכול לערער ע"ז שדנו העדות בלא בעל דין ועבדין ליה גזר דין

ושבק ירתו )נפטר בחוץ לארץ(  דמך כהנא)שקיבלו עדות שלא בפני בע"ד(  כהדא

וקביל רבי לעזר )והשאיר כהנא ירושה לר' יאשיה בארץ ישראל(  לרבי יאשיה

ידו שכהנא עשה את ר' יאשיה ליורש )ר' לעזר קיבל עדים שהע סהדי דלא באפוי

 )כהנא השאיר וזכי לרבי יאשיה ולא עוד אלא דשבק ספרים שלא בפני היורשים(

 )כתב ר"ל ליורשים שהיו בבבל( כתב רבי לעזר לירתוי בירושתו ספרים בא"י(

)ואינכם יכולים  לארץ ספרים שזכת בהן ארץ ישראל אין מוציאים אותם חוצה

)המוריש אם כתב  )אומר( רבי ניסי בשם רבי לעזר ל(את הספרים לבב להוציא

מוציא. )שיוציאו היורשים את הספרים מא"י לחו"ל(  על מנת להוציא בצוואתו(

)ספרים מא"י לחו"ל, האם  רבי חייה בר בא בעא קומי רבי יוסי מהו להוציא

)האם הלכה למעשה  אמר ליה לעובדא את שאיל לי ההלכה כמו ר' לעזר או לא(

)אין אני שואל למעשה, אלא לדעת ההלכה, ולא  אמר ליה לא שואל לי(אתה 

ובאיש לרבי זעירא דלא אמר ליה עובדא, בגין השיב לו ר' יוסי כיצד פוסקים( 

)והורע הדבר לר"ז שלא השיב רחב"ב לר' יוסי שהוא שואל  מידע מהו אמר

יודעים  למעשה, שאם הי' משיב לו כך היו שומעים את דעתו של ר' יוסי, והיו

 כיצד לפסוק(
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)ח"ב סי' תקכ"ב( מעלה  והנהגות תשובותשליט"א בספרו  שטרנבוך משה הג"ר

שאלה שנתעוררה אצלו, בהיות שכתב בארץ ישראל ספר תורה בהידור רב 

והשאיר את זה שם, אבל בינתיים בקהילה שלו, ק"ק מרכז התורה ביוהנסבורג 

, ונסתפק הגר"מ בתשובות שבדרום אפריקה, הוזקקו מאוד לס"ת כשר ומהודר

 והנהגות )שם(, אם מותר להוציא הס"ת מאר"י לחו"ל באופן זמני.

שהעלה שורש הדין שבירושלמי הנ"ל ומה שדנו בזה האחרונים בכוונת  ולאחר

הירושלמי אם אסור להוציא כל הספרים או רק ס"ת, וא"כ לכאורה בשאילתא 

 הדין בס"ת ודאי ראוי להחמיר ולאסור.

 יסור הוצאת ספרים מאיסור גופולא אלים א

שלדעתו לא אלים איסור הוצאת ספרים  – והנהגות התשובותאומר  – מיהו

מאיסור גופו לצאת לחו"ל, ואם מוציא רק לזמן או לצורך נחוץ מאוד מוציא, וע"כ 

בנידון של שאלה הנ"ל דהס"ת שבק"ק מרכז התורה ביוהנסבורג היו ישנים וברובם 

נפסקים, וגם מעיקרו הי' חסר שם קוצו של יו"ד, הי' ראוי להתיר עד שימצא ס"ת 

 וגם יש בזה מצוה דרבים דדחו האי איסורא.מוגה, 

התשובות והנהגות, דכל זה הוי רק כאשר בארץ ישראל יש להם ס"ת  ומבהיר

אחר וזקוקים בחו"ל להס"ת, אבל בנידון השאלה הנ"ל מיירי שהס"ת נחוץ גם בא"י 

ומשתמשים בו בא"י, ויצטרכו שם בעקבות זה להוריד רמת ההידור ולקחת ס"ת 

הסכים להוציא ס"ת הנ"ל לחו"ל, אבל אם נכתב ע"מ להוציאו אחר, ולכן לא 

 פשיטא דמותר לכתוב בא"י ע"מ להוציאו.

הנ"ל נמצא דגם בס"ת הנכתב בא"י לצורך א"י, יש להתיר במקום הצורך  ולפי

להוציא הס"ת ע"מ להחזירו, וישתדלו תיכף לכתוב אחר, או לצורך מצוה דרבים 

י אפשר אחר, אבל אם אין להם ס"ת אחר כשאין אחר, אבל כל זה בתנאי שבא"

 אזי ארץ ישראל קדמה לארץ אחרת ואסור להוציאו.
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 ספרים שבדפוס עתיק

בתשובות והנהגות )שם( דבשאר ספרים שבדפוס עתיק ואפשר שיש בו  ומדגיש

דברים שאין בדפוס חדש נראה שאין לחשוש, שאפשר בארץ ישראל בדפוס אחר 

ר שימצאו אין די בכך לאסור להוציא הספר שדומה לו, ועל השינויים שאפש

לחו"ל. ובכתב יד ראוי לחוש ולהחמיר אבל לא נהגו לחוש להאיסור כיון שאין 

מבואר בשו"ע, אבל מדינא נראה שבזה ראוי לחוש ולהחמיר עכתו"ד התשובות 

 והנהגות.

* 

 נטיעה אחת של חמדה שהיתה לנו בארץ ישראל

ת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתה ְלַאְבָרָהם לְ  ר ָנָשאִתי א  ץ ֲאש  ל ָהָאר  ם א  ְתכ  ִיְצָחק ְוֵהֵבאִתי א 

ם מֹוָרָשה ֲאִני   ח(וארא ו,) :ה'וְלַיֲעֹקב ְוָנַתִתי ֹאָתה ָלכ 

 בירושלמי מועד קטן פרק ג' הלכה א' איתא:

)איגרת אחד( שמעון בר בא אתא לגבי רבי חנינה א"ל כתוב לי חדא איגרא 

)שיכבדו אותי בכל מקום ואצא לפרנסתי  דאיקר ניפוק לפרנסתי לארעא ברייתא

יהיו  )כלומר שימות( למחר אני הולך אצל אבותיך )ר' חנינה( לו אמר לחו"ל(

אומרים לי נטיעה אחת של חמדה שהיתה לנו בארץ ישראל התרתה לה לצאת 

שיצא לחו"ל, ומה אשיב  )בן אחד הנחמד שהי' לנו איך התרת לו לחוץ לארץ

 לשואלי דבר לכן לא אתיר לך(.

זה מבואר שכהן שהגיע לארץ ישראל אפי' עראי אסור לו לצאת משם  מירושלמי

)ח"ב סי' תקס"ה( מציין הגר"מ שטרנבוך שליט"א שראה  והנהגות תשובותובשו"ת 

בתשובה מכת"י הגאון מראגעטשאב בעל הצפנת פענח זצ"ל, שמתיר לישראל 

עראי לארץ ישראל ולצאת וכמבואר בגיטין )מד:( אבל לכהן אוסר כן לנסוע 

 שקלטוהו מחיצות וצריך לישאר שמה.

דנראה שבזמן חז"ל היו זהירים בא"י בטומאה  והנהגות התשובותשם בעל  וכותב

טפי, ולכן כהן אסור לצאת וכדאיתא בשו"ע סי' שס"ט דכל ארץ העמים אסור לכהן 
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ט"ז דהיינו בזמן שהיו טהרות בארץ ישראל, ואף ליטמא בהן, וכתבו הש"ך וה

להפוסקים דאף בזמן הזה נוהג האיסור מ"מ היינו דלא ס"ל דתלוי בטהרות אלא 

 התשובותאומר  –הוא דין בטומאת כהנים וטהרה ממת הי' יותר בא"י. אבל היום 

שהמצב הוא הפוך שבונים הרבה כבישים על קברות ומצוי מדורות  – והנהגות

העכו"ם שגזרו חז"ל עליהם, ובא"י יתכן אפילו מקברי ישראל דחמירא טובא עיי"ש 

 מה שמסיק למה יש לצדד שלא גזרו בזה לצאת משום טומאת ארץ העמים.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 בהתעוררות פנימית -העבודה האמתית 

ֲאֶשר דַ  ע ֲאֵלֶהם כַּ ְכֵבד ֶאת ַלבֹו ְוֹלא ָשמַּ ְרֹעה ַכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוהַּ )ח,  ֶבר ה'וַּיְַּרא פַּ

 יא(.

מסופר על מרן המשגיח הג"ר ירוחם ממיר זצוק"ל, שבתפילת ר"ה היה מאריך 

מאד, עד שהבחורים היו מסיימים את סעודת היום טרם סיים המשגיח את תפלתו. 

אחד הבחורים, שהתגנב באחת מן הפעמים בכדי להאזין למשגיח, ושמע את וסיפר 

' אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתעהמשגיח חוזר שוב ושוב על הפסוק '

 )בראשית כז, יב(.

המשגיח זיע"א עם עוצם גדלותו הנוראה וההכנה העצומה שהתכונן ליום הדין, 

עבודה חיצונית, מעין 'מלומדה', עד חשש שמא ואולי אין בכל עבודתו אלא משום 

 שבעת שיבדוק אותו ד' ביום הדין בעת המשפט יראה בו חלילה כמתעתע.

כעין זאת היה תובע משומעי לקחו תלמידו הגדול מרן המשגיח מפוניבז' זצוק"ל, 

אשר דיבר וחזר ודיבר ללא הרף על הצורך להילחם בהרגל ה'מלומדה', אשר 

תוך הרגל או רגשות התעוררות חיצוניים, אך לא משמעותו היא עשיית דברים מ

 מתוך עבודה פנימית.

לא נתקררה דעתו של המשגיח זצוק"ל, עד אשר קבע בדעת קדשו )ע"פ המופיע 

בספר שיחותיו 'אור יחזקאל' ימים נוראים עמ' רפג( שמי אשר עבודתו מכח 

, אלא 'מלומדה' היא, אין פירוש הדבר שעובד הוא את ד' אם כי במדרגה קטנה

ש'אינו נובע כלל מכוחות הטוב והחיים, אלא 'מלומדה' היא חטא ומקורה במות 

 ורע'.

ופעמים רבות האריך בשיחותיו שיתכן והאדם אף יעבוד את ד' ואף יהיה ירא את 

ד', אך אם אין יראה זו מבוססת על עבודה פנימית אלא על רגשות התעוררות 

דבר, וכל תורתו ועבודתו אינה אלא מן  ו'פרומקייט', אין בין זה ליראת שמים ולא

 השפה ולחוץ, ואינו בעל מדריגה כלל.
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ומפי השמועה נאמר, שהיה אומר אף על רגשות ההתעוררות בראשית תקופת 

האלול, זו אשר אצל רבים ניתן לראות כי לאחר זמן מועט כבה אצלם רגש זה, 

אה אמתית והיה אומר שסיבת הדבר היא משום שרגש זה אינו נובע מתוך יר

המבוססת על עבודה פנימית, כי אם על רגשות התעוררות הצפים מאליהם 

בהשפעת הזמן והסביבה, אשר אינם מדרגה כלל בעבודת ד'. והיה מכנה תופעה זו 

בשם 'מועד לאלולים', על שמו ולזכרו של השור אשר עליו נאמר בפרק שור שנגח 

ם מסוימים המעוררים את זעמי ד' וה' בב"ק שייתכן ויהיה מועד לזמנים או מצבי

שֹוריותו, וכמוהו ושכמותו האדם אשר רגשות התעוררות 'אדמיות' תוקפות אותו 

בעיתים ובמצבים מסוימים, ואין בינו לבין השור מעבר לכמה הבדלים חיצוניים 

 זניחים למדי.

כי זאת עלינו לדעת ולהפנים עד אחרון תאי מוחנו, שכל ספרי המוסר מכל 

ים מזן אל זן, בלשוב ולעורר על עניין זה, בהביאם את דברי חז"ל העיתים מלא

ולהוסיף ולבארם, שמי שאינו מעורר את עצמו לא יועילוהו לא דברי המוסר 

שישמע ואף לא ייסורים, עד אשר יואיל לעבוד את עבודתו הוא בעוררו את עצמו 

 לתשובה, ובלא זאת יישאר כמות שהיה ולא יתעלה בדרגתו מאומה.

 אינם מועילים אלא למעורר את עצמו םהייסוריאף 

יסוד זה, שורש לו במדרש בפרשת שבוע זה. וכה נאמר במדרש רבה )פרשה י, ו( 

כך דרך הרשעים כשהן בצרה הם ' וז"ל: ,'וירא פרעה כי היתה הרוחהעה"פ '

 '.ובעת הרוחה חוזרין לקלקולן ,צועקים

לרשעים, וכי סובלים הם בהשקפה ראשונה ניתן היה לתמוה מעט, מה להם 

מדימנסיה מתקדמת אשר מחמתה אינם זוכרים את אשר צעקו אך זה לא מכבר?! 

הלא לא נאמר שהרשעים אינם שבים בתשובה כאשר פוקדת אותם הצרה, כי אם 

, ובמשמע שבעת הצרה שבים הם בתשובה אלא שלאחר מכן חוזרין לקלקולן'ש'

ם להיכן הלכה, ומה נשתנו שבים הם לסורם, וכל הרואה עומד תמה צדקת

 מהצדיקים שאף הם שבים בעת הצרה ובהם לא נאמר שחוזרין לקלקולם?!
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אולם הם הם הדברים בהם פתחנו. הרשעים כמו הצדיקים שבים אף הם 

בתשובה בעת צרתם, אך אין תשובתם דומה כלל ועיקר. שכן הרשעים אף ששבים 

, כי אם רגש התעוררות הם, אין הדבר נעשה תוך עבודה פנימית אמתית וכנה

הפוקד אותם בשל המצוקה בהם הם שרויים עתה, אשר כאשר חולפת והולכת 

רוח סער הצרה נוטלת היא רגש זה בחיקה, אל עבר הבלתי נודע. אולם הצדיקים 

מנצלים את רגשות ההתעוררות בשל הצרה לעבודה אמתית ופנימית, עבודה אשר 

 צוקה והצרה.ללא ספק תותיר את חותמה אף לאחר עת המ

 יזכנו ד' לעבדו בלבב שלם, עבודה תמה וזכה, ויהיו מעשינו לרצון לפניו, אמן!
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

'בלעך' "פריסת מגבות על סירים שמונחים על 'פלטה' או 

 וכד'"

האם מותר לפרוס מגבות וכדו' על סירים שמונחים בהיתר על בלעך או שאלה: 

 פלטה?

אסור להטמין סירים עם בגדים ומגבות וכדו' שנמצאים על האש, משום תשובה: 

 איסור הטמנה. האיסור הזה תקף גם מערב שבת.

ם מכסה אבל אם לא מטמין את כל הסיר, ומשאיר חלק ניכר מהסיר מגולה, או א

את הסיר באופן שיש הפסק אויר ניכר בין הכיסוי לסיר, הרי זה מותר )ואם המאכל 

 בסיר מבושל כבר כל צרכו, מותר להטמין הטמנה במקצת, גם בשבת עצמה(.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

 הטמנה בדבר המוסיף הבל

א בגמ' בשבת )לד, ב( אמרו: מפני מה אמרו, אין טומנין בדבר המוסיף הבל 

ילו מבעוד יום, "גזירה שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלת" )אפר חם שמעורבות ואפ

בו גחלים שעדיין לא כבו(. אמר ליה אביי, ויטמין, "גזירה שמא יחתה בגחלים". 

והובא בשו"ע )רנז, א(. וחשוב לציין, שבשבת עצמה אסור להטמין גם בדבר שאינו 

 מוסיף הבל ואכ"מ.

 וסיף הבלהאם 'בגדים ומגבות' נחשבים למ

ב והנה 'בגדים', הגם שאינם מוסיפים הבל מצד עצמן, מ"מ דינם כמטמין בדבר 

המוסיף הבל שאסור גם מבעוד יום, והטעם כפי שכותב השו"ע )שם, ח( שהגם 
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שבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמן, מ"מ מחמת אש שתחתיהם מוסיף הבל 

 ואסור.

 הטמנה במקצת

המנהג להקל כדעת הרמ"א )רנג, א(. והטמנה במקצת  –ג ולגבי 'הטמנה במקצת' 

הכונה שלא מכסה את כל הסיר, אלא משאיר חלק ניכר מהסיר מגולה )ראה 

במשנ"ב רנז, מג וביה"ל רנז, ח ד"ה שרי; וע"ע בשש"כ פ"א הע' רלג וארח"ש פ"ב 

 סע"ט(.

והנה הרמ"א שם כותב, שאפילו אם הקדירה עומדת ע"ג האש ממש, כל זמן 

גולה למעלה לא מקרי הטמנה ושרי. והמשנ"ב )שם, מח; רנג, סט( מבאר שהיא מ

. אולם דעת מרן יאש"מגולה למעלה" הכונה, שלא מכסה אותה בבגדים מלמעלה

הגריש"א זצ"ל )קוב"ת ג, מג ד"ה ולהתיר(, לחשוש לשיטת הפמ"ג )א"א סו"ס רנט 

היא מגולה בקיצור דיני שהיה( שדן, שאם כל הקדירה מכוסה מהצדדים, גם אם 

 מלמעלה, שזה בכלל איסור הטמנה.

 הפסק בין הבגד לסיר

ד יש עוד דרך לסלק את החשש הטמנה, והוא מה שכותב השו"ע )רנז, ח( שאם 

הבגדים לא נוגעים בקדירה, אז גם אם יש אש תחתיה, מאחר ואינו עושה דרך 

צידי הטמנה, הרי זה מותר. ולכן אם נותן על הקדירה כלי רחב שאינו נוגע ב

הקדירה, מותר לתת בגדים על אותו כלי רחב, מאחר שהבגדים נתונים על אותו 

כלי רחב שאינו נוגע בצדי קדירה. וכותב המשנ"ב )שם, מב( שהוא הדין אם נותן 

ע"פ הקדרה דף רחב, ועי"ז הבגדים שמכסה מלמעלה, בולטים בצידי הקדירה, 

 ואינם נוגעים בקדירה.

, לא די שלא נוגעים הבגדים  מן הצדדים, אלא אולם ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל

צריך גם 'הפסק אויר' בין הבגד לצדדי הקדירה כדי שיהיה ניכר )עי' ארח"ש פ"ב 

 CROCKהע' מג שכ"ה גם דעת הגרשז"א זצ"ל(. ולכן סיר איטי )המכונה קראקפוט 

                                                
 החיסרון דוקא אם מכסה מלמעלה בבגדים, אבל הכיסוי עצמו של הסיר, לא נחשב להטמנה. יא
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POT נחשב מכוסה מן הצדדים, ולא מועיל ההפסק האויר הקטן שיש שם בין ,)

 לקדירה. הצדדים

וראה בארחות שבת )ח"א עמ' תקמב( שהובא מכתבו של מרן הגרשז"א זצ"ל 

בקשר לסיר הנ"ל: וז"ל, דעתי מסכמת דכיון שהקדירה עם התבשיל מכוסה 

ומוטמנת כולה או רובה בתוך מכשיר לחימום חשמלי, אין מיעוט האויר שביניהם 

החול, ולדעתי הרי זה נחשב כאינה מוטמנת, כיון שכך היא הדרך לבשל גם בימות 

 חשיב ממש הטמנה בדבר המוסיף הבל, ואין להקל אפילו במבושל כל צרכו עכ"ד.

וע"ע בקובץ תשובות )ג, מג( שכותב מרן הגריש"א זצ"ל: שאין להשתמש בהסיר 

הנ"ל לשבת, אא"כ שמו מתחת הקדירה אבנים או צרורות בגד, בכדי להגביה קצת 

להסיר. ובצירוף שיש קצת חלל בכמה  את הקדירה, שיהא חלל בין הקדירה

 מקומות בגובה בין הסיר להקדירה, בכה"ג שפיר רשאים להטמין בו בשבת עכ"ד.

 הטמנה במקצת בשבת

ה והנה הטמנה במקצת באופן המותר, איננה בכלל גזירת הטמנה, ומותר 

להטמין בצורה שכזו גם בשבת עצמה )משנ"ב רנג, סט(. אבל יש ליזהר, כי זה מותר 

רק בתנאי שהכל מבושל כל צרכו, דאל"כ הרי הוא גורם שהמאכל יתבשל יותר 

מהר, ויש בזה משום 'קירוב בישול' שהוא חיוב חטאת )עי' משנ"ב שיח, קיד 

וביה"ל שם ס"ד ד"ה אפילו, ובביה"ל רנז, ד ד"ה גורם ובריטב"א שבועות יז, ב ד"ה 

 והא(.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  

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

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

 שלום ו"ח

חתן וכלה שעולים לארץ הקודש בעיצומם של ימי המשתה, 

ומסתעף מזה  -האם נחשבת העלייה לא"י כפנים חדשות 

הסעודה ליישוב מנהג בני אשכנז שמחשיבים גם את 

 השלישית בשבת לפנים חדשות

ְבָרָהם ְליַ  ק וְליֲַּעֹקב ְצחָ ְוֵהֵבאַתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָשאַתי ֶאת ָיַדי ָלֵתת ֹאָתה ְלאַּ

ַתי ֹאָתה ָלֶכם מֹוָרָשה ֲאַני ה  ח( ,' )וְוָנתַּ

 אחדשמעכת"ה ,שליט"אהגרמ"צ לידי"נ , בס"ד, כ"א טבת תשע"ח

בדבר שאלתו המחכימה האם חתן וכלה שהתקיימה חתונתם בחו"ל ואח"כ 

הגיעו בתוך שבעת ימי המשתה לארה"ק עם קרוביהם, ועושים סעודה בלא פנים 

י"ל שהישיבה בא"י שנתחדשה להם כעת היא עצמה פנים חדשות חדשות, אם 

 דומיא דשבת שכתבו הראשונים שמיקרי פנים חדשות.

לענ"ד בראשית התשובה לשאלה מחכימה זו יש לחדד באיזה מצב מדובר, דאם 

מדובר בגוונא שבאו החתן והכלה רק לביקור קצר בארה"ק, כי אז הלא לדברי 

בזה שום ענין, ועל אף שבתשובה אחרת לכת"ר השלטי גבורים והמהרי"ט אין 

)הנדפסת בחלק זה של שו"ת בריתי שלום בסימן ח'( כתבתי להסתפק דשמא המה 

קאזלו לשיטתם דס"ל שמותר לצאת לזמן קצר מאה"ק מטעם שזמן קצר אינו מחסר 

בשם דירה ושע"כ סוברים כמו"כ שגם לענין מצוה ומעלה אין בזה כלום, אך לדעת 

ים הסוברים שאסור לצאת גם לזמן קצר אולי גם להיפך תהיה מצוה רוב הראשונ

גם בנכנס לזמן קצר, אך בנידו"ד נלענ"ד דשאני, וטעם החילוק הוא עפ"י מה 

שכתבתי בספרי ברית"ש ח"ג )סימן ד'( לתלות את המחלוקת הנ"ל )אם מותר 

לצאת מא"י לזמן קצר( במחלוקת הראשונים מהו טעם איסור היציאה מהארץ, 

שלדעת הרשב"ם שטעם האיסור הוא משום ביטול מצוות התלויות בארץ וכן 
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לטעם המאירי שזהו משום חשש הימשכות אחר חברה רעה א"כ אין חילוק בין זמן 

קצר לזמן מרובה, ורק לטעם הרמב"ן דזהו משום מצות ישיבת הארץ יש לחלק 

האיסור לצאת בכך כדחילקו הש"ג והמהרי"ט, וממילא יוצא שגם הסוברים דלענין 

מהארץ אין זה תלוי בשם דירה, מ"מ אינם חולקים על הסברא שבדבר התלוי 

בדירה אין כניסה ויציאה לזמן קצר נחשבת מאומה, וממילא בנדו"ד הלא וודאי 

שכדי להחשיב זאת לפנים חדשות בעינן למעלת השהייה גופא בא"י ולא סגי בכך 

בארץ או להיות בחברת יראי  שע"י זה מיתכשר עניינו לקיים מצוות התלויות

אלוקים, וכיון שלגבי מעלת השהייה בארץ לא מצינו למי שיחלוק על הש"ג 

והמהרי"ט הכותבים בהדיא שבכניסה לזמן קצר אין בכך כלום א"כ וודאי שלא סגי 

 בהא כדי להיחשב פנים חדשות, ודו"ק ופשוט.

בחו"ל וכעת  וכמו"כ בחתן וכלה הדרים בארה"ק ורק נסעו לעשות את החתונה

גם בזה איני רואה מקום לשאלה, ומהטעם הנ"ל שגם  –חזרו למקום קביעותם 

כשיצאו מהארה"ק עדיין שם דירת א"י עליהם, ולא נתחדש אצלם כעת ישיבת 

 א"י.

וכל הנידון המחוכם של שאלת כת"ר שייך לענ"ד רק בחתן וכלה הדרים בחו"ל 

משתה "עשו עלייה" לארה"ק ושם ערכו את חתונתם, ואח"כ בתוך שבעת ימי ה

 ע"מ להשתקע ולהישאר בה, שבזה אכן יש מקום טובא להסתפק בדבר.

ונלענ"ד דתלוי הדבר בשיטות הפוסקים לגבי הטעם דשבת נקראת פנים חדשות, 

דהנה כתבו הראשונים שהטעם הוא משום שבמדרש על "ויכל אלוהים ביום 

וממילא י"ל דרק לגבי שבת  השביעי" נאמר ש"כיון שבאת שבת באו פנים חדשות",

שמצינו כן בהדיא ולא לגבי שאר חידושים רוחניים, ובאמת נחלקו הראשונים 

)כמובא בב"י( לגבי יו"ט אי ג"כ מיקרי פנים חדשות, ונראה דבזה תלוי ג"כ הנידון 

שלפנינו, וממילא למאי דנפסק בשו"ע )אה"ע סימן ס"ב סעיף ח'( שגם יו"ט מיקרי 

 או' ה"ה לנדו"ד.פנים חדשות א"כ לכ

אלא שאכתי תלוי הדבר לענ"ד במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן גבי כל פנים חדשות 

אי בעינן דווקא שהפנים החדשות יאכלו בסעודה או לאו, ומרן המחבר )שם בסעיף 
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ז'( פסק בזה כרמב"ם שדווקא אם הפנים חדשות סועדים שם, ואילו רבינו הרמ"א 

 עדים אלא רק נמצאים שם.)שם( הכריע כרמב"ן שגם אם אינם סו

ונדו"ד תליא לענ"ד בפלוגתא זו, דהא לא מצינו שתקנו סעודה משום עלייה לא"י, 

וע"כ לדעת הרמב"ם והמחבר אינו דומה נדו"ד לשבת שסועדים לכבודה, וכפי 

 שאביא לקמן מהט"ז לגבי סעודה שלישית.

שבת דהנה בסעיף ח' שם כתב מרן המחבר שדווקא סעודת ליל שבת וסעודת 

בבוקר מיקרו פנים חדשות, אך לא סעודה ג', והטעם מבואר בטור דבליל שבת הוא 

התחלת הפנים חדשות ואח"כ ביום ישנו עילוי משום דעיקר כבוד השבת הוא 

ביום, אך בסעודה שלישית כבר אין שום עילוי, וביאר הט"ז )ס"ק ה'( שהכוונה היא 

בסעודת היום טפי מבסעודת  דמפני שכבוד היום עדיף לענין שחייבים להרבות

הלילה ע"כ ישנו עילוי של פנים חדשות נוסף ביום על אף שכבר עשו סעודת שבת 

בלילה, אך בסעודה ג' אין שום עילוי מחמת שלא מרבים בסעודה זו טפי 

מהסעודות הקודמות, ועוד דהא י"א שיוצאים במיני תרגימא, וכוונתו בטעם הב' 

ג' חובה לאוכלה עם פת א"כ לדעתם לא נחשב הוא דכיון שי"א שאין בסעודה ה

כפנים חדשות שסועדים שם, ועאכו"כ לנדו"ד שלכו"ע אין שום חיוב סעודה על 

 העלייה לארה"ק.

ואמנם הרמ"א )שם בסעיף ח'( הביא את מנהג אשכנז שגם בסעודה ג' מברכים 

ואת מה שנדחק ליישב בהגהות מנהגי טירנא שזה משום הדרשה, ונראה שכוונתו 

מחמת שהיו נוהגים לדרוש בסעודה ג' דרשה גדולה ומיוחדת יותר מבשאר 

הסעודות וכן מבשאר ימי המשתה, והנה בימינו אין זה כך ומ"מ מברכים 

האשכנזים בסעודה ג', ונלענ"ד ליישב עפ"י מה שהעיר בביאור הגר"א שם )בס"ק 

בלילה  כ"ה( דלפום סיום דברי הרמ"א לעיל )בסעיף ז'( דכשבאו פנים חדשות

מברכים בשביל זה גם למחרת ביום א"כ ה"ה לסעודה שלישית דכל היום כחדא 

חשיבא, וממילא בדוחק אפש"ל דלפי"ז א"ש מנהגנו, על אף שהגר"א עצמו )שם( 

מכריע דלא כרמ"א בזה, ושו"מ שכדברינו עפ"י הערת הגר"א מפורש בארחות 

אפילו בסעודת המנחה, חיים )ח"א הל' בהמ"ז סימן נ"ט( וז"ל 'והמנהג לאומרן 
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דיום הוא שנתחייב בג' סעודות', עכ"ל, ועוד נלענ"ד להוסיף ולהטעים בזה דאפשר 

שכל מה שנתחבטו הראשונים לגבי סעודה ג' היינו דווקא לדעת הרמב"ם שבעינן 

שהפנים חדשות יאכלו שם וי"ל דלדעתו אכן אין מברכין בשביל הפנים חדשות 

ו וסעדו, אך לדעת הרמב"ן שלא בעינן שהפנים אלא רק בסעודה הראשונה שהגיע

חדשות יאכלו א"כ ה"ה שאפשר לסבור גם שכל היום מיקרי פנים חדשות, דרק 

לדעת הרמב"ם שהעיקר תלוי באכילת הפנים חדשות א"כ כיון שכבר אכלו פ"א תו 

לית לן בה, אך לדעת הרמב"ן שהעיקר תלוי בהימצאותם באסיפת העם לכבוד 

כל היום הראשון להתאספות הכוללת את הפנים חדשות הוא החתן והכלה א"כ 

וא"כ לכאו' לדידן בני אשכנז  כולו בכלל פנים חדשות באו לכאן, ודו"ק ונכון לענ"ד,

יש לן להחשיב את העלייה לא"י כפנים חדשות על אף שלא תקנו סעודה על 

 העלייה לא"י.

להסתמך על הדעות  אכן, האמת שבנדו"ד יוצא שכדי לברך בעינן לתרי מילי, גם

שאף יו"ט מיחשב לפנים חדשות ולאו דווקא שבת, וגם להסתמך על דעת הרמב"ן 

שאף בלא שהפנים חדשות אוכלים מיקרי פנים חדשות, וזו לא שמענו לא מדברי 

הרמ"א ולא ממנהג אשכנז, דאין לנו שום מקור לאמר שמברכים גם על סמך שתי 

קל, וע"כ לענ"ד אין לעשות מעשה לברך הקולות הללו בו זמנית, וספק ברכות לה

בכך. זה הנלענ"ד למעשה בענין השאלה לגבי חתן וכלה שעלו מחו"ל לא"י, ובענין 

חתן וכלה שעוברים מא"י לירושלים לא ראיתי לנכון להאריך דלענ"ד פשוט שאין 

זה נקרא פנים חדשות, ודווקא גבי מחו"ל לא"י שכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו 

 זה יש מקום לספיקו לענ"ד, וגם בזה נלענ"ד דלמעשה אין לברך.אלוה ב

 ,ואחתום ביקרא דאורייתא 

 ידידו אוהבו פנחס שפירא
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

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

 ס"ושא

 תענית בלי נדר האם ניתן לקבל 

השובבי"ם, וכפי שמצינו בספרי הקדמונים, עי' ספר יהודים רבים נהגו לצום בימי 

לקט יושר לתלמיד התרומת הדשן ובספר המנהגות )טירנא(. וכ"כ המג"א )או"ח 

תרפ"ה בהקדמה( והברכ"י )שם(. ויעויין דברים נשגבים בזה בשער רוח הקודש 

דרוש ג' למהר"ח ויטל ז"ל, בשם הגדולים ערך ר' אליעזר בעל הרוקח, שו"ת דברי 

יב )צאנז, אבהע"ז מ"א( ובס' תקנת השבי"ם )להגרי"מ הלל(, ואכמ"ל. והנה נפסק יצ

בשו"ע שיש לקבל תענית מבעוד יום בתפילת המנחה )שו"ע תקס"ב ב'(, ויש לברר 

האם אפשר לקבל תענית בלשון "בלי נדר", וכפי הנדפס בסידורים. ומצינו שנחלקו 

 בזה. בדבר גדולי פוסקי זמנינו. והנראה להוסיף מעט

א בזמן המערכה על כבוד התורה בשנת תשמ"ט צמו רבים מן היראים להצלחת 

הגר"ח קניבסקי שליט"א שאפשר לקבל התענית מרן פורסם בשם מו"ר והענין. 

בסידור דרך החיים )בסוף ובמנחה בלשון "בלי נדר", ואכן כך נדפס בסידור השל"ה, 

בקיצור הלכות סימן )ת יאיר וחוהתפילת העמידה שחרית( וכ"ה במקור חיים לבעל 

שקבלת תענית הוא גם בלשון "בלי נדר". אמנם כל גדולי ההלכה, (, תקס"ב ס"ה

"י פישר ועוד יהגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אוירבך, הגר"ש ואזנר, הגררבותינו הם יובינ

רבים נודעים סוברים שקבלת תענית בלשון בל"נ אינה נחשבת לקבלת תענית, 

ומפי כתבם. וכן מצינו שהלבוש )תקס"ב א'( כתב בפירוש  וכפי החקוק מפיהם

דצריך לקבל התענית בנדר. וכן מוכח מלשון נוסחת התרת הנדרים שאומרים 

בערב ר"ה, בו נאמר שאנו מבטלים הנדרים מכאן ולהבא, "חוץ מנדרי תענית 

רי באחד שנדר בפירוש בשעת מנחה, וכדמצינו ייבשעת מנחה". אמנם בזה י"ל דא

נים בסוגיה דקבלת תענית )תענית י"א, ב' ואילך( שישנו מושג של "קבלת בראשו

 תענית" וישנו "קבלת נדר", וכדלקמן.
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ב הלבוש )שם( כתב שתענית היא כקרבן, שצריך להקדישו קודם הקרבתו. 

והלבוש עצמו, הסובר  ,והמתענה בלא קבלה נחשב לכמתעסק בקדשים גרידא

דוקא, הבין שכשם שא"א להקריב קרבן בלי  האי טעמא דצריך לקבל תענית בנדרמ

הקדש מוחלט, כך א"א לקבל תענית בלי החלטה מוחלטת, ולכן סבר שלשון "בלי 

 הצום שצםנדר" אינה מועילה. אך היה אפ"ל שקבלת תענית עניינה לגלות דעתו ש

אינו כדיאטה בעלמא, אלא צום לשם תענית, ולזה לכאו' לא יצטרכו לקבל בנדר 

 .כשמגלה דעתו שצם לשם תענית ומספיק דוקא

-ג והנה מלשונות הראשונים והפוסקים )בסוגי' הנ"ל ובפוסקים סי' תקס"ב

תקס"ח( משמע שקבלת תענית מחייבת לגמרי והוי כנדרי הקדש, למרות שאינה 

 כנדרי איסור, שהרי לא אסר חפצא עליה )וכלשון הריטב"א בתענית(.

, שכתב שר"ח אסור בתענית, ויחיד וכן מצינו בטור בהלכות ר"ח )סי' תי"ח(

שקיבל ע"ע תענית כך וכך ימים ופגע בו ר"ח, נדרו בטל וצריך התרת חכם. וכתב 

ודוקא דאפקיה בלשון "הרי עלי", אבל אפקיה בלשון קבלת תענית, אינו "הרמב"ן: 

, עכ"ל. חזינן מדברי הרמב"ן שקבלת "חמור כשאר נדר, ואפילו התירא אינו צריך

שבת לנדר לענין צום בר"ח וימים טובים. אך לענין הפרת הקבלה תענית לא נח

בכל יום רגיל, ודאי דאי אפשר. ומוכח שקבלת תענית אינה נאמרת בלשון בל"נ 

וקבלה זו אכן מחייבת את מקבלה. וכן מצינו בראשונים ובפוסקים שחילקו בין 

רגיל, שיש קבלת תענית, שאינה אלא כנדרי הקדש ומצוה, לבין קבלת תענית בנדר 

עליו כל דיני נדרים. ומוכח דמ"מ לא עלתה במחשבתם כלל שישנה קבלת תענית 

 כשאומר בפירוש שמקבל בל"נ, דזה אינו כלום.

שר"ש בנו של  מובאד וכן יש להוכיח לענ"ד מהא דאיתא בנדרים )כב, ב(, שם 

רבי רצה להפר את נדרו, ורבנן התקשו להתירו וטרחו מאד בדבר. והקשה הר"ן 

מדוע לא פתחו לו חכמים בחרטה והנדר בטל ממילא, ותירץ: "וי"מ שאותו נדר 

היה כעין דבר מצוה, כגון שנדר להתענות זמן ידוע והתענה מקצת אותו זמן. ואילו 

היה מתחרט על עיקר הנדר יאבד שכר תעניותיו שהתענה אם היה תוהא על 

 , עכ"ל הר"ן."הראשונות, לפיכך לא היה מתחרט
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מדוע לא התחרט ר"ש על קבלת התענית בלשון נדר, אך לא על עצם  ויש לשאול

ש"אין אני  של ערב ראש השנה, מצינו בנוסח "התרת נדרים"שהתענית, וכמו 

מתחרט ח"ו על קיום המעשים טובים אלא על קבלתם בלשון נדר". אלא בהכרח 

שחרטה מקבלת התענית בלשון חיוב ונדר מפקיעה את כל עצם התענית, וא"א 

התחרט מחיוב הקבלה מבלי לפגום בכל התעניות. ומוכח כדעת גדולי הפוסקים ל

שא"א לקבל בל"נ. אמנם עדיין יש להקשות אמאי לא התחרט ר"ש על כך שקיבל 

תענית לחודש וצם שבועיים, היה על עצמו בל יע"ע תענית לזמן כה ארוך, ואם ק

 קצר,בלת משך זמן מתחרט על כך שקיבל תענית לחודש ולא לשבועיים, ואולי ק

 12212מפחיתה בעוצמת התענית גם במשך השבועיים, וכיסוד המוסרי הנודע ש"

 "...24אינם 

, ן האם ניתן לקבל תענית בלשון חיוב, אך להוסיף תנאיוה ובפוסקים מצינו די

)הליכו"ש  שאם יאמר מזמור מסוים בתהילים, תפקע קבלתו. שהגרשז"א למשל

רבי בשם רבו )ע"ז לד, א( כתב "ס החתלעשות כן, אך כתב שאפשר  תעניות פי"ג 

אינה קבלה. ועי'  , אדלר שא"א, ומפני שקבלת תענית שאפשר לבטלה בתנאי נתן 

שו"ת אז נדברו בשו"ת הלק"ט )ח"א סי' כא( ובמורה באצבע להחיד"א )ג, כז( וב

קבלה חי"ד סי' מ"ב, ורבים האריכו בדבר. אך נידון זה אינו קשור לנדו"ד. דהתם ה

חלה לגמרי, ורק אפשר לבטלה באופן חיצוני, וכשאלה בהקדש וכהפרת נדרים. 

רצינות קבלת התענית -ורק נחלקו האם תנאי נחשב להפרה חיצונית או לאי

 עצמה. אך כשאומר בל"נ, מוכח מתוכו שאי"ז קבלה מוחלטת.

עת ו ושטחתי הנ"ל קמיה מו"ר רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א והשבני בזה"ל: "ד

מו"ח שצריך לקבל דוקא בנדר. וצ"ע הרי המשנ"ב כתב שמי שענה אמן על מי 

שברך למתענה הוי קבלה ואפ"ה אינו חייב, ע"ש", עכ"ל הגר"ח שליט"א. ושו"ר 

שמרן הגר"ח שליט"א דן בדבר קמיה מרן קובץ תשובות )ח"א סימן נ"ז( ס' ב

יבלו עליו היחיד השיבו כך: "קי"ל בכל תענית שלא קוהגרי"ש  הגרי"ש זצ"ל,

מבעו"י אינו תענית, ורק בתעניות שגוזרים על הציבור אין כל יחיד צריך לקבלו, 

מ"מ בתעניות בה"ב סגי בעניית אמן אחר הש"ץ במי שבירך, הואיל ויש בהם כעין 
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ומי שעונה אמן ובמחשבתו להתענות ומתחיל בתענית, בודאי א"א עוד  .ציבור וכו'

ם ולכן סגי בעניית אמן. משא"כ באומר הריני מקבל לסגת וחייב להשלים את הצו

 עלי להתענות בל"נ, הרי בידו להתחרט בכל עת ואין זה בגדר קבלת תענית", עכ"ל.

ולכאו' ביאור דעת מרן הגרי"ש כך היא: בתענית יחיד צריך קבלה בפה ובתענית 

ל ציבור א"צ קבלת היחיד, ובתענית בה"ב שהיא כעין תענית ציבור, עשו סוג ש

פשרה בזה, שאם עונה אמן ורוצה לשתף עי"כ עצמו עם תענית המתענים, מועיל 

לו באופן שיתחיל להתענות. והיינו שעצם עניית האמן אינה מחייבתו להתענות, 

כי יתכן שכוונתו לענות אמן על עצם הברכה בה מברכים את המתענים )עי' 

וכיח שענה אמן כדי שעה"צ שם תקס"ב(. אך אם מתענה בגלל עניית האמן שלו, מ

לצרף עצמו עם המתענים, ולכן בעצם תחילת תעניתו גילה דעתו שכוונתו 

להתענות וא"כ אמירת האמן נחשבת אצלו כקבלה גמורה. ומשא"כ כשקיבל ע"ע 

 בפירוש תענית בל"נ. ועי' מג"א תקס"ח סקי"א וערוה"ש שם סק"ז, ויל"פ בזה.
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 בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

 כיצד יתפרש לשון "נביא", על הנביא המתנבא מעצמו?

ֲֽהֹרן ָאַחיָך ַיְהֶיה ְנַביֶאֽךָ   א(, )ז ְואַּ

לעם  ומשמיע המכריז אדם נבואה לשון כל וכן, מתורגמנך כתרגומו, נביאך יהיה

 (,לא, י משלי) חכמה ינוב(, יט, נז ישעיהו) שפתים ניב מגזרת והוא, תוכחות דברי

 –[ ומטיף מליץ] א"פרקייר לו קוראין ובלעז(. יג, י א) דשמואל, מהתנבות ויכל

 רש"י.

 .'וכו שפתים" "ניב מלשון, נבואתו דברי מדבר היינו שנביא, מבואר

 להיותו רק "נביא", נקרא שאינו ידוע וכבר: ה( )דרוש ן"הר בדרשות וכן איתא

', נביא' יקרא תמיד המדבר כי, יתברך' ה שיצוהו מה להמון ומדבר תמיד משמיע

', וכו שפתים" "ניב מלשון נגזר "נביא" כי, נביאך" אחיך יהיה "ואהרן: כמאמרו

 .ש"עיי

 שתהיה נבואתו אפשר, "הנביא: ז("ה התורה יסודי' מהל ז")פ ם"הרמב כתב והנה

 מאותן יודע שלא היה מה שידע עד דעתו ולהוסיף לבו להרחיב - בלבד לעצמו

 ממעשים למונעם או' הארץ וכו מעמי לעם שישולח ואפשר. הגדולים הדברים

 .כ"ע, שבידיהם" הרעים

 גם אבל יש', וכו הארץ מעמי לעם שישולח יש: נביאים סוגי שני שיש, והיינו

 .בלבד" לעצמו נבואתו "שתהיה

 נביא הוא הרי, "נביא" נקרא למה, בלבד לעצמו היא נבואתו אם לבאר: ויש

 כדלעיל.', וכו לעם שמשמיע דיבור לשון שפתים", "ניב מגזירת

ת. ונראה לתרץ שאלה זו בב' גווני: א. בספר שבחי האר"י מובא, כי פעם ראה 

אחד מתלמידיו של האר"י הק' את רבינו האר"י ישן  בשבת, ושפתיו נעות. וכאשר 

להשגות  התקרב אליו כדי לשמוע מה ימלל, התעורר האר"י הק', ואמר לו שזכה

גדולות באותו זמן, שמאות שנים יצטרך כדי לבארם. עכ"פ למדנו מדבריו, כי בעת 
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קבלת הגילוי העצמי, היו שפתותיו של הנביא מתנועעות. וזכר לדבר מצינו בפירוש 

קי"ט( שכתב כי בעת הנבואה היו השפתים נעות, וז"ל:  )פר' לתהלים האלשיך

 - שמואל) לשוני על ומלתו בי דבר' ה חרו א"כד, פי אל הבאה באמרתך בפי "לשיח

, המדברת היא' ה ואמרת נעות שפתיו רק, פיו אל באה' ה אמרת שהיתה(, ב כג ב

 באמרתך" עכ"ל. משיח שאני באמרתך לשיח וזהו

ניב שפתיים" אף בנביא המקבל נבואה לעצמו,  -מעתה מובן מדוע שייך שם "נביא

 שכן אף בעת זו היו שפתיו נפעלות.

יש לבאר, עפי"ד מהרח"ו בשער רוח הקודש, המבאר כי גילוי עצמי של ב. עוד 

הנביא המקבל נבואה משמים, נעשה דווקא כאשר פיו מדבר בדיבור של לימוד 

 נתבאר "וכן י"ד(: סי' ח"ב הים וישב ת"תורה וכיו"ב, וז"ל הרב יעקב הלל )בשו

, בתורה האדם של הקריאה מקול הנבראים המגידים בענין הקודש רוח שער בריש

 ל"וז. הסודות ומגלה ומודיע המגיד מתלבש בהם, ההוא ובלימוד ההם שבקולות

 ש"וכמ, דיבורו כפי רעים או טובים מלאכים נוצרים האדם מדיבור כי: שם

 נעשים, מפומיה דנפקי וההבלים הקולות אותם, בתורה עוסק כשאדם כי בתיקונים

, ההוא לאדם תורה ללמד למטה לרדת הראשונים הצדיקים נשמות אל מרכבה

 ענין וזה'. וכו והקול והדיבור ההבל ענין ב"ע' ק דף דמשפטים בסבא וכנזכר

 ונקראים, וסודות עתידות אותם ומודיעים האדם בני אל המתגלים המלאכים

 .ל"עכ, ובמצות בתורה האדם מעסק נבראים הם אלו כי". מגידים" בספרים

 ודאי, ק"ורוה הנבואה סוד והנה: ל"וז( א"ע' א דף) הקודש רוח שער וכ"כ בריש

 אבל. ההוא ק"רוה בעל עם או ההוא הנביא עם לדבר מלמעלה שלוח קול שהוא

 באזני וליכנס להתגשם לבדו ההוא הקול אפשר אי, הרוחני העליון הקול אותו

 האדם מפי שיוצא הגשמי הקול באותו תחילה שיתלבש י"ע לא אם, ההוא הנביא

 עמו ומתחבר בו מתלבש ואז, וכיוצא בתפלה או בתורה עוסק עתה בהיותו ההוא

 אפשר אי, עתה הגשמי עצמו האדם קול ובלתי, ושומעו ההוא הנביא אוזן עד ובא

 להיות" עכ"ל.
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ניב שפתיים" על הנביא, גם כאשר מקבל הנבואה  –מעתה מובן לשון "נביא 

לעצמו, שכן נבואתו מתקבלת מתוך ששפתיו פועלות בלימוד ודיבור התורה, 

 כמבואר.
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

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

 באלעדהראשונים, ומרביץ תורה 

 –גדר השראת השכינה על משה רבינו בעמדו לפני פרעה 

 כעין השראת שכינה על עשרה שמתפללים

י ֶאל ה פַּ  ' )ט, כט(וַֹּיאֶמר ֵאָליו ֹמֶשה ְכֵצאַתי ֶאת ָהַעיר ֶאְפֹרש ֶאת כַּ

 , כתב וז"ל:(" )יא, דויאמר משה כה אמר ה'הנה בפירוש הריב"א להלן, עה"פ "    

שהרי משיצא לפניו לא הוסיף עוד ראות  ,בעמדו לפני פרעה נאמרה לו ,פרש"י

 ",כצאתי את העיר"פניו. וא"ת היאך דבר לו הקדוש ברוך הוא במצרים והא כתוב 

פרש"י שם אבל בתוך העיר לא היה מתפלל לפי שהיתה מלאה גלולים. וי"ל 

וכ"כ  , עכ"ל הריב"א.שהגביהו הקדוש ברוך הוא עשרה טפחיםדאיתא במדרש 

שהגביהו משם עשרה טפחים ודבר עמו, כמו שאמרו במדרש הרא"ם שם, וז"ל: 

א(: שכינה לא ירדה למטה מעשרה. ופריך התם: והא כתיב  ,במסכת סוכה )סוכה ה

ועמדו רגליו ביום ההוא על ", והכתיב )זכריה יד, ד( "וירד ה' על הר סיני")יט, כ( 

 , עכ"ל.למעלה מעשרה, . ומשני"הר זיתים

ולולא דמסתפינא נ"ל ליישב קושיה זו, לפי מש"כ לעיל בפרשת ויגש )מו, ד(     

, שישנם הרבה דרגות בהשראת השכינה ' הק', שכתב לייסדאור החייםמדברי ה'

בבית המקדש, ולמטה מזה בבית הכנסת ובבית המדרש, ובין עשרה שעוסקים 

ינת הסובב ויתרבה אור השכינה כפי בחבתורה ולמטה מזה בשניים ובאחד, 

. ולפי"ז כתב לבאר גדר השראת השכינה על יעקב אבינו בהיותו השראת השכינה

במצרים, שהיתה בבחינת אור המצוי אצל לומדי תורה וכיוצא, וזהו שאמר שם 

 "אנוכי ארד עמך מצרימה", עכת"ד, עיי"ש באורך.

 א"כ י"ל דגם אצל משה רבינו אף בהיותו בתוך מצרים, זכה עכ"פ להשראת    

שכינה בבחינת אור המצוי אצל לומדי תורה, וכעין דרגת השראת השכינה ששורה 
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על עשרה שמתפללין. ואולי יש לרמוז זאת קצת בתירוצי המפרשים הנ"ל, 

, שזכה לבחינת השראת השכינה שישנה למעלה מעשרהשהגביהו הקב"ה למשה 

שכינה, על למעלה מעשרה יהודים המתפללים. אבל כשהיה חפץ להדבק יותר ב

 ולדבר עם הקב"ה, אז היה צריך לצאת מחוץ לעיר.

וכפי  יעקב אבינו ומשה רבינו זכו לזה בזכות עצמם מצד מעלתםוהנה     

שהארכנו בגדר הדברים לעיל פרשת ויצא )כח, טו(. אכן גם כל יהודי הנמצא 

בחו"ל, אם רוצה שתשרה עליו שכינה ותפילתו תהיה מקובלת, צריך להשכים 

במנין עשרה. וזה יש לרמוז במה שאמר כאן הפסוק "כצאתי את העיר  להתפלל

הודים יעשרה הל אמצא תשרה יפילה תתה אריך צאשר כוגו'", נוטריקון: 

 שתוכל להתפלל כראוי בזכות היותך עימהם. -אשונים. ואז "ואפרוש כפי אל ה'" ר
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 וראש מכון דעת סופריםמג"ש בישיבת מיר 

פלא: עם ישראל משתעבד במצרים, ואילו משה רבינו גדל 

 בבית המלכות

 ט( ,ה )וָקָש  וֵמֲעֹבָדה רוחַּ  ַמֹקֶצר ֹמֶשה ֶאל ָשְמעו ְוֹלא 

בזמן השעבוד של ישראל במצרים עולה שאלה גדולה ועצומה. עם ישראל   

משתעבד בשיעבוד גדול ונורא כל כך שאפילו  שמשה רבינו בא לבשרם את 

בשורת הגאולה אינם יכולים  לשמוע מרוב שעבוד. ומאידך משה רבינו לא רק 

בר צריך שאינו משועבד אלא כל גדולו בזמן זה הוא בבית המלכות, בית פרעה והד

 ביאור רב.

ות ב בשאלה זו יש  יסוד גדול באבן עזרא, והוסיף בו הבנה כפי דעתי. וכתב )שמ 

מדרגה בנפשו כדי שתהיה סבב השם שיגדל משה בבית המלכות  אוליג( וז"ל : 

 .העליונה בדרך הלימוד והרגילות ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים

ת עבדים בכפיה, לקיחת החירות ממנו פועלת ביאור עומק דבריו, אדם שגדל בבי

בו שתי דברים, נפשו שפילה נמוכה הוא אינו מעריך את עצמו ואת כוחותיו. מלבד 

זאת הוא מאבד את הרגישות לחוש לסבלו של השני וקשה לו לחוש בצערו של 

השני וכדלהלן. לפי זה השעבוד של ישראל לא היה רק עבודת פרך, אלא שהוטבע 

בדות ושפילות המשחיתה את נפש האדם.  מאידך גידולו של משה בנפשותיהם ע

רבינו בבית המלכות  לא רק שלא השחית אלא אדרבא פעלה בנפש משה רבינו 

להיות מרומם הכרה בכחותיו הגדולים. מחד כי מלכות מחזקת את נפש האדם 

ומעצימה אותו וגדולו של משה רבינו בבית פרעה היתה להכשירו להנהגת כלל 

ל. מאידך, מלכות פועלת גם כלפי האחר, מלכות היא נתינת הגדול לקטנים ישרא

ממנו, וממילא היא מפתחת רגש אחריות לסבלו של השני, וכן לתבוע את עלבונו 

של החלש כשרואה הגדול עשית עוול. לפי זה אילו היה משה עבד במצרים היה 

 מושפע מן העבדות גם בנפשו והיה נעשה כמוהם.
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הלא תראה שהרג הוכיח יסודו משתי עובדות עם משה רבינו. "באבן עזרא שם 

הושיע בנות מדין מהרועים בעבור שהיו עושים ". ו"המצרי בעבור שהוא עשה חמס

בחלק זה נראה לעין כח המלכות  שפעל אצל  ."חמס להשקות צאנן מהמים שדלו

 משה לחוש בצערם  של אחרים.

בזמן יציאת מצרים בני ישראל צועקים וז"ל :   ,יבאבן עזראבהמשך מוסיף על כך ה

איך יירא מחנה גדול של שש מאות אלף איש ומפחדים ממצרים והקשה,  "

המצרים היו אדונים לישראל, וזה שומדוע לא נלחמו. וביאר  מהרודפים אחריהם

הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה, ואיך יוכל עתה 

. והיינו כאן נראה יגיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמהוה להלחם עם אדוניו,

השפלות שבעבדות גורמת לאדם לא להאמין בעצמו בכוחותיו ולכך לא יכלו 

ישראל להלחם. מציאות זו היא החלק השני בשעבוד אין אדם מכיר את כוחותיו 

 וממילא אין לו כח לפעול.

רי האור החיים )במדבר כיסוד הזה על שפילותם של ישראל במצרים, נמצא בדב

שביאר את קושית המפרשים מדוע היה שבט לוי הקטן במספר מכל  (, פסוק לט ג

השבטים. וביאר שאחר ששלח עמרם את אשתו יוכבד נהגו בני שבטו כמותו. 

והטעם לצד שהיו מעונגים ולא נשתעבדו לא נמס לבבם כל כך לראות וביאר וז"ל 

שראל אשר מצד השעבוד ועול העבודה, נטעיהם מושלכים ביאור, כמעשה איש י

בעיניהם ובלבם לראות ילדיהם מושלכים ביאור, גם שהיו מזלזלים  הוקלהוזל ו

בעצמן לילד ולעזוב בשדות ובמחילות הארץ, אשר אין אדם נכבד שנפשו מכובדת 

 עליו כשבט לוי עושה כן:

ל אחר הדברים ששבט לוי לא היה בשעיבוד מצרים, יקשה מה מטרת גדולו ש

 משה בבית המלכות, והלא שבט לוי לא היו משועבדים ודי בכך שיהיה כמוהם.

                                                
 יג יד שמות יב
' ה בסוב שלכך שם כתב  לולי תפלת משה היה חולש את ישראלהלא תראה כי עמלק בא בעם מועט,  כתב שםו יג

 ראו שלא, המדבר דור אחר דור שקם עד, בכנענים להלחם כח בהם אין כי, הזכרים ממצרים היוצא העם כל שמתו

 משה בדברי הזכרתי כאשר, גבוהה נפש להם והיתה גלות
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 מרהאעוד יקשה, שבגמרא )סוטה יב א(, נאמר שטענתה של מרים לאביה היתה "

 ואתה הזכרים על אלא גזר לא שפרעה פרעה משל יותר גזירתך קשה אבא בתו לו

 שנאמר מתקיימת שגזירתך בודאי צדיק אתה וכו, הנקיבות ועל הזכרים על גזרת

ולפי יסוד האור חיים, צריך ביאור מה היה מונח בטענת  ".לך ויקם אומר ותגזר

מרים שמחמת כן החזיר עמרם  את אשתו. הרי  אדרבא צדקו דברי דברי  עמרם 

 וכדלעיל.

ונראה, שאף ששבט לוי לא היו משעובדים מכל מקום אף בהם דבק משהו מן 

שעבדות שמגיעה בכפיה פוגמת גם בערך של האדם  העבדות. כמתבאר לעיל 

בעיני עצמו וממילא חושש לפעול ולעשות.  מאידך  ככל שקומתו קומת האדם 

היא בחירות גדולה, הוא פועל ועושה בעבור מה שמאמין אף שלעתים הדבר קשה 

מאד. זאת להבדיל מעבד שהדימוי שלו בעיני עצמו הוא  נמוך ואין בו תקוה 

ת עצמו.  מעתה, טענת מרים היתה, שכל גזירת פרעה "ספק אם  ואמונה בכוחו

מתקימת", וכן אתה כצדיק יש בך כח לעשות ולשנות ולהביא שולדותיך יהיו ברי 

קיום ומוטל עליך אבא לעשות ולהשתדל להאמין במה מוטל עליך לעשות ולא  

"ז לחשוש.  בכך שגרשת אין אתה מאמין בעצמך, ושמע עמרם  אביה והחזיר. לפ

אחר שמתבאר שאף שבט לוי היו נגועים בשעבוד לפיכך הוצרך משה לגדול 

וירא  בבבית המלכות כדי לחיות מלכות בנפשו. לפי זה יבואר עוד מה שכתב רשי

וצ"ב מה החדוש בכך הרי הסבל  :"נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"בסבלתם 

נראה שהיסוד היה  מול העינים וכל אדם היה  מיצר בצערם  של ישראל.  אמנם

. שלפי שגדל בבית המלכות היה בו רגש ידשלא נשחק בו ההתרגלות למראה הסבל

כלפי האחר לחוש בסבלותיו. משה רבינו מרגיש את עמו ולעולם לא נשחק, כי 

העם הוא שלו ואדם על שלו לעולם אינו מתרגל על סבלו שלו, והוא שבחו של 

 .טומשה שנתן עיניו ולבו

                                                
 "בלבו מרגיש הוא ותמיד" עיניו" מול לו עמד שהכל ולבו עיניו נתן" הביאור וזה יד
 יתרו שקבלני מפני, יכול איני בשעה שאמר לו ה' שילך למצרים אמר לו משה ,המדרש דברי היטב יבואר זה לפי טו

 בצער נתון ישראל עם, ב"צ והדברים.  לו חייב נפשו לחבירו פתחו פותח שהוא ומי כבן עמו ואני ביתו לי ופתח

 להיות לאדם םגור שהשעבוד המתבאר אחר אמנם.לחותנו שלום נתינת עתה חשובו, ומיד כמעט נגאלים והשמדה

 וליסד לקבוע היא הדברים ראשית לגואלם למצרים אחיו אל חוזר רבינו שמשה אחר מעתה. אותו לסובב יחס חסר



 

 

 

 מ 'עמ -אספקלריא 

 

רב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה יקרה מפנינים / ה

 מפנינים' עה"ת

כמה שנים חי לוי? האם עמרם אבי משה רבינו היה מבאי 

 הארץ?

ת ָשָנה ע וְשֹלַשים וְמאַּ ֵיי ֵלַוי ֶשבַּ ֵיי וְשֵניטז(.  ,)ו וְשֵני חַּ ת וְשֹלַשים ָשֹלש ְקָהת חַּ  וְמאַּ

ֵיי וְשֵני יח(., )ו ָשָנה ְמָרם חַּ ע עַּ ת וְשֹלַשים ֶשבַּ  כ(. ,)ו ָשָנה וְמאַּ

כתב ושני ַחיֹוי דלוי מאה ותלתין ושבע שנין  בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל

"חיא עד דחמא ית משה וית אהרן" פריקיא דישראל. ושני ַחיֹוי דקהת חסידא מאה 

ותלתין ותלת שנין "חיא עד דחמא ית פינחס" הוא אליהו כהנא רבא דעתיד 

תלחא לגלותא דישראל בסוף יומיא. ושני ַחיֹוי דעמרם חסידא מאה ותלתין למש

 ושבע שנין "חיא עד דחמא ית בני רחביא בר גרשום בר משה.

טז( כתב להקשות בכאן תימה גדולה שזה מן הנמנע,  –)ו  בפירוש יונתןוהנה 

היה בירידתו למצרים,  טזשהרי לוי מת צ"ד שנה לגלות מצרים, מאחר ובן מ"ג 

הרי יוסף בן ל"ט שנה היה כשירדו למצרים, לפי חשבון כי בן שלושים שנה ש

מו( תוסיף שבע שני השובע ושנתיים שני הרעב  –בעמדו לפני פרעה )בראשית מא 

הרי ל"ט. ולוי נולד קודם ליוסף ארבעה שנים, שהרי בתוך שבעה שנים נולדו כל 

מהם ג' שנים מה שנולד השבטים )לבר מבנימין( כנודע ומבואר ברא"ם )(. הוצא 

לוי שהוא שלישי לראובן, נמצא שהיה לוי בן מ"ג שנה בירידתו למצרים. ומת בן 

מאה שלושים ושבע שהוא צ"ד שנה לירידתם למצרים, ומשה נולד לק"ל שנה 

לגלות מצרים לפי חשבון רד"ו שנה כמבואר במסכת סוטה )דף יב ע"א( והובא 

ח(,  –א( שהרי בן שמונים שנה היה בדברם אל פרעה )לקמן ז  –ברש"י )לעיל ב 

                                                                                                                                                                         
משה  סלל זה במעשהו.  לא רק בסבל  אלא  לכבדו ולהכיר  לו טובה השני את ולהרגיש להכיר האדם חשיבות את

 .הםב העבדות של הקלקול ממשיך היה כן נוהג היה לא ואם,  להתנהג צריך איך ישראל על והשפיע דרך
ג( כתב שהיה בן מ"ד שנה, והכי הוא האמת וכמו שאיתא בסדר עולם רבה )פרק ב(. וביאר  –)שמות  בפני דוד טז

)שם( החשבון וז"ל, שהרי לוי היה ג' לבטן, הרי ג' פעמים שבעה חדשים )כדאיתא שם כל השבטים  הגר"א בביאורו

נולדו בז' שנים חוץ מבנימין כל אחד ואחד לז' חדשים( הרי ב' שנים. ויוסף נולד בסוף הז' שנים דכתיב ויהי כאשר 

כה(. נמצא היה לוי כשבא  –ית ל ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב ללבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי )בראש

 )ב' אלפים קצ"ט(.  בסדר הדורותלמצרים בן מ"ד שנה. ועיין אריכות גדולה בזה 
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ואותה שנה יצאו ממצרים. נמצא בין מיתת לוי ועד לידת משה שלושים ושש שנה 

 והדבר צריך עיון לגביה.

איברא לגבי קהת שראה פינחס, וזה לכאורה גם כן מן הנמנע, שהרי אהרן נולד 

ח(  –משה בשלשה שנים )לקמן ז לקכ"ז שנה לגלות מצרים כי אהרן היה גדול מ

ומשה נולד לק"ל שנה לגלות מצרים וכדלעיל. וקהת מת לקל"ז שנה, ואין בין לידת 

אהרן עד מיתת קהת אלא עשר שנים, ואיך אפשר שיהיה באותו זמן נולד פינחס 

"נכדו של אהרן". וזה אפשר ליישב קצת בדוחק דקהת מיורדי מצרים היה, ויכול 

שונים היו מולידים לשנים מועטים וכדאיתא במסכת להיות שהדורות הרא

 סנהדרין )דף סט ע"ב( עכ"ד.

והדברים צריכים עיון רב במה שכתב שקהת מת לקל"ז שנה לירידתם למצרים, 

שהרי כל חייו היו קל"ג שנה והוא היה מבני ישראל הבאים מצרימה )בראשית מו 

לקל"ב שנה לירידתם יא(, וגם אם היה בעת רדתו רק בן שנה אחת, הרי מת  –

למצרים, אם כן היה אהרן רק בן ה' שנים במיתתו ואיך כבר אז נולד נכדו פינחס 

שהיה בעת רדתו כמו בן ב' שנה )וכמו  הרלב"גאתמהה. ובפרט למה שכתב 

ב' אלפים רל"ה( אם כן מיתתו היתה בקל"א לירידתם  בסדר הדורותשהביא 

 מצרימה, ואהרן בן ד' שנים וצ"ע טובא.

ג( שכתב להקשות וז"ל, קהת חיה קל"ג  –)שמות  להחיד"א בפני דודראיתי  שוב

, אם כן כשנפטר היה יזשנה, וקהת מיורדי מצרים היה, הסר מרד"ו קל"ג נשאר ע"ז 

אהרן בן ששה שנים, ואיך אפשר דבששה שנים יוליד אהרן לאלעזר, ואלעזר 

ם הנזכר בקצת לפנחס, והיא תמיהה קיימת. וחפשתי בפירוש אשר סביב התרגו

ספרים, וראיתי שהרגיש בזה. ומה שכתב שם לתרץ לחשבון קהת דהראשונים היו 

 מולידים והם קטנים, לא דק דהחשבון ברור כמו שכתבתי. עכ"ד.

                                                
מדבריו משמע שקהת היה בן יומו כשירד למצרים, והדברים צריכים עיון כי יוכבד אחותו הרי נולדה בין החומות  יז

ז(. והאיך נולדו בזה אחר זה. אם לא שנאמר שיוכבד כ –דהיינו בעת כניסתם למצרים )כדאיתא ברש"י בראשית )מו 

 כ(. –)פרשתן ו בפרדס יוסף היתה אחות קהת מן האב ולא מן האם כי לוי לקח אשה אחרת כמו שהאריך בזה 
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טו( שכתב קשה להבין איך אפשר  –)פרשתן אותיות יד  בשפתי צדיקעוד ראיתי 

בן פ"ג ביציאת  שראה קהת נכד אהרן, והלא קהת מיורדי מצרים היה, ואהרן

 מצרים, בדוחק שהיה יכול לראות אהרן בלידתו, מכל שכן לראות בני בניו.

עוד כתב וכן קשה להבין מה שתרגם עמרם חי עד דחמא בני רחביא בר גרשום 

בר משה. זה יכול להיות וסובר שמשה רבינו ע"ה הוליד גרשום בילדותו, ונולדו גם 

המדרשים שבא משה רבינו ע"ה למדין בני רחביה טרם פטירת עמרם, ופליג על 

בסוף. אך הנזכר לעיל קשה מאוד קהת נמנה בין השבעים נפש שירדו למצרים, 

ואף אם נולד קהת בשנה האחרונה בירידתם למצרים היה אהרן בן שש בעת 

 פטירתו.

ובהכרח לפרש שראה את אהרן שהיה זורח עליו אור קדושת הכהונה, על ידי זה 

שלשלת קדושת הכהונה דפנחס, וכן עמרם ראה את משה ראה ברוח הקודש כל 

 רבינו ע"ה במדרגתו, שעל ידי זה זכו בני רחביה.

עוד כתב על מה שתרגם בקהת עד דחמא ית פנחס הוא אליהו. והוא פלאי הלא 

קהת מיורדי מצרים היה בחשבון שבעים נפש, וגם נולד קודם ליוכבד שנולדה בין 

קהת וכל שנות אהרן, היה אהרן בן שש  החומות, וגם אם נחשוב כל שנות

 כשנסתלק קהת.

אולי מטעם כי באמת ברא כרעא דאבוה, ובכל אב יוכל בעל רוח הקודש לראות 

בניו, רק פנחס שהוא חי וקיים לעולם היה מורגש וניכר באהרן גם בן בנו זה, בפרט 

ע"ב( לדברי הזהר הקדוש )פרשת פנחס דף ריז ע"א, ועיין עוד פרשת אחרי דף נז 

                                                                              שזכה פנחס לנשמת נדב ואביהוא שהמה ממש בני אהרן עכ"ד.                                                                          

וז"ל, ואפשר סבירא יצא לחדש חידוש עצום בדרך אפשר  באגרא דכלה וראיתי

ליה דלא מנה הכתוב "רק אותן השנים אחר שנולדו לו הבנים" ולא מנו אותן 

, וכן יחהשנים קודם שבא למצרים. ולפי זה היה משה קרוב לשבע שנים כשמת לוי 

                                                
)ביאור רחב על תרגום  כתר כהונה בספרו דק"ק דינא )טינניע( והגלילז"ל רב להרב אברהם גוטענפלאן  שוב ראיתי יח

ל נדפס תרצ"ט( שכן כתב מדיליה ונראה לי שעל כרחך צריך לומר שחיה לוי קל"ז שנים בארץ מצרים, יונתן בן עוזיא

 חוץ ממ"ד שנים שחיה קודם ביאת מצרים, ואם כן ראה את משה ואהרן, משה בן ז' שנים ואהרן בן יו"ד שנים.
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צריך לומר לדידיה בחיי קהת מנה גם כן אחר שהוליד תולדות, וכן בחיי עמרם. 

 עכ"ד. י הארץ אחר פטירת משהוצריך לומר לפי זה דעמרם היה מבא

ולדבריו שני חיי לוי היה ק"פ או קפ"א שנה, כי בעת רדתו למצרים היה בן מ"ג או 

 מ"ד שנה כמבואר לעיל.

והדברים מופלאים וחדשים ולכאורה גם דחוקים שהגם שמצינו גם בפרשת 

בראשית )פרק ה( שהתורה מנתה את שנות חיי האנשים אחרי הולידו את בניהם, 

ל זה להדיא כתיב שם ויחי ... "אחרי הולידו את בניו" ... "ויהיו כל ימי" ... עם כ

"וימות". הרי שהגם שכתבה כמה חי אחרי הולידו את בנו כללה את כל ימי שני 

חייהם, ולא מצינו עוד כזאת בכל התורה כולה שכתבה שני חיי אדם רק מאחרי 

וד שהדברים יסתרו את דברי לידת בניו ולא כתבה את כל ימי חייו ודו"ק. ומה ע

הסדר עולם רבא )פרק ג( שהשעבוד במצרים החל משמת לוי והיה השעבוד קט"ז 

או קי"ז שנה. וגם את דברי הספרי )דברים שנז, הובאו בתוס' יבמות דף סא ע"ב 

ד"ה וכן הוא אומר( שש זוגות ששנותיהם שוות ואחד מהם רבקה וקהת. ורבקה 

 התוס' שם( כמנין שני חיי קהת. חיתה קל"ג שנה )כפי שהוכיחו

*** 

וכיון דאתא לידן דברי הפירוש יונתן שרוצה לומר שאהרן הכהן כבר בהיותו בר 

י' שנין נולד נכדו פינחס, אימא בה מילתא, דהנה איתא במסכת סוטה )דף יא ע"ב( 

רב ושמואל חד אמר אשה ובתה וחד אמר  -ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות 

בת עמינדב אשתו של  כלה וחמותה. ומעולם תמהתי דהלא הכלה היא אלישבע

אהרן, ואם ֵנחשב שנותיו של אהרן, הרי לא היה אז כשנגזרה גזרתו של פרעה כל 

הבן הילוד היאורה תשליכוהו אלא ְכַבר ב' שנים ומחצה ופחות, דהלא גדול 

ממשה שלוש שנים וכשנגזרה גזרתו של פרעה היה מינימום תשעה חדשים לפני 

וכשנולד משה "א( שעמד וגירש את אשתו לידתו של משה וכמבואר )שם דף יב ע

לאחר ששה חדשים והיתה מעוברת תלתא ירחי מעיקרא, הרי עברו תשעה 

שהביא  הפענח רזא והחזקוניחדשים, ואם כן היה בן שנתיים ושליש, ואף לדברי 

ג( שאכן ילדה לששה חדשים מעיבורה  –)שם( וכן פירש רש"י )לעיל ב  המהרש"א
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וכבר אז היה נשוי לאלישבע והיא כבר היתה  ומחצה רק בן שנתיים אם כן היה

 מיילדת אתמהה. 

 ולמה שנתבאר שפיר אפשר לומר דכשהיה בר י' שנה כבר נולד נכדו.

)שם( שכתב מיהו יש לדקדק שאמר כלה וחמותה והוה ליה בבן יהוידע ומצאתי 

למימר חמות וכלתה וכדנקיט אותו המאן דאמר באשה ובתה. ונראה דשינה בסדר 

לשון ללמד כי נשואין של אהרן עם אלישבע שבו נעשית זו חמות וזו כלתה, היה ה

משונה ממנהגו של עולם, כי מנהגו של עולם האיש ישא אשה קטנה ממנו בשנים, 

ואהרן נשא אלישבע שהיתה גדולה ממנו בשנים, יען כי אהרן הכהן ע"ה בעת 

ת היה קודם שנולד משה שנולד משה רבינו ע"ה היה בן שלוש שנים, וענין המיילדו

רבינו ע"ה, וכיון שהיתה אלישבע מיילדת באותו זמן, איך יתכן קטנה מחמש שנים 

תהיה מיילדת, ואם כן לפחות היתה בת חמש שנים, ונמצא גדולה ממנו בשנים 

 עכ"ד.

)שם( שמשמע מדבריו שאלישבע היתה בת יותר מה'  במהרש"אשוב ראיתי 

 שנים. 

כתב ומר אמר דאין סברא שהיתה מרים מיילדת אז אך מה שצ"ע לי בדבריו ש

דעדיין קטנה היתה מה' שנים. וזה תמוה לכאורה דהלא מרים גדולה היתה מאהרן 

בג' שנים וכמו שכתבו התוס' במסכת בכורות )דף ד ע"א ד"ה ואהרן( ממדרש 

 יג(, ואם כן כבר היתה למעלה מבת ה' שנים, וצ"ע. –)שמות רבה א 
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי 

 ומועדים לבנו' עה"ת

המצרים שהשאירו בחוץ את עבדיהם ומקניהם במכת ברד, 

 מדוע לא נשארו בעצמם בחוץ?

ר ֶאל ַלבוֹ  ָשם ֹלא וֲַּאֶשר ָשֶדה )ט, כא( ַמְקֵנהו ְוֶאת ֲעָבָדיו ֶאת וַּיֲַּעֹזב ה' ְדבַּ  בַּ

שתהיה מכת ברד שתהרוג אנשים  אנשים במצרים שלא פחדו מדבר ה'אלו ה

 ,האדונים בעצמם ,מדוע הם ,ולכן השאירו את העבדים והבהמות בחוץ ,ובהמות

אם בפנימיות לבם למה שלחו רק את עבדיהם ואת בהמותיהם? ו ?לא יצאו החוצה

מי ן, זהרות משה קודם מכה זו התקיימו במלואאשכל  שהרי נוכחו לראות האמינו,

ומדוע לא חסו על  למה סיכנו את רכושם?ובדון, יסכן את רכושו לאהוא ש

 עבדיהם?

ו כולם כחושהשי"ת אמר לפרעה ע"י משה רבינו, שבמכת ברד יו ,ויתכן לתרץ

הן  כל מעשיו,ות שהכהו במכת ברד עדיין רחמיו על ר, שלמובטוב ה' וחסדילראות 

הזהיר שיכניסו את העבדים ש הן בכךשאיר להם את התבואה למאכל, ושה בכך

 .כך לא ימותו בעלי חייםש ,ואת הבהמות לבית

היה מכה שתהרוג אנשים ובעלי חיים תהאמינו שהללו בתוך לבם ואכן המצרים 

שיהיו מחוץ לבית, ולכן אף אדון לא יצא מביתו כי לא רצה למות, ובכל זאת 

בכדי  ,ם שבכוונה הוציאו את עבדיהם ואת בהמתם החוצהיהיו מצרי ה רעהבעצ

רד במיתה משונה, להראות לכולם שכביכול אין רחמים להשי"ת שימותו במכת ב

רצון השי"ת, וכאמור שאדרבה לגמור בניגוד אף שלפי האמת זה היה על ברואיו, 

 .ממכה זו היו יכולים ללמוד איך רחמי ה' אפילו על המצריים

לגודל רשעותם הסכימו לאבד את רכושם ואת עבדיהם ובלבד להראות גנאי 

ושלום, ולמעשה גנאי זה אינו אלא גנאי להם עצמם, שהשחיתו כך כלפי גבוה, חס 

 את רכושם ולא חסו על נפשות עבדיהם.

* 
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שולחים טילים מתוך בתי ספר שעזה, בהמחבלים הרשעים את מעשי זה מזכיר 

מלאים בילדים ערבים לעבר בתי תושבים בארץ ישראל, בכדי שכאשר יגיבו לירי 

יוכלו להציג בפני אומות העולם ילדים ערבים, וכך ויתקפו את מקורות הירי ימותו 

ילדים חפים מפשע,  אשר כוללת רציחת תקיפה אכזריתכביכול מבוצעת כלפיהם 

הנה . מסכנים ואומללים חסרי ישע וחסרי הגנה לנפש עולליהםכ להציג את עצמםו

להציג  ובלבד שיוכלולנו, רשעים שמעדיפים לרצוח את ילדיהם בכוונה תחילה 

 .רוצח ילדים ,את הצד המתגונן כאכזר ונטול לב
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 דברים יסודיים בענין אמונה

ם ֵלאלֹ  ם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלכ  ְתכ  ְעֶתם ַכי ֲאַני ְיֹדָוד ֱאלֹ ים קִ ְוָלַקְחִתי א  א ַהםֹוִצי יֶכםקֵ ַוידַּ

ם ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים ְתכ   . )שמות ו', ז'(א 

כאשר מחפשים אנו במוני המצוות, רואים אנו שבפרשת בא יש הרבה מצות, 

ואילו בפרשת וארא, אמרו צדיקים זי"ע שאין מצות המוטלים על כלל ישראל 

לקיים, אלא מצוות שמוטל על הקב"ה לקיים... והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי 

והבאתי! אולם בכל זאת הספה"ק מביאים מזוה"ק שיש כאן מצוה בפרשת  -

 המצוה ראשונה של כל המצוות!והוא  -השבוע 

ם ֵלאלֹ וזאת לשון הזוה"ק  " ם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלכ  ְתכ  ְעֶתם ַכי ֲאַני ים קִ ְוָלַקְחִתי א  ַוידַּ

ין, ְוגֹו' ִפּקוָדא ָדא ַקְדָמָאה ְדָכל ִפּקוִדין. ֵראִשיָתא ַקְדָמָאה ְדָכל ִפּקודִ  יֶכםקֵ ְיָי' ֱאלֹ 

א, ְלִמְנַדע ְדִאית ַשִליָטא ִעָלָאה, ְדִאיהו ִרבֹון ָעְלמָ .. ְלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדָשא ְבִריְך הוא

ְלהו, ְשַמָיא ְוַאְרָעא   -מצוה זו ראשונה לכל המצוות " ְוָכל ֵחיֵליהֹון.וָבָרא ָעְלִמין כֻּ

ראשון לכל המצוות, לידע הקב"ה, לידע שיש שליט עליון שהוא רבון העולם, וברא 

 ".כל העולמות, השמים והארץ וכל צבאם

 ארבע קושוית במצות האמונה

והנה בהאי ענינא של אמונה יש מאמר יסודיי מהגאון רבי אלחנן וואסרמאן הי"ד 

בספרו קובץ מאמרים, ונעתיק דבריו בקצירת האומר. הוא מתחיל לשאול ארבע 

זו  -קושיות חזקות. )א( חז"ל )ברכות יב:( דרשינן הקרא "ולא תתורו אחרי לבבכם" 

י סיבת המינות הוא מקלקול זה הרהור עבירה. והר -מינות, "ואחרי עיניכם" 

הדעת, והיה ראוי להזהיר "לא תתורו אלרי דעתכם.." ומהו השייכות של חכמה 

בלב. )ב( הרמב"ם מונה המצוה הראשונה "לידע ולהאמין בהקב"ה.." והאיך שייך 

לצוות על זה, והרי ממה נפשך, אם יש לו האמונה בהשי"ת ובתורתו, היא מידי 

להאמין, ואם ח"ו נכרתה האמונה מלבו, אין בידו דממילא, ואין צורך לצוות 
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להשיגה ולכאו' הוא אנוס ורחמנא פטריה. )ג( מכיון שהאמונה הוא מצוה, הרי כל 

תינוק מבן י"ג ותינוקת מבת י"ב מחוייבים בה, והרי בענין האמונה נכשלו בה 

הפילוסופים היותר גדולים כמו אריסטו, ואיך אפשר שישיגו אותה כל אחד מרגע 

שנכנסים לעול המצוות. וידוע שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. )ד( הרי כל בן 

נח מצווה על ז' מצות, וכאשר אינם מקיימים אותם בודאי יענשו על זה לעתיד 

לבוא, והרי גוי שיכור כל ימיו שיבוא לבי"ד של מעלה וידונו אותו לגיהנם על שלא 

 לידע מהם, ולכאו' טענתו מוצדקת.קיים השבע מצות, הרי יצעק מנין היה לי 

 האמונה פשוטה!

ומיישב כל אלו הענינים ביסוד אחד והוא כי האמונה פשוטה! פשוטה פשוטה 

לכל אחד ואחד!! כי הרי מי שיאמר על מורה שעות שנעשה מעצמו, הלא למשוגע 

יחשב האומר כן! והיראה גלגל של מים המתגלגל להשקות שדה, לא יתחיל 

 -צמו! ואי אפשר שדיו שנשפך יצטייר ממנו כתב מסודר לחשוב שנעשה מע

 וכמש"כ החובת הלבבות בשער יחוד המעשה שער ו'.

ועל דרך זה מספרים חז"ל )בתי מדרשות ח"ב, מדרש תמורה השלם פ"ה( 

שאפיקורס אחד שאל פעם לר' עקיבא "מי ברא את העולם?" וענה לו "הקב"ה!" 

לזה...!!", ואמר לו ר' עקביא דברים  אמר לו האפיקורס "תביא לי ראייה טובה

ופשוטים "מי ארג את בגדך?" אמר האפיקורס "אורג!" אמר לו ר"ע  -ברורים 

לית טכשם שהוכלשון הזה אמר ר"ע לתלמידיו "תביא לי ראייה טובה לזה..." 

כך העולם  ,והבית מעיד על הבנאי ,והדלת מעידה על הנגר ,מעידה על האורג

 ."מעיד על הקב"ה שבראו

 התאווה משחד

היתכן שאריסטו וחביריו טעו בענין האמונה?! והרי  -וא"כ התימא הוא להיפך 

והוא מה  -דברים פשוטים מאד כמבואר?! ובזה בא יסודו של הג"ר אלחנן הי"ד 

שגילה לנו התורה הקדושה כי השוחד יעור עיני חכמים... ואפילו צדיק וחכם גדול 

ראה כתימא שמשה רבינו יהיה מושפע כמשה רבינו! אשר בהשקפה ראשונה נ

חוק הטבע הוא בכוחות נפש האדם, כי הרצון ועל כרחך כי  -מפרוטה של שוחד?! 
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ן טכי רצון ק ...ומובן שהכל לפי ערך הרצון ולפי ערך השכל ישפיע על השכל!

ורצון גדול ישפיע עוד  ,ן ישפיע יותרטועל שכל ק ,ישפיע על שכל גדול רק מעט

 .ן היותר קטן יוכל להטות איזה נטיה גם את השכל היותר גדולוגם הרצו ,יותר

כי כפי גודל שכלם עוד  ,ומעתה אין תימה מהפילוסופים שכפרו בחידוש העולם

! ות דעת אדםטושוחד כזה יש בכחו לה ,גדלו יותר ויותר תאוותיהם להנאות עוה"ז

גדול אם הכרת האמת הוא נגד רצונותיו של אדם אין כח להשכל גם היותר ו

 .להאיר את עיני האדם

 ישוב הקושיות

כי ציווי התורה של ולא תתורו אחרי  -ובזה מיישב באופן נפלא כל התמיהות 

זהר להכניע ולשעבד את ומשהאדם  -זו מינות, הוא דייקא ב"לב"  -לבבכם 

רצונותיו כדי שיהא השכל חפשי מנטיות הרצון וממילא יכיר האמת המוכרעת לכל 

והכפירה אין לה שום מקום בשכל האדם כי אם  !רא את העולםבן דעת שהקב"ה ב

גדול עונו מנשוא שהגביר תאוותיו על שכלו כ"כ עד  ןכל ע. ברצונותיו לתאוותיו

. וגם בן נח יש בכל דעתו להכיר כי העולם מעיד על ה כזאתטשלא יכיר אמת פשו

בראית  הקב"ה שבראו, ולא יוכל השיכור  להצטדק ולומר שהיה סבור כי תכלית

 שמים וארץ היתה כדי לשתות ולהשתכר..

ובכל זאת נאמרו בקיצור.. והרוצה להעמיד על הענין  -הדברים מאירים ונפלאים 

 מאמר א'. -בקובץ מאמרים  -בשלימות.. ישאוב הדברים ממעיין הזכה 

 הזמן גרמא

ואולי יש להוסיף מה שהקב"ה יסד וסידר אשר אלו השבועות של ימי השובבי"ם 

לומדים אנו אלו  -סדים על הכנעת הלב והחומד והמתאווה ותאוות עוה"ז שמיו

הפרשיות שתכליתם להחדיר בנו אמונתו בו ובתורתו! וכידוע מדברים היסודיים 

של הרמב"ן בסוף פרשת בא. וכמו כן החג המצות, היו"ט של פסח שצדיקים רמזו 

אלא עד  נאכל ואינואלא בלילה,  אינו נאכלבמשנה ס"פ איזהו מקומן "הפסח 

כי הוא הזמן גרמא למעט בתאוות הלב, והחומרות  -אלא צלי"  אינו נאכלחצות, ו
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בפסח בעניני אכילה ומהנהגים השונים בזה למעט בכל מיני מאכלים הוא עולה 

יפה שבזמן הזה נתעסק ללמוד מצות האמונה. כי כל כמה שנטהר לבנו ונהיה 

ראו עינינו לראות האמת הפשוטה שולטים על תאוות לבנו, הרי ישמח לבנו וי

 והברורה כי השי"ת הוא הבורא והוא המנהיג, ואין עוד מלבדו!
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 הכשרת כלי ע"י הרתחת אקונומיקה בתוכו

אמר לי שאי אפשר להכשירה וצריך לזורקה. למה מחבת טפלון שנאסרה, והרב 

לא נוכל להתיר אותה על ידי הרתחת מים עם אקונומיקה שיפגמו מאכילת אדם 

 את טעם האיסור הבלוע בה?

 .יט: נחלקו הפוסקים בענין זה, ולכן בדרך כלל אין לעשות כןתשובה

* 

 שאלות בענייני שבת

 / רב קו טלטול כרטיס אשראי

כרטיס רב קו, כרטיס קופת חולים, איך מוגדרים, מוקצה מחמת כרטיס אשראי, 

 גופו, כלי שמלאכתו לאיסור או מוקצה מחמת חיסרון כיס?

כל שלושת כרטיסים אלו נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, ומותר תשובה: 

 .כלטלטלם לצורך שימוש בהם או לצורך מקומם, והטעם יבואר בהערה

  

                                                
בנזירות שמשון או"ח סי' תנ"ב בחוו"ד סי' צ"ה בי' סקי"ג כתב שאי אפשר לפגום את הטעם שבלוע בכלי, אבל  יט

והובא בארחות חיים שם סק"ה כתב שאפשר, וכן דייק המהרש"ם ח"א סי' קי"א מדברי החכ"צ סי' ק"א ששאל 

בתוך דבריו למה צריך הגעלה נפגום ע"י חומר הפוגם, ובדרכ"ת סי' צ"ה סקפ"ג ובכה"ח שם סקנ"ט הביאו מח' 

ח סי' קכ"ב סק"ו ויו"ד סי' כ"ג סק"א כתב שאפשר לפגום את הטעם הנפלט הפוסקים בענין זה. ובחזו"א או"

מהכלים אבל לא את מה שבלוע בכלים כיון שאיננו יודעים האם הפגימה נכנסה ונבלעה בכל מקום ושמא הפעם 

 לא נכנסה לכל מקום. ובמקרים שישנם צירופי היתר נוספים, יעשה שאילת חכם.
י כיון שאפשר להשתמש בו להוציא כסף או לקבל דפי חשבון וכדו', ולפעמים כרטיס אשראי בודאי נחשב כל כ

 משתמשים בו שימושי היתר )כמו גירוד, סימוני קוים, וכדו'( ולכן נחשב כלי שמלאכתו לאיסור רגיל.

כרטיס רב קו, נחשב 'ארנק' של הכסף הנטען בו, ולכן אף שא"א להשתמש בו ל'שימוש' כמו כרטיס אשראי, מ"מ 

 נחשב כלי, ודינו כנ"ל.

 כרטיס קופת חולים, ראוי לשימוש כיום, כגון הוצאת דפי בדיקת דם, וקבלת ידיעות ותשובות שונות.  



 

 

 

 נב 'עמ -אספקלריא 

 

גולדבאום, מח"ס  ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי

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

 אלקים חשבה לטובה

ֵבר ֱאלֹ   ים ֶאל ֹמֶשה )ו, ב(קַ וְַּידַּ

'למה  , כב(ה)על שהקשה לדבר ]ולומר[  ,דבר אתו קשות"כתב השל"ה הקדוש: 

חבל על דאבדין ולא 'הרעתה', שהרהר אחר מדותיו של הקב"ה, ואמר לו הקב"ה 

כמו שהאריך רש"י. על כן צריך האדם להיות נזהר במאד שלא יהרהר , 'משתכחין

אחר הקב"ה במה שמשפיע עליו אם טוב אם רע, כי ה' הוא הצדיק, ולפעמים האדם 

 ."ים חשבה לטובהקוהאל ,חושב שדבר זה הוא רע

 אין עול

כתב מו"ר הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל )דרכי מוסר, מאמרי זכרון, משפטיך תהום 

"כששמעתי מן החרבן, על מותם של ששת מליונים יהודים, הייתי אצל מרן  רבה(:

איך קרה דבר נורא כזה. השיב כנגדי, מה  –החזון איש זצוק"ל ולא נתתי לו מנוחה 

אתה רוצה, אדם שהראש שלו לא יכול להבין פרק משניות, לא ינסה ללמוד דף 

לא יכולים להבין את  שהוא יודע שזה לא עבור שכלו. כך גם אנחנו –גמרא קשה 

 .ה""דעת הקב

 משל החייט

"...ראינו בזמן האחרון ובמקום אחר )שם, פרשת האזינו( הוסיף בזה דברים: 

שנהגרגו ששת מיליונים יהודים, צדיקים, גאונים, תמימים, תינוק ותינוקת אנשים 

ונשים, עיירות שלימות ומשפחות שלמו נעקרו מן העולם ולא נשאר זכר מהם, ועל 

צריך לאמין כי אין עול, כי כל מה דעביד רחמנא לטב הוא דעביד ועל הכל יש  זה

חשבון למעלה. כמו שאמר לי מרן החזון איש זצ"ל: אם רואים שחייט קורע סחורה 

 , עיי"ש.טובה, בודאי יעשה מזה בגד יותר טוב..."
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 משל האיכר

משל החזון איש אודות החייט הנ"ל, הוא ממש כדברים שאמר מרן הגאון רבי 

אלחנן וסרמן זצוק"ל, בתחלת שנות הזעם, כאשר נתבקש לבאר את קורות העתים: 

"אדם שלא הבין כלל בחקלאות, ביקש ללמוד מלאכה זו, והלך לאיכר על מנת 

התחיל האיכר שידגים לו את מלאכתו. ניאות האיכר והוציאו אל השדה. כאשר 

, אך האיכר 'מדוע הנך הופך שדה יפה כל כך?!'לחרוש את שדהו, תמה התלמיד 

הסביר לו שיהיה עליו להתאזר בסבלנות בכדי להבין במלאכה. למחרת הוציא 

האיכר שק מלא דגן, מזין ומושך עין, והחל מפזרו על פני השדה. שוב תמה 

, אך הוא 'הוא ילך לאיבוד?!הלא  -מדוע הנך מפזר דגן על פני השדה 'התלמיד 

שוב נאלץ להמתין. כעבור זמן התחילו לצמוח גידולים נאים, ודימה התלמיד 

שהוא כבר מבין במלאכת האיכר, אך כאשר נטל האיכר מגל לידו והחל לקצוץ את 

 ידך אתה בא?!'. כאשר-הלהרוס את מלאכתך במו' –הגבעולים נזדעק התלמיד 

י להפריד בין התבן לבר, שוב לא הבין התלמיד החל האיכר לחבוט את הקנים, כד

במעשי האיכר. גם כאשר אסף האיכר את הגרגירים, שזה עתה הפרידם מהשבלים, 

. בשעה 'הרי הפכת את כל מלאכתך לאבק?!' –וטחן אותם בריחיים, תמה התלמיד 

הרי כעת עשית ' –ועירב בו מים, גדלה פליאת התלמיד  'אבק'-שלקח האיכר את ה

לכיכר, והכניסו  'בוץ'-. וכאשר עיצב האיכר את ה'כתך תערובת בוץ!מכל מלא

הרי כעת תשרף כל מלאכתך, ולשם מה השקעת כל כך 'לתנור, נזדעק התלמיד 

. כמובן, רק כאשר הוציא האיכר את החלה היפה והריחנית מהתנור, 'הרבה עמל?!

 ."של האיכרונתיישב יחד עם תלמידו לארוחה דשנה, הבין התלמיד פשר פעולותיו 

האיכר הוא משל לרבש"ע, ואילו אנו "סיים רבי אלחנן זצ"ל את דבריו ואמר: 

דומים לאותו תלמיד טיפש. הנהגת הקב"ה בעולם נראה לנו כפעולות של הרס, 

כאילו הוא מפזר את ישראל על פני הארץ כדגן, קוצץ, טוחן, ומכניס אותם 

שפעולות אלו הן שבנו את אולם באחרית הימים ייראה לעין כל,  ..לתנורים.

 ."עמינו

* 
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 תורת ארץ ישראל או תורת חוץ לארץ

ַתי ֹאָתה ָלֶכם מֹוָרָשה )ו, ח( ...ְוֵהֵבאַתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ  ְוָנתַּ

משה  [תורה צוה לנו]"מורשה. ב' במסורה, 'ונתתי אותה לכם מורשה'. ואידך: '

מורשה קהלת יעקב' )דברים לג, ד(. שבזכות התורה ירשו הארץ, כדכתיב )תהלים 

)בעל  מה( ויתן להם ארצות גוים וגו' בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו"-קה, מד

 הטורים(

 תורת ארץ ישראל

בספר אפיקי חיים לפרשתנו הרחבנו לבאר שהקשר בין התורה לארץ ישראל הוא 

ו שבזכות התורה ירשו הארץ, כך בזכות הארץ יזכו לתורה, קשר החוזר, כי כמ

'כיון שגלו  ,ונבוא בקצרה"..., וז"ל שם: דבר זה מבואר מכמה מקומותוכתבנו ש

ב(. 'מלכיה ושריה "ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה' )חגיגה ה' ע

' דאבות: 'שיבנה בגוים אין תורה' )איכה ב', ט'(. וכן נוסח התפילה, וכעי"ז בסו"פ ה

שוב מצאתי דברים אלו מבוארים ומפורשים בספר ... ביהמ"ק ותן חלקנו בתורתך'

תת יאין אנו משיגים אמ ם כןוג...'בית אלקים' )שער היסודות, פל"ב( וז"ל: '

 ',אוירא דארעא דישראל מחכים', וכמה שאמרו רץ ישראלבא י אםסודותיה כ

 עכ"ל ועיי"ש. ,"רץ ישראלאבמעלת הלומד תורה ב ןכם ְוַסְפרו ג

 יוצאים לחוץ לארץ ללמוד תורה

אסור לצאת מארץ ישראל "ה"ט(:  ה"הלכות מלכים פ) והנה נפסק ברמב"ם

אין תורה ". ולכאורה יש לשאול, הרי ..."לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה

לחוצה מארץ ישראל ֵיֵצא (, וכנ"ל, ואם כן מדוע ה, יג"ר ויק) "כתורת ארץ ישראל

 לארץ ללמוד תורה?

ונראה פשוט שמעלת תורת ארץ ישראל על תורת חוץ לארץ היא מעלה סגולית, 

אך בדרכי העבודה וקנין התורה אין לסמוך על סגולות, והרי אין ארץ ישראל 

כלולה במ"ח דברים שהתורה נקנית בהם )אבות פ"ו(, והתורה נקנית בעיקר 

בבינת  ,בעריכת שפתים ,בשמיעת האוזן ,בתלמוד"בקנינים של עבודה ויגיעה, 
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 ,במיעוט שינה ...בדקדוק חברים ובפלפול התלמידים ,בשמוש חכמים ...הלב

 .)שם( ..."במיעוט שחוק ,במיעוט תענוג ,במיעוט שיחה

 קניני התורה בעבודה או בסגולה

ועם כל זה נראה שניתן להמליץ על התורה, את מה שכתב המסילת ישרים 

ענין הקדושה כפול הוא, דהיינו: תחלתו עבודה ")פרק כו(:  אודות מדת הקדושה

וסופו גמול, תחלתו השתדלות וסופו מתנה. והיינו: שתחלתו הוא מה שהאדם 

מקדש עצמו, וסופו מה שמקדשים אותו, והוא משז"ל )יומא ל"ט(: אדם מקדש 

, כך התורה "עצמו מעט מקדשים אותו הרבה. מלמטה מקדשים אותו מלמעלה

 וזוהי סגולת התורה. –עמל ויגיעה בקניני התורה, וסופה גמול ומתנה תחלתה ב

אמור מעתה, בודאי שיש מעלה לתורת ארץ ישראל, אך אם בדרכי הקנינים יש 

יש לצאת על מנת ללמוד תורה, וכל ה"סגולות" לא  –עדיפות לצאת לחוץ לארץ 

 יותר מהעמל לרכוש את קניני התורה.  -ואינן שוות  –תועלינה 

והעירוני לדברי  ,)מכות י' ע"א( "מגלין רבו עמו -תלמיד שגלה "ולמשל: 

שלא מן הכל אדם זוכה  ,ואף על פי שיש ישיבה בערי מקלט רוש,פי"שם: ריטב"א ה

מסתבר שיש להעדיף את  –וכו'. ולפי זה אם רבו נמצא בחוץ לארץ  ,"ללמוד

ירני מו"ר הגר"מ היציאה לחוץ לארץ על פני סגולת תורת ארץ ישראל. שוב הע

עיי"ש, והעירני עוד  -סומפולנסקי שליט"א דכך עולה מסוגיא דעבודה זרה יג: 

 עיי"ש. –לסוגיא דכתובות קיא סע"א 

 וכמובן שבאנו רק להעיר בזה.

 goldm@enativ.comלתגובות: 

  

mailto:goldm@enativ.com
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מהלכות השבת / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 ה בשבתהפיכת הנחש למטֶ 

ֹטָתם )ז, יב( ֲהֹרן ֶאת מַּ ֵטה אַּ ע מַּ ַניַנם וַַּיְבלַּ ֵטהו וַַּיְהיו ְלתַּ  וַּיְַּשַליכו ַאיש מַּ

במקרה המבואר בתורה פשיטא שמאחר וצווי הקב"ה היה לעשות את האות 

, אך נבוא לדון מזה תגם אילו היה בשב לפני פרעה, הרי שלא היה בזה שום איסור

 בעיקר הדין האם היה איסור בשבת להחזיק את המטה לאחר שנהפך לנחש.

ויש לדון בזה גם מצד איסור צידה, ומצד איסור נטילת נשמה, ומצד איסור  

טלטול מוקצה, ונדון בזה בקצירת האומר לעורר את לב המעיין, ותן לחכם ויחכם 

 עוד.

 באיסור צידה

לכאורה חלק מהנס היה שהנחש לא ברח אלא נשאר  מצד איסור צידה, הנה

בסמוך לאהרן שיוכל לאחוז בו שוב לא מצאתי לזה מקור, אך גם לא מצאתי 

שאהרן הוצרך לרדוף אחריו, וממילא י"ל לומר שהנחש היה בגדר ניצוד ועומד 

 ולא היה שייך בו כלל צידה.

לדון שלא שייך בזה אך אפילו אם נימא שהנחש ברח והיה צריך לצודו, עדין יש 

צידה, משום שברגע שהחזיק בזנבו הוא חזר להיות מטה, וממילא בפועל לא צד 

בע"ח אלא רק תפס מטה, ובזה יש לעיין באם היחס הוא לרגע תפיסת הבע"ח, 

שא"כ יש לאסור בזה, שסו"ס צד את הבע"ח, או שמאחר ועיקר המלאכה הוא 

י הצידה לא יקבל כלל בע"ח, לא לקבל את הדבר הניצוד, א"כ באופן שבפועל ע"

 שייך בזה כלל צידה.

 איסור נטילת נשמה

מצד איסור נטילת נשמה, הנה באמת יש לעיין באם בע"ח הנעשה ע"י נס נחשב 

כבע"ח גמור, וכבר דן בזה החכם צבי סי' צ"ג לגבי הגולם שברא הגר"א מחלם, 

מהגמ'  באם אדם שנברא ע"י ספר היצירה שייך בו מיתה עיי"ש שמוכיח
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בסנהדרין דף סה: שמבואר שרבא ברא אדם ור' זירא החזירו לעפרו, ומוכיח שאין 

איסור להורגו, וממילא יתכן שגם הנחש נחשב כבע"ח שנעשה ע"י נס ולא שייך בו 

איסור נטילת נשמה, אך מצד שני אפשר לומר שאות ומופת שנעשה ע"י צווי 

 ע"י ספר היצירה. הקב"ה דינו כבע"ח גמור, ואין זה דומה לנברא

ואפילו אם נימא שהיה שייך בו איסור נטילת נשמה, עדיין יש לדון שדינו כדין 

כינה, ומבואר בסי' שט"ז ס"ט שמותר להרוג כינה משום שאינו פרה ורבה ואינו 

דומה למלאכה שנעשת במשכן, וממילא יתכן לומר שמפני שתכלית הנחש הזה 

היה שייך שיפרה וירבה כלל, וממילא לא  היה לחזור ולהיות למטה, א"כ בעצם לא

יהיה בו משום צידה, אך מצד שני אפשר לומר שסוף סוף בזמן היותו נחש הוא 

היה ככל הנחשים ובעצם יש בו פריה ורביה אלא רק נגזר עליו למות ולהפך חזרה 

 למטה.

 איסור מוקצה

למטה מצד מוקצה, הנה יש לעיין מתי הנחש חזר ונהפך למטה, שאם הוא נהפך 

ברגע שאהרן נגע בו, הרי שאין איסור לגעת במוקצה שבת, ומיד שנהפך למטה 

שוב אין איסור לטלטלו, אך אם אהרן היה צריך להחזיק בו ולטלטלו ורק אח"כ 

 נהפך חזרה למטה, הרי שיש לדון לאסור בזה מצד טלטול מוקצה.

די אלא שיש לומר שהנחש אינו מוקצה משום שהוא נועד לשימוש כנחש בכ

לעשות אות לפרעה, ועיקר הנידון בזה הוא באם מועיל לייחד בע"ח לצורך שימוש 

במוקצה, וכבר נחלקו בזה המהר"ח אור זרוע בסי' פ"א שהתיר לטלטל ציפור שיר 

משום שייחדו לשימוש, אך הביא בסי' פ"ב שהרא"ש כתב לו לאסור בזה מחמת 

 בכל אופן. שבגזירת איסור שימוש בבע"ח כלול גם איסור לטלטלם

אמנם יש לומר שהנחש הוא נולד גמור, שהוא לא היה כלל בעולם קודם לכן, 

ונולד גמור הוא מוקצה לכו"ע שגם ר"ש שנחלק על נולד, מודה בנולד גמור שהוא 

 מוקצה.
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ואם הנחש היה מוקצה, היה מקום לומר שגם לאחר שנהפך חזרה למטה נשאר 

דין מוקצה עליו, שסו"ס היה זמן שבשבת לא היה ראוי, וממילא נשאר מוקצה לכל 

שהוא דבר שהיה ראוי [השבת, אלא שזה שייך לנידון של מוקצה לחצי שבת 

השבת, בכניסת שבת, ונעשה מוקצה באמצע שבת, וחזר ונעשה ראוי בהמשך 

 ובזה נפסק להלכה בסי' ש"י ס"ג שאין מוקצה לחצי שבת ואין איסור לטלטלו.

  



 

 

 

 נט 'עמ -אספקלריא 

 

ממתנה נחליאל / הרב נתנאל אליהו חשאי, ר"מ 

 ברכסים אבות' בישיבת 'תורת

בענין השבת אבידה ? והאם התורה חסה על ממון עכו"ם

 לעכו"ם

ָתה ח ְועַּ ָשֶדה ְלךָ  ֲאֶשר ָכל ְוֵאת ַמְקְנךָ  ֶאת ָהֵעז ְשלַּ  (יט ,ט) בַּ

"לכל אבידת  '(דברים כ"ב ג)דאבידת עכו"ם מותרת שנאמר  (קיג:)איתא בב"ק 

 אחיך", לאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לעכו"ם.

ויש לדון האם יש חובת השבת אבידה בממון גוי שאמור להגיע לידי ישראל, 

הגוי נאבד או  וכגון גוי שלוה ממון מישראל ועתיד להחזירו, וכעת רואים שממון

הולך לאיבוד האם יש חיוב להצילו ולהחזיר ממונו כדי שיהא לישראל המלוה 

 מהיכן לגבות חובו.

ומצינו בגמ' בכמה מקומות שהתורה חסה על ממונם של ישראל, יומא לט. ר"ה 

כז. ועוד,  והקשו הראשונים מנחה בלולה ור' חיים פלטיאל ועוד עה"פ שמות 

מדוע אמרינן בעלמא דחסה תורה על ממונם  -העז את מקנך"  ט' י"ט "ועתה שלח

של ישראל הרי חזינן הכא במכת ברד דחסה תורה אף על ממון העכו"ם דמשום 

 כך אמר הקב"ה להכניס הבהמות לתוך מצרים.

 מחלוקת בין התירוצים

ותירץ ר' חיים פלטיאל דבישראל חסה התורה אף על פכים קטנים אבל בעכו"ם 

 ק בדברים גדולים כגון בהמות וסוסים.חסה התורה ר

ועוד תירצו דאף ציווי זה הוא משום בני ישראל כדי שיהא להם זבחים ועולות 

 ביציאתם ממצרים וכמו שאמר משה לפרעה "גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות".

ונמצא שיש מחלוקת התירוצים אם חסה התורה על ממון עכו"ם בדברים גדולים 

ראשון חסה התורה על דברים גדולים של עכו"ם כבהמות וכד', או לא, דלתירוץ ה

 אך לתירוץ השני לא חסה תורה כלל על ממון עכו"ם אלא רק על ממון ישראל.

וחשבתי לתלות בדבר זה מחלוקת המפרשים בסוף יונה עה"פ "ואני לא אחוס על 

 נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוא אדם.. ובהמה רבה",
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ובאלשיך והמצודות הסבירו דקאי על בהמה ממש, וחזינן במפורש שהקב"ה חס על 

ממון עכו"ם בבהמה רבה, אכן ברש"י שם ביאר דקרא קאי על בני אדם גדולים 

שדעתם כבהמה שאינם מכירים מי בראם, ויתכן דהטעם שהוכרח רש"י להוציא 

סה על ממון הפסוק מידי פשוטו הוא משום שלמד כתירוץ השני דהתורה לא ח

 עכו"ם כלל, ולכן ביאר דהפסוק קאי על בני אדם ולא בהמות.

 השבת אבידה בממון עכו"ם שיגיע ליד ישראל

וע"פ התירוץ השני של הראשונים רצה הגר"א גניחובסקי זצ"ל להוכיח דיש חובת 

השבת אבידה אפילו בממון עכו"ם אם הוא עתיד להגיע ליד ישראל, דכיון שאם 

ממון העכו"ם יגרם הפסד לישראל ממילא יש להצילו, וכמו דחזינן לא יצילו את 

שהתורה אמרה להכניס את בהמות העכו"ם הביתה שלא ינזקו ויוכלו ישראל 

 להשתמש בהם.

והביא דמצינו כעי"ז ברע"א ב"מ כב: דדן ביהודי שהיה שומר על חפץ נכרי 

חיוב השבת אבידה וקיבל עליו אחריות שמירה, ונאבד ממנו החפץ, האם יש עליו 

או לא, וכתב שם דנראה לומר שיש חיוב השבה אף דגוף החפץ הוא של נכרי 

דמ"מ מציל את הישראל מן ההפסד שלא יצטרך לשלם, ולא מבעיא לר"ש הסובר 

דדבר הגורם לממון כממון דמי וממילא הוי החפץ ממון הישראל, אלא אפילו 

א את הנכסים של ראובן שלא לרבנן שאין זה החפץ של השומר אבל מ"מ מציל הו

 יתחייבו לשלם.

אמנם הביא שם רע"א בשם חבירו הר"ר ישראל דפקפק בדבר, דסוף סוף אין זה 

 נחשב אבידת אחיך אליבא דרבנן.

ולפי"ז כתב הגר"א גניחובסקי זצ"ל דאף בחמץ הנמכר לעכו"ם והחמץ הולך 

ב לשלם דמיו לאיבוד נראה דיש עליו חובת הצלה, דכיון דהנכרי קנהו ומתחיי

לישראל דמי לדברי רע"א שיש להציל הממון כדי שהיהודי לא יפסיד מכך. והיינו 

שאף שאם יקרה אונס יתכן דפטור הנכרי מלשלם, מ"מ יש דין לגרום שחיובו של 

 הנכרי ישאר בעין ולא יפקע באונס זה.
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 מנחת אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין שנותיו של משה רבינו ע"ה

ֲהֹרן ָשָנה ְשֹמַנים ֶבן וֹמֶשה ְבָרם ָשָנה וְשֹמַנים ָשֹלש ֶבן ְואַּ ְרֹעה )ז, ז( ֶאל ְבדַּ  פַּ

בשו"ת חת"ס )ח"ו סכ"ט(, כתב וז"ל: "וצריך אני לעשות לי רב בשנות מרע"ה 

שהיה בן פ' שנה בעמדו לפני פרעה, בפ' וארא בתחלת שליחותו, ומשפט מצרים 

במס' עדיות, נמצא פסח שיצאו ממצרים נעשה מרע"ה בן פ"א בז' יב"ח כמבואר 

אדר שלפניו, ונשתהו במדבר מ' שנה הרי קכ"א, ואיך אמר בן מאה ועשרים שנה 

אנכי היום )ר"ת בגמטריא "שנד'", מנין שנה שלמה לשנת הלבנה ור"ל מיום ליום(? 

' משנותיו ובן אם לא נדחק, בן פ' דפ' וארא הי' שעברו ע"ט שנים ונכנס לשנת פ

מאה ועשרים דפ' וילך שעברו כבר ק"כ ונכנס יום א' לשנת קכ"א ואין המספרים 

דומים". וע' שיטת רש"י כתובות )נ.( בת י"ב לתענית שר"ל כניסת י"ב. ודומיא 

דהכא עשר למשנה וכן משנה דאבות בן ה' למקרא בן עשר למשנה לא דמי לבן 

אבה"ע סימן א' ורש"ש כתובות נ.,  י"ג למצות שבאותה משנה )וע' בזה בב"ח

ועוד(. וע"ש בשני דיבורי תוס' ד"ה בר שית כבר תריסר וכו' ע"ש. וקצת יש סמך 

להנ"ל דהרי כל היכי דלא כתוב "ומעלה" משמע יום בשנה חשיב שנה וכו', והכא 

גבי בן שמונים שנה דמרע"ה לא כתוב ומעלה, משא"כ בן מאה ועשרים כתיב 

ו חז"ל, "היום מלאו" והוה כמו מעלה נמצאת אומר ששני "אנכי היום", ודרש

 המספרים אינם דומים ועדיין צ"ע עכ"ל.

וחשבתי ליישב על דרך רחוקה, דפ' שנים היינו פ' שנה ויום א' ואילו ק"כ שנים 

הי' באמת קכ"א שנים, והיינו על דרך לשון בנ"א דאחרי ג' שנים שלימים ועוד י"א 

מעט בן ד' ואני עדיין בן ג' וכמעט נגמר "להיות" בן ג', חדשים למשל, אומרים אני כ

וא"כ ה"נ הכתוב קראו למשה בן ק"כ עד"ז שנשלם להיות נקרא בן ק"כ. ולכא' אי 

אפשר לומר כן, דהא איתא דמלא ימיו מיום ליום קכ' שנים, והי' שהיה בחיים 

יום אלא לקכ' שנים ויום א' ודלא כמש"נ. אלא  די"ל דקכ' דקרא לא קאי איום ל

דב' דברים נאמרו כאן, דימיו היו מיום ליום, ועוד דהיה חי קכ' שנים ע"ד הנזכר. 

 וכעי"ז מצינו בדרשות חת"ס המובא בסמוך.
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הנה בחת"ס בדרשות לפ' שקלים )עמ' קיז( תי' דהא דתשרי הוי תחלת השנה 

נתחדשה אחר מ"ת )ע' בטו"א ר"ה יא., ויערות דבש ב' טו' בזה(. ולכן כל אחד 

שנולד קודם מ"ת רק נעשה בן עשרים )למנין( בתשרי הבא )דבעי מעל"ע שלו וגם 

של עולם( וה"נ דמרע"ה נעשה בן  קכ' בתשרי במדבר, רק לא מת עד ז' אדר 

להשלים מיום ליום עכ"ד יע"ש. ומוכח מדבריו ג"כ דאפשר לחלק בין שנים דקרא 

ר"א דבתשרי נברא  וימים דקרא וכמש"נ. אולם יש להק' דלכא' כ"ז הוא כדעת

העולם, והא האי דרשה דמספר ימיך אמלא ודאי לא קאי כוותיה, דהא בריש 

ילקוט יהושע, מובא במג"א הל' תעניות איתא, דר"א ס"ל דמת בז' שבט וא"כ לא 

 מלאו ימיו. ודלמא י"ל דר"א ס"ל דנולד בז' שבט למלאות ימיו.

 י עוד בזה.ודאתינן להכי לא אמנע עצמי מלרשום מה שעלה במצודת

הנה השואל שם בשו"ת ח"ס הנ"ל רצה לומר, דכשהעמיד מרע"ה את השמש 

היה למשך שנה, ודחה החת"ס. אבל לפ"ד השואל י"ל דלפי הלוח היו במדבר רק 

ל"ט שנים משנת פ"א דמשה עד שנת ק"כ, ואעפ"כ התורה אמרה שהיו שם מ' 

 שנה כפי המציאות.

בחים קיח: שבנ"י היו במדבר רק ל"ט עי"ל ע"פ מה שמצאתי בהגהות היעב"ץ בז

שנים, כיון דאיתא בהדיא שאחר המרגלים היו במדבר ל"ח שנים ומעשה המרגלים 

היה בשנת ב' במדבר. ויותר מזה ע"פ דברי הרא"ש הידועים בפ' ערבי פסחים 

שהתורה אומרת בלשון עשירית אפי' היכא דחסר אחת מהמנין וכגון ארבעים יכנו 

מצרים. ולפי דבריהם מיושב ק' החת"ס דהיו במדבר רק ל"ט ושבעים נפש ירדו ל

 שנים.

עוד יש לציין כאן מה שהק' במהרש"א בקידושין )לח.( ויערות דבש )ח"ב דרוש 

טו'( וישע"י )א"ח סי' תצ"ד( וע' במקנה שם, היאך נאמר שימיו מלאו, אם לא מת 

. ונ"ל להוסיף בו' אדר הא ז' אדר כבר הוי שנה הבאה, ע"ש מה שתי' כ"א כדרכו

ע"פ מה שהק' תוס' במנחות )ל.( והרא"ש בפסחים )קה.(, היאך כתב משה אנכי 

היום לשיטת ה"ר שר שלום גאון )וכן משמע מרש"י בסוטה יג: שמרע"ה נפטר 

בשבת, ע"ש בגלה"ש ורש"ש(. וע' בב"ח )או"ח סי' רצ"ב( בשם הרמ"ע מפאנו, שתי' 
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. ולפי"ז שפיר יש לומר דמלאו ימיו דהתחלת מיתתו היה בע"ש ונמשך לשבת ע"ש

כיון דהתחלת מיתתו באמת היה בו' אדר. וכן לפי"ז מיושב קצת ק' הח"ס ע"ד 

שפירש' לעיל דשנים לחוד וימים לחוד, דמילוי הימים היה מיום ליום, דהי' סוף ו' 

 אדר, והשנים היה בתוך מאה ועשרים שנה.

ע האחרון כחוט השערה דהא ויש להוסיף דא"ש כמין חומר דמלאו ימיו עד הרג

כ' שם דתחלת המיתה היה בסמוך לשבת והי' בסופו של יום ו'. ויש להעיר בדבריו 

דמקרא מלא דיבר הכתוב בס"פ האזינו )פל"ב פמ"ח( שמת בעצם היום הזה ע"ש 

ברש"י בשם הספרי ואם כבר התחיל למות מבעוד יום אמאי אמר בפסוק נ' ומת 

 אי קרא בע"א ולפ"ד לק"מ וצ"ע.וכו', וע' בכל"י שם שפירש ה

ועוד נ' לתרץ ק' המהרש"א ודעימי', וכן ק' תוס' במנחות וכן ק' הח"ס, הכל בחדא 

מחתא ע"ד הנ"ל, דבאמת מת בו' אדר בסוף היום,  אלא דנתפס שם ז' אדר בזה 

כיון דכל דבר בגמר שלו הוי נתפס וחל ברגע אחר זה. ויסוד לזה ע' בחולין )לח.( 

כוס וכן ביש נוחלין באחריך לפלוני, ולפי"ז מיושב ק' הגבורת ארי בסוגיא דפיר

במכות )ו.( ע"ד ר"ת בענין תוך כדי דיבור ואכמ"ל עוד בזה. ולפי"ז הוי אוקימתא 

 דלא מת במנחה בשבת כמש"כ הרש"ש גאון אלא בהתחלת ז' אדר.

 עוד י"ל ע"פ היעב"ץ הנ"ל ודלא כמש"כ החת"ס דקכ' שנים היו שלימים,  אלא

לעולם היה חי רק קיט' שנים דהיינו עט' שנים עד שדיבר עם פרעה, ועוד שנה 

אחת למשפט מצריים, ועוד לט' שנים במדבר, ואה"נ דנכנס לשנת קכ' כיון דמת בז' 

אדר תחלת שנה הבאה, ולפי"ז צ"ל כמש"כ לעיל דמיום ליום לחוד, וקכ' שנים 

 לחוד, ופירושא דקכ' הי' שנת קכ'.

לומר, דכתבו המפרשים דלפני מ"ת הלילה הלך אחר היום,  ובדרך אחרת יש

וא"כ י"ל דלעולם נולד בח' אדר בלילה כפי גדר של אחר מ"ת שהוא ז' אדר לפני 

מ"ת, ומת בז' אדר בבה"ש שהוא מילוי שנותיו ממש והי' כמש"כ במש"ח על 

מגילת אסתר שמשה נולד בלילה כדדייק מהא דנתמלא הבית באור משמע שהיה 

בחוץ )אלא דהוא פירש ליל ז' והמן חשב שהוא ו' ע"ש(. וכנ"ל דימים לחוד חשך 

 ושנים לחוד. ומתורץ ק' הנ"ל ג"כ.
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ונפק"מ למעשה, ע' בשו"ת פנים מאירות )ח"ב סי' קע"ד(, דנשאל בא' שנשא 

אשה בשני ימים לחדש אלול שנת תצ', ומתה אשתו בשני ימים לחדש אלול תצא', 

על שיורשי אשה אמרו שיום זה נחשב לשנה שעברה ונחלקו יורשי אשה עם הב

ולפי תקנת שום )ע' אבה"ע רמ"א ס' נב' וקיח'(, צריך להחזיר הדמים, ובעל אמר 

שיום זה נחשב לשנה השניה. והשיב בא' מן הראיות מהא דמרע"ה נולד בז' אדר 

ומת בז' אדר ואם אותו יום נחשב כשנה הבאה ה"ל לחשוב קכא' שנה, והביא 

א שכ' הא דלא כתיב מספר שנותיך אמלא משום דבאותו יום מתחיל המהרש"

שנה אחרת והא מרע"ה היה בן קכ' שנים אבל אמר דהשנים מלאים מיום ליום 

ולכן כתיב ימיך להורות שהיה בן קכ' שנים, והביא התוס' במנחות שהק' דאי 

היכי בשבת מת האיך כ' בע"ש בן קכ' שנים על העתיד. וכ' דמוכח מדבריהם דכל 

דאמר' מיום ליום אותו היום שעומד בן נחשב לשנה שעברה עכת"ד. לענינינו. 

אמנם לפי כל הני תי' שכתבנו יש לדחות ראיתו, דלעולם אותו יום נחשב לשנה 

הבאה והא דנחשב מרע"ה קכ' שנים הי' משום דתחלת מיתתו היה בו' אדר ורק 

', א"נ דנולד בח', א"נ דמת דנמשך תוך שנת קכא'. א"נ דז' אדר היה תחלת שנת קכ

 סוף שנת קיט' או קכ', הכל כמש"נ.

וע' רש"י סוטה )יב.( ד"ה בת מאה בא"ד וז"ל "ומשנולד משה לא נתעכבו אלא פ' 

שנים כדכתיב ומשה בן פ' שנה וכו' בדברם אל פרעה ואותה שנה יצאו" כו' עכ"ל. 

המשנה  הרי מבואר דיצאו באותה שנה שדבר משה עם פרעה ולכא' זה נגד

המפורשת בעדיות ששהו שם עוד יב' חדש. ולכל תירוצי אחרונים הנ"ל הלא לא 

יצאו באותו שנה אלא אחרי שנה שלימה והיאך כ' רש"י דיצאו באותה שנה 

 וצע"ג.
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מרדכי ועודמחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי 

 מאורעות הזמן נועדו לחשבון הנפש!

י ְבֶאֶרץ ַמְצָרַים. וְ  י ְוֶאת מֹוְפתַּ ְרֹעה ְוַהְרֵביַתי ֶאת ֹאֹתתַּ ְקֶשה ֶאת ֵלב פַּ ָיְדעו וֲַּאַני אַּ

ל־ַמְצָרַים ְוהֹוֵצאַתי ֶאת־ ְבֵנֽי־ַיְשָרֵאל ַמתוֹ  ַים ַכֽי־ֲאַני ה' ַבְנֹטַתי ֶאת־ָיַדי עַּ -ז, גָכֽם )ַמְצרַּ

 ה(

שהקב"ה יקשה לב פרעה  ,הפסוקים משמעמשמעות לפי פשטות א הנה 

הרי כתוצאה מכך  ,, ותמוה'והרביתי את אותתי וכו' וידעו מצרים כי אני ה

עם ישראל ממשיך לסבול ולהתענות בפרך, וכל זה בשביל  ,שהקב"ה מקשה ליבו

 "?ינגדטוביה חטא וזיגוד מומדוע זה לא בגדר ", 'שהמצרים אמרו מי ה

 וֹ ְ֖בִרְכב הְ֔בַפְרעֹ  יְ֣בִהָכְבדִ  ה'ק ֣יִכי־ֲאנִ  ִיםִ֖מְצרַ  ֥וְוָיְדעב ועוד הרי נאמר לקמן )יד, יח( "

 ולא סוף ים בקריעת נעשה מצרים, וידיעת הכרת וְבָפָרָשֽיו", ואם כן, עיקר

 ומדוע היה נצרך גם עתה להקשות את לבו ולהרבות ניסים?מופתים במצרים, ב

, מאחר "ואני אקשה"אולם באמת אם נתבונן בדברי רש"י )ז, ג( נראה שכותב: 

שהרשיע והתריס כנגדי, וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי עבודה זרה לתת 

ותכירו אתם את לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי 

כדי שישמעו  "זעובדי עמביא פורענות על האומות  ב"הוכן מדתו של הק גבורותי.

". וכן מבואר ביבמות אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר"שנאמר  ישראל וייראו,

ליראם כדי ". ופרש"י "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל)סג, א( ש"

 ." )ויעו"ש במהר"ל מש"כ בזה(שיחזרו בתשובה

ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום  ,וז"לדברים מבהילים כותב הר"ן 

ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם 

. וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע, כו' הפורענות

וילך הלוך וקרב. ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת 
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ודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה התראות השם יתברך, וע

 .עכ"ד וקיבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך

 אגרת החפץ חיים לתקופתו

 אז והוציא, ברוסיה ושטפונות אדמה רעידת וכך כתב החפץ חיים בזמנו שהיו

 באבדן חפץ לא הלא ה"שהקב היה שתוכנו( יב -י ח"הח במכתבי נדפס) כרוז

 נורא מעשה כזה עושה כביכול ואיך הנבראים, כל על המרחם רחמן והוא הרשעים

 בה יש אשר נינוה על אחוס לא ואני" יונה בנביא מפורש פסוק זהו ובאמת. ואכזרי

 רשעים גויים של עיר שהיתה אף שעל" רבה ובהמה אדם בני רבבות הרבה

, להפכם עליהם נגזר וכבר, כבהמות שחיים" הרשעים אלו רבה ובהמה" ל"וכדרז

 אתה עליהם שמרחם מה על שתמה ליונה ה"הקב אמר בתשובה, כשחזרו ז"ובכ

 כל על מרחם ה"הקב תמיד וכך, נינוה על אחוס לא ואני כר הקיקיון על חסת

 לעורר בא זה שכל ודאי, אלא. מעשיו כל על ורחמיו ידיו מעשי הם שהרי האומות

 כלא כך על לעבור אפשר ואי בעולם משהו קרה הלא כ"וא וכנ"ל. ישראל כלל את

 וגבורתו שכחו היא זה על הנאמרת הברכה אדמה רעידת כשרואים והנה. היה

 וגבורה עצמה בכזו שנעשה הזה הדבר בעינינו ראינו שלא אף כ"א, עולם מלא

 .שמים יראת בלבבות להוסיף חייב

 מעשה שהיה עם החפץ חיים

הגיע יהודי סוחר המתגורר בסין לאירופה ש ,מעשה שהיה עם החפץ חייםנסיים ב

החליט לנסוע לרדין לחפץ חיים להתברך, כאשר  ,לאחר שגמר עסקיו ,לרגל מסחרו

והשיב שמצב היהדות עלוב  ?כיצד מצב היהדות בסין ,שאלו החפץ חיים ,הגיע

והעניק לו את ספרו נדחי ישראל אשר כתב  ,נאנח החפץ חיים על מצבם .ביותר

לאחר מכן שאלו  .ורר את אחינו בנ"י הנמצאים בארצות נידחותבכדי לעודד ולע

 ?ומה החדשות האחרונות שהיה שם ?וכיצד המצב אצל הגויים בסין ,החפץ חיים

סיפר לחפץ חיים כי כל העיתונות מדווחת על האסון הגדול שהיה שנפרץ הסכר, 

והסביר כי בסין בנו סכר ענק בכדי להגן על התושבים מהנהר שלא יגלוש, ואף 



 

 

 

 סז 'עמ -אספקלריא 

 

עשרות אלפים עיבדו את האדמה לייבשו ולהפריח את האדמה באזור, והנה הנהר 

 ם שנהרגו.געש ופרץ את הסכר והכל הלך לטמיון כולל אלפי בני אד

מה  ,אותו יהודי השתומם ?!עד כדי כך מידת הדין ,החפץ חיים פרץ בבכי ואמר

השיבו החפץ  נזעק החפץ חיים בבכי נסער עבור מיתתן של עשרות אלפי גויים.

וכמה גויים  ,והשיב כן, שאלו החפץ חיים ?האם פעם היה בוורשה ,חיים בשאלה

אם תקח ארגז  ,החפץ חיים שאלו .השיב כשלוש מאות אלף ?יש בעיר הבירה

רק  ,ותהפוך אותו בשוק ותעמוד עליו ותתן מוסר מי יקשיב לדברך, אמר לו בודאי

היהודים שיעברו שם, ובפרט שלא יבינו את השפה שהוא מדבר, אמר לו החפץ 

זה השפה של הקב"ה שהוא מדבר  ,כאשר הקב"ה עושה שיטפון ופורץ הסכר ,חיים

ה הרי רק בני ישראל, לכן ברור למי הקב"ה מדבר מי יבין את שפת הקב" ,לעולם

הרי  ,וכיצד אפשר לשמוע על אסון גדול כזה ולהיות אדישים ,אם לא לישראל

 הקב"ה מדבר איתנו ולא עם הגויים.

 מוסר השכל לזמננו

אשר לצערנו האסונות הקשים קוראים ברצף  ,והוא מוסר השכל על זמננו

כי  ,באומות העולם אלא מתוך עם ישראלולא במעגלים הקרובים אלנו ובסמיכות 

לכן  ,רות מהאסונות שקוראים בעולםרח"ו כנראה שמאחר ואין מספיק התעו

 .הקב"ה מקרב את האסונות בכדי לעורר אותנו לחשבון הנפש ותשובה
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )בית שמש(

 תפלה על העתיד

ְרֹעה ֹמֶשה וַֹּיאֶמר י ַהְתָפֵאר ְלפַּ י ָעלַּ ְעַתיר ְלָמתַּ ֲעָבֶדיךָ  ְלךָ  אַּ ְמךָ  ְולַּ ְכַרית וְלעַּ  ְלהַּ

ְרְדַעים ְצפַּ ק וַמָבֶתיךָ  ַמְמךָ  הַּ ְיֹאר רַּ ְרָנה )ח, ה( בַּ  ַתָחאַּ

נשאלתי בעבר כמו"כ פעמים, בשאלה הנוגעת למעשה לכל אדם באשר הוא   

ת ותפילות על נושאים 'עתידים'. כגון על שם, בכל עת ועונה. והיא בענין בקשו

מציאת שידוך טוב, לבחור שאוחז עמוק בהוויות אביי ורבא, ועוד אין לו תוכניות 

להתקדם לפרק האיש מקדש. אך מאחר ובעתיד הלא רחוק, בע"ה גם הוא יבנה 

בית נאמן, הרי שמתעורר הוא לשאול, מתי ראוי ע"פ השקפת התורה, להתפלל על 

 י. וכן כיו"ב בכל ענין וענין, גם בעניינים גשמיים.הענין העתיד

 א[ מקור מפרשת השבוע שמתפללים על ה'עתיד'

על רש"י והנה בפרשת השבוע, מוצאים אנו בזה דבר מענין, וכמובא בדברי   

 מתי משמע היה, אעתיר מתי נאמר אלו לך וכו'. אעתיר הפסוק הנזכר וז"ל, "למתי

 הצפרדעים, שיכרתו עליך אתפלל היום אני משמע למתי, שנאמר עכשיו אתפלל.

הרי מבואר להדיא,  –שיכרתו", ע"כ.  תרצה יום לאיזה אמור, עלי. שתקבע לזמן

דמרע"ה החליט להתפלל מיד גם על צורך שיתכן ויבוא רק 'לאחר זמן', דיתכן 

ופרעה יחליט שברצונו שיכרתו הצפרדעים לזמן יותר מאוחר. וכפי שאכן הוה, 

 שיכרתו היום, "התפלל ,רש"יופ למחר". "ויאמר שפרעה ביקש )שמות ח, ו(,

רמב"ן ובאבן עזרא עה להסיר מיד, עי' בלמחר". ובביאור הדבר מדוע לא ביקש פר

 )שם(.

 ב[ הפשטות שיש גם מעלה להתפלל על ה'עתיד'

ולכאורה בהשקפה ראשונה, נראה דהדברים פשוטים למדי ולא זקוקים לראיה.   

דאדרבה, יש מעלה גדולה בתפילה על צריכים 'עתידיים', עוד בטרם שנזקק 

בו, כי הכל מכל כל, מגיע אך אליהם. שהרי בכך מתגלה, האמונה השלימה שבל
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ורק מאת השי"ת, והוא המסדר והמנהיג של הבירה, ובלעדיו א"א להצליח בשום 

ענין. וזאת בשונה ממי שנמצא כבר עמוק עמוק, בתוך עמק הבכא, וזקוק לישועה 

 דחופה, דיתכן שכל תפילתו נאמרת מחמת יאוש, או מחמת שאין לו ברירה אחרת.

דאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין )ברכות ה:(,  זאת ועוד שהרי אחז"ל,  

ושעל כן קשה יותר לזכות שיקובלו תפילותיו, כאשר הוא כבר נצרך לישועה. 

ומוטב להקדים את פני הרעה, עוד בטרם שיצטרך לאותם ישועות, ויתפלל 

 להשי"ת שימנע ממנו מלהיקלע למצבים ולניסיונות קשים.

 ים'על צרכים גשמים 'עתידי -ג[ הספק

אולם מאידך גיסא, יש לדון ולומר, דאם כי כלפי נושאים ועניינים 'רוחניים',   

בודאי שפיר עבדי מי שמקדים את פני הרעה. שהרי מידי יום ביומו, אנו מתפללים 

בברכה"ת, "והערב נא וכו' אנו וצאצאינו וכו'", גם מי שאין לו עדיין צאצאים. 

כת הצפרדע. שהיא למעשה, באה להוכיח וכמו כן, בתפילת מרע"ה, להסיר את מ

כי יד השי"ת פעלה את המכות שבמצרים, וכמבואר באבן עזרא הנ"ל, בזה אכן 

 פשיטא, דראוי להקדים ולהתפלל, ומהטעמים הנ"ל.

אך מה שיל"ע הוא, בצרכי הגוף, כעניני פרנסה 'עתידיים', שעדיין אינו זקוק   

אם גם בהם מן הראוי להתפלל עוד להם כנדוניא לחתן את בניו וכל כיו"ב, ה

 בטרם עת, או שמא בזה י"ל, דדיה צרה לשעתה. וזאת משום הטעמים הבאים:

ראשית כל, הנה ביסוד גדר התפילה בעניני הצרכים הגשמיים, לכאו' אין זה  א(  

אלא מגדר חובת ה"השתדלות", שבכח התפילה, להגיע ולהשיג את הישועה 

 מאריך דקא המנונא, לרב חזייה י.(, "רבא)שבת המבוקשת. וכדברי הגמ' ב

 חיי צורך תפלה-שעה  בחיי תורה, ועוסקים- עולם חיי מניחין אמר, בצלותיה.

, זירא דרבי קמיה יתיב הוה ירמיה רבי וכו'.  ולמזונות לשלום לרפואה היא, שעה

 לעמוד רבי ממהר- מסרהב קא והוה, איחר לצלויי- נגה. בשמעתא עסקי והוו

הרי לן  – .תועבה" תפלתו תורה, גם משמע אזנו מסיר זירא, רבי עליה קרי ירמיה.

 כי יסוד התפילה נידון בכלל גדרי 'השתדלות' לפרנסה לשלום ולמזונות.
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והנה בענייני השתדלות, אנו מוצאים בחז"ל שאין מן הראוי להקדימן טרם   

מי גרם  ,מה דכתיב מי בז ליום קטנות ,"אמר ר"א ,)מח:( סוטהבואם, עי' גמ' 

דמי  ,שלא האמינו בהקב"ה ,קטנות שהיה בהם ,לצדיקים שיתבזבז שלחנם לעת"ל

)סג:(  יבמות. ובאינו אלא מקטני אמונה" ,מה אוכל למחר ,שיש לו פת בסלו ואומר

 בעולם, ואיננו-ואיננו  בא מחר שמא, יום ילד מה תדע לא כי מחר, צרת תצר "אל

 העולם על מצטער נמצא עליה. ודואג וירא מיצר שהוא דאגה אותה יראה ולא

, דמוריקא קבא שבק נפשיה, נח )מז.( איתא על ריש לקיש, "כי גיטיןוב .שלו" שאין

מובא ו)בשלח ע' ק"ט( זוהר ן ידועים דברי ה. וכחילם" לאחרים ועזבו אנפשיה, קרא

 .ונא מן יומא ליומא אחרא""לא לבעי אינש לבשלא מז ,)סי' קנ"ז סק"ב(מג"א ב

התפילה  ,'גשמים' בצרכים" רחוק עתיד" על תפילה ועוד נראה לדון, דשמאב(   

 ,.(י) ב"בוב.( טז) ביצהב' מדברי הגמ לכאו' ללמוד שניתן וכפי. בכלל אינה מועלת

 לאדם יועיל מה ז"ולפ –. מחדש ושנה שנה כל, ה"מר לו קצובין אדם של דמזונותיו

 חדש, בחשבון וקצוב מדוד הכל הרי, ושנים ימים לאורך טובה פרנסה על להתפלל

 בשנה. שנה מידי

 אלא .'פרנסה'ה בעניני אינו אמור דוקא ,"לו נותיו וכו' קצוביןומז"ה שענין ויתכן  

 .בדבר ע"יל כן ועל. ב"שכיו' גשמיים'ה הצרכים בכל

 yitzi174@gmail.comלתגובות: 
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 לו היה והרי רבינו משה ידי על נעשתה שחין מכת מדוע

 פרעה בבית הגחלים מן הנאה

ֲהֹרן ְקחו ָלֶכם ְמֹלא ָחְפֵניֶכם ַפיחַּ ַכְבָשן וְזָרקֹו ֹמ  ֶשה וַֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל אַּ

ְרֹעה.  ְיָמה ְלֵעיֵני פַּ ָחמַּ  )ט, ח(הַּ

, א"שליט מייזליש ג חיים"הרה העיר(, ד"שפ עמוד', ג קובץ" )חיים עץ" בקובץ

 על ידי וצפרדע דם מכת נעשו לא שלכן'( י', ט ר"שמו) ל"חז שאמרו מה ידוע: ל"וז

. הטביעה מן ושמרוהו בתיבה מונח כשהיה מהמים הנאה טובת לו היה כי, משה

ומכת כינים לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, לפי שהגין עליו כשהרג את 

 בעצמו הטבע כי, המפרשים המצרי ויטמנהו בחול, )רש"י שמות ח', י"ב(, וכתבו

 אשד עיין) שפטים בו לעשות הראוי מן אין לכן, ענייניה בהשתנות חפצה איננה

, שחין מכת גבי'( ה, א"י שמות) רבה במדרש דמצינו הא קשה ולפי זה(. הנחלים

 פיזרם ה"והקב, הכבוד הכיסא עד והגיע, לשמים הכבשן פיח ואהרן משה שזרקו

 פרעה בבית משה כשנתגדל והלא, הטבע נגד גם כן שהוא, מצרים ארץ כל על

 מהמדרש כידוע, שיטלן כדי ידו דחף גבריאל שמלאך אחר, הגחלים על ידי ניצל

 עכ"ד. .ע"וצ(, ו"כ', א ר"שמו)

 ובס"ד נביא כמה תירוצים.

 הגחלים על מכה הייתה לא שחין במכת (א)

 ל"הנ בקובץ) תירץ רב ואב"ד קרית אתא, ,א"שליט שולזינגר הלוי טוביה הג"ר

 ובצפרדע, לדם שנהפכו המים לקה דם דבמכת: ל"וז'( ו אות ג"שפ עמוד' ה גליון

 בכל הלך כבשן פיח מלא שחין במכת אבל, לקתה שהארץ כינים וכן, הארץ לקתה

 )עכ"ד(. .הגחלים כל על מכה היה לא אך, מצרים ארץ
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 ה"הקב על ידי הייתה שחין מכת( ב)

ושא"ס, מח"ס "מרי"ח ניחוח", , א"שליט ידידי הג"ר יוסף חיים מסעוד אבוחצירא

 משה וזרקו" הפסוק על, התורה על התוספות בפירוש מה שכתב י"תירץ עפ

 לו סייע אהרן. ואהרן משה ה"הקב, שלשתן י"ע הייתה זו מכה: ל"וז", השמימה

 בכל הפיח נהג ה"והקב, זרקו ומשה, משה ביד ונתנו הכבשן מפיח חופניו שמילא

 .ל"עכ'. וכו. מצרים ארץ

, ומשה אהרן ה"הקב על ידי הייתה זו שמכה שמכיון קושייתו לתרץ יש זה ועל פי

 עשה עיקר המכה, שפיזר ה"הקב אלא, המכה פעולת עיקר את בה עשה לא ומשה

 )עכ"ד(. אותו. שהצילו הגחלים כלפי הטוב הכרת חוסר כאן אין כן אם, הפיח את

 אבק על ידי הייתה שחין מכת ג()

מח"ס "מאי חנוכה", ושא"ס, תירץ על  שליט"א,הג"ר יוסף חיים אוהב ציון  ידידי 

 י"ע שנכנס, אבק י"ע היה השחין שמכת שכתב'( ט', ט שמות) ן"הרמב פי דברי

ואם  ושורף. חם היה כי שחין בהן מעלה הבהמה ועל האדם על שירד ואבק, הרוח

, מפיח נוצרה המכה דודאי והיינו, אבק רק, גחלים כלל כאן היה לא לפי דבריו כן

 .וכינים צפרדע ולמכת דם למכת דומה זה אין ולכן, לאבק שינוי על ידי הייתה אבל

 )עכ"ד(.

 לזריקה הכאה בין חילוק( ד)

 משה צריך היה ששם, וכינים וצפרדע דם מכת בס"ד דשאני ליישב נראה ד"לענ

 מהם לו שהיה מאחר, כך לעשות ראוי ולא, גדול גנאי וזה והמים העפר על להכות

 כל כך גנאי ואינו, לשמים הכבשן פיח משה זרק שחין במכת כ"ומשא, הנאה טובת

 תמיד שעולה העשן וטבע, למעלה זרקו אלא, הכבשן פיח את היכה שלא כיון

 .גנאי הוי לא ולכן, למעלה

 טובה ישירות לו עשו לא הגחלים( ה)

 כ"ומשא, למשה מהם טובה ממש היה ועפר בס"ד דבמים לתרץ נראה עוד

, הזהב לקחת רצה משה דאדרבה, הגחלים ישירות בגלל טובה לו היה לא בגחלים
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 הטוב הכרת לשמור שצריך ונמצא, הגחלת שיקח דחפו גבריאל ורק, הגחלים ולא

 .לגחלים ולא לגבריאל,

 נזק גם לו היה מהגחלים( ו)

בשעה שנהנה , למשה טובה רק היה והמים שמעפר בס"ד ליישב ד"לענ נראה עוד

אפילו , הטוב הכרת להם לשמור צריך היה לכן, מהם כלל נזק לו היה מהם, ולא

 גם מכל מקום, טובה לו שהיה אף מהגחלים כ"כשצריך להכות המצריים, ומשא

 היה לא ולכן(, שם במדרש כמבואר) לשונו שנכווה עד, טובה כוויה מהם קיבל

הטוב, במקום שעושה סך הכל לצורך הכאת  כל כך הכרת לגחלים לשמור צריך

 .המצריים
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 מהו המטה שבו נעשו המכות

 האם המדובר על מטה אחד או שני מטות

ֶטה ה ֶזה ְבָיֶדָך וַֹּיאֶמר מַּ  . )ד, ב(וַֹּיאֶמר ֵאָליו ה' מַּ

ר מַ  בפרשת שמות בתחילת דבר ה' אל משה ָך ַוֹיאמ  ר ֵאָליו ה' ַמה ז ה ְבָיד  הַוֹיאמ  . ט 

ת ָהֹאֹתת)ד, ב( ובהמשך  ה בֹו א  ר ַתֲעש  ָך ֲאש  ה ַהז ה ִתַּקח ְבָיד  ת ַהַםט  וא"כ מדובר  .ְוא 

ל ובפרשתנו מתואר בפתיחת המכות  על מטה שהיה ביד משה )ד, יז( ְוָאַמְרָת א 

ת ַמְטָך וְ  . א"כ זה מטה אהרן ואח"כ לפני ַהְשֵלְך ִלְפֵני ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתִמיןַאֲהֹרן ַקח א 

ר ִהֵמה ֹיֵצא ַהַםְיָמה ְוִנַצְבָת ִלְקָראתֹו ַעל ְש מכת דם מתואר  ל ַפְרֹעה ַבֹבק  ַפת ֵלְך א 

ךָ  ר נ ְהַפְך ְלָנָחש ִתַּקח ְבָיד  ה ֲאש   ָאַמר ה' ְבֹזאת ֵתַדעֹכה , ואמרת אליו וגו' ַהְיֹאר ְוַהַםט 

פְ  ר ַבְיֹאר ְונ ה  ר ְבָיִדי ַעל ַהַםִים ֲאש  ה ֲאש  ה ַבַםט  , שוב כו ְלָדםִכי ֲאִני ה' ִהֵמה ָאֹנִכי ַמכ 

ל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטָך וְנֵטה ָיְדָך עַ זהו מטה משה  ה ֱאֹמר א  ל ֹמש  ר ה' א  ל ֵמיֵמי )יט( ַוֹיאמ 

ת ַמֵטהו ַעל ַהָחַמִיםן ולפני מכת ברד זה מטה אהרִמְצַרִים  ה א  , א"כ זהו ַוֵיט ֹמש 

 מטה משה.

מתוך המקראות נראה שמדובר בעצם באותו מטה ופעמים שהיה ביד משה ולכן 

ן אבב הרנקרא מטה משה ופעמים כשהיה ביד אהרן היה נקרא מטה אהרן, ואכן 

מדכתיב במכת דם ג"כ  הוא מטה משה, והוכיח שכן הוא,מטה אהרן כתב ש זראע

קח מטך ואח"כ כתיב וירם במטה בה"א הידיעה דמשמע מטה הידוע והוא של 

שמדובר בשתי מטות  ואולם בעל מעשי ה' והנצי"ב בספרו העמק דבר כתבו משה,

ואומרו ואת המטה אשר נהפך לנחש תקח בידך, אמר כן, לפי שאותו נפרדים 

וזה שנהפך לתנין לפני פרעה היה שנהפך לנחש לפני ישראל היה המטה של משה, 

. מבואר א"כ שהיה שתי של אהרן, שכן נאמר )שמות ז, י( וישלך אהרן את מטהו

 מטות נפרדים.
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ואכן היו  פי' הרי"א ששניהם הכו את המים,מ המלבי"ם מאריך בסתירה זו והביא

את היאור הכה משה במטה משה, ושאר המימות הכה אהרן במטה  שני מטות

תעיין בפרשיות אלה תראה שבכ"מ בעת הצווי אמר ה' שנית אהרן, אבל כש

מה יעשו, כמו שתראה במכות צפרדע ברד ארבה, וא"כ לפי דעת בשעת המכה 

מהרי"א היל"ל ויאמר ה' אל משה קח את מטך והכה בו את היאור ואמר אל אהרן 

 קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים,

חז"ל שקבלו שג' מכות  כדברי אלאושאכן מדובר באותו מטה ולכן האמת 

הראשונות לא נעשו ע"י משה, ומ"ש הנה אנכי מכה במטה אשר בידי כי מה 

שעשה אהרן היה בכח משה ובגזרתו ומשה היה העקר, ומ"ש במטה אשר בידי כי 

אהרן הכה את היאור בשליחות משה במטה שביד משה, ובכ"ז אחר שמסרו משה 

נין היה במטה משה ונקרא מטה ליד אהרן להכות נקרא מטה אהרן, וכן נס הת

אהרן כי בעת הנס היה ביד אהרן, כי רק מטה אחד היה שנעשו בו האותות כמ"ש 

ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות, והתנין והנחש היו ממין 

 .אחד, זה נחש המים וזה נחש היבשה

 מהיכן היה המטה

. איזה מטה ישלח ה' מציוןמטה עוזך במדרש ילמדנו על הפסוק בתהילים )קי ה( 

זה מטה של יעקב, שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה, והוא  מטה עוזך נקרא

המטה שהיה ביד יהודה ומטך אשר בידך, והוא המטה שהיה ביד משה ומטה 

האלהים בידו, והוא המטה שהיה ביד אהרן וישלך אהרן את מטהו, והוא המטה 

דו, והוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך עד שהיה ביד דוד, שנאמר ויקח מקלו בי

שחרב בית המקדש ונגנז, ועתיד לימסר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את 

עו"א, לכך נאמר מטה עוזך ישלח ה' מציון, אמר רבי לוי כל פעולות טובות ונחמות 

 .שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן מציון

זהו ה הזה תקח בידך ואת המטמביא מד' חז"ל  המבי"ט בספרו בית אלוקים

נמסר לאדם הראשון בג"ע ואדם מסרו לחנוך וחנוך והמטה שנברא בין השמשות 



 

 

 

 עו 'עמ -אספקלריא 

 

 לֵשם וֵשם לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב ליוסף וניתן בפלטרין של

 פרעה ונטלו יתרו ונטעו בתוך גנו וראה משה וקרא האותות אשר עליו ולקחו וכו',

ה משקל מ' סאה היה ושל סנפירינון היה ועשר אמר רבי יהודה בר אמי המט

מכות חקוקות עליו בנוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב וחקוק עליו שם המפורש אמר 

הקדוש ברוך הוא המטה הזה יביא עליו את המכות ואתה הרם את מטך אתה 

מרומם ומתפאר וכו', ויט משה את ידו על הים הראה את המטה ולא קבל עליו עד 

 .וש ברוך הוא בכבודו דכתיב הים ראה וינסשנגלה עליו הקד

 מדוע המכות נעשו עם המטה

 ֹוןְוֹלא ַיְשְמעו ְלֹקל ָהֹאת ָהַראשמה תלמוד לומר  ומביא מד' חז"ל  המבי"טממשיך 

ואת עם משה הייתי במדין ונהפכתי לנחש וכו',  המטה מדבר לפני ישראלשהיה 

שליחותי מקל זה עושה אם אין אתה רוצה לעשות א"ל הקב"ה  המטה הזה

המובן מכך  שליחותי אלא אני רוצה לזכותך ונסים הרבה אני נותן על ידך וכו',

שרצה הקב"ה שידעו שהמכות נעשו ע"י הקב"ה ולא שח"ו יחשבו שזה בכח משה 

ולכן אמר לו שהמקל יכול לבד לעשות את שליחות ה' כי כשמקל מכה כל אחד 

לא שהוא שליח ה' ולכך כל המכות נעשו מבין שאין לו כוחות לשדד את הטבע א

 ע"י.

ם כי בלא מטה היו יכולים להעשות נסים ונפלאות גובארוכה  המבי"טועוד מבאר 

שנעשו על ידו כי אין טבע המטה הוא העושה הנס כ"א רצונו ית' וית', עם כל זה 

אחר שברא האל ית' העולם בתכלית הטוב והסדור שאפשר, כי כל מעשה 

בראו בצביונם נבראו בקומתם נבראו וכו' היה נראה כמטיל פגם בראשית לדעתם נ

ומום בבריאת ששת ימי בראשית לשנות אותה בזמן הצורך, וכאילו הי' חסר 

בבריאת ששת ימי בראשית התועלת המגיע בעשיית הנס בשינוי הטבע, ולכן נברא 

ונו, המטה הזה מאז כדי להורות כי כל מעשה בראשית היה טוב מאד בסידורו ותיק

ומה שישתנה אח"כ היה ע"י בריאת דבר אחד שנברא מאז אשר הושם בו כח 

לשנות טבעי הדברים, ומפני שאין טבע המטה מספיק לזה ואפי' שיהיה בריאה 

היותר שלימה מן הבריאות כי גם שאר הבריאות הן נבראות ברצונו ית' ואין ראוי 
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זה המטה שהי' של שימשול וישנה דבר נברא בכלל דבר נברא, לכן נאמר על 

סנפרינון והיה שם המפורש חקוק בו, וכן דצ"ך עד"ש באח"ב, כי לא בטבע בריאה 

היה פועל כ"א בגדולת קדושת השם החקוק בו אשר הוא מהוה הויות ומשדדן 

 .לעת הצורך לכבוד עבדיו וחושבי שמו



 

 

 

 עח 'עמ -אספקלריא 

 

מח"ס  ,מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף

 'לב הארי'

 צפרדעים שעשו חנניה מישאל ועזריהבענין הקל וחומר מה

ל ַמָטֶתָך ובְ  ר ַמְשָכְבָך ְועַּ ֲחדַּ ְרְדַעים ְוָעלו וָבאו ְבֵביֶתָך ובַּ ְיֹאר ְצפַּ ץ הַּ ֵבית ֲעָבֶדיָך ְוָשרַּ

נוֶריָך וְבַמְשֲארֹוֶתיָך )ז, כח( ֶמָך וְבתַּ  וְבעַּ

רומי, מה ראו חנניה אמרו בגמרא )פסחים נ"ג ע"ב(: "עוד זו דרש תודוס איש 

מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש ולא סמכו על מה 

שנאמר )ויקרא יח, ה( 'וחי בהם' ולא שימות בהם )עי' סנהדרין ע"ד ע"א(. נשאו 

קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם, כתיב 

ך ובמשארותיך', אימתי משארות מצויות אצל בהו 'ועלו ובאו בביתך וכו' ובתנורי

תנור, הוי אומר בשעה שהתנור חם וא"כ הצפרדעים נכנסו לתנור בעודו חם 

 ונשרפו שם, אנו שמצווין על קדושת השם, על אחת כמה וכמה.

ובתוספות ושאר הראשונים מבואר למה חנניה מישאל ועזריה לא היו חייבים מן 

יו יכולים לברוח, או שלא היה זה צלם של עבודה הדין למסור את נפשם, מפני שה

 זרה אלא רק לכבודו של נבוכדנצר, ועוד תירוצים.

וקשה כיצד למדו חמו"ע ק"ו מהצפרדעים, והרי יש חילוק גדול ביניהם, 

הצפרדעים הצטוו להכנס לאש, כמו שנאמר בפסוק כאן 'ובאו וכו' ובתנוריך', 

 כמו שמבארים הראשונים. משא"כ חמו"ע לא הצטוו להכנס לכבשן האש

והמפרשים מתרצים שגם לצפרדעים לא היה ציווי להכנס לתוך התנורים, ומשום 

שלא היה ציווי פרטי לצפרדע מסויימת להכנס לתנור, וכל צפרדע היתה יכולה 

להתחמק ולומר שאחרות יכנסו לתנור, ולא עשו כן אלא נכנסו לתנור. ומזה למדו 

 אפילו שלא היו חייבים. חמו"ע למסור עצמם לכבשן האש

אמנם עדיין קשה, כי סו"ס הצפרדעים שכן נכנסו לתנורים קיימו בזה רצון ה', 

 אבל חמו"א מנין להם שרצון ה' הוא שיכנסו לכבשן האש.
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ונראה לומר שלצפרדעים לא היה כלל ציווי להכנס לתנורים, ומה שנאמר בפסוק 

שכך מסתמא יהיה המצב, אבל לא כאן 'ובאו וכו' ובתנוריך', זה רק סיפור דברים 

היה לצפרדעים כלל ציווי על זה. ובאמת בהמשך הפסוקים )ח, א( כשנאמר הציווי 

לצפרדעים לעלות על מצרים, לא נאמר כלל כל הפירוט שנאמר בפסוק כאן 

ָך ַעל ַהְמָהֹרת ַעל הַ  ת ָיְדָך ְבַמט  ל ַאֲהֹרן ְנֵטה א  ה ֱאֹמר א  ל ֹמש  ר ה' א  ֹאִרים ְוַעל יְ "ַוֹיאמ 

ץ ִמְצָרִים, ר  ת ַהְצַפְרְדִעים ַעל א  ת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ָהֲאַגִםים ְוַהַעל א   ַוֵיט ַאֲהֹרן א 

ץ ִמְצָרִים". ר  ת א   ַוַתַעל ַהְצַפְרֵדַע ַוְתַכס א 

צפרדע אחת  -ועוד יש להוסיף לזה, שהרי כתב רש"י )ח, ב( "ותעל הצפרדע 

ין אותה והיא מתזת נחילים נחילים", וא"כ בתחילה הגיע רק היתה, והיו מכ

צפרדע אחת ואם לא היו מכים אותה היתה נשארת לבדה, ובודאי לא שייך לקיים 

את כל מה שנאמר בפסוק כאן על ידי צפרדע אחת. ונראה יותר שמה שנאמר כאן 

 זה רק סיפור דברים שכך יהיה המצב, שמסתמא הצפרדעים יתרבו ויכנסו בכל

 המקומות, בחדר משכבך ובתנוריך וכו'.

וממה שבכל זאת היו צפרדעים שנכנסו לתנורים, אף שלא היה להם כלל ציווי 

על זה, ולא היה להם גילוי שזה רצון ה' מהם, למדו חנניה מישאל ועזריה שגם הם 

 ימסרו עצמם לכבשן האש על קדושת השם אפילו שלא הצטוו על זה מפורש.

דיש חילוק בין הצפרדעים לחנניה מישאל ועזריה,  ועדיין יש להקשות,

דהצפרדעים אין להם כלל איסור להמית את עצמם, משא"כ חמו"ע שיש להם 

ציווי 'וחי בהם ולא שימות בהם', ומנין להם שגם מי שיש לו ציווי כזה מותר לו 

 למסור עצמו למיתה על קדושת השם בלי ציווי מפורש. וכן הקשה המהרש"א.

, שהאיסור לההרג על דבר שלא חייבים עליו מיתה, הוא משום שיש ונראה לבאר

ענין להשאר בחיים כדי לקיים אח"כ מצוות אחרות וכמו שאמרו בגמ' )יומא פ"ה 

ע"ב( בטעם ההיתר לחלל שבת בשביל להציל אדם 'חלל עליו שבת אחת כדי 

 שישמור שבתות הרבה'. ולפי"ז גם לצפרדעים היה ענין להשאר בחיים ולא

להכנס לתנורים, כדי לקיים את רצון ה' יותר זמן, שהרי משנכנסו לתנורים ונשרפו 
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התברר שקיימו את רצון ה' פחות זמן. ואם בכל זאת הצפרדעים מסרו נפשם על 

קדושת ה' אפילו שבזה גרמו לעצמם לקיים את רצון ה' פחות זמן, גם לחנניה 

לו שעל ידי זה ימנע מהם מישאל ועזריה מותר למסור עצמם על קדושת ה', אפי

 לקיים את רצון ה' אחר כך.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 המטר שבמכת ברד

ֹקלֹות וְ  ָפיו ֶאל ְיהֹוָה וַּיְַּחְדלו הַּ ְרֹעה ֶאת ָהַעיר וַַּיְפֹרש כַּ ָבָרד וָמָטר וֵַּיֵצא ֹמֶשה ֵמַעם פַּ הַּ

ֲחֹטא וַּיְַּכבֵ  ֹקֹלת וַֹּיֶסף לַּ ָבָרד ְוהַּ ָמָטר ְוהַּ ל הַּ ְרֹעה ַכי ָחדַּ ְך ָאְרָצה: וַּיְַּרא פַּ ד ַלבֹו הוא ֹלא ַנתַּ

 לד(-ג)ט, ל וֲַּעָבָדיו

יש להבין, הן עד עתה לא הזכירה התורה אלא קולות וברקים וכלל לא הוזכר 

מטר "וה' נתן קולות וברד וגו'" )פס' כג( "ורב מהיות קולות אלקים וברד וכו' )פס' 

כח( "הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד וגו'" )פס' כט( ואילו עתה, בסוף הפרשה 

קולות ברד ומטר  -שלשה דברים שפסקו  לאחר שנגמרה המכה, הוזכרו בפרשה

"ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה" )פס' לג( ואף פרעה התבונן על כך 

 "וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות".

עוד יש לדקדק בדברי הכתוב "וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף 

בעצירת המכה שהביאה  לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו" ומשמע שראה דבר מה

אותו להוסיף לחטוא, ויש להבין היאך ראה בהפסקת המכה הצדקה להמשיך 

 ולהקשות את ליבו.

 בדיקת פרעה שהמכות אין מקורן בטבע

והנראה בזה, שבמכת צפרדע מצינו ששאל משה רבינו את פרעה אימתי הוא 

מבקש  חפץ שתיפסק המכה וענהו פרעה :למחר" )ח ו(, ובקשתו מתמיהה, מדוע

הוא שתישאר המכה עוד יום אחד, ולא ביקש להפסיקה לאלתר. וביארו המפרשים 

)אבן עזרא; רמב"ן( שחשב פרעה, כי משה רבינו מבין בחכמת האסטרולוגיה, וכי 

כל אותה מכה, אשר אותה ניבא משה, הייתה באה בין כה וכה על פי מזלה של 

שר על ביטולה של מצרים במערכת כוכבי השמים. עתה, כאשר בא משה לב

שלו, שהגיע העת שיסורו  האצטגנינותהמכה, חשב פרעה, כי משה יודע בראיית 

הצפרדעים מאדמת מצרים, ולפיכך הוא מראה כאילו בכוחו לסלק את אותה מכה. 
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משום כך נתחכם פרעה ואמר למשה, כי ברצונו שהמכה לא תסור עד למחרת, 

היא לא באה ע"י משה ולא התבטלה ואז, כאשר יוסר הפגע קודם לכן, יתברר כי 

 על ידו.

ויש לומר, שאף במכת ברד ביקש פרעה לבדוק האם מכה זו מקורה במערכת 

הטבע, או שמשה רבינו בשליחות ה', שולט על מערכות השמים. והדרך לברר דבר 

זה, היא האם כשתיפסק המכה ירד באותו זמן מטר או לא. שאם אבני הברד נגמרו 

ה יודע מזה על ידי חכמתו וחשבונות, אזי כשתיגמר המכה לא מצד עצמם, ורק מש

ירדו עוד אבני ברד ואין כל סיבה שירד מטר. ברם, אם משה הוא השליט על 

הטבע, ובידו להפסיקו ברגע אחד, הרי, באותו רגע שיפסיק משה את ירידת הברד, 

 נמצא, שיש הרבה אבני ברד התלויים באויר, אשר כבר נשרו מן השמים וטרם

הגיעו עד לארץ, ואבני הברד הללו כיון שמעורב בהם אש )רש"י פס' כד( צריכה 

צריכים לכבות את האש, כך שכשיגיעו  והאש להמיס את הברד והמים שייזל

 לארץ לא יהיה זה כברד אלא כמטר של מים.

 סדר הפסקת מכת ברד וביאורה

והברד" אולם אלא, שבשעה שמשה פרש את כפיו אל ה' אמנם "ויחדלו הקולות 

"ומטר לא נתך ארצה" כפי שציפה פרעה לראות אם אכן משה רבינו שולט בטבע 

ולכן כשראה פרעה "כי חדל המטר והברד והקולות" הוכיח מזה שמשה רק יודע 

לכוון את הזמן מתי הברד עומד להסתיים מעצמו, וכפר בנס, ולכן הייתה בכך 

ואפשר שעל כן הקדים הפסוק את סיבה ש"ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו". 

המטר קודם שציין שהפסיק הברד והקולות, כי עיקר הסתכלותו של פרעה הייתה 

 על המטר ועל כן הוזכר דבר זה ראשון בפסוק.

אך לפי האמת שהקב"ה שולט בטבע שליטה ללא מצרים, הטעם שלא ירד מטר 

מצרים בשעה שהפסיקה מכת ברד, לפי שאבני ברד אלו שנוצרו להינקם מה

 –אויביהם של ישראל, נשתמרו להנקם מאויבי ישראל בשתי מלחמות עתידיות 

מהאמוריים במלחמת יהושע כמבואר בכתוב )יהושע י יא( "ויהי בנסם מפני 

ישראל הם במורד בית חורון וה' השליך עליהם אמוריים אבנים גדולות מן 
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רגו בני ישראל השמיים עד עזקה וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר ה

בחרב" )יעויין במ"ר יב ז; תנחומא בא ד; ברכות נד ב( וממגוג ומגוג במלחמתם 

לעתיד לבא )יחזקאל לח כב; יעויין במדרש שם( ולכן לא נמסו כדרך הטבע בסיום 

 מכת ברד בארץ מצרים.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה

 )ו, ט( ְוֹלא ָשְֽמעו ֶאל ֹמֶשה ַמֹקֶצר רוחַּ וֵמֲֽעֹבָדה ָקָשֽה

בחז"ל, וכי יש לך אדם שמתבשר בשורה טובה ואינו שמח, נולד לך בן זכר רבך 

ה מוציאך לחירות, ואינו שמח, א"כ מה ת"ל ולא שמעו אל משה, אלא שהי' קש

להם לפרוש מן הע"ז, וכן הוא אומר, ואומר להם איש שיקוצי עיניו השליכו 

 ובגילולי מצרים אל תטמאו וימרו בי ולא אבו שמוע אלי, ע"כ.

י"ל דחז"ל פירשו ולא שמעו אל משה, היינו דלא שמעו אליו לתת את המחיר, 

 והוצאתי והצלתי וגאלתי,שהרי אין ספק שבני ישראל רצו את ההבטחות של 

, הרגישו שנכללה פה דרישה, וכאילו נדרש מהם ולקחתיאמנם ההבטחה של 

לשלם, וזהו ולא שמעו, את אותו החלק שנדרש  -בכל לבם  -משהו שאינם חפצים 

מהם, ובעצם זה גופא הי' העיקר מה שמרע"ה נשלח לומר לבני ישראל, והוצאתי 

, וידעתם כי אני ד' ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לא' -אתכם והצלתי וגאלתי 

 -א' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והיינו שיצירת מצרים בעיקרה היא 

למען תספר, וידעתם כי אני ד', והי' בזה ענין של קבלת עול מלכות שמים, והי' 

 חסר קבלת עול מ"ש מצד כלל ישראל.

ורים, והנה אמרו ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא ניתנו אלא ע"י יס

תורה וא"י ועוה"ב, והיינו שבכדי לזכות לתורה צריך עמל ויגיעה וכן כדי לזכות 

לא"י ולעוה"ב, והאדם לפעמים לא מוכן לשלם המחיר, מפני שהוא חושב אולי 

שהמחיר גדול כבד, אמנם סוד הענין הוא, אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים 

, כי מקבלים זהב תחפשנה, והיינו שצריך לקחת בחשבון שהמחיר הוא זול

ומטמונים, והנה יש תביעה מחז"ל על כלל ישראל, שהרי זו ממש היתה בשורה 

טובה עבורם, ואדרבה מקוצר רוח ומעבודה קשה היו צריכים לשמוח יותר, וכמשל 
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שכתב בספר החינוך, כעבד ישאף צל, והכונה שככל שיש יותר שמש כן השאיפה 

רוח ועבודה קשה, ובמקום לשאוף לתורה לצל גדלה והולכת, והנה כאן ישנו קוצר 

זהו  חופשמרגישים קוצר רוח, והטעם שהיתה הרגשה פנימית דקה כלשהי, ש

אלא מי שעוסק  בן חורין, ולא הרגישו שאין לך קבלת התורהמשהו אחר מאשר 

בתורה, אלא כאילו התורה מגבילה אותנו ממשהו שהיינו רוצים, ובמקום 

א שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה. ובאמת אח"כ להתלהב ולזעוק נעשה ונשמע, ל

כן הגיעו לדרגה עליונה זו, בשעת מתן תורה, אולם בעת יציאת מצרים היתה 

 הרגשה של חוסן, רצון ומוכנות להקרבה, ולכן מקוצר רוח לא שמעו אל משה.

וזו עיקר העבודה שלנו בני התורה, להרגיש שכאשר הולכים לקבל תורה זוהי 

ף וכמטמונים וכמו נולד לך בן זכר רבך מוציאך לחירות. הרצון בשורה טובה ככס

להתדבק ברצון ד' צריך לגבור על כל רצון אחר יהי' איזה שיהי'. והמחיר אינו 

, ואמרו שכל מצוה שקיבלו שלל רבמחיר כלל, כי שש אנכי על אמרתך כמוצא 

 עליהם בשמחה מתקיימת בידם, והבן.

 בעבודת הקל הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה,שעיקר הנרצה ועי' מסילת ישרים 

 הקב"ה יזכינו לזה.
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ענין בהלכה / הרב ראובן אליאך, מג"ש בביהמ"ד 

 ברית יצחק )מודיעין עילית(

 בדרך ואפילו אשתו וכו' אשה ריואח לא יהלך אדם

 כיון שעומדים אנו בימי השובבי"ם, נביא מענייני קדושה

 :האיסור וטעמי מקור

 אשתו' ואפי בדרך אשה אחורי אדם יהלך לא תניא"בגמ' ברכות סא ע"א 

 "לצדדין יסלקנה הגשר על לו נזדמנה

 וג' טעמים נאמר באיסור זה:

 ולא בלבד גנאי משום הוא שהאיסור ל"דס ומשמע "הדבר גנאי" -' פי שם י"ברש

 .הקטן לפני ללכת הגדול שדרך כיוון דגנאי הוא ביאר א"ובמהרש. הרהור משום

פ"ב ה"ב כ' שהטעם שאסור ללכת אחורי אשה משום "טענת הבריות"  ובאדר"נ

 .חשדכאן שהאיסור הוא מטעם  המאיריוכ"כ 

יקר ע" ל"וז הרהור משום הוא שהאיסור מבואר ח"ב סי' תשע'ז "ברדב אולם

 ם"ברמב משמע וכן "הטעם הוא מפני שיבוא לידי הרהור על ידי הלוכה ותנועותיה

ק"ק שבהלכות יט'  אולם הרהור משום האסורות ההלכות בתוך זו הלכה מדהביא

כ' כא' כג' שהם הלכות משום הרהור סיים "...שמא יבא לידי הרהור" ובהלכה זו 

שהוא  הוסיף ולא הארץ עמי מקלי זה הרי' כ ומדוע כתב "הרי זה מקלי עמי הארץ"

 האסורות הלכות בתוך זו הלכה את שהביאה' בגמ' לכאו משמע וכן משום הרהור

 המסתכל וכל מידה מעות ירצה לא וכן בנהר אשה אחורי ילך שלא הרהור משום

שו"ת תורה לשמה סי'  ובבא"ח .בוסואחורי אשה באוטלגבי  ראה להלן. ו'וכו בה

 .ל מבואר שהטעם הוא ע"פ סוד עיי"ש כתב שבדברי האריז"שפב

 :בזמנינו

שבזמנינו אין בשם רבו התרומת הדשן יור"ד סו"ס שעו' כתב  בלקט יושר

האריך  אהע"ז סי' לט'יציב  בדבריואולם  מוזהרים "כל כך" כמו בזמן חז"ל,
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כמו אז. ועיי"ש מה שכתב על דברי הלקט האיסור שגם בזמנינו שייך להוכיח 

 יושר.

 :מהו 'אחרי' האם רק בד' אמות או יותר

י"ל שחייב להתרחק עד שלא לכאו' יהיה תלוי בטעמים הנ"ל שלשיטת הרדב"ז 

 .שדווקא בד' אמותיהא חשש הרהור, אולם לטעם של גנאי אפשר 

' סי ב"ח ז"הרדב ת"שו ותנועותיה הלוכה שרואה שכלכתב  ברדב"זולמעשה: 

 תורה ת"בשו והבא"חכאן  היטב בבאר הובא הבית הללאולם דעת  ,ע"תש

 ובשו"ת .אמות' בד הוא האיסורשל "ושכן מתבאר מדברי האריז שפב' סי לשמה

 .מאחור ממש ולא בצדדים להקל שיש כתב הרדב"ז

 :בישיבה אחורי אשה אסור גם האם

לטעם שהוי גנאי אולי יש להסתפק האם שייך  -לכאו' יהיה תלוי בטעמים 

בישיבה טעם זה גם לדברי המהרש"א שאין ד"א שקטן לפני גדול, אולם לטעם 

דהוא מצד הרהור היה אסור בישיבה שכיוון שרואה אותה א"כ מ"ש, אלא למה 

זה גם אם  בישיבה אין טעם -שכתב ברדב"ז שהאיסור הוא שרואה את תנועותיה 

 אינו רואה כלום לכאו' למאי ניחוש,באופן שרואה אותה, אולם אם המושב מכסה 

  'נ עמוד העזר אבן השני בחוט הובא אסור ישיבה שגם סבר א"החזוולמעשה: 

והוסיף שם שהוא יותר גרוע מלשבת ליד אשה וכן הובא דבריו במשנה הלכות ח"ז 

 שייך שהרהור -הרהור מטעם ל"דס אאי נימ- ל"צ שאסר א"החזו אולםס' קמד, 

תנועותיה ובמשנה הלכות ח"ב סי' רצ"ט ג"כ כתב כן והוסיף שזה יותר  בלא גם

 ,אום אני חומה עמ' סג, מותר שישיבה א"ויגרוע מהליכה שהוא יותר בקביעות. 

כ"כ הגר"מ  וי"א שאם המושב מכסה את האשה אז שרי לכו"עבשם הגרשז"א. 

 .בהוגי שעשועות ס"ק רסזוס שליט"א גר

 כגון בעלייה לאוטובוס או בתור האם ג"כ אסור: -עמידה 

ולגבי עמידה בתור או בעלייה לאוטובוס וכו' אפשר לומר שמטעם הרהור אין 

כאן את תנועותיה והלוכה, ועוד ע"פ מה שכתב ברדב"ז שאין איסור באקראי 
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אולי שייך לומר שאין כאן  בעלמא, ואולי גם כאן נקרא אקראי, וגם לטעם של גנאי

חזינן  שאסר בישיבה א"להחזו אולםגנאי משום שהוא בדרך אקראי בעלמא. 

הליכה ואולי יאסור ג"כ בעמידה, אולם יש לדחות  בלא גם שייך בדבריו דהרהור

 חזינן מ"מ דס"ל כן רק בישיבה אבל בעמידה שהוי אקראי בעלמא י"ל דשרי,

 מחוץ אולם א"בד אלא אינו באוטובוס ישיבה סתם דהרי א"ד בתוך רק לדבריו

 .מודו ע"דכו ל"י לאוטובוס בתור בעלייה א"ד מרחיק אם לכן א אולי י"ל דשרי,"לד

אולם בעמידה בתור צ"ע אי מיקרי אקראי כמו עלייה לאוטובוס דלפעמים העמידה 

 בתור זמנה רב.

 ולהלכה:

ואם מצדד עצמו אום אני חומה שם ע"פ הרדב"ז הנ"ל .  י"א דעמידה שרי

הסתכלות בהלכה פ"ד ס' טז' בשם ר' נתן גשטטנר זצוק"ל, ע"פ לצדדים ודאי שרי 

ולרדב"ז שם לדעת הבא"ח הנ"ל,  , וי"א דעמידה בתוך ד"א אסורהרדב"ז הנ"ל

 היכא דהוי אקראי בעלמא מותר.

 :לו אפשר שאי במקום ההולך

 להלך אסור, באשה בשוק אהע"ז סי' כא' סעיף א' וז"ל: "פגעבשו"ע כתב 

" א"כ או שירוץ קדימה או מסלקה לאחריו או לצדדין ומסלקה רץ אלא, אחריה

, וכן וברדב"ז כתב שהעיקר שלא יהא מכוון כנגדה וכל לצדדין שפיר דמילצדדין 

שמע שאם יכול לחכות עד שתעבור ואינו יכול להבחין בהילוכה, אולם ברדב"ז מ

 כתב וז"ל השולחן ובערוךאינו יכול וממהר לדבר מצווה יכול לכבוש עיניו. 

 בכל עיניו ויעצים עצמו להסתלק יאנוס א"וא צרות שהרחובות במקומות"

אהע"ז סעיף א' כתב שההולך במקום שא"א לו לעבור  השני ובחוט, "האפשר

בלא ללכת אחרי אשה יראה לא ללכת אחרי אותה אשה כל הזמן ונמצא שלא 

הולך אחרי אשה אחת אלא כל פעם אחרי אשה אחרת. וזה ע"פ מה שכתב 

 הרדב"ז שבאקראי שרי.
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 :נשים שאר אחורי

חיל האיסור אולם כתב ובאום אני חומה הסתפק לענין הגיל ממנו מת – קטנה

כמו לגבי קול באשה ערווה וכ' שוודאי משהגיע גיל שש' שיכול להיות מגיל שש 

 נכונו ושערך צמח אסור כדמוכח באהע"ז סי' כא

 אמו את לכבד שכיוון שמצווה כתב א", והגרשזשאמו שריבלקט יושר כתב  – אמו

 שרי.

רי אחותו ואם הטעם משום בעירובין יח ב כ' שגם מאחו ברבינו חננאל – אחותו

הרהור לכאו' מותר מפני שאין ליבו של אדם נוקפו על קרובותיו ובאום אני חומה 

 נשאר בצ"ע דלא גרע מאשתו ויש לחלק, ועיין בהסתכלות בהלכה

 שייך האם' וכדו לאוטובוס לעלות חבר אשת לכבד דן בציץ אליעזר – חבר אשת

 אמנם , ע"פ הלקט יושר הנ"ל.להתיר ומעלה אחורי אשה הליכה של איסור כאן

 בדרכים מכבדים דאין דלא שנא זמנינו מזמנם לאיסור כתב יציב דברי ת"בשו

 ובגשרים.

לכאו' ל"ש גם בזה דשייכא ביה הרהור. וגם משום גנאי צ"ל דשייך לכאו'  – נכרית

 וצ"ע.

  



 

 

 

 צ 'עמ -אספקלריא 

 

פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 מים אחרונים' ועודתפילין דר"ת' 'בענין 

המתפלל צריך  –ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים 

 שישמיע לאזניו

ְרְדַעים אֲ  ְצפַּ ר הַּ ל ְדבַּ ק ֹמֶשה ֶאל ה' עַּ ְרֹעה וַַּיְצעַּ ֲהֹרן ֵמַעם פַּ ֶשר ָשם וֵַּיֵצא ֹמֶשה ְואַּ

ְרֹעה  )ח, ח( .ְלפַּ

ומשום  בשפתי חכמים כאן ביאר שכאן צעק משה אל ה' דלא כשאר המכות,

שהצפרדעים היו צועקים כדאי' במדרש, וכדכתיב על דבר הצפרדעים, וקי"ל 

 המתפלל צריך שישמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו.

מקור הדין אי' בגמ' ברכות )כד:( המשמיע קולו בתפילה הרי זה מקטני אמנה, 

 אמר רב הונא לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו בלחש אבל אין יכול לכוין את לבו

 בלחש מותר, והני מילי ביחיד אבל בצבור אתי למטרד צבורא.

 איסור הגבהת הקול בתפלה

בטור )סי' ק"א( הביא דברי הגמ' שלא ישמיע קולו בתפלה, וטעם הדבר שהוא 

מקטני אמנה שמראה כאי' הקב"ה אינו שומע תפלה בלחש, עוד הוסיף שהמגביה 

. טעם נוסף כתב כאקול גדול"קולו הרי הוא מנביאי השקר דכתיב בהו "ויקראו ב

 הטור, דאי' בגמ' סוטה )לב( בכדי שלא לבייש עוברי עבירה שמתוודים בתפלתם.

ובנותן טעם יש כאן מש"כ החכמת שלמה שהביא מה שהתקשה בשו"ת תשובה 

מאהבה )סי' י"ג( מדוע חשב עלי שחנה שכורה שלא היו רגילין להתפלל בלחש, 

הלא אמרו רז"ל שאין להגביה הקול בתפלה. ויישב עפ"י מש"כ בילקוט שמעוני )פ' 

אליו" שעל הרשעים  ואתחנן( בהא דכתיב "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים

נאמר שקראו בקול גדול, והוא משום שהקב"ה רחוק מהם, אבל אדם מישראל 

עומד ומתפלל בלחש והקב"ה שומעו משום שהוא קרוב אליו, שנא' כי יעמוד לימין 

אביון. מוכח שמי שהקב"ה קרוב לו יוכל להתפלל בלחש, ואיפכא ח"ו, יתפלל 

                                                
יעויין בפרישה )סק"ו( שביאר שהמשמיע קול והמגביה קולו היינו הך, עוד יעויין ברש"י )ברכות כד: ד"ה הרי"ז(  כא

 ובהג' הב"ח שם.  
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ו עומד אצל נשים דאי"ז כבודו, כמ"ש בקו"ר. ולפי"ז ביאר החכמ"ש דהקב"ה אינ

במדרש בפסוק 'ויאמר לה ה'' לרבקה כמה כרכורים כרכר שלא להשיח עם 

האשה. ה"נ אי"ז כבודו לעמוד אצל נשים, לכך הנשים יתפלל בקול. וזה שכ' רש"י 

שלא היו רגילין להתפלל בלחש, היינו בנשים דייקא, שהתפללו בקו"ר. וזהו 

שיבה לו חנה 'כי קשת רוח אנכי' והיה לה שבירת הלב, שחשבה עלי לשכורה. ה

וכתיב 'קרוב ה' לנשברי לב' וביאור הדבר דאף מי שאינו ראוי להיות קרוב, 

בשבירת לבו מצי. דהנה כתיב 'קרוב ה' לכל קוראיו' ומאידך לנשברי לב דווקא 

וסברה חנה שמשום שיש לה שבירת לב הרי שהקב"ה קרוב לה ולכן התפללה 

 .בלחש

 האם צריך להשמיע לאזניו או שהוא רק היתר

שיטת הזוהר לפוסקים רבים היא שלא ישמיע אפי' לאזנו, וראיה מתוספתא "יכול 

יהא משמיע לאזניו כבר פירש בחנה וקולה לא ישמע". ובמשנ"ב )סק"ה( הביא 

שיטה זו, אולם המג"א )סק"ג( סבר דליכא ראיה מזוהר, וכן הוא בביאור הגר"א 

הר כדעת שו"ע, וראיה לדבר מהא דכתב הרמ"א לקמן )סי' קמ"א ס"ב דדעת הזו

בדרכי משה( לענין ההלכה גבי עולה לתורה שיקרא עם הש"ץ בלחש, ומותר 

להשמיע לאזניו, וכתב הרמ"א שאפי' הזוהר יסכים לזה, ובזוהר מדמה דין התפלה 

 בלחש לדין העולה לתורה. בב"י שם פליג עליה, ואכמ"ל

מגמ' דידן משמע שלאזניו יכול להשמיע, ולכאו' כוונתו שמותר לו וכתב הטור ד

 להשמיע אבל אינו ראוי.

אולם להלכה, כתב שהדעת נותנת שיותר טוב להשמיע לאזניו, כי אז יוכל לכוון 

יותר. וכבר פסק כן הרמב"ם )פ"ה מהל' תפלה ה"ט( שישמיע לאזניו בלחש ולא 

ובמשנ"ב )סק"ה( בשם הגר"ז וחיי אדם ישמיע קולו. כ"ה בשו"ע )סי' ק"א ס"ב(. 

שטוב יותר לכתחילה שישמיע לאזניו, אבל בדיעבד אם התפלל בלחש לגמרי, כיון 

דמ"מ הוציא בשפתיו, יצא. והביא עוד בשם ברכי יוסף וחיי אדם דלכתחילה 

יתפלל בלחש כ"כ שאף חברו העומד בסמוך לו לא ישמע, ואם א"א לו לכוון "יש 

 כול לכוין, אך שיזהר שלא יטריד לאחרים".לו לעשות בענין שי



 

 

 

 צב 'עמ -אספקלריא 

 

 

 כשמגביה קולו ומפריע לעומדים סביבו

בטור הביא דברי רב הונא דלעיל, שבצבור אסור להגביה קולו שלא יפריעם. 

דהיינו, כל החששות שהובאו לעיל נאמרו גבי תפלת היחיד, אבל בציבור, נוסף 

 החשש של מטרד הציבור.

ואם( שאם מגביה קולו כ"כ שחברו יכול לשמוע,  ובזוהר כ' )הובא בביה"ל ד"ה

אין תפלתו נשמעת למעלה, ובלשונו "אי ההוא צלותא אשתמע לאודנין דבר נש 

לית מאן דציית לה לעילא, ולית דצייתין ליה אחרנין בר מאן דשמע בקדמיתא, 

 בגין כך בעי לאסתמרא דלא ישמעון מההיא צלותא בני נשא".

( ובעל שו"ת 117הגרזש"א )הליכות שלמה פ"ח הע' והדברים חמורים, עד שסבר 

שבט הלוי )ח"ג סי' ט"ו( שאם חברו שומע סיום ברכה ממנו, לא יענה אמן, דהלה 

 עשה שלא כדין, ויש שחלקו ע"ז.

בב"ח אף הוסיף שאפי' חזן לא יגביה קולו יותר, אלא כדי הצורך שישמע הציבור. 

' שהחזן שמגביה קולו בכדי לעורר וכ' המג"א שאין דבריו מוכרחים. וכן בט"ז כ

הכוונה, שפי"ד. באו"ש כ' בשם הרמב"ן 'ויקראו אל אלוקים בחזקה' למדים 

 שתפילה צריכה קול אכן העושה כן להראות קולו עושה שלא כהוגן.

 אם אינו יכול לכוין אלא אם יתפלל בקול

ומה )ד"ה אם אינו יכול לכוין בלא להשמיע לאוזנו והוא בצבור, כתב המגיד תעל

חבל( ובליקוטי חבר בן חיים )שם( שיתפלל בלא כוונה ולא ביחידות עם כוונה. 

לעומתם בשו"ע הרב כתב )או"ח סי' ק"א ס"ג( שיש להתפלל ביחידות עם כוונה. 

ובט"ז אף הוסיף שאם יכול לכוין בלחש אבל לא כ"כ כמו בקול, מיקרי אינו יכול 

פליג עליה וכתב בשם פמ"ג החמיר  לכוין, ויתפלל ביחיד ובכוונה. ובביה"ל

דהאידנא אין היתר זה להתפלל ביחיד אלא "לגדול הדור ומפורסם שכל מעשיו 

 לש"ש".
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וכבר נחלקו בזה קמאי בהא דאי' בירושלמי )ברכות פ"ד ה"א( שכשרבי יונה היה 

מתפלל בביתו, התפלל בקול רם וע"י כך למדו בני ביתו להתפלל. הטור סבר 

י שילמדו ממנו, ולכן פסק שמותר לו לאדם להשמיע קולו שהגביה קולו בכד

בתפילתו בכדי שילמדו ממנו, ואין בזה חשש מקטני אמנה. וברא"ש כ' שעשה כן 

משום שרצה לכוין טוב יותר, ובט"ז ביאר שסבר הטור שתימה הוא לומר שהתפלל 

בקול רם משום שהיה קשה לו לכוין יחד עם הציבור, ומדבריו משמע כדפסק 

 "ע ברב, יעויי"ש עוד בדברי הב"י וב"ח ופרישה מה שביארו.בשו

 האם האיסור הוא רק בתפלת י"ח

במבי"ט )בית אלוקים שער התפלה פ"ו( הקשה דמצינו פעמים רבות בתורה 

שהוזכר צעקה בתפלה, וכעין מה שצעק משה אל ה' בדבר הצפרדעים, וכעי"ז עוד 

ק בתפלות הרגילות שמתפלל אדם מקומות. ויישב שהא דאין להגביה קולו מיירי ר

מידי יום, ומשום שיכול לכוון גם בלחש. אבל תפלה בעת צרה א"א להתפלל 

בלחש מחמת צערו "והוא צועק להראות שאין מי שיצילו מהצער הזה מלבד 

הקב"ה" ודינו כמי שאינו יכול לכוין אלא אם מגביה קולו, דמותר לו להתפלל 

 בקו"ר ביחידות וכדלעיל.

בפרי צדיק )פ' ואתחנן אות ב'( "לפעמים צר להאדם מאוד ולא יכול עוד  כעי"ז כ'

להכיל הצער בקרבו מאיזה ענין שצריך לישועה, אז הוא צועק מעומקא דלבא, 

והוא אין מכוון להגביה קולו לפני השי"ת רק הצעקה היא מקירות לבו שאין לו 

 שום עצה" עכ"ל.

פוסקים, דהאיסור הוא רק בתפלת י"ח וכ"פ בערוך השלחן )סי' ק"א ס"ח( ועוד 

 שהוא כעומד לפני המלך, אבל בשאר התפלה יכול אף לצעוק.

מנהג האריז"ל היה שלא להגביה קולו גם בזמירות ובפסוד"ז , ורק בשבת הגביה 

קולו מעט )מג"א סק"ג ופמ"ג א"א סק"ג(. וכ"פ המשנ"ב )סק"ז( שטוב לא להגביה 

תא שהטעם שלא הרים קולו היינו להורות אי ער הכוונותבש קולו בפסוד"ז. 

הכנעה ואימה ויראה לפני השי"ת, אבל ביום השבת היה מרים ומגביה קולו 

ואף זה לא היה עושה אלא מפני כבוד  וכו', בנעימה בתפילה דמיושב יותר מעט



 

 

 

 צד 'עמ -אספקלריא 

 

  .השבת

בשבת שחרית מתפללין בפירוד עד שוכן עד, ומשוכן " (ו"סי' קכ)במעשה רב כ"ה 

הש"צ, והוא בעצמו מתחיל ברוך שאמר ואומר פסוקי דזמרה בקול רם עד מתחיל 

 ט".עד שוכן עד וכן ביו"

עוד כ' במח"ב )הובא בשע"ת סק"ו( דמקראי דחנה ילפי' דאף יחיד המתפלל על 

 צרתו שלא בשעת התפלה, אסור לו להגביה קולו, וכן מוכחא מילתא דרב הונא.

ס"ב( שאין להכריז מוריד הגשם ויעלה  ובתפלה גופיה, כ' הביאור הלכה )סי' קי"ד

ויבוא וכדו' בקול רם, ומש"כ המג"א )שם סק"ב( שהחזן יכריז בתפלת הלחש, סבר 

( שדוקא החזן או השמש יעשו כ, אבל לא 20הגרשז"א )הליכות שלמה פ"ח הע' 

 שאר המתפללים, שהוא דבר מגונה לעשות כן כשעומד בפני המלך.
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 יים בלומנטלפרחים לתורה / הרב ישראל ח

 הדרך הנאותה לקבלת עול מלכות שמים

ְלַתי ֶאְת  ְוהֹוֵצאַתי ה'ָלֵכן ֱאֹמר ַלְבֵני ַיְשָרֵאל ֲאַני  ַים ְוַהצַּ ת ַסְבֹלת ַמְצרַּ חַּ ֶכם ֶאְתֶכם ַמתַּ

ְלַתי ֶאְתֶכם ַבְזרֹועַּ ְנטוָיה וַבְשָפַטים ְגֹדַלים ְחַתי ֶאְתֶכם ַלי  ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגאַּ ְלָעם ְוָהַייַתי ְוָלקַּ

ְעֶתם ַכי ֲאַני קַ ָלֶכם ֵלאלֹ  ת ַסְבלֹות ַמְצָרַיםקֵ ֱאלֹ ה' ים ַוידַּ חַּ מֹוַציא ֶאְתֶכם ַמתַּ -. )ו, ויֶכם הַּ

 ז(

" ומסיים שוב ה'ֱאֹמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאִני פסוק זה אומר דרשוני, שהרי פותח ב"

ם ִכי ֲאִני ב" ם ַהםֹוִציא קֵ ֱאלֹ ה' ִויַדְעת  ם ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִיםיכ  ְתכ   "!א 

רבנן לחכמינו )ברכות לח.( נחלקו אם "המוציא" הוא לשון עבר או לשון עתיד.  

 ".לך מים מצור החלמיש ( "המוציאטו דברים ח) הוא לשון הווה ועתיד שנאמר

אתכם מתחת סבלות  ( "המוציאז שמות ו)שנאמר זו לשון עבר,  רבי נחמיהלו

שאוציאכם ממצרים כ יפרשו שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, ורבנן ",מצרים

וידעתם כי אני " (ז שמות ו) אעשה לכם דבר כדי שתדעו שאני המוציאכם, שנאמר

 ".המוציא יכםקה' אל

ן ַהָּקנ ה אֹוֵמר, ָכל ַהְמַקֵבלהמשנה )אבות פרק ג משנה ה( אומרת:   ַרִבי ְנחוְנָיא ב 

מו ֹעל תָעָליו ֹעל תֹוָרה, ַמֲעבִ  ץ. ְוָכל ַהפֹוֵרק ִמם  ר  ְך א  ר  מו ֹעל ַמְלכות ְוֹעל ד  ֹוָרה, יִרין ִמם 

ץ ר  ְך א  ר   .נֹוְתִנין ָעָליו ֹעל ַמְלכות ְוֹעל ד 

מבאר המאור ושמש שאדם צריך שיהיה עליו עול מלכות שמים בכל רגע, והגם 

, עד שירגיל ל פעםהעצה לזה היא שירגיל עצמו מעט מעט בכשזה קשה מאוד, 

עצמו לקבל על עצמו בכל עת עול מלכותו יתברך. לכשירגיל עצמו לכך, הדבר 

 יהיה לו כטבע, ויהיה לו קל מאוד תמיד לקבל עליו עול מלכות שמים.

על ידי זה מבטיח לנו רבי נחוניא בן הקנה שלא יהיה עלינו שום מורא ופחד 

 ממשא מלך ושרים.

", כוונתו להורות להם שיקבלו על ה'ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאִני ֱאֹמר לִ כשאומר ה' יתברך  "

עצמם עול מלכותו, וממילא על ידי זה ייפרק מהם עולו של פרעה, כדברי המשנה. 
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"והוצאתי... והצלתי וכו'" הם תוצאה ישירה שתהיה ממילא כשיקבלו על עצמם 

 עול מלכות שמים.

ם ֵלאלֹ ומסיים במילים " י אלקים בגימטריא 'הטבע', לומר להם ", כיםקִ ְוָהִייִתי ָלכ 

שתחילה ירגילו עצמם לזה מעט מעט, ובמהרה יהפוך להם הדבר כטבע לקבל עול 

 מלכותו יתברך עליהם.

אך משה רבנו טען שישראל לא שומעים לו בזה מקוצר רוח ומעבודה קשה, כי 

מרוב פחדם מפרעה ועמו, קשה להם לבוא למידה הנשגבה של קבלת עול מלכות 

 עליהם. ה'

לזה מוסיף ה' יתברך ואומר למשה רבנו: "בא דבר אל פרעה מלך מצרים" )שמות 

ו יא(, ואומר על כך המדרש, אין הנאה מעצי שיטים אלא אם יקצצום ויעשו מהם 

 כלים. מוסיף שם המתנות כהונה: כך אין פרעה ראוי אלא ללקות.

קבל על עצמם מבאר המאור ושמש, שמכיון שבני ישראל לא מסוגלים כרגע ל

עול מלכות שמים, אין דרך אחרת ואין עצה אלא שפרעה ילקה בעשר מכות, ואז 

יראו בני ישראל בצורה מוחשית שהוא לוקה בעבורם וממילא יקבלו על עצמם 

 עולו יתברך.

זו כוונת דברי הגמרא שה' יתברך יעשה דבר שבעקבותיו ידעו ויכירו ישראל שה' 

 על עצמן עול מלכותו. הוציאם ממצרים, וממילא יקבלו

קבל על עצמנו עול מלכות שמים, ובזכות זה יפרוק ה' עול גלות בה נשכיל לה

 !מעל צווארנו

 !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'

 העשירו ישראל

ְלַתי ֶאְת ה' ָלֵכן ֱאֹמר ַלְבֵני ַיְשָרֵאל ֲאַני  ַים ְוַהצַּ ת ַסְבֹלת ַמְצרַּ חַּ ֶכם ְוהֹוֵצאַתי ֶאְתֶכם ַמתַּ

ְלַתי ֶאְתֶכם ַבְזרֹועַּ ְנטוָיה  וַבְשָפַטים ְגֹדַלים )ו, ו( ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגאַּ

, כי מכרו למצרים מים אמרו חז"ל )שמו"ר ט,י(, שממכת דם העשירו ישראל

 לשתות.

 ויל"ע מדוע עשה הקב"ה כן, שיעשירו במכת דם. מה המטרה והתועלת בזה.

בפשטות יש מקום לבאר, שבכך הפך את המציאות שלהם, שעד עתה היו שפלים 

ועבדים והוצרכו לשולחן אחרים, שמה שקנה עבד קנה רבו, ולית ליה מגרמיה 

להם משלהם. גם טבע האדם לכבד עשירים, כלום. אולם עתה הם בני חורין ויש 

 ובכך נעשו נכבדים.

 רכוש גדול -דן אנכי 

אולם יש מקום להסביר עוד. שהנה הקב"ה הודיע לאברהם )בראשית טו(, 'וגם 

את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול'. מבואר שהא בהא 

. בזה מבארים המפרשים תליא, בשעה שדן את המצרים עליהם לצאת ברכוש גדול

דברי הגמ' )ברכות ט.( דבר נא באזני העם, אין נא אלא לשון בקשה, שביקש 

הקב"ה ממשה שיבקש מעם ישראל שיבקשו משכניהם כלי כסף וזהב, 'שלא יאמר 

אותו צדיק ועבדום וענו אותם קיים, רכוש גדול לא קיים בהם'. שהרי על הקב"ה 

אברהם הצדיק. אלא משום שעיקר היציאה  לקיים גזירתו מבלי שייכות לתלונת

היה אחר קריעת ים סוף, שראו את מעניהם מתים על שפת הים וסר פחד מצרים 

מעליהם, ומעתה אין שם בורחים עליהם אלא בני חורין. לכן צריכים לבקש שלא 

יאמר אותו צדיק, שרואה אותם יוצאים ואין להם רכוש. אולם באמת עדיין לא 

יאה הגמורה ולכן לא היה בהם קיום הרכוש הגדול, ורק הגיעה העת של היצ

בביזת הים נתקיים הענין. גם אמרו חז"ל )מכילתא בא יג( שבצאתם ממצרים היתה 
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הביזה בחינת 'נקודות הכסף', ואילו ביזת הים בבחינת 'תורי זהב'. כמו"כ ויסע 

היה להם משה את העם מים סוף, בעל כרחם, מצד גודל הביזה. כענין 'ודי זהב', ש

 זהב עד שאמרו די.

עפי"ז יובן, שכמו שמובן שהיו ב' שלבים ביציאה, שהם היציאה ממצרים וקריעת 

ים סוף, הנה באמת הם ג' שלבים בגאולה. האחד בשעת תחילת המכות, והשני 

ביציאה ממצרים, והשלישי כשראו את מצרים מת על שפת הים. מאחר שהיה 

ומתעלים, לכן בכל שלב ושלב, היה דרגה השחרור והחירות בג' שלבים שונים 

 אחרת של דן, ודרגה אחר של רכוש גדול.

ם ִמַתַחת  ְתכ  נראה שהם רמוזים בלשונות הגאולה. הדרגה הראשונה: ְוהֹוֵצאִתי א 

ִסְבֹלת ִמְצַרִים. זה היה מעת תחילת המכות. משעה שהוציאם מתחת סבלות 

היה בזה חירות פורתא. לכן מצרים, שלא הוצרכו לעשות עוד עבודה עבורם, 

 בשעת מכת דם, שהיה בזה 'דן אנכי', קיים בהם גם 'ברכוש גדול'.

אולם היה זה עדיין כסף מועט. בשלב השני בליל פסח, נתקיים בהם הדרגה 

ם ֵמֲעֹבָדָתם. שאז צעק פרעה הרי אתם בני חורין הרי אתם  ְתכ  שניה: ְוִהַצְלִתי א 

הצילם מעבודתם, שנעשו בני חורין, וסר מהם  לעצמכם )מדרש תהלים קיג(. אז

הפחד שמא ישובו וישתעבדו בהם עוד. לא מעצם העבודה, אלא ממה שהיו 'בית 

עבדים', שהסבלות הם ההתעסקות בפועל, ועבודתם הוא תואר העבדות 

 והמציאות שהם צריכים לעבדם.

ם  ְתכ  ים ִבְזרֹוַע ְנטוָיה וִבְשָפטִ בשלישית, בקריעת ים סוף, אז נתקיים בהם: ְוָגַאְלִתי א 

ְגֹדִלים. שהיתה גאולה גמורה, השמה דרך ים לעבור גאולים. אולם ולקחתי אתכם 

 לי לעם, זה נתקיים במתן תורה.

לכן העשירו ישראל, כי מיד שנתקיים דרגה מסוימת של חירות, ונקמה במצרים, 

והיציאה כך עלה שלב מיד גם קיים בהם דרגה של רכוש. ככל שעלה שלב הנקמה 

 הרכוש.
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 כנגד ג' גזירות

ויש מקום לבאר, שהם ג' שלבים, מקבילים לג' השעבודים. שכבר יסד המלבי"ם 

בקדשו, שגזירות בב"ה הם שלושה. א' גר יהיה בארץ לא להם, שזה נתקיים כבר 

בימי יוסף, שהרי לא הניחם לצאת ממצרים, ולקבורת יעקב לא יכלו לצאת לולי 

ף, והיו צריכים להניח פקדון טפם ובקרם בארץ גושן. ב' ועבדום התחיל שבועת יוס

במיתת יוסף וכל אחיו, שאז הפכום לעבדים ולמס עובד, לבנות ערי מסכנות 

לפרעה וכו'. ג' השלב השלישי התחיל בלידת מרים, שאז התחילו לשעבדם בפרך 

כשמת מלך  ובמרירות, וגם גזר על המיילדות ועל כל הבן הילוד להמיתם, וגם

מצרים כשנצטרע, גזר לשחוט מילדי ישראל, ונמצא שבשלב הזה כבר היו כהפקר 

בעיני המצרים, והיו הורגים בהם וממררים את חייהם בפרך, ומחליפים עבודת 

אנשים לנשים ולהיפך, שמוכיח שלא היה מגמתם תכלית העבודה ושלימותה, 

, אלא עיקר מגמתם לענותם שאז היו נותנים עבודת אנשים לאנשים, ונשים לנשים

 ולפרך נפשותיהם וגופם.

עפי"ז בשעת הגאולה, באה הגאולה בשלושה שלבים. השלב הראשון, 

כשהתחילו המכות, שאז הפסיקו לענותם עוד, בראותם שמעניהם של ישראל 

סובלים מרירות ועינוי. אולם משמע במדרש רבה לאורך המכות, שמכל מקום 

בשדה וכדומה, לדוגמא, אמרו שטעם מכת ארבה שלא עדיין היו עובדים בעבודה 

ייהנו המצרים מזריעת ישראל, והנה הזריעה של החטה ושעורה היא בסוף חודש 

תשרי ותחילת חשון, ומוכח שעדיין היו עובדים להם בעבודה בשדה. נמצא 

 שהפסיקה גלות 'וענו אותם'. זה התחיל במכת דם, ואז העשירו ישראל.

רים, הפסיקו לעבוד בעבודה למצרים, ובזה יצאו מכלל אולם בצאתם מארץ מצ

'ועבדום'. אז ניתן להם נקודות הכסף, ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי 

 כסף וכלי זהב.

לאחר קריעת ים סוף, שנעשו בני חורין לגמרי, שסר פחד המצרים מעליהם, אז 

יכים לחזור הפסיקה גם גלות 'גר בארץ לא להם', שהרי עד מיתת המצרים היו צר

למצרים, שכל יציאתם היה בבקשת דרך ג' ימים, ולכן רדף פרעה אחריהם מיום 
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שלישי והלאה. אולם עתה שמת מצרים על שפת הים, ממילא סר פחדם מעליהם 

ואינם צריכים עוד לקיים הבטחתם ויכולים ללכת כרצונם. לכן עתה הגיעה עת 

לות, והגיעה עת הישועה ההבטחה של 'רכוש גדול', כי נסתיימו כל שלבי הג

 הגמורה, ויושע ביום ההוא את ישראל מיד מצרים )שמות יד, ל(.

 מידה כנגד מידה

והנה, יש מקום להבחין, שיש בזה בחינה של מידה כנגד מידה. כי כפי מה שעשו 

 להם, כך גם נעשה להם בביזה זו.

'לגור כי מה שירדו ישראל מצרימה, היה זה בהסכמה ובלב שלם, ובאו בתנאי ש

בארץ באנו'. אולם מה שלא הניחום לצאת היה בזה כענין גונב איש, שמנעו מהם 

חירותם, ואסרום בבית האסורים ששמו ארץ מצרים. בשנית מה ששעבדום 

ועשאום לבית עבדים היה בזה רמיה וחטיפה וגניבה. הן גניבת דעתם והן גניבת 

ותם וגזלו מהם כלי זיינם, גופם. כמו שזכרו חז"ל בפה רך, וכן בראשונים שרימו א

בכדי שלא יקומו ישראל להלחם בהם. בשלישית הפכום לממונם כעין חמוריהם, 

 שעשו בהם כרצונם.

הנה מכת דם שאז העשירו ישראל. היה נקמה מידה כנגד מידה. שהם היו מענים 

את ישראל והפכום לחמוריהם וממונם, עתה הם צריכים להעניק ממונם 

נגשו בישראל ונהנו לראות בהשפלתם, עתה ישראל הם לעבדיהם. הם ייסרו ו

הרואים השפלתם. כך גם היה לאורך כל המכות, אולם מכת דם היה הפותח של 

 ענין זה.

בצאת ישראל ממצרים, אחר מכת בכורות. אז לקחו מהם ממונם בערמה, כנגד 

מה שהם הערימו עליהם בפה רך, וגזלו את גופם וממונם. שאלה אשה משכנתה 

ת ביתה וכו', וינצלו את מצרים, שעשואה כמצולה שאין בה דגן, וזאת ערמה ומגר

 כנגד ערמה.
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כנגד מה שהמצרים אסרום ולא הניחום לצאת, נערמו מים, שעשו הערמה 

למצרים והניחום להכנס אל תוך הים, ושם אסרו אותם ולא הניחום לצאת, וכל 

 מצרים.ממונם ניתן לישראל חלף עבודתם וגזילת גופם וממונם ב

הערה: נקטתי כדבר פשוט, שמשעת התחלת המכות, הפסיקו המצרים לענות 

את ישראל בעבודתם. אולם יש דברים בגו, ותליא בנידון אימתי התחילו המכות, 

והאם בראש השנה פסקה עבודה היינו העינוי או העבודה עצמה. כמו"כ האם 

י"ב חודש, ויש בזה התחילו המכות מראש השנה או קודם לכן שהרי משפר מצרים 

אריכות דברים, וכאן הנחתי את הדברים כהבנה זו, וכן הסברא נותנת שמיד 

 בהתחלת המכות הפסיקו לענותם. ודוק.
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף
פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל 

 ט יוסףילקו

 מנגינות נכרים בתפילה

שאלה: שליח צבור שנוהג להרכיב מנגינה של איזה שיר בקדיש או בקדושה, או 

בשאר קטעי תפלה, כגון: 'נשמת כל חי', 'שמחים בצאתם' וכדו', האם מותר לו 

 לאמרם במנגינת שירי גויים?

כגון בודאי שעל כל שליח ציבור וחזן להעדיף לחן של שירי הקודש,  תשובה:

בקשות ופזמונים הידועים לקהל, ולא לחן של שירי עגבים ושירים חילוניים, אפילו 

שחלק משירי הקודש שלנו בעבר היו שירי עגבים קדומים, אבל במשך השנים 

נשתכחו המילים של השפה הערבית ויצאו לגמרי מרשות סיטרא אחרא ונכנסו 

ים לציבור ויכולים להיזכר לשירי הקודש, אבל אם המילים של השירים עדיין ידוע

 מהם, ימנע מלנגנם בקדיש וכד' אלא כמנגינות הבקשות והפזמונים הידועים לקהל.

מקור הדברים הוא רבי יהודה החסיד בספר חסידים )סימן תשסח( שכתב שמי 

שקולו נעים יזהר שלא יזמר ניגוני נוכרים, כי עבירה היא, ולא ניתן לו קול נעים 

ך ולא לעבירה. וכנראה כוונתו שאומר שירי הגויים עם אלא לשבח לבורא יתבר

המילים שלהם, שהם שירי עגבים, אבל לא כשאומר קדיש וכדו' במנגינה זאת, 

וכיו"ב כתב בשו"ת הרי"ף )סימן רפא( שליח צבור שמרנן בפיו שירי ישמעאלים 

 ומוציא מפיו דברי נבלה מסלקין אותו ממשרתו, ועליו ועל כיוצא בו נאמר 'נתנה

עלי בקולה על כן שנאתיה', והובא להלכה בספר אורחות חיים הלכות תפלה )אות 

עח(, וכן בספר כל בו, וכן פסקו הרמ"א )סימן נג סעיף כה(, וכן הרדב"ז בתשובה 

)חלק ב סימן תתט(, אבל לומר שירי קודש ופזמונים במנגינה שחוברה בלחן של 

 זה התכוון בספר חסידים.  שירי עגבים, נראה שאין בזה איסור כלל, ולא על



 

 

 

 קג 'עמ -אספקלריא 

 

בספר מעשה רוקח )פרק ח'  -מגדולי רבני מרוקו  –אמנם הגאון רבי מסעוד רקח 

מהלכות תפלה יא( הבין בכוונת רבי יהודה החסיד בספר חסידים שאפילו כשהשיר 

מצד עצמו יהיה קודש, ניגון הנוכרים תמיד לעולם ועד אסור, כי הכניס הטינופת 

יע מלשון הגאון רבי מנחם די לונזאנו בספר שתי ידות. במקום הקדושה, ונסתי

אולם מרן החיד"א בספר ברכי יוסף )סימן תקס( כתב שמה שאוסר המעשה רוקח 

לשורר פיוטים וקדיש וקדושה בלחן של שירי עגבים ונוכרים, והסתייע מדברי 

ו הגאון מהר"ם די לונזאנו, נעלם מעינו הבדולח מה שכתב הגאון מהר"ם די לונזאנ

עצמו בספר שתי ידות )דף קמב ע"א( "ולפי שהשיר והשבח להשם יתברך ראוי 

שיהיה בתכלית השלמות, שכך נאמר 'בנבל עשור זמרו לו', כלומר, בכל מאמצי 

הכח, זאת היתה לי לחבר רוב השירים שלי על פי ניגוני הערבים, לפי שהם 

י קצת חכמים מגביהים קולם ומנעימים את שירתם יותר מזולתם. ואמנם ראית

שמתאוננים רע על המחברים שירות ותשבחות לה' יתברך על פי ניגונים אשר לא 

מבני ישראל המה, אולם אין הדין עמם, כי אין בכך כלום", וכן הסכים להלכה רבי 

 אברהם אלקלעי בספר זכור לאברהם )מערכת קדיש(. 

 מעשה רב

ובאמת שמעשה רב בכמה גאוני ישראל בדורות האחרונים שחיברו שירות 

ותשבחות על פי הלחן של מנגינות שירי עגבים, ומהם שירי הבקשות עצמם 

הנאמרים כיום בכל ליל שבת ברוב קהל ועדה בבתי הכנסת של הספרדים ועדות 

גאונים המזרח בארץ ובתפוצות הגולה אשר יסודתם בהררי קודש, וחוברו על ידי ה

רבי שלמה לניאדו, מחבר שו"ת 'בית דינו של שלמה', ורבי אברהם ענתבי, מחבר 

'יושב אהלים' ועוד, ורבי מרדכי לבטון, מחבר ספר 'נוכח השלחן' ועוד, ורבי מרדכי 

עבאדי, מחבר ספר 'מעין גנים', וכהנה וכהנה רבנים גאונים גדולים ועצומים 

על פי הלחן של שירי עגבים של הערבים,  בתורה, והבקשות והפיוטים האלו חוברו

כי במשך השנים הציבור כבר אינו מכיר את מילות השירים הללו, אלא רק את 

 המנגינה הנעימה, והעיברוה מן הטומאה אל הקדושה. 
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וגם בדור האחרון היו תלמידי חכמים צדיקים וחסידים, שהיה להם קול נעים, 

ן, ועוד כמה חכמים שהתפללו בנעימה כמו חכם נתן סאלם, וכן רבי בן ציון אטו

מזרחית, ובהרכבת מנגינות של שירי עגבים בקטעים מסויימים שבתפלה ובקדיש 

ובקדושה, ולקחו מזמרת הארץ בידם, לשורר לה' יתברך הבוחר בשירי זמרה, 

בנועם שיח סוד שרפי קודש. ולב הקהל נמשך אחריהם בדחילו ורחימו בשמחה 

 רה, אשרי העם שככה לו. וטוב לבב בתודה ובקול זמ

 מנגינות נעימות לתפילה

וכבר כתב בספר חסידים )סימן קנח(: "כשאתה מתפלל אמור ברכות התפלה 

בניגון הנעים והמתוק שבעיניך, ובזה ימשך לבך אחר מוצא פיך, ובבקשה ותחנה 

בניגון המושך את הלב, ולשבח ולהודות בניגון המשמח את הלב למען ימלא לבך 

ה בעבודת ה' יתברך". כל האיסור הוא אם מעבירים שירים אלו אהבה ושמח

שאנשים מכירים את המילים שלהם, או שירים בסגנון גס, כי אנשים מיד נזכרים 

במילים של השירים הלא טובים. ומה שהיה לפני כמה דורות ונשתכח הדבר 

 ומעבירים את השירים של הערבים למנגינות שלנו זה מותר.

מהמנגינות שלהם מלפני דורות לקוחים מהכנסיה, ואצל האשכנזים, הרבה 

הספרדים זה נלקח מהערבים, וגם יתכן שלפני דורות רבים המנגינות היו של 

היהודים, והערבים לקחו אותם מאתנו, ועכשיו אנחנו חוזרים ולוקחים בחזרה, וכן 

מנגינות האשכנזים. ולכן כל שלא נזכרים במילים, מותר להעביר שירים כאלו 

 לקטעים בתפלה, כגון קדיש ו'נשמת כל חי' וכיו"ב. 

וידוע מה שכתב הרמב"ם )בפרק ח מהלכות לולב הלכה טו(: שהשמחה בעבודת 

השם יתברך ובאהבתו בעשיית מצותיו, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו 

משמחת מצוה זאת ראוי ליפרע ממנו, שנאמר בפרשת התוכחה 'תחת אשר לא 

בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך'. איזה עונש  עבדת את ה' אלהיך

נאמר על מי שאינו עובד את הקב"ה מתוך שמחה, ולכן מה שנהגו בני עדות 

המזרח לחבר שירים ופזמונים בלחן של שירי ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך 

במסיבות של חתן ובר מצוה ובמילה, ובשבתות וימים טובים, בשירים המיוסדים 
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על פי לחן של שירים ערביים, אין לערער על כך, ויש להמליץ על כך "על ערבי"ם 

 -אב"ד רודוס  -בתוכה תלינו כנורותינו". וכך העיד הגאון רבי ישראל משה חזן 

בשו"ת 'כרך של רומי' )סימן א(, שכן נהגו בארץ ישראל לנגן התפלות וקדישים 

בטורקיה על פי מנגינות טורקיות, וקדושות כולם על פי הלחן של ניגוני ערבים, ו

ובאדום על פי המנגינות שבארצותם, ואין להקפיד כי אם על תוכן המילים, וסיים: 

וגם אני נטפלתי לייסד שירים ופיוטים על משקל שירי הערביים, וכמעט בלשון נופל 

על לשון, ועשיתי זאת להפיק רצון הגאון הראשון לציון רבי חיים אברהם גאגין 

 זצ"ל.

אמנם מדברי הגאון רבי חיים פלאג'י בספר כף החיים )סימן יג אות ו( מתבאר ו

שאין דעתו נוחה משליחי צבור המנגנים קדיש וקדושה על פי המקאם בלחן של 

שירי נכרים, אולם נראה שהעיקר להלכה כפי המנהג הפשוט כדברי הזכור 

לי ישראל, לאברהם והכרך של רומי שהתירו בזה, מאחר שכן עשו מעשה רב גדו

בשו"ת תעלומות  -אב"ד אלכסנדריא של מצרים  -וכן הסכים הגאון רבי אליהו חזן 

לב )חלק ג' בליקוטים )דף צו ע"ב(. וכבר שאמרו בירושלמי )מעשר שני פרק ה' 

 הלכה ב'( שכל הלכה שהיא רופפת בידיך, צא וראה מה הצבור נוהגים ונהוג כן. 

רכבת המנגינות בקטעי התפלה בלחן ומכל מקום נראה שיש להש"צ להעדיף ה

של שירי קודש הידועים לקהל המתפללים, ואע"פ שגם שירים אלה נוסדו על לחן 

של שירי עגבים, כיון שברבות הימים נשכחו המילים של שירי עגבים, ונשארו 

במקומם שירי קודש, וכבר יצאו מרשות הסטרא אחרא ועברו לסטרא דקדושה, 

 הדין מותר. הכי עדיף טפי, אבל מעיקר

*     *     * 

 אריכות יתירה

יש להזהיר את החזנים בלשון עדינה, לשון של זהורי"ת, שלא להאריך יותר מדי 

בתיבה מסויימת מהתפלה או בקדיש ובקדושה, להשלים משקל המנגינה, מפני 

שעל ידי כך אותה מלה מאבדת את משמעותה לרוב האריכות, וכל יתר כנטול 

יוצא בזה בברכות )דף מז ע"א( "כל העונה אמן יותר מדי, אינו דמי. וכמו שאמרו כ
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אלא טועה", וכתבו התוספות, שהטעם שאין להאריך באמן הרבה לפי שאין 

קריאת התיבה כמשמעה כשמאריך בה יותר מדי. וכן נפסק בשלחן ערוך )סימן 

, לא קכד סעיף ח(, ועל כגון זה נאמר: 'ויאמר לקוצרים ה' עמכם', 'וברנה יקצורו'

 להאריך יותר מדי. 

 הפסקת תיבה ע"י נשימה

וכל שכן כשמאריך באמצע התיבה, כשעדיין לא נשלמה, וכמו שאמרו בברכות 

)דף יג:( בדין המאריך ב'אחד' של קריאת שמע, שזה מאבד את משמעות המילה, 

וכן פסק בשלחן ערוך )סימן סא סעיף ו(. וגם אין להפסיק בנשימה באמצע התיבה, 

יכות הנגינה, שעל ידי כך נחלקת התיבה לשתים, ומאבדת לגמרי את בגלל אר

משמעותה, וכבר התמרמר על זה הגאון בעל נודע ביהודה מהדורא קמא )חלק 

אורח חיים סימן ב(, על החזנים אשר זה דרכם כסל למו, שבעבור השמעת קול 

ו נגינתם משברים כל מלה לשברי שברים, ודברים אינם נשמעים רק קול ושובר

עמו. וכן בשו"ת בית יעקב )סימן כב( העיר בכל זה בנידון שליח צבור המקרא 

לכהנים ברכת כהנים, 'יברכך' וכו', שלא יאריך אלא בסוף התיבה, ולא באמצעה, 

וכן יש ליזהר שלא לנשום באמצע התיבה ולחלק אותה לשתים כשמאריך בה 

צריכים להזהר שלא לחלק בניגון. וכן החזנים שמנגנים בקדיש וקדושה וכיוצא בזה 

 תיבה אחת לשתים על ידי אריכות נגינתם. 

 אמן חטופה

וכן יש להזהיר את שליחי הציבור שלא להאריך בניגון בתיבה אחרונה של כל 

פיסקא מהקדיש, מפני שחלק מהקהל מקדימים לענות אמן בעודו ממשיך בניגון 

מובא בשלחן ערוך ולא סיים התיבה, ויש בזה משום אמן חטופה, לפירוש אחד ה

)סימן קכד סעיף ח( שכל זמן שהחזן מאריך בניגון הרי הוא בכלל הברכה עצמה, 

 ולכן לא יאריכו בזה כדי שיענו מיד אמן ולא תהיה אמן חטופה.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

מנהיגות אמיצה

משה רבינו נבחר להנהגה. לא קל היה תהליך 'ההכתרה', ולא מפני שהיו עליו 

עוררין או שאחרים טענו לכתר. משה עצמו ערער. הוא טען שאחרים ראויים ממנו, 

ָנא ְבַיד ִתְשָלח. הקב"ה משדלו ומחזקו, עד שקיבל את המשרה על שכמו.  ְשַלח

בכדי להנהיג קבוצה, גדולה כקטנה, יש לחוש מסוגלות ועוצמה. הקב"ה נוסך 

 במשה ביטחון ועוז.

בפרשת שמות למדנו על שבעת הימים שבהם הקב"ה מדבר עם משה בסנה, 

למשה מסרב וטוען ְשַלח ָנא ְבַיד ִתְשלָ   ח. בענוותנותו שואל משה ִמי ָאֹנִכי ִכי ֵאֵלְך א 

הישאר ענוותן, גם בעלותך להנהגה ְשֹמר על אצילותך  -ַפְרֹעה? התשובה היא 

ְהי ה ִעָםְך, הגדולה לא מכוחך. לדבריך, אתה כאדם  ורגישותך, תוך שהנך זוכר ִכי א 

בידך הנהגה, נעשית פרטי, אינך ראוי לעמוד לפני מלכים, אך כאשר הקב"ה מוסר 

שליחו. מהות הנאמנות בשליחות היא לעמוד ניצב בדבר ה', בתחושה עמוקה של 

ָתה ַעָמַדי ָך, מטה אלוקי זה ישמש ִשְבְטָך וִמְש ַכי אַּ ה ַהז ה ִתַּקח ְבָיד  ת ַהַםט  ָך.. ְוא   ַעְנת 

עה בפני משה חוזר למצרים ומביא את דבר ה' לזקני ישראל. והנה, לאחר ההופ

פרעה חש טעם מר של תסכול. השליחות התנפצה בפניו. פרעה ֵהַרע ליהודים 

והחמיר את כללי העבדות. משה איבד את בטחונו האישי ושב אל הקב"ה, ָלָמה 

בחיזוק רוחו ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהז ה ָלָםה ז ה ְשַלְחָתִני? פרשתנו, פרשת וארא, פותחת 

וסך בו מחדש את העוצמה הנדרשת למנהיג. של משה. הקב"ה נ ואימוץ לבבו

ְהי ה ִעם ִפיָך! תתכונן  -אתה מסוגל! לא אתה ַהְםַדֵבר  לתהליך שייקח אלא ְָאֹנִכי א 

, בכל תהליך יש עליות וירידות, תראו בכניעתו של פרעה ובהקשיית ליבו שוב זמן

ִהְתַיֵצב  ושוב. עליך להאמין בתוצאה הסופית, בסוף יצאו ממצרים! אתה תוציאם!

 ִלְפֵני ַפְרֹעה, עמוד זקוף, אתה מנהיג!
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מחנך כיתה זקוק לעוצמה פנימית ולרוח איתנה. לא גאוה, חלילה, לא התנשאות, 

אלא הכרה שהתלמידים זקוקים להובלה ולהנחיה. לא אוכל להנהיגם מתוך 

חולשה. לא אצליח לחנכם בהיותי רפוי. אומרים בשם אחד הצדיקים "מלמד צריך 

מין בשני דברים: כל ילד מסוגל ללמוד, ואני הוא זה שמסוגל ללמדו!" לא כי להא

מבריק וכו' וכו', אלא, -ממולח-מצטיין-מומחה-מקצועי-אני המלמד הכי מוכשר

היות ונבחרתי למשימה זו, משמים זיכו אותי לכך, אתפלל לסייעתא דשמיא 

ישרות לעשות את מלאכתי נאמנה, אשקיע ואתפנה לעשות את אשר עלי ב

 ובמסירות.

ילדים, כנועים הם בטבעם מול מחנך בעל אישיות אמיצה. אדם רציני אינו זקוק 

, כי הוא בעצמו, האופי והכריזמה שלו, מטיל משמעת ללא משמעת-לאמצעי

יָך, הג"ר שמשון רפאל הירש'אמצעים' נוספים. כך דרש  , ְיהוָדה! ַאָתה יֹודוָך ַאח 

יָך. אינך נדרש לחרב או לכלי אחר בכדי להפחיד את הקמים עליך.  ָיְדךָ  ף ֹאְיב  ְבֹער 

, אתה בטבעיותך, ללא ֲעָזִרים, מטיל את מוראך עד שאויביך יברחו, יפנו לך ידך

עורף במנוסתם. ניתן ְלַפֵתַח ולשכלל אופי זה. היוועצות עם מומחים, שיחות 

חיוביות כמו גם שליליות.  -ויות מרעים אודות גודל האחריות, ושיתופם בחו

המחשבה המוחשית שהמילים שלנו נחרטות ותגובות שלנו תגרורנה עוד תגובות. 

הכנה טובה של השיעורים, שינה מספקת ו'פת שחרית', האומץ להודות ולבקש 

 עזרה, כל אלה תורמים ליציבות הפנימית, ומחזקים את האופי המנהיגותי.

הוא דק. חז"ל  שתלטנותלבין  שליטההגבול בין  !זהירות גדולה נדרשת למנהיג

קבעו 'לא הקפדן מלמד', בהחלט! אכן קפדן לא, אך תקיף כן! רבינו הק' צוה את 

בנו לפני מותו 'נהג נשיאותך ברמים!' )כתובות קג(. ביד רמה! ומה מבדיל בין קפדן 

לתקיף? חוט השערה! תקיפות היא מכלי אומנותו של המחנך, ואילו הקפדנות 

 אסורה ומזיקה.

העובר בין  קו הגבולקומה ולכן אינו מבחין ורואה את -הגאוותן עומד זקוף

תקיפות לבין קפדנות, בין הנהגה כשרה לבין רודנות פסולה. ואילו מחנך ענוותן 

ועיניו לארץ, המשפילים  -ואציל, מתהלך בשדה החינוך כאשר ליבו לשמים 
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וח לבין מחנך מלא רוח, בין תקיף לראות את חוט השערה שבין מחנך בעל שאר ר

לבין עריץ. משה התמנה להוציאנו ממצרים, ועם המינוי קיבל 'כוחות'. מי יתן ועל 

 ידי שנדבק במידותיו נזכה אף אנו לכך, להוציא את הזולת ממצריו.

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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ורים וילדים / הרב אליעזר הכהן פישר, לפנים ה

ר"י תקוות יעקב ור"מ בישיבת הגר"א, מח"ס 

'האיצטגנינות באספקלריא של תורה', 'עוד 

 אבשלום חי', ומהדיר ספרי 'עקידת יצחק' עה"ת

 חיוב האב ללמד בנו אומנות

 (פרק שני)

את בנו במאמרנו בשבוע שעבר הבאנו את דברי המשנה, לפיה האב חייב ללמד 

אומנות, ואת דעת ר' נהוראי, שלפי חלק מהדעות חולק וסובר שמוטל על האב 

 ללמד את בנו תורה ולא ללמדנו כלל אומנות. נמשיך בס"ד לעסוק בנושא:

 דעת הרא"ש, הרי"ף, הסמ"ג ועוד .א

הרי"ף והרא"ש )בקידושין, שם( הביאו את דברי המשנה שהאב חייב ללמד את 

 בנו אומנות.

ן סימן כח( כתב: "תנו רבנן בפרק קמא דקדושין )כט, א( האב חייב והסמ"ג )עשי

בבנו למולו ולפדותו ללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות, והאם פטורה 

 מכל אלה כמו שדורש שם מן המקראות", עכ"ל.

ובפסקי ריא"ז )קידושין פ"א( כתב: "האב חייב על בנו למולו, ולפדותו מן הכהן 

מדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות שיחיה בו, ואם אם היה בכור, ולל

מלמדו לסחור ולהתעסק בתגרות הרי זה כאילו למדו אומנות, ואם אין לו אב אין 

אמו חייבת עליו בכל אלה", עכ"ל. הרי דפסק שהאב חייב ללמד במו אומנות, ופסק 

 כת"ק שאם מלמדו סחורה ותגרנות, אינו צריך ללמדו אומנות.

 הרמב"ם והטוש"עהשמטת  .ב

כתב בפירוש המשנה להרמב"ם )קידושין פ"א, ז(:  "מצות הבן על האב שש מצות 

ולהושיטו  וללמדו אומנותואלו הן, למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה 

בנהר. ולמדו לכולם מן הכתובים בראיות שיארך ביאורם כאן ואין תועלת מרובה 
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ואין האם חייבת לעשותם לבנה והוא ענין  בכך, כל אלו חייב האב לעשותם לבן,

 אמרם האנשים חייבין והנשים פטורות", עכ"ל.

ואמנם הרמב"ם הביא בהלכותיו שהאב חייב בשלושת החיובים הראשונים 

המוזכרים במשנה והשמיט את חובתו ללמד את בנו אומנות, לישא אשה ולהשיטו 

 בנהר, ורבים עמדו בדבריהם על השמטת הרמב"ם.

שכול )ח"ב הלכות פדיון הבן סי' מא סק"ב( דן בהרחבה בשאלה זו, מדוע הנחל א

הרמב"ם השמיט את דברי הגמרא שהאב חייב ללמד את בנו אומנות, והוא משיב 

שהרמב"ם סמך על דבריו בהלכות ת"ת )פ"ג ה"י( ש"כל המשים על לבו שיעסוק 

זה את בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם וב

התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור 

ליהנות מדברי תורה בעולם הזה, אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו 

מן העולם, ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן, 

ות וכל תורה שאין עמה ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנ

מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות", עכ"ל 

הרמב"ם. ואין ספק, לדבריו, שהרמב"ם כיוון בהלכה זו לדעת ר' יהודה, שמי שאינו 

מלמד את בנו אומנות, מלמדו ליסטות, וכיון שהאדם מחוייב לדאוג לעצמו 

 ו אומנות.לאומנות, חייב גם ללמד את בנ

ואולם דברים אלו קשים להולמם, כפי שהעיר בשו"ת לב אברהם )סי' קכב( ועוד, 

שהרי הרמב"ם לא הזכיר בהלכה זו כלל חיוב ללמד את בנו, וכמו"כ יכול האדם 

להתפרנס ממלאכות רבות שאינם צריכות לימוד אומנות, וגם יתכן שבנו יהיה 

שמיטה ויובל פי"ג( כך: "ולא בכלל אלו שהרמב"ם עצמו כתב עליהם )בהלכות 

שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו 

מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו 

האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה 

חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' 
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בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר "ה' מנת 

 חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי", עכ"ל.

בעל הערוך לנר זצ"ל נשאל שאלה זו בשו"ת בנין ציון )סימן קכה(, וז"ל:  

דם לישא אשה לבנו "נשאלתי למה השמיט הרמב"ם הלכה ברורה שחייב א

וללמדו אומנות וי"א אף להשיטו בנהר והיא גמרא ערוכה קידושין )דף כ"ט( 

ושלשה מצות הראשונים הנזכרים שם הביא כל א' ואחד במקומו וביותר צ"ע 

 מאחר שהביא בפירושו למשניות אילו השש מצוות".

 לישא אשה לא השמיט הרמב"ם, דכן כתב בהלכות -והוא משיב כך: "תשובה 

איסורי ביאה )פ' כ"א ה' כ"ה( מצות חכמים שישיא אדם בניו ובנותיו סמוך לפרקן 

והיא הברייתא דסנהדרין )דף ע"ו( ובה נכלל המצו' שחייב להשיא לבנו אשה. רק 

גם שמצוה על האב ללמד שבברייתא זו מבואר יותר מתי צריך להשיא אשה לבנו. 

פי' כן, מכל מקום לא השמיטה בנו אומנות אף שכעת לא ראיתי להרמב"ם שכתב ב

והביאה לפסק הלכה בהלכות רוצח )פ' ה' הלכה ה'(, שכתב שם: "אבל אם ייסר בנו 

כדי ללמדו תורה או חכמה או אומנות ומת, פטור", ע"ש שמחלק בין כבר למדו 

אומנות אחרת או לא והיינו ע"פ גמרא דמכות )דף ט'( דבלא גמיר מלאכה אחריתי 

מיט הרמב"ם הך דיש אומרים דגם להשיטו בנהר בזה אין ואם הש מצוה קעביד.

 תימה דפסק כת"ק דג"כ לא חשיב הך", עכ"ל.

וכעין זה ביאר הגאון הרוגוטצ'ובער זצ"ל בספרו צפנת פענח )הלכות איסורי ביאה 

כא, כה(: "ואסור להשיא כו'. עיין לעיל פי"א מהל' אישות ה"ו ואין משיאין ועיין 

א דס"ל ג"כ כן דאסור ועי' תוס' יבמות ד' קי"ג דפליג על זה רש"י גיטין ד' נ"ה ע"

ועיין בהך דשבת ד' י"ב ע"א דנקט שם גבי ליארוס רק תינוקת ולא תינוק ועיין 

בתוס' שם ד' ק"נ ע"א ד"ה ואמר ר"א ועיין מש"כ רבינו בהל' שבת פכ"ד ה"ה דלא 

נו לא הביא כלל הביא תינוק וגם נקט ליארוס ולא משיאין כמו בתוספתא. וכן רבי

וללמדו הך דין דמבואר בקדושין דף כ"ט ע"א וד' ל' ע"ב דחייב להשיאו אשה. 

אומנות הביא בשבת פכ"ד ובהל' רוצח פ"ה ה"ה דהוא מחוייב וכמבואר בהך 
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אבל להשיאו אשה לא הביא כלל רבינו רק כאן  דמכות ד' ח' ע"ב ובקדושין הנ"ל.

 .כבמצות חכמים", עכ"ל

מדברי הרמב"ם בהלכות שבת פכ"ד, כוונתו למה שכתב  ומש"כ שהדבר נלמד

שם הרמב"ם כך: "ומשדכין על התינוקת ליארס ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו 

 אומנות", עכ"ל.

וכן מצינו בדברי הרמב"ם )דעות ו, י(: "חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני 

או  ללמדן תורהשנפשן שפלה למאד ורוחם נמוכה... אבל עינה אותם הרב כדי 

 או להוליכן בדרך ישרה הרי זה מותר", עכ"ל.אומנות 

 פרק שלישי בנושא, יפורסם בס"ד בשבוע הבא(.(

                                                
ועיין בירושלמי דקדושין פ"א דהוה בעיא שם אם כופין את האב על זה. ולענין ללמדו ואלו דבריו בהמשך:  כב

אומנות מוכח דאם האב עצמו אינו יכול אומנות, צריך לשכור אחר ללמדו. ונפ"מ למאי דמבואר בירושלמי דגיטין 

שפיר, וכן נ"מ גבי פ"ה לגבי עיצומים דאף דלא גבה, דאותם שנותנים בניהם ללמדם אומנות ועבדי עיצומים גבו 

נשואים לענין הך דשטרי פסיקתא וכמש"כ התוס' כתובות ד' ק"ט ע"א בשם הירושלמי וכן לענין הך דב"ב ד' קמ"ד 

גבי המשיא בנו בבית ע"ש בתוס' ובדברי רבינו בהל' זכיה ומתנה פ"ו, והך סמוך לפרקן ר"ל כמו פרק דנדה ד' מ"ט 

ד' ק"ד ע"א ד"ה קטנה ובהך דעדיות פ"ב משנה ט' ע"ש בפי' הראב"ד, דהיינו הבאת שערות ועיין רש"י סנהדרין 

 ועיין שבת ד' פ"א ע"ב וכ"כ בזה, עכ"ל הצפנת פענח.
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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 וארא

 וכיסוי? ולשון הסתרה? והיכן מצאנו לשון יציקה?היכן מצאנו לשון אוטם  .א

 איזו פעולה עשו המלאכים שבאו לאברהם, וכן עשה משה רבינו בפרשתינו? .ב

 (?2היכן מצאנו לשון ריבוי דברים? ולשון הפרשה והבדלה ) .ג

 והעלמה? איזה לשון משמעותו בפרשתינו איבוד, ובפרשת ויחי מניעה .ד

כי השרת? והיכן נרמז דבר זה באיזו מכה הייתה מציאות האמורה במלא .ה

 בתפילה?

 כט(-חדוותא דאפטרתא הפטרת וארא )יחזקאל כח

 היכן נרמזו חלומות פרעה שפתר יוסף? .ו

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il  

* 

 תשובות ל'חדוותא' שמות

 ?כגמשה רבינו על כלל ישראלאיזו טענה טענו הן הקב"ה על משה רבינו, והן  .א

 טענת לשון הרע.

                                                
שכלל ישראל ביטלו ברית  יט( הנה מלבד טענת לשוה"ר שתתבאר כאן, מצאנו עוד בחז"ל )שמות רבה פרשה כג

ךְ  ַוְיִהי מבואר )ד, כד(ומשה רבינו ג"כ נתבע בפרשתינו על ביטול ברית מילה כ .מילה ר   ַוְיַבֵּקש ד' ַוִיְפְגֵשהו ַבָםלֹון ַבד 

ומקורו . מיתה" עונש נענש שנתרשל ועל, בנו אליעזר את מל שלא לפי, למשה. המיתו "ויבקש י"ופירש: ֲהִמיתוֹ 

 .:(לא נדרים) בחז"ל

לקוי בהם בהיותו המופקד על תקנתם  ונראה ביאור העניין, כי מנהיגם של כלל ישראל נתבע על הדברים שהכלל

ויישורם לדרך האמת, ולפיכך גם כאשר הפגם הוא דק מן הדק )וכמבואר בנדרים שם שנתעסק במלון תחילה(, 

 נתבע ע"ז באופן חמור. וכן יהיה הביאור גם בעוון לשוה"ר.
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ר( ד, ג)הקב"ה רמז למשה רבינו שאמר לשון הרע על כלל ישראל, שנא'   ַוֹיאמ 

 על הרע לשון שסיפר לו רמז י"ְלָנָחש, ופירש ַוְיִהי ַאְרָצה ַוַיְשִליֵכהו ַאְרָצה ַהְשִליֵכהו

 :נחש של אומנתו ותפש, לי יאמינו לא באומרו ישראל

ג ְמֹצַרַעת ָידוֹ  ְוִהֵמה ַויֹוִצָאה ְבֵחיקוֹ  ָידוֹ  ַוָיֵבא( ד, ו)וכן באות השני נאמר  : ַכָחל 

 לפיכך, לי יאמינו לא באומרו סיפר הרע שלשון לו רמז זה באות אףופירש"י 

 :הרע לשון על מרים שלקתה כמו, בצרעת הלקהו

ה ַוִייָרא( ב, יד)ומשה רבינו טען זאת על כלל ישראל, שנא'  ע ָאֵכן ַוֹיאַמר ֹמש   נֹודַּ

ָדָבר , אמר, כדדילטורין רשעים בישראל שראה על לו דאג, ומדרשוופירש"י : הַּ

 לי נודע, ומדרשו. כמשמעו. הדבר נודע אכן: להגאל ראויין אינם שמא מעתה

 נרדים להיות אומות שבעים מכל ישראל חטאו מה, עליו תמה שהייתי הדבר

 :כהלכך ראויים שהם אני רואה אבל, פרך בעבודת

 

                                                
 ישראל נגאלו דברים ארבעה בשביל קפרא בר בשם אמר הונא רב" לב( וצ"ב שמבואר בחז"ל )ויקרא רבה פרשה כד

)קושיה זו הובא בשמיה"ל ח"א חתימת הספר  '"וכו הרע לשון אמרו ולא לשונם ואת שמם את שנו שלא, ממצרים

 פ"ד(

 לשון בכם היה שלא בזכות נגאלו ישראל שאדרבה כן אינו ואפשר ליישב עפ"י הכלי יקר שכתב )ב, יג( "והאמת

 .הכתוב" שפרסמה דברי בת שלומית דוגמת הכתוב ופרסמם הרע לשון בעלי היו אלו שנים ורק, הרע

 ישראל על הרע לשון שסיפר על נצטרע ל"רז "ולדעת ועי' עוד בכלי יקר בעניין צרעת משה שכתב )שמות ד, ד(

 מחלוקת בעלי בהם היו שאילו הרע ולשון מחלוקת בעלי עוד בישראל שאין מופת וזה, לי יאמינו לא והן ואמר

 בעלי על הרע לשון לומר מותר( א"ה א"פ פאה ירושלמי) ל"ארז שהרי, עליהם נענש משה היה לא הרע ולשון

 עליהם וכו'" משה נענש כ"ע מישראל זה נגע שנרפא לפי אלא, המחלוקת

 ועיי"ש עוד שביאר שלפיכך היו ראויים ישראל להגאל משום שנתקן עוון לשה"ר.
יותר מכל האומות, וצ"ב וכי לא היו באומות בעלי לשון והנה צ"ב שמשמע מכאן שישראל חטאו בלשון הרע  כה

 הרע.

 עון, גדולים עונות להם שהיו'(, כ) ביחזקאל כתיב ובדומה לזה הקשה הח"ח בשמירת הלשון )ח"ב פרק ד'( דהלא

 וכו', וא"כ מה הרבותא בעוון לשה"ר. זרה עבודה

, סכסוכא הנקראת רעה רוח מתעוררת, הרע בלשון בנ"א שכאשר שמתעוררים( פקודי פרשת) ק"הזוה י"עפ וביאר

 ההתעוררות בזו וגורמת למעלה עולה והיא, אדם בני בה שפתחו, הרע הלשון של התעוררות אותה על שורה והיא

 וכו'., בעולם והרג וחרב מות הרע לשון של

 שיש שראה כיון אכן, לקטרג השטן יכול היה לא וממילא, הלשון חטא בהם שאין סבור היה וסיים שם שמשה רבינו

 למעלה נודע, זרה עבודה חטא שהוא הידוע הדבר נודע כעת אכן פי''', הדבר נודע אכן: ''אמר, דלטוריא בהן

 עונותיהן. כל את עליהם ומגלגלין, הדבר ונתפרסם

החיים  ועפ"י דברי הח"ח אפשר ליישב גם מה שהקשינו וכי אין באומות בעלי לשוה"ר, עפ"י מה שמבואר בנפש

 וטיטוס, נבוכדנצר שהחריב ממה יותר הרבה ד, הו"ד בקיצור( שבכחו של אדם מישראל לקלקל למעלה פרק א )שער

 לנגוע יכולים שיהו העליונים בעולמות ושורש חלק להם לא כי למעלה כלל קלקול שום במעשיהם עשו לא הם כי

 של המקדש נגד המכוון מטה של המקדש להחריב  כח להם היה ע"י חטאי כלל ישראל ורק. במעשיהם כלל שם

 מעלה.

ואפשר א"כ שמה שנתבאר בזוה"ק שיש כח לבני אדם לעורר המקטרג העליון הוא רק לאדם מישראל ולא לאומות 

 העולם, ולפיכך גרם חטא הלשון קטרוג עליהם מה שאין יכול להגרם ע"י לשון הרע שיש באומות.
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 איזו הנהגה נאמרה ברש"י הן על הקב"ה, והן על משה רבינו? .ב

 , ומבוארת בפסוק בלשון "ראיה".נתינת עין ולב על כלל ישראל הנהגת

ת ֱאֹלִהים וַּיְַּרא (ב, כה)שבהקב"ה נאמר   וידע: ופירש"י ֱאֹלִהים ַוֵיַדע ִיְשָרֵאל ְבֵני א 

 :עיניו העלים ולא לב עליהם נתן .אלהים

ה ַוִיְגַדל ָהֵהם ַבָיִמים ַוְיִהי( ב, יא)ובמשה רבינו נאמר  ל ַוֵיֵצא ֹמש  ָחיו א   וַּיְַּרא א 

 .(:כז, א ר"שמו) עליהם מיצר להיות ולבו עיניו נתן ופירש"י ְבִסְבֹלָתם וכו'.

 היכן מצאנו לשון הסרה? ולשון הוצאה? .ג

ד ַוִיְגַדל( ב, י) ה ְשמוֹ  ַוִתְקָרא ְלֵבן ָלה ַוְיִהי ַפְרֹעה ְלַבת ַוְתִבֵאהו ַהי ל  ר ֹמש   ִמן ִכי ַוֹתאמ 

 בלשון הוצאה לשון והוא, שחלתיה כתרגומו. משיתהו: ופירש"י ְמִשיִתהו ַהַםִים

 לא כמו, הסירותיו לשון, משיתהו עברי ובלשון, מחלבא בניתא כמשחל, ארמי

, מש ממחברת שאינו אומר ואני. מנחם חברו כך.( ח, א יהושע, )משו לא ימוש

 ב-שמואל, )רבים ממים ימשני וכן, הוא הוצאה ולשון, משה מגזרת אלא, וימוש

 .(:יז, כב

 ולשון הפרדה?

ר( ה, ד) ם ַוֹיאמ  ךְ  ֲאֵלה  ל  ה ָלָםה ִמְצַרִים מ  ְפַריעו ְוַאֲהֹרן ֹמש  ת תַּ  ְלכו ִמַםֲעָשיו ָהָעם א 

ם , ממלאכתם אותם ותרחיקו תבדילו .ממעשיו העם את תפריעו: ופירש"י ְלִסְבֹלֵתיכ 

 .(טו, ד משלי, )כובוֹ  ַתֲעָבר ַאל ְפָרֵעהו וכן, המלאכה מן לנוח וסבורים לכם ששומעין

 נרחק ,.(כה, לב שמות) הוא פרוע כי.( כה, א שם, )עצתי כל ותפרעו וכן ,רחקהו

 :כזונתעב

 לפרעה ולדתן ואבירם?איזה מצב משותף  .ד

 שנאמר עליהם לשון מיתה אע"פ שהיו בחיים.

                                                
ךְ  ְתַאֵחר ְוַאל ָתֹבא ַאל יםְרָשעִ  ְבֹאַרח( טו-יד ד, לשון הכתוב שם )משלי כו ר   ֵמָעָליו ְשֵטה בוֹ  ַתֲעָבר ַאל ְפָרֵעהו: ָרִעים ְבד 

 פי' שיש להתרחק מדרך הרשע.: ַוֲעבֹור
ה "ַוַיְרא יח( רבה פרשה והנה על זה הפסוק אמרו חז"ל )ויקרא כז ת מש   שפרחה(, כה, לב שמות)הוא  ָפרֻּעַ  ִכי ָהָעם א 

והוא כדברי רש"י שפריעה לשון הרחקה, כמצורע  .ָפרוַע" ִיְהי ה ְוֹראשוֹ (: מה, יג ויקרא) אמר דאת כמה, צרעת בהן

 שהוא מובדל ומורחק מן המחנה.
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ךְ  וַָּיָמת (ב, כג)שבפרעה נאמר  ל   תינוקות שוחט והיה ,נצטרע : ופירש"יִמְצַרִים מ 

 .(:לד, א ר"שמו) בדמם ורוחץ ישראל

ר( ד, יט)ובדתן ואבירם נאמר  ל' ד ַוֹיאמ  ה א  ב ֵלךְ  ְבִמְדָין ֹמש   ָכל ֵמתו ִכי ִמְצָרִים שֻּ

ת ַהְמַבְקִשים ָהֲאָנִשים ךָ  א   אלא, היו חיים, ואבירם דתן, הם מי: ופירש"י . ַנְפש 

 :(:סד נדרים) כמת חשוב והעני ,מנכסיהם שירדו

 באיזו זכות נגאלו ישראל ממצרים? .ה

 .כחשהיו עתידין לקבלהתורה  בזכות

ר( יב-ג, יא)שנא'  ה ַוֹיאמ  ל ֹמש  ל ֵאֵלךְ  ִכי ָאֹנִכי ִמי ָהֱאֹלִהים א   אֹוִציא ְוִכי ַפְרֹעה א 

ת ר: ִמִםְצָרִים ִיְשָרֵאל ְבֵני א  ְהי ה ִכי ַוֹיאמ   ְשַלְחִתיךָ  ָאֹנִכי ִכי ָהאֹות ְלךָ  ְוז ה ִעָםךְ  א 

ת ְבהֹוִציֲאךָ  ת ַתַעְבדון ִמִםְצַרִים ָהָעם א   וציאא וכי: ופירש"י ַהז ה ָהָהר ַעל ָהֱאֹלִהים א 

 כי ויאמר: ממצרים ואוציאם נס להם שתעשה ישראל זכו מה. ישראל בני את

 יש זכות מה וששאלתוכו', , אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על השיבו. עמך אהיה

 לקבל עתידים שהרי, זו הוצאה על לי יש גדול דבר, ממצרים שיצאו לישראל

 .ממצרים שיצאו חדשים שלשה לסוף הזה ההר על התורה

* 

תשובות חדוותא דאפטרתא הפטרת שמות לבני אשכנז 

 )ישעיה כז(

 היכן הוזכרה בהפטרה "מידה כנגד מידה"? .ו

ג ִאם ִהָכהו ַמֵכהו ַהְכַמַכת( ח-ישעיה כז, ז) ר  ָגיו ְכה   ְבַשְלָחה ְבַסאְןָאה: ֹהָרג ֲהרֻּ

ָמה  הראיתם .הכהו מכהו הכמכת: ופירש"י ָקִדים ְביֹום ַהָּקָשה ְברוחוֹ  ָהָגה ְתִריב 

                                                
 נגאלו דברים ארבעה בשביל קפרא בר בשם הונא רב אמר( אות כח א פרשה רבה והנה ידועים דברי חז"ל )שמות כח

וא"כ צ"ב מה שנאמר כאן שבזכות התורה יגאלו ולא בזכות אלו ', וכו שמותם שנו שלא אחד, ממצרים ישראל

 הדברים.

וייתכן לבאר ששאלת משה מה זכות יש להם היא אחר שנתברר לו כמבואר לעיל שיש בהם בעלי לשה"ר, וא"כ 

 נ ג ד ְשָרֵאליִ  ָשם "ַוִיַחן הוקשה לו באיזו זכות ינצלו מכך, ואמר לו ד' שעתידין לקבל את התורה ושם נאמר )יט, ב(

 והיינו שיעזבו השנאה והמחלוקת וממילא לא יהיה בהם לשון הרע. אחד" בלב אחד "כאיש ופירש"י שם :ָהָהר"

 אוכל שאדם דברים אלו א, א פאה משנה ואפשר עוד שזו היא סגולת התורה, שכפי שנאמר כלפי התורה

 הרע לשון לגבי נאמר כך ,כולם כנגד תורה ותלמוד' וכו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן

 .כלם כנגד הרע ולשון ',וכו ז"בעוה פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו( א"ובשנו ל"בשמיה מובא, בפאה בירושלמי)

 וא"כ נמצא שהתורה היא התיקון לעוון לשון הרע.
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 וכו'. במים טיבעתים ואני במים טיבעום הם הכיתיו, יעקב המכה שכמכת בגבורתי

 תריבנה ישראל את מצרים כששילחה .תריבנה בשלחה: כטמדה באותה .בסאסאה

 :שלה בסאה המדה

 באיזו לשון דרשו חז"ל רמז ל"תלמידי חכמים שבבבל"? .ז

 ,(כז, ו ישעיה)ישראל  ופרח יציץ יעקב ישרש "הבאים קמה:( אמרו חז"ל )שבת

ופירש"י  ".לתורה ופרחים ציצין שעושין שבבבל חכמים תלמידי אלו יוסף רב תני

 לתורה" ופרחים ציצין ויעשו ישרשו לבבל שיבאו יעקב של אותן. "הבאים

* 

 הפטרת שמות לבני ספרד )ירמיהו א(

 היכן נמצא משל כתרומה וכביכורים? .ח

 ָרָעה י ְאָשמו ֹאְכָליו ָכל ְתבוָאֹתה ֵראַשית 'לד ַיְשָרֵאל ֹקֶדש( ב, ג הנביא )ירמיהאמר 

ם ָתֹבא ם ֲאֵליה   :ל'ד ְנאֻּ

 העומר לפני קציר כראשית. תבואתה ראשית :כתרומה. ישראל קדש ופירש"י

ת"י". נמצא א"כ רמז  כן יאשמו, אוכליו כל כן מתחייב והאוכלו באכילה שאסור

 לתרומה.

ר ָהֲאָדָמה ְפִרי ָכל ֵמֵראַשית ְוָלַקְחָת (  כו, ב דברים)ובפרשת ביכורים נאמר   ֲאש 

ר ֵמַאְרְצךָ  ָתִביא יךָ ' ד ֲאש  נ א. ְוַשְמתָ  ָלךְ  ֹנֵתן ֱאֹלה  . "מראשית וכתב בבעל הטורים ַבט 

 היודע קטן ,'לה חרם ירימו ראשית ,תבואתו ראשית' לה ישראל קדש דגנך ראשית

פי' שיש בזה רמז שכלל ישראל נקראו ראשית,  :תורה" מלמדו אביו לדבר

 ובראשית חייהם ילמדום אבותיהם תורה הנקראת ג"כ ראשית.

                                                
 מודד שאדם שבמדה מנין אומר רבי היה ח:( "תניא כמאמר חז"ל )סוטהבסאסאה, במידת סאה כנגד סאה, ופי'  כט

 קב תרקב וחצי תרקב לרבות מנין סאה אלא לי אין תריבנה, בשלחה בסאסאה( כז, ח ישעיה) שנאמר לו מודדין בה

. י "בסאסאה''ופירש ברעש", סואן סאון כל כי( ט, ד ישעיה) לומר תלמוד מנין ועוכלא תומן רובע וחצי רובע קב וחצי

 : תריבנה" לאבדון משלחה כשאתה עצמה סאה אותה בתוך
ד ָלךְ  ָזַכְרִתי' ד ָאַמר והנה זהו שכרם על מה שמפורש בפסוק הקודם ֹכה ל ס  ְכֵתךְ  ְכלוֹלָתִיךְ  ַאֲהַבת ְנעוַרִיךְ  ח   ַאֲחַרי ל 

ץ ַבִםְדָבר ר  ם", ָעשו ֹלא ֵצָדה "ְוַגם (יב, לט וכן פירש"י עה"פ )שמות: ְזרוָעה ֹלא ְבא   שלא, ישראל לש שבחן מגיד ָלה 

 זכרתי .(ב, ב ירמיה) בקבלה שמפורש הוא(, ד"פי מכילתא) והלכו האמינו אלא, צדה בלא למדבר נצא האיך אמרו

' לה ישראל קודש, אחריו מפורש שכר ומה,  זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך

 ':וגו



 

 

 

 קיט 'עמ -אספקלריא 

 

חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 (.2מתוך  1) משל לדברי תורה שמתפרשים בכמה דרכים

 לשון ערל.

 הגדר הקרבה שבין משה ואהרן לאחות סבם.

 אחים דור חמישי ללוי בני א' וא'. 3

 אחים דור חמישי ללוי.  3עוד 

 מה צריך הנושא אשה לבדוק תחילה, ומי האשה ממנה נלמד.

 .(3א 'א' א' )מה אמר ה' בגלל הכרת הטוב של משה 

 מ'בכל ארץ מצרים'.מקומות שהיה שם דם מפורש בפסוק ונדרש 

 קבוצת מים שאינן נובעים או מושכים.

 ע"פ המדרש מה פירוש 'ותעל הצפרדע' ולא צפרדעים.

 .א'א'הודאת החרטומים כי המכה לא היתה על ידי כשפים 

 את מקנך'. העזפירוש 'שלח 

  פירושו מאוחרות.

* 

 אותיות ב' א'

  .א', ולשון המילה ב'פירוש אביב 

* 
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 אות ב'

 .ב'הב' ב' רית נאמר 'ואזכר את בריתי' על איזו ב

 צבאותם'. 'עלפירוש 

 באלו מקומות נכנסו הצפרדעים ראשון ואיפה לאחר מכן.

 אפילו ששכינתו בשמים גזרתו מקיימת בתחתונים. -אני ה' 

 אל לבך'. כל מגפתילאיזו מכה התכוון באומרו 'אני שולח 

  נפלו משמים ולא הגיעו לארץ.

* 

 אות ב'

 משליח בך ובעמך את הערב'. לשון 'הנני

 מקום במצרים שלא היתה שם ערוב או ברד.

 אינם רגילים לרדת במצרים.

 ה.לָ ה בֵש תָ ְש פַ 

  אלו הפריעו למשה להתפלל בתוך העיר ולכן יצא.

* 

 אות ב'

 ד' מתו במכת ד', ואילו במכת ד' לא מת מבני ישראל ד'.

  מהיות קלת'. 'ורבפירוש 

* 

 אות ב'

 ואהרן בשליחותם וצדקותם מתחלתם ועד סופם.* מלמד שמשה 

 מתי יתפלל משה על כריתת הצפרדעים אם פרעה יאמר שיכרתו מחר.

 מה הנפק"מ במה שסרו הערוב ולא מתו כמו הצפרדעים.
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 הוה בלשון נקבה. 

* 

 אות ב'

  )במילה א'( אל ה'. הרבו בתפילה

* 

 'אותיות ה' ו

 .ו', חומר = ה'אחד מעשרה ק"ו שבתורה קל=

 . ה' ה' ה' ו' ו' ה'הודאת / ווידוי פרעה: חטאתי 

* 

 אות ב'

 ...ו'.. ו'.ההבטחות הקדומה של גאולת ויציאת מצרים 

  למה משתנה אות היו"ד במילה שיסודה אות יו"ד בלשון מתפעל.

* 

 אות ב'

 פעולה הנעשית בכח רק ביד אחת.

* 

 אות ב'

 החזיק המועט את המרובה בנס.

 משמעות המילה שחין.

  יכלו לעמוד בפני משה. לא

* 

 אות ב'

 עדיין לא. –פירוש המילה 
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* 

 אות ב'

 (.2מי היה פוטיאל )

  מי הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים.

* 

 אות ב'

 'ויצום אל פרעה' מה נצטוו לתת אל לפרעה )מדרש(.

 רמז שפרעה ישלח את העם במכת בכורות.

  בעמי'. מסתוללפירוש 'עודך 

* 

 אות ב'

 , מהו הדרך שעושים כשפים.'בלהטיהם'פירוש 

* 

 אותיות מ' ל'

  אופי הדיבור של הקב"ה עם משה בתחילת הפרשה, ועל מה.מל(  

* 

 אות ב'

 אות להודיע כי יש צרוך )כח ויכולת( במי ששלח את משה ואהרן. 

 .מ'ה מ'מה קדם לדם שעליו נאמר 'גם לזאת' 

 יעלו הצפרדעים'. 'ובכה ובעמךמשמעות 

 עם הברד. ירד ביחד 

* 
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 אות ב'

 .מקום בכלמשמעות 'אני ה' 

 ניכרת בה שינוי באדם המיצר.

 מכריז, משמיע, מתורגמן.

 'הנה יוצא המימה' איזה מים ולמה יצא פרעה למים.

 יראתם ממש של מצרים.

 .נ'בתוך נ' התפעלות שציינו חז"ל על אש מתלקחת בתוך הברד 

 שבור/ שבורה. –פירוש המילה 

  ארצה. הגיעפירושו לא 

* 

 אותיות נ' ס'

  )מדרש(. ה' 'על בני ישראל' המה ציוו

* 

 אות ס'

 אתה'. מאןפירוש 'ואם 

* 

 אות ע'

 * להתאמץ בתפילה.

  פשוטו 'לצד' דלא כמשמעה הפשוטה, ובמדרש כמשמעה ממש.

* 

 אותיות ע' פ'

  פ' פ'.אלו צמחים רכים נכו בברד, ומדרשו של 'כי אפילות הנה' 

* 
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 אות פ'

 (.2מתוך  1על דברי תורה שמתפרשת בכמה דרכים ) משל

  לשון הפרשה או הבדלה.

* 

 אות צ'

 לשון תפילה שמשה התפלל על כריתת הצפרדע. 

* 

 אות ק'

 אב ובן שנאמרו שנותיהם שנלמד לחשבון של ת' שנות הגלות.

  נלווה לירידת הברד.

* 

 אותיות ש' ר' ק'

  ק'.ר' ולמה עשוהו  ש'.מה עשו האש והמים בברד 

* 

 אות ב'

 מה חיפשו המצריים למי היאור במכת דם.

  עלי' ראה אות ע'. 'העתירולשון 

* 

 אותיות ר' ש'

  חלוקת החודש של המכות שהיה מכה או משה מעיד ומתרה בפרעה.

* 

 אות ש'

 משותף ל:'לכן', 'נשאתי את ידי'.



 

 

 

 קכה 'עמ -אספקלריא 

 

 מה התחיל רק לאחר מות לוי.

 ואהרן.למה כתוב גם הוא אהרן ומשה גם הוא משה 

 מהו 'בלטיהם' שלא כ'להטיהם'.

 עלי'. 'התפארלשון המילה 

 מכה שבעשייתה נעשו ניסים רבים בידו של משה. 

* 

 'שאות 

 שיעור שאין השד שולט עליה.

 רק שם מתו הבהמות בדבר.

 איך הדגים משה מה שאמר 'כעת מחר'.

  _ הוא ההיפך מירא את דבר ה'.שלא 

* 

 אות ת'

 אל משה מקצר רוח'. אלו דברים ש'לא שמעו

 נחש )ביבשה ולא בים(.

 גזרתיו של ה' מתקיים אפילו שם.

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

* 

 תשובות:

לקנה, אסיר, אלישבע. אהרן ואיתמר בני אלעזר, אביהוא, . אמאא טום.אש. א

חת. אגם. אמבטאות. אבנים, אפעמים(.  3הרן )אל אמר אלישבע. אחיה, אביאסף. א

 פילות.אסוף. אלקים. אצבע א

וצ"ע מה שהביא 'באבי הנחל' ובשה"ש פירש"י  יהָ בֶ ַא יכרה ועומדת בקשיה ,ב

 לשון לחלוחית שהוא היפך הפירוש דכאן.

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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כורות = בקרב הארץ. בית עבדיו. בית פרעה, בצבאותם. בתרים. ב' = בין הברית ב

רד )רע"ב ומזרחי בשם ר"ת כי בכורות בשורוק ע"ש מה שהברד הכה רק את ב

התבואה הבכירה ויש עוד גירסא מכת בצורת על כי הברד הכה את התבואה. 

הגור אריה חולק כי הרי רק במכה שמתו בכורי מצרים יצאו לגאולה ולכן ודאי 

כי אפילו  בכורות בחולם כפשוטו. ומבאר מה ענין ברד לבכורות להסביר לפרעה

שבברד נאמר כמוהו לא נהיתה עדיין שיש לי עוד מכה יותר מזה לתת. ולכך נאמר 

כאן כי חלוקת דצ"ך עד"ש באח"ב להודיע ידיעת ה' = דצ"ך,  השגחת ה' בקרב 

הארץ = עד"ש, ויכולת ה' וכל ענין באח"ב אחד הוא בזה ולכן בתחילת סדר 

כת בכורות ולא לפני וכמו שנא' באח"ב מודיע כי פעם הזאת אני גומר והיינו מ

בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך... בדבר 

ותכחד מן הארץ. ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כוחי ולמען ספר 

 רד.בשמי בכל הארץ(. 

 ילולים.ג בעול.גשמים. גשן. ג ירוי.ג

 י.ד ר.בָ ר דָ בֶ דֶ ם, במכת דגים במכת ד

וא משה ואהרן )צ"ע מאי קמ"ל, תחילתם או סופם ולכאורה סופם מפורש ה

ה. ויָ העורות. הנאת היום. הבתורה אא"כ סופם יש הו"א משום מי מריבה(. 

 עתירו.ה

 רשעים.העמי ואני וצדיק ה' הפעם האיך ישמעני פרעה. ון בנ"י לא שמעו ה

 '.ו אחרי כן יצאו וכו'. האותוגם הגוי אשר יעבדו, ו

 ריקה.ז

 רטומים.חמימות. חופנו של משה. ח

 רם.ט

 רא את דבר ה'.יוסף. יתרו, י

 ובש.כה )לא שמעת עד כה(. כבוד. כ

 חש.לחשיהם, ל

 מה הרעות.ל שפט,מ

 טר.מעיהם. מטה. מופת המופת. מ

ילוס)רע"ב ואילו הטלה לא היה נקביו. נילוס, נביא. נשימתו. נאמן לשלם. נ

יראתם ממש אלא דמות יראתם מזל הטלה. רא"ם בגלל שהוא גם מקור מימיהם 

 תך.נכתה. נכה/ נס. נס בתוך נלכך לקה יראתם זה לפני הבהמות(. 

 בלנות.סחת ונ
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 רבן.ס

תירה )ויעתר(  בלשון פעל, עי' רע"ב שהתאמץ רק בערוב וארבה שלא יהנו ע

 ל השמים.ע מעורותיהם והמלוחים.

לאות )רא"ם, הכרח לפירוש זה פלאי פליאה )והפליתי(. פטיש יפוצץ סלע. פ

שהרי כתוב ואת כל עקב הארץ הכה הברד, וקשה שהרי כתוב שהכה את כל ותי' 

רמות. פשטה ושעורה נשברו לגמרי כי היו כבר קשים, כל  3בגור אריה כי היה 

 נכו כי אפילות הנה(.עשב נשבר חלקית ופלאי פלאות שהחטה והכסמת לא 

 עקה.צ

 ולות.קהת. ק

 העתירו.- יבוי לשון הפעילרפואה. ר

 ונם.קצון רלום, ש

 בח.שלשה חלקים. שבע: ר/  בעיםרלשת ש

    חין.שדים. שקולין. שעבוד. שבועה. ש

 ם.שריטה בכותל. שרט שדה. שעורה. ש

 חתונים.תנין. תנחומים. ת

 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

 ביום ט"ז אדר תשע"ז 
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 סיפור

 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 רבי ברוך בער ליבוביץ' –שירת התורה 

נור של תבערת הנפש המלהטת ב'אש תמיד', -גיצים וזיקוקין דאשא מנהר די

המשולש: אורייתא קוב"ה וישראל. הבוערת כאור היקוד באהבת אין קץ לחוט 

הוד קורנים, מלאים זיו ומפיקים נוגה, ממסכת חייו מליאת האור הקסם -מחזות

והמתיקות, של מרנא הגאון הצדיק רבי ברוך דוב בער ליבוביץ זצ"ל, בעל הברכת 

 שמואל

 היכל האהבה –מבוא 

 א.

שבו את בין היושבים ראשונה בכותל המזרח התורתי, המאכלס בשורות הכבוד 

גדולי ראשי הישיבות, מעתיקי השמועה ומנחילי מורשת תורת בריסק בטהרתה, 

היה ללא ספק מרן הגאון הצדיק רבי ברוך בער ליבוביץ בעל ה'ברכת שמואל' ראש 

ישיבת קמניץ, איש היקוד והכיסופין, שכל ימיו אשר חיה משורר היה שירה לכבוד 

קרים, בעצם הווייתו ובכוח האהבה התורה ולומדיה הזכים וברים ומכל פנינים י

הבלתי נדלה שבנפשו הפיוטית ונשמתו הכוספת, העולים על גדותיהם ב'ערפילי 

טוהר'. כשליבו המוצף עד גדות בנימי אהבה חום ורגש בעוצמות בל יתוארו כמו 

אזוק היה בכבלי אהבה לכל אשר בשם יהודי יקרא, ובייחוד אם הלה הוא בן 

וכפלה האהבה שבעתיים עד לבלי יכולת שאת, תורה, או אז הועצמה וה

נורא של גחלי אהבה חסרת -כשנשמתו היוקדת ב'אש תמיד' כמו התיזה זיקוקין די

גבולות המתפרצת לה באין מעצורים, עד שלעיתים קרובות גבלה זו ב'נשיקין 

דרחימותא' לבני התורה אהובי ליבו. קטן היה הלב הגדול מלהכיל את עצמו, 

 שתקפו לאדם מידת האהבה אין אתו יודע עד מה'.בבחינת 'בשעה 

 'סבא קדישא'אם בעולם התארים רמי המעלה לאישי הסגולה נתייחד התואר 

לאיש קדוש ונורא אשר גדול מרבן שמו, הרי שרבינו היה אפוא מלבד גודל 
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הוי אומר, שמש מרפא וצדקה בכנפיה,  – 'סבא דרחימותא'קדושתו וטהרתו גם 

וסנה בוער ואיננו אוכל, המשלח לו אלומות אור לטפניות לכל עבר, מתוך דאגה 

והקדשת תשומת לב לבל ייכוו ויצרבו הנמושות מלחישת הגחלת הבוערת כאור 

 היקוד בסערת נפש ורוח תמידיים.

ותו הקמאית גדול עד למאוד היה כוחו וגבורתו של זה האיש, שמלבד עצם גדל

מה'אחרונים' הזכאים לתואר 'אחרונים',  –המופלאה כגאון אדיר וצדיק נשגב 

והיותו חוליה זוהרת בשרשרת מסירת התורה המסורה לנו מסיני מדור לדור, כפי 

הפירוש המקורי אשר ניתן לה בבית המדרש הבריסקאי, אשר הטביע חותם 

ל זהב פרשנותו לדברי רבו, שרישומו ניכר על עולם התורה לדורותיו, המתענג ע

כשבשיעוריו המעמיקים בעלי ההגדרות הדקיקות, ותורתו העמוקה מיני עומק 

אשר הנחיל לנו מורשה בספרו 'ברכת שמואל', העמיק מעניתו עד לעמקי פי 

תהומות הסוגיה, אף נתבצר לו מקום של כבוד ופינה חמימה בליבותיהם של בני 

מי שהיה אביהם הרחימאי במלוא מובן התורה שבימיו די בכל אתר ואתר, כ

'ארון הקודש  –המילה של כל בני התורה בכל מקומות כפיפותם על גבי הסטנדר 

של תורה שבעל פה' כהגדרתו הנלבבת, השמח בשמחתם, והכואב את כאבם, 

 החפץ באושרם הנצחי, והמצטער בכל חום ליבו בעצבותם.

חת השבט של ידיו האמונות כל תלמידיו כמעט ללא יוצא מן הכלל אשר עברו ת

הדובשניות והמלטפות נשבו בקסמה הממגנט של קרינת אהבתו, והיו כבולים 

בעבותות אהבה אחר האישיות הכובשת ושובת הלבבות, בעלת העיניים היוקדות 

כגחלילי מדורת בית המוקד, וקלסתר פנים הבוהק מזיו השכינה, שעטפה את ליבם 

שהמה חשו עצמם כלפי רבינו כבן יחיד להורים הצעיר בגלי חום ואהבת אין קץ, כ

דואגים ומסורים לאחר עשרות שנות ציפייה ותוחלת ממושכה, היו כרוכים אחריו 

בקשר אמיץ בל ינתק, וגם אלו שברבות הימים ל"ע שנו ופירשו, אף הם הגו אפוא 

למורם ורבם משכבר הימים הטובים בישיבה חיבה יתירה, כשאחד מאותם אלו 

אשר אהבתו של רבינו אליו לקחה את נפשו שבי, אשר הושיט רבינו האחרונים 

לעברו את זרוע הימין המקרבת ועטפו דרכה בחיבוקי אהבה עזים עד כי נמס ליבו 
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בפניה, חיבר ספר שלם על דמותו הקדושה, בו הוא מציגו כמבחר המין האנושי, 

ופן טבעי היה וכמי שעליו יאמר כזה ראה וקדש ממנו יראו וכן יעשו, למרות שבא

'איש העולם הגדול' לפי דעתו, ללעוג לאדם בעל  –על איש 'משכיל ונאור זה' 

 עוצמות רגשיות כרבינו.

וראה זה פלא, כשחרף העוצמות הבלתי נתפסות של רגשי אהבתו לתורה ולבניה 

שהיו לעילא ולעילא מכל קנה מידה מקובל, כחולה  אהבה אמיתי לכל מה שכולל 

י פעמים רבות חרג רבינו לגמרי מגדרי עולם בבחינת: 'מלך פורץ המונח 'תורה', אז

גדר', מעין מה שנאמר על רבי יהודה בן בתירה 'באהבתה תשגה תמיד', ש"הוא 

יושב בטבריה וסדינו העליון מוטל בציפורי", ומכל מקום, דמותו של רבינו הותירה 

קטן, ועוררה בו רושם עז ובל ימחה על כל מי שבא עמו במגע כלשהוא מגדול ועד 

רגשי כבוד ויקר של 'אהבת הרוממות' ויראה שבדרך ארץ, והדברים אמורים גם 

באנשים מתונים ומיושבים שאין דרכם בכגון דא, כשלמתבונן בדבר זהו פלא 

 והפלא מאין כמותו!!!

אין זאת, אלא שקוימו ברבינו דברי רבו הנצי"ב ב'העמק דבר', שם הוא מפרש את 

בתה תשגה תמיד" לשון שיגיון, כשבניגוד למצב הקיים בו אדם דברי הפסוק: "באה

המתנהג באופן שונה מהמקובל זוכה לקיתונות של בוז מצד הסביבה והופך ללעג 

וקלס, הרי שהת"ח האמתי 'שנפשו קשורה בנפשה של תורה' ונפשו מפרכסת 

בפרכוסי אהבה אליה, ועקב כך אין ביכולתו לעצור בעצמו ולכלוא את רגשותיו 

במסגרת כאחד האדם, הרי שלא זו בלבד שגופו נעשה מכובד על הבריות והמה 

מוקירים ומכבדים אותו בהתעלמות מוחלטת מהנהגתו החיצונית השונה משאר 

בני האדם, אלא שהתפרצות הר הגעש של רגשות הקודש אף מוסיפה לבעליה 

 חן קסומה.-לווית

 ב.

ם בו הגיע כח האהבה העז כענף מרכזי ממסכת גדלותו מרובת הפרקים, אשר ג

שבנפשו לשיאים בלתי נודעים, יש למצוא במידת התקשרותו הפלאית למורו ורבו 

גאון הדורות רבי חיים מבריסק. האהבה שהגה התלמיד הגדול לרבו המובהק 
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הייתה אהבה לוהטת ככבשן ועזה כמוות, בבחינת 'נפשי חולת אהבתך' של תלמיד 

, ונהרות של תלמידים השוכנים למרגלותיו לרב, ומים רבים לא יוכלו לכבותה

וצמאים למוצא פיו לא ישטפוה, שכמדומה לעין המתבונן כי אין לה אח ורע 

 בדורות האחרונים.

ביטולו והכנעתו של רבינו כלפי ר' חיים היו אפוא לחידה סתומה בעבור גדולים 

ה ראה וטובים, שלא ידעו לעמוד על טיבה של הכנעה זו ולבוא בסודה, ולהבין מ

רבי ברוך בער על ככה, לחרוג ממידת בני ליטא הקרתנים ולנהוג ברבו מעשי חסיד 

מושבע, כשהגיעו הדברים עד כדי כך שיש שכינוהו ולא לגמרי שלא בצדק 'החסיד 

 הליטאי'?

בכדי לנסות אפוא לשפוך אור על הנהגה נדירה זו אשר לא נראה כדוגמתה 

ה, יש בנותן עניין וטעם להביא בזאת את במחוזות ליטא ולנסות להבין מאין מקור

 –דבריו המחכימים של חתנו הגאון ר' ראובן גרוזדנסקי בעל ה'שיעורי ר' ראובן' 

ממקימי עולה של תורה ביהדות אמריקה לאחר השואה ומגדולי רחבי האופק 

בהקדמתו המאלפת והעשירה בלקחיה  –והוגי הדעות המעמיקים שמקרב מנהיגיה 

, בה הוא משרטט ביד אמן קווים קלושים וזעירים לדמותו של לספר ברכת שמואל

 חותנו הדגול.

ר' ראובן כותב שם בין השאר, כי חותנו הקדוש חש את עצמו כל ימיו בעמדו 

נוכח תורתנו הקדושה, כדרדק היושב למול מלמד דרדקי בפה פעור ועיניים 

מילה היוצאת נוצצות, השם אוזנו כאפרכסת ומטה אוזן קשבת לבל יאבד ח"ו אף 

מפי רבו הנערץ, שכן עקב המצב התמידי בו הוא נאלץ לפתח תלות מתמדת 

במבוגרים הימנו אזי הרגשת אפסיותו מוטבעת בדמו, ובמעמקי ליבו מקננת לה 

התחושה הברורה, כי אין לו על מי להישען אלא על המלמד הנערץ הנתפס בליבו 

 כל.-הצעיר כמבוגר יודע

בינו, אף לאחר ש'הקהיל קהילות ברבים' ושימש כראש כך גם הייתה מידתו של ר

ישיבה למאות תלמידים מעריצים, אשר ראו בו את פסגת הגאונות ומודל לחיקוי, 

אזי כאדם גדול אמיתי שנשמתו האירה לו את נתיב חייו, גישתו לתורה הייתה 
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מתוך אימה יראה רתת וזיע יהודים שורשיים, כ'סגי נהור' מלידה שלא ראה 

ת מימיו המנסה ללא הצלחה יתירה למצוא את מחוז חפצו, שאין בידו שני מאורו

ברירות והריהו מוכרח אפוא לרכוש נאמנות מוחלטת למורה דרך אמין ואחראי, 

שיורהו את הדרך אשר ילך בה ויוליכו בדרך מישור במבוך הפרשת דרכים בה הוא 

 אינו מוצא ידיו ורגליו.

מי כאוויר לנשימה ב'רבי בר סמכא' החף בעקבות כך התפתח אצלו הצורך הקיו

משמץ של נגיעה, אשר יוכל לתת בו את אימונו המוחלט, שהוא יהיה זה אפוא 

שיסביר 'לברוך בער'ל הגוזל הרך והענוג המתהלך לו במבוכה בעולמו של הקב"ה', 

מהי כוונת התורה בסוגיות בהם הוא ייגע בכל כוחותיו, וככלל, מה רצוי זה שיהיה 

אמיתי במלוא מובן המילה אשר יישאהו בעברתו ויוליכו מעדנות תחת  הוא רבי

צל כנפיו במבוך משעולי החיים, וכלשונו הזהב של רבינו: 'כמה מאושר האדם 

שיש לו רבי גאון אמתי אשר יצור זיקה בינו למסורת התורה וינחיל לו דרך סדורה 

ומלל שבאדם הוא וברורה בלימוד התורה ובדרכי החיים באספקלריא תורנית, והא

מי שאין לו רבי אשר עליו לגשש את דרכו בלימוד התורה כעיוור באפילה', וכשאך 

מצא רבינו בר' חיים את האיש המתאים לשמש לו כרב ור' חיים מצידו 'כמים 

הפנים לפנים' הואיל להשליך עליו את אדרתו, אזי נמשך הוא אחריו כבכבלי קסם 

על חיק אביו האוהב, אשר אין לו כל ספק  והיה כרוך אחריו כבן הכמה ומתרפק

בדבר, שאביו אוהבו כנפשו וחפץ אך ורק באושרו וטובתו, בהתפשטות כל מיני 

 העקמומיות של העצמיות הפרטית.

חן פלאית זו הייתה אחת מתכונות היסוד הבולטות שבקווי אופיו -מאחר שענוות

תלמיד צעיר  של רבינו, מצאה את ביטויה גם כאשר ישב ולמד בחברותא עם

בראשית דרכו החרד כולו למוצא פיו ושקטנו עבה ממותניו, שמאחר שחש את 

עצמו כאין ואפס המוחלט באמת ובתמים, אזי מצא לנכון להאזין אפוא לדברי 

התלמיד בכובד ראש והערכה לסברותיו הילדותיות, לא כמידות טובות של רב ענק 

'מגובהי מגדל השן של פסגת  שבענקים ה'מואיל בטובו' 'להאציל' על תלמידיו

מרומיו', אלא כשווה אל שווים כפשוטו, כשרבינו אף פיתח ציפייה אמתית וכנה, 
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אפשר יהיה זה התלמיד אשר יעמידו על האמת ויאיר את עיניו בסוגיות בהם הוא 

 'ברוך בער'ל הקטן' מתקשה.

 בניגוד לאותם חסידי קמאי אשר מחמת גודל היראה שרחשו לתורה כאל דברי

אלוקים חיים הם פחדו כפשוטו להקשות על התורה שאלות, לא כ'חסידיש'ע 

הכרה של אנשים בעלי -עניינים' בעלמא אלא כאינסטינקט טבעי הטבוע בתת

הכרה רחבה בגדלות הבורא ושפלות עצמם, שברור להם אפוא כ'ביעתא 

בכותחא', שמי הם ומה הם כי יהינו להקשות על הקב"ה שאלות, כפי שמוסרים 

בית בריסק מפי השמועה הסבר נאות, מדוע בחידושי הגרי"ז על התורה ב

החידושים אינם מנוסחים בדרך שאלה ותשובה, אלא שמיד לאחר ציטוט הפסוק 

מיד מגיע הביאור, שזאת עקב הילוך החשיבה הבריסקאי האופייני לגרי"ז, שעל 

דווקא התורה בעצמה לא מקשים קושיות, והרי שאצל רבינו איפכא מסתברא, ש

עקב הביטול העצום שרחש כלפי התורה, הוא ניגש אליה בהכנעה וניסה להבינה, 

כילד סקרן העומד משתהה ליד אדם מבוגר ומנסה להבין את פשר מעשיו, וכאשר 

ניסיון ההבנה עלה בתוהו עקב קושיא חזקה כציני הר הברזל אשר הבליחה במוחו 

לרשותו את כל אוצר כישרונותיו העילויי, הוא הניע את גלגלי מוחו בעוז וגייס 

האדירים בנסותו למצוא בכל דרך אפשרית תירוץ לקושיה, לא כתירוץ לקושיה 

אלא שהיה זה רצון עז להבין את התורה הקדושה חמדת ליבו  ,, הס מלהזכיר!שלו

 באופן נאה ומתקבל על הדעת אשר יוכל להתיישב גם על שכלו הפעוט.

התורה היה מרגלה בפומיה, שהאדם צריך  עקב ביטולו המוחלט לתורה ולנותן

להתאים את שכלו לתורה ולא ח"ו לנסות להתאים את  תורת ה' לשכלו, שלפי 

השקפתו, שיא השלמות האפשרית בהבנת התורה הוא, ששכלו של האדם כל כך 

מורגל להיות תואם לשכל התורה עד שהוא מתעצב בדפוס תורני, כשכל הלך 

גושפנקא תורתית ונעשים לתורדיגע'ס, עד שהשכל רוחו ודרך חשיבתו מוטבעים ב

מעצמו איננו מסוגל לחשוב דבר שאינו תואם במאת האחוזים את דעת התורה 

 הצרופה.
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כיום כשאנו חיים בדור בו האווירה הכללית המנשבת בחלל בתי המדרשות היא: 

ש'כולנו חכמים וכולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, וכולנו תלמידים 

מים את רבותיהם', הרי שהכנעתו של רבינו היא לנו לחידה ופלא, אך רבינו המחכי

עצמו שהיה בעל השגות גבוהות ביותר בהבנת התורה, ידע גם ידע את אמיתות 

המימרה, ש'תורת ה' תמימה' שאף לאחר כל מה שגילו חכמי הדורות בתורה 

שהאדם  עדיין היא נותרה תמימה כמי שלא נגעה בה יד אדם מעולם, וממילא

גדול ככל שיהיה הרי שאין לגדלותו כל משמעות ביחס לממדיה האינסופיים של 

התורה, וכדברי החפץ חיים המפרש כמין חומר את הפסוק: "ארוכה מארץ מידה 

מידה בה מודדים את התורה היא ארוכה מארץ -ורחבה מיני ים", שאף האמת

חש עצמו בכל  ורחבה מיני ים, וממילא כשהאדם תופס את האמת שבדברים,

אימת בה הוא ניגש אל הגמרא, כאדם העומד לים חוף הים ורואה את איתני 

הטבע בפעולתם אשר כולו נרגש ונפעם כהלום רעם, כשאו אז אפסיותו המוחלטת 

מזדקרת לנגד עיניו במלוא הקף משמעותה, והכבוד העצמי הטבעי ותחושת הישות 

 נידפים באחת כאבק פורח וכחלום יעוף.

שמר את ההוד קדומים מעולף הספירים ועטוי הכתם אופיר שבמסכת חייו בכדי ל

של אותו איש פלא, אשר ידע למזג בדרך פלאית הידועה אך לו ולתמים דעים בין 

כישורים גאוניים פלאיים בירידה לעומק כוונת התורה לבין נפש פיוטית רכה 

מגישים  עתירת השראה וקסם, נוצקה אפוא המסגרת התיאורית דנן אשר אנו

בזאת בדחילו לפני הקורא הנלבב, המגשרת ב'דרך קולמוסית' חיה בין פערי 

הדורות, בה נעשה ניסיון לעקוב אחר מסלול חייו המקורי של רבינו, ולהיכנס 

לביקור בזק לעולמו הפנימי וחדר משכיתו של אותו אדם הגדול בענקים, המשפיע 

ם זאת הענוותן כהלל, אשר הגדול לאלפי תלמידיו שבדורו ובהמשך הדורות וע

לאורך כל שנות חייו גם בהיותו שרוי בכבודו של עולם לא חדל מעולם לראות את 

 עצמו כ'תלמיד' המתלמד א' ב' בבית רבו.

נתקיימה ברבינו אפוא לפי רום ערכו המימרה החסידית על חזקיהו המלך, שראוי 

וף לא זכה היה להיות המשיח של דורו אך מאחר שלא אמר שירה נענש ולבס
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'לומר הדור שיעשה למשיחו, שחזקיהו לא אמר שירה, כי הוא לא היה זקוק  

שהיא התפרצות חד פעמית של רגשות הלב הגואים, באשר חייו בעצמם  שירה'

בעלי רצף בלתי פוסק של תווי ניגון, געגועים,  –'חיים של שירה' היו אפוא  

שכולה אומרת רון שיר , אשר דמו למנגינת פלאים שלא מעלמא הדין ודבקות

ושבח לבורא כל עולמים, וכך גם כן על זה הדרך, כל מהותו של רבינו כמו אמרה 

שירה ורוממות הנפש, שמבין אוצר לחניו הקסומים מרטיטי הלבב והנפש, כמו 'אני 

ישנה וליבי ער', 'תורת ה' תמימה', ו'ואתה בנים שירו למלך', ועוד, הלחן המפעים 

ו הוא ניהו הלחן המופלא בעל התווים השמימיים שאין עלי ביותר שיצא מתחת יד

עפר משלו, אותו הלחין במשך עשרות שנות שירת חייו המהוללה, לחן עוצר 

 'ר' ברוך בער...'נשימה ומדהים ביפיפיותו ששמו: 

* 

 אחר סיום:

 הלילה הגורלי

ם על אם הדרך בואכה וואזולינה ישובים להם בתוככי כרכרה נוחה אב ובן סוערי

ורוגשים, אשר נפשותיהם קשורות ואדוקות זו בזו בנימין דקיקים של אהבה 

הדדית, עד כי המה כמעט חבוקי זרוע, הנה בעוד שעות ספורות יזכה הבן יקיר 

היה בן יחיד'ל מפונק ורגיש על  10, שעד גיל 16-המתמיד וברוך הכישרונות בן ה

קבל בה כתלמיד מין כל המשתמע מכך, לבוא לישיבת וואלוזין המפוארת להת

המניין, ובכך להגשים את התקוות הגבוהות אשר ניתלו בו על ידי הוריו וכל 

סובביו, אשר הופעמו עד עמקי נשמתם מהעוצמות הבלתי שכיחות הגלומות 

 באישיותו של הנער היניק והחכים.

היה בכך אף ממד של שבח והודיה להקב"ה על שהציל את מאור עיניו של הבן, 

אשר חרף אי שמיעתו לקול הרופאים חמורי הסבר שהזהירוהו חמורות שהקריאה 

הממושכת בספרים עלולה לסכן את ראייתו עד לכדי עיוורון מוחלט, הרי שלבסוף 

הפטיר כלפי הבן שמע הבן לקול האב הדגול, שלא שעה כלל לדברי הרופא ואך 

'ברוך בער'ל חזור לחיידר די ביטלנו היום מלימודך', וחזר לחיידר לשקוד על דלתי 
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'סגי נהור' שלא בלשון 'סגי  –התורה יומם ולילה, וצמח לבסוף לכדי כלי מפואר 

נהור', זרע ברך ה' ברוך אלוקים, המעורר את קנאתם של כל אב ואם בישראל, 

 מך אלוקים כזה'.אשר יתברכו בבנם לאמור 'ישי

אותם אב ובן פלאיים הלא המה ר' שמואל דוד ליבוביץ, איש נכבד ונשוא פנים 

מיקירי סלוצק המקורב למרן בעל הבית הלוי, ובנו ברוך בער'ל היקר שבערכין 

ובעל הפוטנציאל הכביר, שכבר בגיל רך שכזה כאשר שאר בני גילו שקועים עד 

של חיפוש עצמי, אזי הייתה מאחוריו למעלה ראש בתהליך מייגע ארוך ונואש 

 דרשה היסטורית מפוארת ובנויה לתלפיות.

הדרשה נמסרה בבית המדרש הגדול שבסלוצק, כשהנער היה לבוש בבגדי השבת 

לכבוד המאורע הגדול בחייו, שנחשב ל'אירוע מכונן' מכל זווית בה נשקיף עליו, 

אשר לאדם שקורץ טבע חריגה שכזו, -שהלא מלבד ממד הכבוד הכרוך בתופעת

מחומר אנושי כשלו אין בו 'כושר שכנוע' ואמצעי הנעה, הרי שבהעדר מניע 

הכבוד הלא מאורע אמתי של 'כבוד התורה' כדוגמת זה, בו כמו נורתה יריית 

הפתיחה לעתיד מזהיר לעולם התורה, הכרוך יחד עם הגחת מטאור חדש בשמיו 

 ק הלבשת בגדי שבת.מחזה הוד משובב לב, הריהו מצדיק אפוא ללא ספ

הדרשה המופלאה אשר הניעה את אמות הסיפין והיכתה גלים, עסקה ב'חלוקא 

דרבנן' בסוגיה של 'שומר שמסר לשומר', ונאמרו בה פלפולים חובקי זרועות עולם, 

 אשר עשו את כל הש"ס ככדור והעניקו פנים חדשות לסוגיות רבות מספור.

בער'י, שכעת היה עודנו -ברוך-צר הר'היו אלו ניצני גאונות בכוח של בית היו

באיבו והצמיח אך פירות בוסר בהתאם לגילו של מוסר הדרשה, אך זאת הודו 

הכול, כי גאון בכוח עומד לפניהם, ולא רק נער ככל הנערים ואולי מעט יותר מכך, 

 המנסה את מזלו באתגרים הגבוהים ממידותיו.

דברים את דמיונם של כמתבקש מדרשות אגדיות שכאלו, המציתות מטבע ה

כותבי תולדותיהם של צדיקים, הרי שאף במקרה דנן נחלקו הדעות אפוא בנוגע 

למניינם של המאזינים הנלהבים, אשר נע בין ה'פערים הקטנים' שבין 'כמה מאות' 

ל'עשרים אלף', ברם בין כך ובין כך הכול מודים, כי היה זה מאורע חריג ביותר אף 
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לא פסו עדיין עילויים מתמידים המנצלים את במושגי אותם ימים, בהם 

בעיר ואם בישראל כמו בסלוצק אשר לא  14-כישרונותיהם מין הארץ, שנער בן ה

חסרו בה למדנים, עומד לעיני כל ישראל ומוסר דרשה אדירה בממדיה, שמאורע 

שכזה הוא פלא והפלא לאו דווקא בכפר נידח, אלא אף בעיר של 'מבינים 

 השגה' ב'גילויים גאוניים' מכל סוג שהוא. בעילויים' ו'בעלי

כאשר סיים ברוך בער'ל שאך שנה חלפה מיום הגיעו למצוות את דרשתו, ירד 

אפוא מין הבמה בצעדים עילויים קופצניים, כשמאות עיניים מבוגרות מעריצות 

מביטות בו בערגה כוספת, אפשר אף הם יזכו לבן מופלא שכזה העתיד במוקדם או 

 ספק להאיר את עיני ישראל בתורתו.במאוחר ללא 

ילד משחזר במוחו את תוכן הדרשה, ומנסה להוסיף קומה -תוך כדי שהנער

נוספת בבניין רב הקומות של הפלפול, העשוי גג על גג והבנוי מ'הטפחות ועד 

הטפחות', והנה לפתע שומע הוא קול בכי ילדותי של ילד אלמוני הממרר בבכי 

 מסיבה בלתי ידועה.

שמע ברוך בער'ל את קול הבכי, תכף נדרכו חושיו הרגישים, אלו שלימים מיד כש

רץ לעבר מקור הבכי בכדי לברר את -הגיעו לשיאים בלתי נודעים, והוא מיד אץ

 סיבתו.

, מעניין מדוע הוא 10-'אוי' קרא בכאב, 'הלא זהו יחיאל מיכל רבינוביץ בן ה

בחיבה וברוך כמעט אבהי,  בוכה', 'יחיאלק'ה' שאל ברוך בער'ל את יחיאל מיכל

'מה לך בוכה', 'איך לא אבכה' השיב הילד בקול בוכים, 'כאשר אני רואה בחור 

שפער הגילאים ביננו אינו כה גדול והוא כבר מוסר דרשות נפלאות שכאלו, ומה 

 יהיה איתי כשאבוא לגילו האם גם אני אוכל למסור דרשות נפלאות שכאלו'.

עודדו ברוך בער'ל בנימה רכה, 'אתה הרי ילד יקר 'אל תדאג יחיאלק'ה' חיזקו ו

מאוד ובעל כישרון גדול, אל דאגה, בעזרת ה' כשתגדל תהיה גם אתה גדול 

 בישראל, והוריך עוד ירוו ממך הרבה נחת'.
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דברי החיזוק של 'הדרשן היניק' אשר הזליף בטוב לב שופע על ה'ילד בעל 

נפש עייפה, ולימים כאשר השאיפות' פעלו אפוא את פעולתם כמים קרים על 

ויגדלו שני הנערים ויהיו לדמויות ידועות ומפורסמות על שם ספריהם, זה כבעל 

ה'ברכת שמואל' וזה כבעל ה'אפיקי ים', הרי ש'כד בדיחא דעתיה דרבי' היה ר' 

ברוך בער משתבח ב'חניכו' זה, ואומר באידיש בקול מתמוגג: 'דער אפיקי ים איז 

 וא יציר כפי....מיינער' האפיקי ים ה

אותו 'דרשן צעיר' ישב כעת בספסל נוח בעגלה, בעיניים מרוטות קמעא מהעדר 

שינה, כשהוא מהורהר כולו ותפוס שרעפים תורניים, תוך כדי שהוא מגניב ב'כל 

שניה עגולה' מבטים מזווית עינו לעבר ה'אוצרות', אלו הם מחברות החידושי 

ות עולם ברבות מסוגיות הש"ס, כשמין תורה בהם נכתבו פלפולים חובקי זרוע

 הסתם מככבים בראשם דברי הדרשה לפני כשנתיים.

מחברות אלו חביבות היו עליו כאישון בת עינו, וכדברי חז"ל ש'עתיד אדם 

למשמש בכיסו כל שעה', ומה הוא רכושו של תלמיד חכם צעיר שכזה אשר אין לו 

ושי תורה, שנכתבו בהרבה בעולמו אלא ד' אמות של פלפולים מלבד תכריך חיד

 עמל ויזע והוקז לתוכם הרבה דם התמצית של דם צעיר ורענן.

תוך כדי ההרהורים הבלתי פוסקים בדברי תורה חדר לתוך סבך מחשבת הפלפול 

קולו הרך והענוג של האב בשיחה נוקבת אמש, כאשר עצרו בפונדק למנוחת לילה 

היותו בעל אמצעים יכול היה ר' תענוג חריג לאלו הגולים למקום תורה, כשעקב  –

 שמואל דוד לאפשר לו ולבנו את העונג.

האב ניצל את חלקו של הלילה לשיחת נפש נוקבת עם הגוזל הרך שלו, בה 

הבהיר לו את מלוא הקף המשמעות של בואו ביום המחר לחבוש את ספסליה של 

ברי, דע אם הישיבות, בהטעימו ברוך אבהי: 'ברוך בער'ל הסכת ושמע היטיב את ד

לך שאתה בא לישיבה בכדי ללמוד תורה, ולכן אתה צריך להיפרד מהיצר הרע 

 ולהשאירו בבית, ולבוא לישיבה רק עם היצר הטוב...'

האב המשקיען והאוהב מצידו אף הוא היה שקוע בהרהורים ענוגים משלו, על 

אודות העתיד המזהיר ללא ספק הצפוי לבנו, אם אך ימצא בידיים טובות של 
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י"ם מסורים, אשר ידעו להעריך את מעלותיו הנדירות מחד גיסא, ומאידך גיסא, רמ

לא יתנו לכישרונותיו הכבירים ויכולותיו הנפלאות להשכיח מהם מיהו העומד 

לפניהם, ויזכרו גם כן את גילו הצעיר, ובכך לא יעמיסו על שכמו הצעירה משא 

 הכבד לה.

נתיים העגלה התקדמה לה בדרכה לא נותר להם עוד זמן רב להרהורים, שכן בי

והספיקה לגמוע מרחקים, כשהנה הנה בקושי יצאו לדרכם וכבר נראים מקרוב 

בתיה העלובים של וואלוזין, העיר הגדולה לאלוקים, המבודדת קמעא משאון 

 העולם הגדול.

בעיר חסרת חן זו, מצא ר' חיים מוולוזין מייסד הישיבה בשעתו כר נרחב לבניית 

במלוא מובן המילה, בו יוכל להגשים את שאיפותיו החובקות  'מקום תורה'

זרועות, לקבץ לבניין אחד בחורים מסולאים מפז, אשר 'האחת שאלתי' נבלע 

בדמם והיה לעצם מעצמיו ובשר מבשרם, שהמה יוכלו לשמש בהתמדתם 

מטבע לשון חדשה שאף היא נטבעה  –אב לשאר בני הישיבות, -המופתית כבניין

 שידעו אפוא, מהי דרכה של תורה ודרכי קניינה. –בבית מדרשו 

על כך גם כן שפך דמעות כמים כמסופר בשעת הנחת אבן הפינה לבנין הישיבה, 

שלא תטושטש במרוצת השנים כוונתו המקורית הקדושה, והישיבה אשר עליה 

הקיז את דם התמצית שנוסדה על פי הוראתו העקיפה של הגאון מווילנא תמלא 

 למות.את תעודתה בש

מיד עם כניסתו לאולם הישיבה ניגש ברוך בער'ל לבחור מזדמן ושאלו 'היכן ראש 

הישיבה?', בתגובה הצביע הבחור בדחילו ורחימו לעבר דמות הדורה, שכולה 

אומרת כבוד והדר, של יהודי מבוגר העומד במיטב שנותיו, אשר זקן צחור וצח 

ת מסודרות בקפידה ועומדות כשלג יורד לו על פי מידותיו, ופאותיו המסולסלו

ניצבות במקום אחד בשלווה מופתית כחיילים ממושמעים לצידי ראשו, הלה 

הסתובב בין שורות הלומדים והקרין מעוצמת נוכחותו על פני תלמידיו האהובים 

עליו כנפשו, לזה שלא הוציא את עיניו מהגמרא טפח על שכמו בחיבה אבהית 

יו, ולזה שמדרכו להיכנס למבואות שאינם המלווה בהחלקת לטיפה קלילה על לח
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מפולשים חסרי תכלה ותכלית, ו'לאבד עצמו לדעת' בתוככי 'גני מבוכה' תורניים 

חסרי מוצא, השיב בניחותא כדרכו תירוץ פשטני בהיר וישר בתכלית על שאלה 

עקמנית סבוכה, תוך כדי שעיני ברוך בער'ל בעל הנפש הפיוטית עתירת -פלפלנית

ובעות מראות את המחזה הנאדר בקודש הלזה, נענה הבחור ואמר הרגש אינם ש

 לו לברוך בער'ל: 'הנה הוא הראש ישיבה!'.

כשניגש ברוך בער'ל בצעדים קופצניים ל'ראש הישיבה', הלא הוא מרן הנצי"ב, 

חיננית: "אני בחור שרוצה להיכנס לישיבה, הרב של -אמר לו בנימה ביישנית

 ויכול כבר ללמוד בישיבה". ן-ד-מ-לסלוצק אמר עלי שאני 

כששמע הנצי"ב את הדברים התמימים והכנים הללו שאין בהם שמץ של יוהרה, 

תיכף ומיד עלתה ארשת של קורת רוח על שפתותיו, ותוך כדי שהוא מבליע חיוך 

מתחת לשפמו ההדור נענה ואמר לנער בארשת פנים מבודחת: 'תיכף נבחון אותך, 

 '...כפי שאמרו עליך ואז נראה, האם אתה אכן למדן

לאחר אי אלו חילופי דברים תורניים בינו לנצי"ב, שלחו הלה לעבר נכדו ר' חיים 

מבריסק ה'מבין' הגדול בעילויים בהא הידיעה, אשר שימש באותם ימים כמגיד 

שיעור בישיבה, עליו ועל שיקול דעתו בנוגע לטיבם של בחורים ורמתם התורנית 

שיתהה על קנקנו ויביע את חוות דעתו על הבחור סמך בעיניים עצומות, בכדי 

 הכישרוני החדש שנקלע לפתחו.

כאשר נפגשו לראשונה הרב הגדול יחד עם התלמיד המופלא אזי נפל דבר בעולם 

התורה, היה זה תחילתו של קשר תורני שראשיתו מצער צער ועגמת נפש, 

הא הידיעה ואחריתו ישגה מאוד, בהיות בעל ה'ברכת שמואל' הדולה ומשקה ב

 מתורת רבו לאחרים ומפרש משנתו.

בתחילה הרצה ברוך בער'ל באוזני רבי חיים הגדול את מבחר פלפוליו אותם הגה 

בדם ליבו אשר הוקז על מזבח אהבת התורה, רבי חיים המתנגד המר לשיטת 

הפלפול האזין בדומיה ולא הגיב מאומה לא לחיוב ולא לשלילה, ברם, כאשר 

ר כלאחר יד חידוש של הבית הלוי אביו של רבי חיים, שסעו הפריך הצורב הצעי
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'בחור'ל, על דברים של אבא יש מה: -רבי חיים באמצע הרצאתו והעיר בקפידת

 .לעמול ולעמול...'

למרות הביקורת החריפה אשר הגה רבי חיים בליבו לדרך הלימוד של ברוך 

נה שזו אך שאלה בער'ל קבלו ללא היסוס לישיבה, במבטו מרחיק הראות ידע נאמ

של זמן עד שהנער הרך בעל 'הכלים' הגדולים שהובא לטיפולו שהינו 'מקבל' גדול 

 מעצם טבעו יבין את האבסורד שבצורת לימודו ויעצב את עצמו מחדש לאור

הדרכתו האמונה של רבו החדש, הוא שמר באבהיות אחר צעדיו ועקב בערנות 

 ללא הפוגה אחר התפתחותו.

לתלמידיו לימים בחרוזים, הרי שבתקופה האחרונה שלו בוולוזין הוא כפי שסיפר 

סבל מרות מקשיי התאקלמות קשים ומרים כלענה, הפרידה מהבית וממבטו 

המלטף של האב הרך והמפנק והחום האימהי השפיעה על ברוך בער'ל באופן 

בלתי ניתן לתיאור, הוסיפה על הקושי הטבעי העובדה שמוחו המפולפל טרם זכה 

לקלוט ולהפנים את דרך לימודו החדשה של רבי חיים, התלמיד הגדול שמידי 

דברו והוגו בשמו וזכרו של רבו הנערץ המו מעיו לו והשתפכה עליו נפשו בראשית 

דרכו פשוט ישב בשיעוריו של רבו האזין ברוב קשב ולא הבין מילה מהחידושים 

ניו בערו כפחם בשעת האנליטיים המזהירים ומעדניו הדקיקים של רבו אשר 'עי

 השיעור' כהגדרתו.

יום אחד הוגדשה הסאה ומנת כוח סבלו של הנער הגיעה לשיא כוח הבלגתה, 

היה זה כאשר ישב ברוך בער'ל בשיעור של רבי חיים וכרגיל לא הבין מילה, לאחר 

מכן התעורר ויכוח בינו לבין הלומדים על אחד מחידושיו הפלפלנים, כאשר הובאו 

לוצקאי, הלא הם 'סהדברים להכרעתו של רבי חיים העיר לברוך בער'ל: 

, כאילו לא די בכך המשיך ר' חיים להטיף מוסר נוקב לברוך בער'ל על צודקים...'

שממש הציף את הישיבה בחידושיו החריפים והוכיח לו באותות ובמופתים בכל 

כוח ההסברה הרבי חיימ'י, על שצורת לימודו מופרכת מיסודה וכי כל מהלך 

 לימודו עד כעת בטעות יסודו.
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את עוצמת תסכולו של הנער הרגיש אשר הורגל לדברי עידוד ושפה  קשה לתאר

כשבחושו הנערי הבין כבר אז כי יש  –רכיכה, כאשר האיש הנערץ עליו כל כך 

דברים בגו וקלט שמץ מגדלותו של רבו העתידי, מפריך את דבריו בחריפות שכזו 

חם ורואה בהם דברים חסרי כל שחר, זאת בנוסף לגעגועים העזים לבית ה

 שבסולצק  שתקפוהו בעוצמה שקשה לעמוד כנגדה.

באותו לילה שכב ברוך בער'ל על מיטתו באכסניה, התהפך על מיטתו שוב ושוב, 

ולא הצליח לתת תנומה לעיניו, תמונות נוגות מהיום הקשה שחלף עליו עברו 

לפניו בסך והוא פרץ בבכי תמרורים עמוק ונואש ליוצר נשמתו על כך, שהוא 

יכולתו לעלות ולהתעלות ותחת לזכות לקירוב הוא חש כי נסגרו בפניו  מנסה בכל

 כל השערים.

בעלת האכסניה הרחימאית אשר שמעה את קול הבכי נחרדה עד עמקי נשמתה 

רצה לעבר הנער לברר את סיבת הבכי, לאחר כמה ניסיונות -והיא תכף ומיד אצה

הוא מנסה ומנסה ורבו  דיבוב גולל באוזניה הנער הבוכה דברים כהווייתם, כיצד

ותכלית, והוא הזהירו חמורות אם -נזף בו על שהוא פוסע בדרכים חסרי תכלה

 ימשיך בדרכו העקמומית נכון לו עתיד של עם הארץ.

זו שבת ישראל כשרה ותמימה הייתה לא בזבזה רגע ובלא לחשוב פעמיים היא 

ן מדוע הוא פסעה בפסיעות נמרצות לעבר ביתו של ר' חיים בכדי לנסות להבי

מתיר לעצמו לדכדך את רוחו של הילדון השוכב בוכה באכסניה שלה, מיד 

'רבי, כשפתחו לה את הדלת היא באה כלפי הראש ישיבה הנערץ בטענות ומענות: 

, בתגובה חייך רבי חיים חיוך מסתורי רחמו על הילד הוא לא מפסיק לבכות לרגע'

כשורה והדברים נעשו בכוונה צופן סוד והפטיר בידו בתנועה האומרת שהכול 

 תחילה כך שאין לה מה לדאוג.

בבוקר חש ברוך בער'ל לפתע כי רוח אחרת יש עימו, העננים השחורים שהעיבו 

על חייו הצעירים נגוזו לפתע והוא חש באחת, כיצד התפזרו ממוחו כל הערפילים 

ד עד ודרכו בחחיו נעשתה סדורה ובהירה לפניו, הוא יקשיב לר' חיים עוד ועו

שיצליח ה' דרכו והוא יזכה לירד לסוף דעתו של הענק שבענקים ולהיעשות 
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לתלמידו, כך המשיך לילך מחייל אל חייל ור' חיים מצידו לאחר שקיים את 'זרוק 

מרה בתלמידים' במידה ובמשורה החל להסביר לו פנים ולבקשו מפקידה לפקידה 

ויכוח בינו לבין חבריו על להרצות בפניו את חידושיו, ובפעם הבאה בה התעורר 

אחד מחידושיו בסגנון החדש והללו שזכרו את הפעם הקודמת ובאו לר' חיים 

'אל תפחד בזחיחות הדעת מה מאוד הופתעו כאשר ר' חיים אמר לברוך בער'ל 

 מהם, אתה הצודק...'

'שהרב'ה היה קרא ר' ברוך בער בהתרפקות לתלמידיו ההמומים  'שוו בנפשיכם'

תו ונותן לי ללכת בדרכים עקומות הרי שלא היה יוצא ממני כלום, מרחם עלי בשע

והרב'ה ברוב צדקותו כבש את רחמיו והתנהג כלפי באכזריות כלפי חוץ שרק 

 בזכותה זכיתי להיות מה שאני...'
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 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

סיפור מופת מקורי מהמגיד ממזריטש  –מדוע מתו הילדים 

 זיע"א

 כה סיפר עד ראייה )לא נמנה על עדת חסידים(:

מה שעינינו ראו ולא זר אי אפשר להכחיש הפלא הגדול ראינו במחנינו מהרב "

 הזה.

אשר אברך אחד ממחנינו נסע במדינת וואלין לסחורה ותעה בדרך חצי יום וחצי 

לילה. ותעה עד שבא לקהילת קודש מעזעריטש אחר חצי הלילה, ונתקרר מאוד 

לחמם את עצמו. אבל כולם ישנים ולא נראה אור הנר בשום בית. ונסע ורצה 

ברחוב עד שבא לבית שמאיר שם אור הנר. והקיש על הדלת ופתחו לו ויבוא 

הביתה לחמם את עצמו. והנה האיר בחדר אחד, ושם היה מחיצת קדשו של רבינו 

 הגדול ר' דובער.

ם. ושאל לו הרב מאין וכשמוע הרב הקדוש שיש אורח בבית הלך ונתן לו שלו

הוא, ואמר מסלוצק. אמר לו איך שתעה בדרך. אמר הרב הקדוש: "לא לחנם תעית 

בדרך ולבוא לביתי הלא דבר הוא". ולבש הברילין )משקפיים( על עיניו )כי כן היה 

דרכו בקודש כאשר היה רצונו להסתכל בדבר פרטי, הוצרך לצמצם ראייתו 

זה נראה לו כל פרטי דברים שבעולם כאחד.  הרוחנית בלבישת הברילין, כי בלא

והיה קשה לו להסתכל דוקא בפרט זה( והסתכל בפני האדם, אמר לו: "בעת 

 נסיעתך מביתך היה בנך חולה גדול". "כן הוא".

אמר לו הרב הקדוש: "אל תדאג מאומה, כי הוא ב"ה בריא בתכלית". ואמר 

, כי בנים קטנים מתים להאברך: "כשתבא בשלום לביתך, תמצא רעש גדול בעיר

עד אין מספר. ובנך הוא ב"ה בקו הבריאה והרב ודייני צדק מחפשים וחוקרים אחר 

חטאים אשר מסיבה זה הוא באמת מיתת הילדים. וליום המחר יהיה ברית מילה 

אצל נגיד אחד. ויעשה הנגיד סעודת ברית מילה. וגם אתם תהיו מהקרואים וכל 

וידברו שם מענין מיתת הילדים ויתנו עיניהם על נכבדי העיר יהיו על הסעודה. 
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אברך אחד שהוא החוטא. ובאמת הוא זך ונקי מחטאים, ח"ו. רק בראש הקרואים 

יהיה שם גביר אחד ממנהיגי העיר, והוא באמת חוטא גדול, ובסיבתו הוא מיתת 

הילדים. וכאשר יעמדו כולם ויכו את האברך שיתן הודעה מחטאיו, וירים הגביר 

ו בהכות את האברך ויאמר: "רשע תן תודה" וכשירים את ידו להכות את את יד

האברך, תאחז אתה בידו, ותאמר להגביר: "רשע תן תודה, כי אתה החוטא, 

ובסיבתך הוא מיתת הילדים". ותיכף יודה על כל חטאיו. ואחר כך ישקט אי"ה 

 מיתת הילדים".

ף ומיד ימות בנך מיתה ואמר לו: "ואם לא תעשה כאשר ציויתיך ידוע תדע שתיכ

חטופה". ונסע האברך לביתו ומצא הכל כדברי קדשו, לא נפל מדברים ארצה. 

ותיהום כל העיר מהפלאות המעשה. ואמר: "הנמצא כזה איש האלקים אשר רוח 

 השם דיבר בו. את זה ראינו ואי אפשר להכחיש". 

שם כה שמעתי מפיהם שהשיחו לפי תומם. הנה באיש הקדוש הזה האהוב לה

 "ואנשים, בו יתפאר ה' הנותן התורה ובו יתברכו ויתפללו כל שבטי ישורון.
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 הסוכנות היהודית משתלטת על מחנות המעבר –פרק י"ז 

הפרשה הנוראה של  – "סערת ילדי טהראן")מסדרת: 

 ההעברה לשמד של ילדי טהראן(

 תקציר ענייני:

במדינה מזרחית רחוקה שנקראת כיום איראן )פרס( מתקבצים להם מאות רבות 

של ילדים ונערים ומעט בוגרים )יהודים(. לכולם יש משהו מאחד ומחבר, כולם 

עברו עתה את אימי השואה הנוראה, יש כאלו שהיו בתופת הנאצית על כל 

נוראותיה, וישנם שהגיעו מתוככי סיביר, הצד השווה בכולם, שבורי לב ורצוצים 

עד דכא. לאיש מהם אין דבר בעולמו שיתנחם בו, מלבד החלום הכמוס לפתוח דף 

חדש ולהקים את עצמו מעפר. כמעט כולם באים מבית חרדי ביותר בו התורה 

נפשם, מה יותר והמצוות הם הערך העליון ביותר בעולם שעל זה ימסרו את 

מתקבל על הדעת מזה שבארץ ישראל הקדושה נחלת אבותינו יוכלו להגשים את 

 משאלת הלב הטבעית.

אלא שיש לאנשי הסוכנות היהודית תוכניות אחרות בשבילם, הם מעוניינים 

להכשיר אותם להיות אנשי קיבוץ ופועלי עמל, הם יהיו "מלח הארץ" אנשי בית 

ממה ויגדלו את פרות הבשן מניבות החלב הטוב אלפא ונהלל שיפריחו את הש

ביותר בעולם )געוואלדיג(. אין הם מתכוננים להתחשב בעברם המפואר, ארץ 

ישראל אינה הגולה, מעתה אין יותר קיום חיי תורה ומצוות רח"ל. הם יודעים 

היטב כי השינוי הזה לא יתהווה ברגע אחד, יערכו מלחמות קשות ביותר עד 

 ב"צדקת הדרך הציונית".שהללו ישתכנעו 

הילדים יצטרכו לרעוב ולהתייסר ביסורי תופת עד שמחוסר ברירה יסכימו רח"ל 

לפרוק מעליהם כל עול, להיגעל במאכלות אסורות ולחלל שבת ומועד כגויים 
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ממש, יתכן מאד שחלקם ימותו מרעב בשל זה, אבל הם מוכנים לכל, כל 

 חדשה שבדו מלבם.האמצעים כשרים כדי להחיל עליהם את הדת ה

** 

חיי המחנות השתנו לאחר ש"הסוכנות היהודית" החליטה ליטול את השליטה על 

המחנות. היא פנתה אל ממשלת פולין והציגה את עצמה כ"אפוטרופסית 

הבלעדית" על כל הפזורה היהודית, ודרשה להיות אחראית ושותפה על כל 

ל אחזקת המחנות הפליטים היהודים, למרות שהיה עליה לממן מעתה את כ

 שהסתכם בהון רב לא נרתעה מהמחיר הרב.

לעין השטחית נראה היה כי יותר מ"ניצוץ" של אחריות זורם בעורקי הסוכנות 

היהודית היא , ועל כן באה היא בתביעה אל הממשלה הפולנית: וכי מה לכם עם 

מי  אחינו בשרינו, בני אברהם יצחק ויעקב, המצווה "לא תעמוד על דם רעך" כלפי

 היא מופנה, אם לא כלפינו?

 האם אכן כן?

הבה נבחן את מידת אחריות אנשי הסוכנות היהודית כלפי אחיהם, בעת 

שהתופת הנאצית בערה בכל עוזה, והיה לסוכנות היהודית יותר ממשהו ביכולת 

 כדי לשנות דברים. האם עמדו אותם "צדיקים" במבחן האחריות?

מבהיר, לא ולא! אין להם כל שייכות  עיון במסמכים רגישים מאותה תקופה

 לאחריות יהודית

 אי אפשר לפרט את פשעיהם כי רבו, אבל נביא דוגמא אחת שתסמרר כל שער.

יהדות הונגריה שלא כיהודי מזרח אירופה כמעט לא חשו את המלחמה 

שהחריבה את רוב אירופה בשל שותפות הממשל ההונגרי הפאשיסטי עם המטורף 

נה האחרונה של המלחמה הייתה יהדות זו מחוץ לתחום הנאצי, עד קרוב לש

הסכנה, עד שלפתע הפך היטלר ימ"ש את עורו וכבש בסערה את הונגריה, אך 

באותו זמן הייתה גרמניה מותשת כמעט לחלוטין ממלחמה עקובת דם בת שלוש 

 וחצי שנים שהחריבה כמעט את כל התשתיות הכלכליות שלה.
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הם כמעט בלי כל משאבים הגו "רעיון שטני"  כשראו הנאצים ימ"ש כי נותרים

מה יכול להיות טוב יותר מלהשתמש ב"ארנק היהודי" ששימש מאות רבות בשנים, 

הפיתרון האידיאלי לבעיות כלכליות קשות של מדינות רבות באירופה, עתה מה 

יכול להיות יותר אירוני מאשר שהיהודים עצמם יממנו את המלחמה שהקיזה 

 מהם דם רב.

איך משכנעים את היהודים הלא טיפשים לתת יד לרעיון מטורף זה? גם לזה  אבל

יש לרשעים המחוכמים פיתרון, הם התחייבו לוותר על חלק ממשלוחי המוות, 

 תמורת סכומי כסף גדולים שיתנו להם מרווח נשימה.

 יהודים 000,000 עסקה תציל את החלק הארי של יהדות הונגריה!ה

ריה, נשלחו מסרים אל ראשי הציונים שיתנו "כופר מטעם מפקדת ס.ס. בהונג

"סחורה נפש" תמורת הפסקת "משלוחי המוות" העסקה הוכתרה בכינוי המצמרר 

 תחת דם".

אוברשטורמבנפירהר )מקבילה לדרגת גנרל( אדולף אייכמן ימ"ש, שהיה ראש 

הס.ס. בהונגריה התחייב באישורו לתת ארכה של שלושה שבועות לבירור העניין, 

ארכה זו כללה התחייבות למנוע לעת עתה את משלוחי המוות למרות שלא ראו 

 פרוטה.

הם נהגו ב"הגינות גרמנית" מופתית, הם הקפיאו מיידית את כל משלוחי הרכבות 

אל מחנות המוות כדי להוכיח רצינות כוונות. נציגי הקהילות החילוניות שחלקם 

היתר ציוניים דגולים הבינו את  הגדול היה אנשי התנועה הניאולוגית )רפורמים(

רצינות השעה, יש סיכוי גדול להציל קרוב לשמונה מאות אלף יהודים, הם החליטו 

 לפנות לסוכנות היהודית לבקשת עזרה.

כדי להראות את רצינות העניין הסמיכו שליח מיוחד מטעמם, את יואל ברנד 

כדי לנהל את )שהיה מראשי מפא"י בהונגריה( שנשלח לעיר קושטא )טורקיה( 

 המשא ומתן עם ראשי הסוכנות.
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למרות שהסכום שנדרש היה גבוה מאד, לגזברות הסוכנות הייתה היכולת להציב 

אלו החליטו להכשיל את ההצעה מ"טעמים  םאת הסכום הנ"ל. ברם אפוטרופוסי

אגואיסטיים" מאד, הוצאה זאת העמידה בסכנה רבה את רזרבת הכספים 

לט על הישוב היהודי( כמובן שחלילה וחס אסור לפעילויות השוטפות )להשת

להעלות את הטעם הזה, בשביל זה יש להם טענה שנראית לכולם שהיא מוצדקת 

 למדי.

"לא יתכן שאנו נהיה אלו שישמנו את מכונת המלחמה הגרמנית, כל סכום שניתן 

 יתן להם את הכוח להמשיך את המלחמה הנוראה"!

אלף יהודים  800יהדות הונגריה, דמם של בשל זה מוכנים הם להסתכן בהשמדת 

 אינו אדום למדי כדי לתת שאנס לפעילות הזאת.

אין זה המקום לדיון הלכתי בנושא, האם מותר היה לעשות סחר כזה עם אותם 

רוצחים ארורים ובכך להזרים חמצן כספי למערך המלחמתי השטני, שימשיך 

אחרים )ואולי בהמשך גם  לטבוח ביתר שאת ביהודים, תמורת הצלת חיי יהודים

אלו יושמדו( למי יש את הכתפיים ההלכתיות לכאלו נושאים? )מרן הגרי"ז זי"ע 

אמר פעם שטוב שלא שאלו אותו בנושאים עדינים מעין אלו, כי קשה להכריע 

 בכאלו הלכות קשות שנוגעות לפיקוח נפש(.

שהיו אך לנו ברור שלא הפן ההלכתי עמד בפני אותם "צדיקים'לאך " כי כ

צריכים להציל כמה בכירים שלהם מסכנת ההשמדה, יפו את כוחו של מר ישראל 

קסטנר מראשי מפא"י בהונגריה לנהל משא ומתן עם אותו ראש ס.ס של הונגריה 

אדולף אייכמן ימ"ש להצלתם, תמורת סכומי כסף עתק. כאן היה להם תקציב 

ר כוח האויב מכובד מאד בלי לחשוש לרזרבת הכספים...לפתע החשש לתגבו

 לפתע כבר אינו רלוונטי.

הצלה זאת נגעה רק לכמה מאות אנשים, תמורת הזרמת סכומי עתק לאויב 

השטני, מול שליחות אחרת שיכלה למנוע סכנת הכחדה של מאות אלפים, אותה 

 רק שהללו היו שווים מאד בשבילם וד"ל.מנעו בתואנות שווא... 
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מבישה, לאחר שאיזה יהודי חוקר  לאחר שנים יצא הסיפור ברבים בצורה מאד

עקשן בלתי נלאה ושמו ד"ר מלכיאל גרינוולד ניצול שואה הונגרי שעלה על 

העניין, הוא הוציא את הסיפור לרשות הרבים ותבע את קסטנר שהיה חבר בכיר 

במפא"י )מועמד להיות חבר כנסת( בטענה שתמורת חייו וחיי מספר חברים הפקיר 

שחשף את השחיתות הכספית ואת כל הפוליטיקה  חיי מאות אלפים, הסיפור

הבזויה של הציונים הדגולים לרשות הרבים הכה הדים רבים שטלטל משך שנים 

רבות את התנועה הפועלית כולה שהתגלתה עתה במלוא סאובה הסוף הסתיים 

 בצורה מצמררת.

 כדי לחבל במאמץ, פעלו בשני מישורים.

עות שהחלו להגיע לארץ ולעולם על ראשית טשטשו מנהלי הסוכנות את הידי

מיליון יהודים שנספו(, ידיעה זאת אם  5-מימדי השואה )כבר אז דובר על למעלה מ

הייתה מתפרסמת, היה בה בכדי להביא ללחץ ציבורי כבד, לבצע את העסקה 

)שמשום מה זכתה לפרסום ניכר כנראה שהיו ערוצים רבים שפרסמו ידיעה זו(. 

ואה שהגיעו להנהלת הסוכנות בדרך לא דרך, נגנזו הידיעות בדבר גודל הש

 בארכיונים או נגרסו בזדון בפחי האשפה שלהם.

לימים לאחר שהוטחה בהם ביקורת עזה מגורמים שונים על האדישות שעטפה 

בשעתו פקפקנו  אותם אותו זמן חרף ידיעת המצב, הגנו על עצמם בטענה מוחצת:

 באמינות הידיעות!!!

טה הייתה בדרך ההטעיה, מכתבים נשלחו מטעמם ליואל הפעולה השניה שננק

ברנד כי עליו לצאת לבירות בירת לבנון, משם תהיה הדרך פתוחה לארץ ישראל, 

 הם נתנו לו להבין כי בעת שיגיע יוסדר הנושא בחיוביות.

כשנודע על כך לר' יעקב גריפל )נציג אגו"י בוועדת ההצלה בטורקיה( שלח אליו 

את לביירות, ר' יעקב גריפל החכם קלט היטב את הסכנה מספר התראות לא לצ

שנשקפת ליואל ברנד אם יגיע במסלול ההוא, תדע לך שיש סיכוי גדול שתיעצר 

והיה צפוי להיעצר בידיהם  -הונגריה-שם ע"י הבריטים ברנד בא משטח האויב 

 כחשוד בריגול.
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טובות, בתמימותו אך יואל ברנד לא האמין כי לר' יעקב גריפל האגודאי כוונות 

הרבה בטוח היה שחבריו "הצדיקים" לא יעשו עוולה כה נוראה ולא התייחס 

למידע. כשהגיע לעיר חלב )שבסוריה( דאגו חבריו הציונים ליידע את הבריטים כי 

איזה אלמנט מסוכן הגיע משטח האויב הגרמני כדי שיעצרו אותו למשך כל אותם 

ק במעצר למספר ימים )גם הם לא מצאו ימים קריטיים. הוא הובא לקהיר והוחז

עילה מספקת כדי לעצור אותו לתקופה ארוכה מידי( כל אותם ימים לא נקפו 

 חבריו הציוניים אצבע כדי לחלצו מכלאו.

הפעם הרגיש יואל ברנד עצמו בהונאה. עתה התפכח לחלוטין מהאשליה 

אה )השטן המתוקה כי לחבריו בתנועה יש "לב יהודי חם" בספר שכתב לאחר השו

והנפש( מופיעות המילים המצמררות "אף הזדמנות לא נוצלה, הסוכנות היהודית 

 החליטה נגד שובי להונגריה".

המעצר היה לימים ספורים, בריטניה מצידה הייתה מוכנה לשחררו ולאפשר את 

שובו להונגריה דרך ארץ ישראל, אם היו אז מעבירים דרכו את המזומנים 

היה לעשות משהו בעניין, יתכן מאד שהיו עוד מצילים את הנדרשים, עדיין ניתן 

רוב היהודים הי"ד. אלא שאז הגיע טלגרף מפתיע ביותר מ"הסוכנות היהודית" 

שאפילו הגויים הבריטים לא הצליחו להבינו. במסר שנשלח מתחננת הסוכנות 

היהודית על נפשה בפני הבריטים...אנא מכם, עכבו את יואל ברנד לעוד מספר 

 ם!!! )קריטי ביותר(.ימי

אם יואל ברנד אינו ומנגד מפקד ס.ס. אדולף אייכמן שולח הודעה חד משמעית: 

 וד"ל שב עד שלושה ימים, אני מניע מחדש את טחנות אושוויץ!!!

 חיים וייצמן שולח מכתב התנצלות נוגע ללב.

באותם ימים קריטיים שכל רגע שבהם הרה גורל לעם היהודי, מתרוצץ לו יואל 

נד האומלל כמו ארי בסוגר, ממתין עד בוש למענה שאמור להגיע להצעה בר

שהעביר לאנשי הסוכנות, ברם אין כל מענה, כאילו לא דיבר עמם מאומה. אין 

הוא יודע עתה את נפשו מרוב תסכול, כל יום שעובר מגביר את המתח והחרדה 

דבר, עוד  שבו, הוא מבין היטב את משמעות הזמן שחולף, כל יום שלא נעשה בו
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אלפים רבים מאחיו מצטרפים לארובות העשנות במשרפות אשוויץ ובירקנאו, ה' 

 ירחם.

"איפה היא האחווה היהודית המפורסמת? האם אין חברי לרעיון קולטים את 

משמעות הדבר, שבכל יום שחולף חלק מהעם היהודי מוכחד? האם אין אנו 

קו?!" שואל הוא את עצמו פעם נותנים יד לפשע הנורא כאשר יכולנו למנוע את חל

 אחר פעם.

אבל מתברר ש"הגזברים הנאמנים" ישנים להם עמוק במיטותיהם, מחופרים 

היטב בתוך שמיכותיהם העבות שלא יחושו בקור, אוזניהם פקוקות כדי שלא 

לשמוע את הזעקה הנוראה שבוקעת מהאדמה "לא תעמוד על דם רעך". כך 

 לא כל מעש.חולפים להם ימים קריטיים ביותר ב

רק כחודש וחצי לאחר מיכן נזכר לו לפתע איזה אדון אנגלי בשם חיים ויצמן 

שבמקרה הוא "גזבר הסוכנות" לענות למכתבים הרצופים שנשלחו אליו מיואל 

 ברנד הממורמר.

ד"ר חיים וייצמן הנעלה, כותב לו מכתב נוגע ללב ומביע התנצלות כנה ממש 

 שפתים ישק.

 היקר.לכב' יואל ברנד "

סלח לי שאיחרתי להשיב על מכתבך, הייתי בנסיעות ארוכות, ומאז שחזרתי לא 

 התפניתי אף לרגע..

לינואר,  10-אשמח להיפגש עמך באחד הימים, בעוד שבועיים, בסביבות ה

 מזכירתי תתקשר עמך לקבוע מועד לפגישתנו.

 "חיים וייצמן.

לתומו במכתב ואינו הציניות האכזרית במכתב חותכת בבשר החי. מי שמעיין 

מכיר את פרטי העניין יכול היה לחשוב, כי יואל ברנד ביקש ממנו אישור להקמת 

 פרגולה על חוף תל אביב, ומסיבות כל שהן )עדיין( לא אושר הדבר.
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יואל ברנד החליט לעורר מהומות, מוחו לא יכול היה להכיל את הרשע הזה, הוא  

אותו. ואז יצא המרצע מהשק, אחד  שלח מכתבים לכל מי שרק היה מוכן לשמוע

מאנשי הסוכנות בשם אהוד אבריאל ניפגש עמו באיזה בית קפה תל אביבי, ואמר 

לו בזה הלשון: יואל חדל לך מזאת, מחה מלבך את מה שהיה שם, שאם לא 

כן...לא תוכל לקבל בתל אביב אפילו משרת מנקה רחובות! )בקשה להתכחש לכל 

 סטיים גרידא(מה שהיה בשל שיקולים אגואי

הזמן היקר תם לריק, ימים חשובים ביותר עברו להם בלא מעש, כיון שראו 

הנאצים ימ"ש שעמיתיהם הציוניים אדישים המה לגורל אחיהם בטלו את העסקה 

ומשלוחי המוות התחדשו במלוא המרץ, כדי להספיק את אשר חסרו, כשבכל יום 

 הארוכה!!! מומתים חדשים לרשימה 12,000 -נוספו עתה יותר מ

 חיים וייצמן נותן ביטוי אכזרי ביותר, מהו שווי חיי האדם בעיניו!

מה הייתה הסיבה שמשימה זו לא נראתה להם בעין יפה? תשובה כנה על זה לא 

ענו מעולם, מסיבה פרוזאית פשוטה, כי לא היו מוכנים להתמודד מול האמת 

 הקשה והאכזרית.

 נו.אך את התשובה הפשוטה והאמיתית נענה א

רוב יהודי הונגריה היו חרדים לדבר ה', מצרך לא חיוני )על דרך ההמעטה( עבור 

הציונים, הם לא היו שווים הצלה. וכיוון שלא ניתן היה לעשות סלקציה, הלכו 

 עמם גם אלו שהיו רחוקים מחיי דת.

אין כאן חשד בכשרים, מי שטבע את המחיר לחיי אדם, יש שווים יותר ויש שווים 

יותר נכון לא שווים כלום, היה לא אחר ממר חיים ווייצמן עצמו, וכך  פחות או

הוא סולם ערכיו: הזקנים הם "אבק אדם" אין בהם כל תועלת ועליהם ללכת! 

 שמושלכים בשלג למות בכפור כשכבר אינם תורמים לחברה. םכזקני האסקימוסי

רדים שבפולין, עוד מרסיסי פניניו: טובה פרה אחת בעמק יזרעאל, על פני כל הח

 שאינם פרודוקטיביים )יצרנים(.
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לא אחת טען בלהט: מוטב לאבד חלק ניכר מהעם היהודי, בכך מקבלים הציונים 

את הלגיטימציה להקמת מדינה ריבונית, מדינה שלא מקיזה דם אין לה זכות 

 תביעה שכזאת.

 על פי קביעה זאת: הקזת דם, הכרחי לבניית הארץ. הוא הביע זעם רב כל עת

 שהיו מפעילים לחצים עליו לעשות איזו שהיא פעולה עבור האומללים.

"אתם מבינים מה שאתם גורמים עם הלחצים שלכם? זעק מרה למבקריו. אתם 

מחבלים במטרה הציונית, שהיא: לבנות ולהפריח את השממה. אי אפשר להקדיש 

 משאבים יקרים אלו לתכלית שונה ממה שיועדו".

מי רוצים הם להפריח את השממה, אם כמעט כל יהודי )מבהיל על הרעיון: עם 

אירופה נמחים מעל פני האדמה? יש להם הזדמנות להביא לכאן עוד חצי מליון 

יהודים איתם יפריחו את השממה, בימים אלו חצי מיליון יהודים היוו תרומה 

משמעותית לישוב היהודי! רק החשבון שלהם פשוט ביותר, אותם חצי מיליון ישנו 

 מאזן הישוב לטובת החרדים נורא ואיום ואין לך שממה גדולה מזו(.את 

ביוני שנת  22-מאיר ויסגל )מטובי חבריו( מספר עליו: מישהו פתח את המקלט ב

והחדשות שנשמעו בחלל החדר הודיעו כי גרמניה פתחה בהתקפה חזיתית על  41

, עיניו היו רוסיה. והגרמנים כבר חצו את הגבול. התבוננתי בוייצמן אותה שעה

אפלות, בחדר שררה דממה. לאחר מספר רגעים הפטיר מילים מועטות שגילו לנו 

 את המסתתר בלבו.

"כן... בני עמנו המתגוררים שם, למיליונים מהם צפוי גורל איום ומבעית" 

 )השתתפות עצומה בגורל כלל ישראל(

, וזהו החשוב אבל לאחר רגע אורו עיניו. הוא גחן קדימה ולחש ...בסופו של דבר

 עתידה מלחמה זו להביא ברכה לאנגליה!!!מכל, 

 כל מילה "פנינה".

מאיר ויסגל עצמו התחלחל מרמת המוסריות הגבוהה של מנהיגו הדגול, הוא לא 

יכל לעצור בעד עצמו והוסיף בספרו )חיים וייצמן בונה ציון( את המשפט הבא: 
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וניצחונה של אנגליה היא האיש שהשמדת אחיו הייתה טפלה בעיניו לחלוטין, 

 העיקר! נמצא ראוי להיבחר לנשיאה הראשון של מדינת ישראל!!!

אותו רשע לא היה בן יחיד בהשקפת עולמו, חברו להנהגת הסוכנות, דוד בן 

גוריון שלימים נעשה ראש הממשלה הראשון, היסה פעם נציג ציוני בעת שדיבר 

ששורר כעת בפולין, הוא לא ברגש רב בשפת האידיש, על המצב הקטסטרופאלי 

התייחס בכי הוא זה לדבריו החמורים, רק לשפתו הגלותית, אידיש, אותה תיעב 

מכל. וכה אמר לו בזעם: איך מלאך לבך לדבר בשפה גלותית וארכאית כאן 

 בארצנו?!

בזמנים הקשים ביותר, כשעם ישראל מאבד רבבות מבניו, מה מפריע לו? שאוזניו 

 לילה שפה גלותית וארכאית.העדינות לא תשמענה ח

 אפיין יותר מכל את הסוכנות היהודית. חוסר רגישות מוחלט לכאב הכללי,

אלא שהדג לא הסריח רק מראשו אלא נגוע היה כל כולו, נגע השחיתות פשה 

כסרטן ממאיר בגופה המנוון של הסוכנות שהתיימרה ליטול את העטרה של 

לא הוקמה הייתה הסוכנות "מנהלת האומה היהודית" בעת שהמדינה עוד 

למעשה כלי מנהיגותי שחלש על כל המוסדות בארץ, השפעתם ניכרה בכל מקום 

ובשעה שנצרכה התנהגות מאופקת ביותר לנוכח נחלי הדם שניגרו ארצה, לא 

התביישו אותם חברי סוכנות לערוך מסיבות שחיתות, כששמפניה ניגרת כמים הם 

 אלא נהגו כאילו יש להם אוצרות קרח.לא צמצמו בהוצאות לנוכח המצב הקשה 

כשהיו באים ומדברים אל לבם, להקדיש חלק קטן מהמשאבים הרבים 

שברשותם, עבור הצלת אלפים רבים, היה להם תמיד מענה קבוע: אין בקופה די 

 כסף לתקצב זאת!

 ובו זמנית... היו להם כספים רבים למשתאות ושאר בזבוזים.

 -בלתי קרואים םפשעי אותם אפוטרופוסי-ול על אלו הן טיפות זעירות מהים הגד

שהתיימרו להיות מנהיגי העם היהודי, המידע נכתב במטרה אחת בלבד...להראות 

 לכולם, כי מידת האחריות הלאומית לא עמדה בפניהם.
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לכן לא אי אפשר לומר שהם דאגו לכל הנערים האומללים שבאו למחנה טהראן 

 י הם דואגים לשלומם באמת.שלא יהיו תחת השפעת ממשלת פולין כ

 מה הייתה הדאגה האמיתית של אנשי הסוכנות? מלחמה על הרוח!

הציונות כממשיכת ההשכלה, הציבה לעצמה מטרה: לבנות עם חדש שפורק 

מעליו את מוסרות היהדות. כיבוש ההנהגה מידי מנהיגי היהדות הנאמנה היה 

ים מדינה חדשה תהליך איטי מתמשך. עתה נקלעה לידם הזדמנות פז, להק

מעורטלת מכל ערכי היהדות, המלחמה התנהלה על כל ילד שמגיע לארץ, מי 

שיוותר חרדי ישתייך למחנה היריב, ומי שיצליחו להטותו מהמסילה, יהיה ציוני 

 נלהב.

 ובמלחמה זו כבכל מלחמה, לא בחלו באמצעים.

ם ורכים קשה להם להשפיע על אנשים מבוגרים לפרוק עול, אבל על נערים צעירי

שלא נבטו כל צרכם ביהדות, ניתן היה להשפיע בנקל ובכך לעשותם חיילים 

נאמנים לאידיאה החילונית. במחנה טהראן חשבו הציונים, יש להם כר נרחב. 

למעלה מאלף יתומים צעירים, שזה עוד אלף משפחות ציוניות, מחלב הגזע 

 הפולני, עמם יוכלו לעבות את הישוב הצעיר שקם.

גם מכת מוות לחרדים השנואים, כי נתחים כבדים מהם יפנו עתה עורף זו תהיה 

 למורשת שלהם.

 למה משמשות עתודות הכספים בסוכנות?

על מנת להגשים את חלומם, היו חייבים לתפוס שליטה עליהם, לצורך זה פטרו 

את הממשלה הפולנית מלשאת בעול הכספי, כדי שלא תהיה להם איזושהי יכולת 

 לתהליך השמד. להביע התנגדות

הסכם זה עלה לסוכנות היהודית הון עתק, אבל לא היווה רתיעה, למרות 

שמשימות חשובות רבות נדחו מחוסר תקציב, לזה היה להם תקציב משומן מאד. 

 עד שדומה שהכספת שלהם היא...בור ללא תחתית.
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תיאור מוחשי של מכת ערוב /  –התנפלות הערוב 

 הרב אהרן כהן, על פי מדרשי חז"ל

 התנפלות הערוב

 א.

 הקולות שבקעו מהחצר הבהירו לכל השכנים. שוב הם רבים.

מוחמד ומוסטפה עמדו באמצע החצר זה מול זה ולא חסכו ב'ברכות' אחד על 

מקוריות השני, נראו היו כמתחרים למי יש לשון יותר דוקרני באיחול 'ברכות' 

 ואכזריות.

"מעניין על מה הפעם." שח אחד לשני בחיוך מרוצה. "העיקר שיהיה כבר משהו 

שמח." החזיר לו השני בתקווה גלויה. "עוד מעט יתחילו המכות" עברה הרינה בכל 

 השכונה.

ברגע האחרון התערב שכן מבוגר. "לא מעניין אותי מכלום." נעמד באמצע, לא 

 וח.וויכ-מאפשר את המשך הדו

"ברירה אחרת לא היה לו" הפטירו כולם באכזבה. "הוא לא נתן לו שום אפשרות 

 להמשיך." מבויש וכועס, נפנה מוחמד עודו מכריז בהתרסה; עוד נראה מי הצודק.

בפתיחה היה נראה דווקא שהכל בסדר. "הפעם נהיה חכמים ונתכונן מראש כמו 

 ך צופן סוד.שצריך." היה זה מוחמד ומוסטפה שלחצו ידיהם בחיו

"מזל שהוא הודיע מראש" צהל מוחמד. עקיצות הכנים במכה האחרונה שהגיעו 

עם  אחת יצהללא רחם ובלי התראה מוקדמת, עדיין חקוקים בליבו פנימה במח

 הסימנים הניכרים באברי גופו מבחוץ.

אחר קלט. "מחר זה מגיע" הצטמרר מוחמד. "מה יהיה עם הילדים?" הגיב 

לא כוונה למוחמד את המראה המבעית איך נאצר הפעוט נחנק מוסטפה. מאזכר ב

 שניהם במרירות וכמעט למוות, טובע בהררי כנים. "מה יהיה?" תמצת
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"יש לי רעיון" עלז מוחמד למול אישוני עיני מוסטפה שהתחדדו  ואז זה התחיל.

"אכין מלאי אוכל ושתייה לשבוע שלם ואאטום את הבית מבפנים." סיים  כותבדרי

 ר עצמי על הרעיון המבריק "ואני את משפחתי הצלתי" חתם בהתלהבות.באוש

וסיבה למה הרעיון לא מעשי או הגיוני, כשמוחמד  קמוסטפה עדיין לא מצא נימו

ממשיך בתיאוריו "כל המדינה תתמלא בהרבה סוגי חיות טורפות או נושכות. אך 

תרו עליך כל כך משפחתי המיוחסת תזכה לשבוע של חופש ושלווה...". "הם לא יוו

 מוסטפה בציניות משתיקה. ומהר" שיסע

אחר כמה דקות של שקט התעודד מוסטפה "יש לי גם רעיון" כשהוא מנסה 

 לחשוב, אולי הרעיון של מוחמד כן עדיף. אך תאוות הניצחון גברה.

"אעביר את ילדי לאימוץ לשבוע בבית עברי" כשמוחמד פוער פיו מול הרעיון 

יו כילדים עבריים, אולי אפילו" נלהב מוסטפה משיפור הרעיון ההזוי "הם ישהו ויח

"הם יתלבשו כמו עבריים, כך כשהחיות האכזריות יגיעו, הם יתבלבלו לגמרי, ולא 

 ידעו האם הם מצרים או יהודים וישאירו אותם לנפשם."

אחרי מהלומות מילוליות, איזה רעיון יותר טוב ומוצלח שכבר כמעט עברו, 

המשאירים סימנים בגוף, קטע אותם השכן. כעת נשאר לכל  תוכנהוג, למהלומ

 אחד ליישם בשטח את הרעיון שלו, ולקוות לטוב.

 ב.   

דפיקות חוזרות ונשנות על הדלת הביאו את יענק'ל להפסיק את השכבת הילדים 

 ולגשת לדלת.

מוסטפה שעמד בדלת הפתיע אותו. "תכנסו" הורה לקבוצת ילדיו שעמדו 

השקצים מיהרו -ר" הצטעק לעברם, כש-ב-ו  כ-ס-נ-כ-נבוכים במקצת, "תמאחוריו 

הבית כפקודתו, אל מול יענק'ל הנדהם שלא הבין מה  כילפלוש בזריזות לתוכ

 קורה פה.
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לכמה שעות. אך  סיטרמה קרה?" הצליח יענקל לשאול. אולי הם צריכים בייבי

ל על ילדיו שנצלו את למה הוא נזכר דווקא בי. הרהר לעצמו יענק'ל, עודו מסתכ

 ההזדמנות לצאת מהמיטות ליד ילדי מוסטפה שעמדו וחיכו לראות את ההמשך.

לכל השאלות. "אתה יהודי טוב. מחר, כך אומר המנהיג  מענה מוסטפה נתן

שלכם, נו, משה קוראים לו." כשיענק'ל מהנהן בראשו וכובש את חיוכו "הוא אומר 

גיעו למדינה הטובה שלנו ו..." דמעות שמחר תגיע מכה של חיות. הרבה חיות י

התחילו לזלוג מעיניו "אתה רוצה שהם יאכלו את הילדים שלי?" הפטיר לעבר 

 יענק'ל.

"כן. אבל מה אתה רוצה מהבית שלי" לא 'הבין' יענק'ל את הקשר. "אני רוצה" 

גילה מוסטפה את הרעיון המבריק "שהם יהיו יהודים לשבוע, כל השבוע הבא" 

 דחיק חיוך מול הבדיחה המצרית.כשיענק'ל מ

"אבל שיהיו כמו יהודים אמתיים" מוסיף מוסטפה מתחנן "כולל כיפה כמו שלכם. 

ככה החיות לא ידעו שהם מצרים, הרי אין אפשרות שהחיות המטומטמות יקלטו 

 מי יהודי ומי מצרי." סיים בהסברו ה'הגיוני'.

"אל תתווכח איתי" "אתה באמת חושב שזה יעזור?" התעקש יענק'ל להבין. 

התכעס מוסטפה "אני מתמצא קצת בחיות, הם לא מבינים כלום. הכל יהיה 

 בסדר." גמר דבריו והסתלק.

"למה הסכמת?" הייתה זו אשתו שלא הסכימה לרגע לרעיון המוזר, לארח חמשה 

שקצים בביתם ועוד בשבוע מסוכן שכזו. "היית צריך להגיד לו בפרצוף, לא. אפשר 

קרובים או משהו, שהוא פשוט מגיע ומפיל עלינו את ילדיו"  לחשוב שאנחנו

 הרעימה בזעם כבוש.

"את צודקת" מיהר להרגיעה. "אבל, לא היה לי ברירה. שאזרוק ילדים מהבית?" 

כשהוא משפיל את עיניו, מחכה להבנה. "אולי, עוד ייצא מזה דבר טוב. אולי גם 

שבאם הם יתלבשו כמו קידוש השם" המשיך בעידוד מחויך "מה הוא חושב, 

 זה יעזור במשהו, הרי יש מישהו מלמעלה ששולח את החיות..." םיהודי
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 באותה שעה, בצידו השני של החצר.

כינוס חירום מיוחד הוכרז בבית. כולם ישבו דרוכים ולחוצים, מה רוצה היום אבי 

הבית. אחר שמוחמד סקר כמלך בגדוד את היושבים, ונהנה כמובן לראות את 

 ה למוצא פיו. התחיל בדרמטיות;הציפיי

"המצב לא פשוט בכלל. היהודון הזה, משה, עושה צחוק מאתנו פעם אחר פעם, 

כשהבעיה האמתית היא ש..." כשהוא מוריד את הטון לכמעט בלחישה "אין 

 מישהו מכל שרי המלוכה והחרטומים שמוצא את הכוחות להתמודד מולו"

אותו בביטחון "אולי בעתיד תהיה  וצהשקט הסמיך ששרר והעיניים שנפערו המרי

וועדת חקירה איפוא היו הגורמים הממלכתיים לפני שזה קרה. אך בקצב הזה, לא 

 בטוח שיהיה מי שיחקור" גיחך בשביעות רצון.

"למעשה" המשיך בארשת חשיבות רצינית "אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, כי אם 

 כנדרש.לא, החיות ידאגו לנו..." האיום פעל את פעולתו 

"אז מה נעשה" הלכו וגברו הקולות באימה מפי כולם, פטימה אשתו אף ניתרה 

בבהלה ממקומה. "תשתקו כבר" הורה בצעקה "אני אקריא את התכנית המלאה, 

 ואחר ניישם אותה כולנו יחד עד לניצחון."

שעה קצרה אחר כך, חזרו כבר כולם. אף אחד לא לקח סיכון. כל אחד הביא 

הוטל עליו, ואף יותר מכך. הבית היה מלא באוכל ושתייה בכמות והשיג את אשר 

 לא מצומצמת בכלל.

"מעכשיו" הודיע מוחמד "הדלת נעולה וסגורה, שאף אחד" הכריז באזהרה "לא 

 יעז להתקרב לכיוון הדלת, חיי כולנו תלויים בזה!"

 אחר קירב את השולחן ליד הדלת. "כשיגיע הרגע, אגיד לכם ואז, כל אחד עומד

במקום שנקבע לו, אף אחד לא זז מעמדתו, רק ככה נוכל לשמור על עצמנו מפני 

 החיות הטורפות." סיים באיום ברור.

אחר היה תורם של החלונות. חלון אחרי חלון נאטם בגזעי עצים עבים וחסונים 

שאיכשהו הצליח להשיג. ואז, אחרי שכל אחד לחוד בדק שוב ושוב את הדלת 
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בסדר. התיישבו באפיסת כוחות על הרצפה. "חופש נעים"  והחלונות לוודא שהכל

הספיק מוחמד לאחל לכל המשפחה דקות ספורות לפני שקול נחירותיו התפשטו 

 ברחבי הבית.

 ג.

"אני לא נשארת בבית עם השקצים האלו" הפתיעה את יענק'ל בבוקר, "להיות 

 יות.מוקף בחיות גם מבחוץ וגם מבפנים. אני לא מסכימה." סיכמה בהחלט

"את צודקת" הזדרז להרגיעה בחן "אני יוצא עם כולם מהבית." לאחר שנרגעה 

 היא, התחיל לחשוב. למעשה; מה אני עושה כאן.

"אני צריך כיפה," נעמד פארוק לידו "אבא שלי אמר לי, שלא נעיז לצאת מהבית 

 לבוש כמו מצרים. השבוע אנחנו כמו יהודונים" הזכיר בנחרצות ערבית.

הר יענק'ל בקול, הרי כל הרחוב יתגלגל מצחוק. "מה הבעיה" נענה "איך?" הר

עבדול לעומתו בעודו ניגש למיטת ילד ולוקח משם כיפת שינה ומניחו ברישול מה 

 על ראשו "הנה" חייך כמנצח. בעוד הילדים מסביב מחייכים בהנאה.

." "יש לנו מזל" התלהב פארוק "לכם יש חמשה ילדים וגם לנו. יש מספיק לכולם

שיהיה ככה, בכל מקרה לבית המדרש לא אלך איתם, הם רק יפריעו ללימוד. "נלך 

 לשחק" החליט אחר מחשבה.

היציאה מהבית לא הייתה קלה כל כך. אם כי, ילדיו שדי נהנו מהרעיון כמעט 

יצאו כבר בעליזות מהבית. אך אז התעוררה בעיה; השקצים פשוט פחדו לצאת 

כשהם מטיבים שוב ושוב את הכיפה  ותצץ בחששנמהבית. עיניהם התחילו להתרו

 חרדים מהבאות.

"אתה מפחד?" שאל בתמימות את נאסר הקטן שטיפי דמעות ניכרו על ריסי עיניו. 

"מה פתאום," הגיב מיד כערבי "אני בכלל לא מפחד רק.." נתקע בלא מוצא. 

 "בסדר. בסדר." תפס יענק'ל פיקוד "הולכים לגן העיר."
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מוקדם?" שאל צעיר הילדים למראה הרחוב שעדיין לא האיר  "למה קמנו כל כך

 וכל צרכו. הבטה אחת לעבר השמים הבהירה את המצב. אלפי רבבות עופות חתר

 במרץ ברחבי האוויר, עד שהאפילו מעט את אור השמש.

"זה רק הקדמה לפני שהחיות מגיעים" לחש יענק'ל לבניו. השקצים שהתקרבו 

 אליהם גרמו לו להשתתק.

תחילו לשחק" הורה לעומתם, ילדיו רצו מיד בחדוות נעורים להשתובב "ת

ולשחק, אחריהם כמפגרים בקצב התחילו אט אט ילדי מוסטפה לשחק ולשכוח 

 מסיפורי הפחד שהלעיט אותם אביהם.

זאב אימתני קיפץ על עבדול הגדול, ובאבחה אחת כבר שכב שרוע  ואז זה קרה.

ל נאלם דום. אך ילדיו שנצמדו אליו בבכייה על הרצפה נאנח מכאבי מוות. יענק'

 ובחרדה, הזכירו לו שהוא כעת בתפקיד האבא.

"אותנו השם שומר" התחיל להרגיעם בהזכירם את ה'מכות' הקודמות שרק 

 המצרים סבלו.

לרגע נאלם שוב. אריה אימתני בעל רעמת שער גדולה התקרב לעברם. רגש 

לעם  מיוחד הגלויה, המכות מגיעים באופןחלחלה אחזה בו. אך אז נזכר במציאות 

 המצרי שהגיע זמנם לשלם על כל מעלליהם האכזריים.

עם השקצים שלפתו  ותאהוא התחיל ללטף ולהרגיע את ילדיו שנצמדו אליו בצו

את גופו בפחד מצמית. ואז הוא חייך; האריה נענע בראשו שבע רצון, כאומר אתם 

ו לבדוק האם דיברגלי יענק'ל ששלח ימשלנו. לאיטו מתקרב עוד, מכשכש זנבו 

 הוא הוזה או חולם. ילדיו המצחקים אימתו את המראה הלא יאומן.

גם פארוק לחייך לעבר  באחר שגם הילדים העזו כבר ללטף את האריה הרהי

 האריה.

עד עכשיו לא ברור איך ומה. הכל קרה ברגע אחד. האריה הרים רגליו 

פי פארוק. וברגע שאחר כך, נראה היה בהסתערות, צווחה חסרת אונים נשמע מ

 כבר מונח שדוד תחת האריה הטורף אותו להנאתו.
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"רק השם יכול לעשות את זה" הכריז חיימק'ה המאושר למול השקצים שעיניהם 

 כמעט יצאו מחוריהן מפחד וחרדה.

 ד.

קולות שעטה ונהמת חיות נשמעו נבללים זה בזה למרחוק. מוחמד נדהם לרגע, 

בצמידות לקירות הבית לוודא  ולצדדים בפחד ובבהלה, רגליו נחפז ועיניו התבוננ

 שאכן הכל סתום ואטום.

קולות החיות שהלכו וקרבו, הגבירו את החרדה לשיאי פחד. "זה לא יילך להם" 

בעודו גורר עם כל בני המשפחה בכוחות משותפים את  גהתעקש מוחמד ללגל

 הארון הכבד עד לדלת, ומצמידים אותו לכל רוחב הדלת.

אחרי כמה שעות של שקט ודאגה. פלט אי מי מהילדים "אולי מוסטפה צדק, הרי 

 באם אחת תצליח להיכנס לבית, כולנו..."

, ובעיקר "די" צווח מוחמד בקול לא לו, מתמלא בכעס מהרעיון הלא נעים

מהרהור הכפירה שעלה וצף לבנו "תגיד תודה על הרעיון שיזמתי, עוד נראה מי 

 הצודק" השתיקו בזעף.

אחר דקת הרגעה הוסיף בלחישה "אין מה לפחד" בעודו ממתיק ומגביר את קולו 

הקדוש אתנו." בהביטו לעבר השה המקודש שישן -"לא יעזור להם כלום. גם השה

 המחכה לתיקונה. אפושנת ישרים לצד ערמת המס

השה שניעור ברגע זה בהשתוללות חסרת רסן. הבליעה את לשונו. השה התחיל 

לרוץ בתזזיות מצד אל צד, כמפחד מקולות החיות שנשמעו קרובים יותר מתמיד. 

 לפחות הוא שותק. הרהרה אשתו בנחמת...

נשמעו הקולות מעבר הארון והדלת. מהחלונות אף נשמעו  "בום. בום. בום."

 בבירור צריחות החיות שהצטרפו לניסיון הפריצה.

כמנסה להתחזק, עבר באגביות לחדר הפנימי, לוודא שהכל כשורה. צווחה 

מקפיאת הדם שנשמעה מהחדר הגדול, הבהירה שהמצב בכלל לא פשוט. מקווה 

 רק שעצת מוסטפה לא יותר מוצלחת. הרהר בעגמומיות.
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אמצע הגג. הגג נראה מתנועע חתיכות לבנים מהתקרה נשרו מ ח.-בום, טרא

לימין ולשמאל בזעם ובקצף. "עוד מעט, כל הגג יפול עלינו" הייתה זו פטימה 

 שהעזה להביע את שבלב כולם.

"חצופים" השתולל מוחמד "מה זה" צעק בהיסטריה בלא מעצור כשעוד לבנה 

וחתיכת תקרה התפוררה מול עיניו. "מה אעשה" התבכיין מוחמד "לרגע, לא 

על זה" בעודו ממהר להזיז את הארון "להיות מוכן לכל תרחיש" כשברקע, חשבתי 

 הבכיות והצווחות הלכו וגברו...

בידו מוט ברזל כנגד כל מי שינסה לחדור  ה"לא נכנע ללא קרב" הכריז. מגבי

מהחור שבגג. קבוצת החיות שעמדה למעלה המשיכו בפעולה שחברם התחיל, 

 פעם גג. בעודם מרסקים ומשברים את מה שהיה

"איי. איי." קוף שניתר בצהלה לתוך הבית נשכו במרפקו כשהמוט נופל בקול 

 בזעקותיו ובכיותיו על ידו שנקטעה על ידי פולש אכזרי. למתגלגל, מתערב

"ממשיכים במלחמה" הצטעק מוחמד בחרון זעם, מול בני משפחתו שלא ידעו 

 האם לבכות או שאולי כבר עדיף למות בצחוק.

מקפיאת דם "רק אני אחליט מתי לפתוח את -שמעה צווחת מוחמד"מי זה." נ

הדלת. כולם לעמדות." לתדהמתו ולחרדתו ראה את ה'סילוני' עם כמין צורת יד 

 ארוכה משתחלת מעבר החלון עד לפתח ופותחת את הדלת לרווחה.

"נאצר. הצילו." נשמעו הצעקות מתגברות בבליל יללות ובכיות. היה זה נמר זריז 

לחדור מהפתח עד לעריסתו של נאצר, לנשכו ברגלו בעודו ממשיך  שהספיק

מוחמד  וחבריצתו לעבר הדלת, שומר על טרפו בפיו. "תשלם על זה ביוקר" ציו

 בעודו תופס את המוט ביד שמאלו.

ליד הפתח נעצר. נאצר והנמר כבר לא נראו מול העיניים, אך החיות שסבבו 

 "לברוח" נשמעה הצעקה האחרונה.משחרים לטרף בלבלה אותו לגמרי. 

רגע אחרי. קלט מוחמד את גודל הטיפשות. להיכן יברחו, לתוך מלתעותיהן 

 הפעורות של החיות?!.
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 ה.

"לא להאמין. שרדתי שבוע שלם" הפטיר מוסטפה לעבר יענק'ל שפתח את דלת 

 הבית.

"איך באמת" התעניין יענק'ל במלוא הסקרנות. "שתוק כבר יהודון." התרגז 

 סטפה יוצא מדעתו לדעת מה שלום בניו "מה עם הילדים שלי"מו

"אה," הפטיר יענקל "אנחנו צריכים לשבת על זה" בהראותו את הבית הפתוח 

 לפניו.

"מחוצף. כבר שכחת שפעם הייתם סתם עבדים" התקצף למול היהודי שמרגיש 

 עצמו כ'עלה לגדולה'.

ם. רק. פשוט. זה לא לשיחה "סליחה. סליחה." חייך יענק'ל, "לא התכוונתי לכלו

 על רגל..."

"בלי משחקים. איפוא הם?" התרתח מוסטפה. בעודו שוקל האם לעבור לשפת 

 הגוף.

"תוציא דף ועט, ואסביר לך הכל" המשיך יעק'ל בחיוכו, "על עבדול קפץ זאב גדול 

 בגן. את פארוק טרף האריה..."

ת דמעות "ואני עוד "די. די." הצטווח מוסטפה מליט ידיו על עיניו הזולגו

 חשבתי..."

כל עוד רוחו בו הרים רגליו לבית מוחמד שם התוודעו להיווכח שאין עצה ואין 

 תבונה מול רצונו יתברך.

ע ַכי ֲאַני  ן ֵתדַּ עַּ ֵשם ְלמַּ  .ְבֶקֶרב ָהָאֶרץהַּ

  מותר להפיץ לזיכוי הרבים, אך בשום אופן לא למטרה מסחרית!

המצרים הסתגרו בבתים;  מדרש הגדול.ילדי מצריים נשמרו על ידי יהודים;  מקורות:

אף יהודי לא נפגע; מדרש תהלים. העופות הרבים האפילו על אור היום;  ספר הישר.

מדרש ה'סילוני' פתחה את הדלת;  מדרש שכל טוב. הערוב פרץ לתוך הבתים. רמב"ן.

היהודים העבירו דו"ח איך נטרף מדרש שכל טוב.  חוטפים תינוקות מעריסותיהן; ויושע.
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