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 / הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 קלאר אברהם ישראל

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

בביאור הקשר בין המשניות  –'ובמושב לצים לא ישב' 

 בתחילת פרק ג' ממסכת אבות

"עקביא בן מהללאל אומר, הסתכל בשלשה נאמר:  (פרק ג משנה א)במסכת אבות 

 .ואי אתה בא לידי עבירה וכו' ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו'"דברים 

 והנה המשנה הבאה אחריה כלולה משני חלקים,

"ר"ח סגן הכהנים אומר, הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש הא': 

 .את רעהו חיים בלעו"

תורה הרי זה מושב לצים, דברי "ר"ח בן תרדיון אומר, שנים שיושבין ואין ביניהם והב': 

 ."שנאמר 'ובמושב לצים לא ישב'

 ?ה של משנה זוולכאורה אין מחוורת השייכות בין שני חלקי

 ח"מדוע הוקדם מאמרו של ר"שאלת סדר הדורות":  –שאלה נוספת ניתן לשאול כאן ו

 ?אלפי הסוברים שסדר הדורות היה להפך ,מאמרו של ר"ח בן תרדיוןגן הכהנים לס

* 

 , ונמשיך אי"ה:בשובים, מכמה כיווני מחשבהיבזה כמה י ונאמרו

 ביאור שלישי:

, וצריך בירור אם יש יש לציין שאכן בהרבה דפוסי משניות מחולקת משנה זו לשנים

 .מקור קדום לחלק כך את המשניות

* 

 ביאור רביעי:

 :, מבאריםר"י אברבנאל( ובפירוש הר"י יעבץלב"נחלת אבות" )

 עצה שלא יבוא לידי עבירה, להסתכל בשלושה דברים וכו',ר"ע בן מהללאל אמר 

ואחריו רבי חנינא סגן הכהנים בא לומר שבזה בלבד עדיין לא ינצל לגמרי מעבירה, 

 וצריך גם את סיוע מורא המלכות שמונע מלחטוא,

                                                

 
 דעות בכך שיש שהובא כפי א
 אמנם יש לציין שחלק מהמתרצים שיוזכרו לא הזכירו את כל פרטי השאלות וגם לא יישבו תמיד את כולן. ב
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 זעמוד 

ורבי חנינא בן תרדיון עם התנאים שאחריו באו להוסיף שאף בזה עדיין לא די כדי 

שכן משמעות המשנה שלולי התורה  – געסוק בתורה יהיה נשמר לגמרילהנצל, ורק אם י

 יבוא לכלל ליצנות.

* 

מסיים את מהלך עקביא בן מהללאל  ן הכהניםוראה בר"י יעבץ בתוספת נופך, שר"ח סג

 שמתמקד ב"סור מרע", ור"ח בן תרדיון פותח את המהלך התולה בלימוד התורה.

 ה(.)ועי' דברי ר"מ אלמושנינו בסגנון דומ

* 

 ביאור חמישי:

כל הנותן דברי תורה : רבי חנינא סגן הכהנים היה אומר" ( נאמר:א כ,בי נתן )אבות דרב

 .על לבו מבטלין הימנו הרהורי חרב וכו'"

)מהרי"ט צהלון, ה"מהריט"ץ"( שזה המשך לדברי רבי חנינא  'מגן אבותבפירוש 'וראה 

סגן הכהנים "הוי מתפלל בשלומה של מלכות", כלומר: "אורה לך דרך ישר שלא תהא 

 .צריך להתפלל בשלומה שלך מלכות". עכ"ד

רת ר' חנינא בן תרדיון אמשלכך נסמכה  נראה להוסיף ביאור,)יא"ק:( ולפי דבריו 

וכן מרומז בה שהנותן דברי תורה על לבו מעבירין הימנו  ,המדברת מלימוד התורה

]וזהו המשך  תןנבות דרבי הרהורי ליצנות, שגם זה מדברי רבי חנינא סגן הכהנים בא

המשניות שהמפנה לבו לבטלה מתחייב בנפשו, וכל המקבל עליו עול תורה מעבירין וכו' 

 וכל הפורק וכו'[.

  

                                                

 
והוא בדומה לדברי הרמב"ם סוף הל' איסו"ב. ומופיעים בדברי הר"י , יז-שלא יהיה לבו פנוי, ומביא ממשלי ב,י ג

יעבץ שם שתי הקצוות, שללא לימוד התורה אי אפשר להנצל, ושאחר לימוד התורה מיד מסתלק הקושי לנצח את 

 היצר, שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, עי"ש.



 

 ליםבאהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירוש

"אני עמל ומקבל שכר" )כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור  –'יהושע משרת משה" 

 שמח'(
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 חעמוד 

ן, מח"ס באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיי

 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים

"אני עמל ומקבל שכר" )כולל סיפור  –'יהושע משרת משה" 

 נפלא מאת בעל ה'אור שמח'(

ָלֵאם ה כְּ י ֹמשֶׁ ָריו ַוֹיאַמר ֲאֹדנִּ חֻׁ בְּ ה מִּ ָשֵרת ֹמשֶׁ ן נּון מְּ ַע בִּ הֹושֻׁ  )יא, כח( ַוַיַען יְּ

 גדולה שימושה יותר מלימודה

ן נון זכה להיות מוסר התורה, וכפי ששנינו )אבות א, א( "משה קיבל תורה א[ יהושע ב

מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים". ואעפ"כ בחרה התורה להדגיש להגדיר את יהושע 

דוקא בתואר של "משרת משה". וכך גם התואר של יהושע בפתיחה של נביא יהושע )א, 

ד ה' בֶׁ ה עֶׁ ַע ִבן נון  א( "ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמשֶׁ ל ְיהֹושֻׁ ר ה' אֶׁ הַוֹיאמֶׁ ָשֵרת ֹמשֶׁ  ֵלאֹמר". מְּ

וכן מפורש בדברי חז"ל )במד"ר כא, יד( שאמרו: שיהושע זכה להיות המנהיג של 

ישראל, כי הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים ומעריב בבית הועד 

לקיים מה שנאמר "נוצר  ,, הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאותשלך

 תאנה יאכל פריה".

א. ועלינו לבאר את הדברים, מהו הטעם שסידור הספסלים וכדומה, הם הדברים 

 שגרמו ליהושע לזכות להיות המשך מסירת התורה והנהגת הדור?

וכיוצא בזה מצינו שאמרו חז"ל )ברכות ז, א( על אלישע שיצק מים על ידי אליהו 

ותר מלימודה". ולא מובן, הלא כל עיקר כבוד של תלמיד חכם הנביא, "גדולה שימושה י

 הוא בשביל תורתו, ואיך זה שהשימוש הוא גדול מהלימוד?

ב. עוד דבר שיש לבאר, במה שמסופר במנחות )ז, א(, שאבימי שכח מסכתא ובא לפני 

רב חסדא שיזכיר לו אותה, ושואלת הגמ' "ולישלח ליה וליתי לגביה"? "סבר הכי 

 מילתא טפי", ופרש"י משום "יגעתי ומצאתי". מסתייעא

והנה בפשטות מקובל להבין ש"יגעתי ומצאתי" זה יגיעה בגוף הלימוד. אבל מהמעשה 

הנ"ל הוכיח מרן הג"ר אהרן קוטלר )משנת ר"א פר' בחוקותי; ח"א עמ' מ(, שלא רק 

 דהעמל של עצם הלימוד מועיל, אלא גם העמל בהכשר הלימוד.

 דברים, מדוע גם עמל שלא בגוף הלימוד, גורם סייעתא דשמיא?ועלינו לבאר את ה

 סיפור עם האור שמח

 ב[ כדי לבאר את הדברים נקדים, במה שסיפר החברותא של הגאון בעל האור שמח.

                                                

 
)ח"ב עמ' לט( ובתורת הבית לח"ח )מאמר ט(. וראה במהרי"ל )החדשות סי' קפז ד"ה ומה שכתבה( ובלקט יושר  ד

 וע"ע במהר"ל באבות )ה, יד( במה ששנינו "הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו".
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פעם בעת לימודם יחד, נתקשו מאוד בהבנת התוספות, ולא הצליחו לירד לעמקו. אמר 

ינים לאחר עמל גדול את דברי התוספות, לו רבי מאיר שמחה זצ"ל: מכיון שאין אנו מב

צריכים אנו להתפלל לקב"ה, אבל אומר לך מה להתפלל, נתפלל שהקב"ה יתן בתוך 

ליבנו אהבת התורה! ואכן עמדו להתפלל, ואחר כך שבו ללימודם, ובעז"ה נתבררו היטב 

 כל דברי התוספות, והבינו הכל על בוריו.

י מאיר שמחה זצ"ל, הנה מה שאמר הרב לאחר שסיימו ללמוד, שאל החברותא את רב

להתפלל על הבנת התורה, אני מבין, כמו שאמרו "הרוצה להחכמים יבקש רחמים ממי 

שהחכמה שלו"! אבל את נוסח התפילה שאמר הרב להתפלל, איני מבין. כי לכאורה אם 

חסר לנו בהבנת התורה, מתאים היה להתפלל ולבקש מהקב"ה על הבנת התורה, 

לות של 'אתה חונן לאדם דעת', 'ותן בליבנו ]בינה[ להבין ולהשכיל', ולהתפלל תפי

 'והאר עינינו בתורתך'. אבל מה הקשר בין אהבת תורה להבנת התורה?

ענה לו רבי מאיר שמחה זצ"ל ע"פ משל, לאשה שהיה לה תינוק, והיתה צריכה לעזוב 

ור עליו. את ביתה לכמה שעות, ולצורך כך הביאה את התינוק לשכנה כדי שתשמ

כששבה האם, מוצאת היא את התינוק בוכה הרבה, מיד נטלה האם את התינוק, טיפלה 

בו עד שפסק מלבכות. שאלה האם את השכנה: מדוע הנחת את התינוק לבכות כל כך 

הרבה? ענתה לה השכנה: השתדלתי מאוד הרבה עם התינוק, ולא ידעתי מה הוא רוצה, 

 הוא בוכה! ולא יכולתי לעמוד על דעתו מפני מה

אמר רבי מאיר שמחה, מה ההבדל בין האמא לשכנה? הרי גם השכנה היא בעלת שכל 

כמו אם התינוק, ולמה רק האמא הצליחה מיד להרגיע את התינוק? הטעם הוא, כי 

לאמא יש אהבה עזה לתינוק, כאילו התינוק הוא עצם מעצמיה, משא"כ השכנה, הגם 

שייכות בעצם לתינוק. הרי אדם שיש לו כאב  שהיא בעלת שכל, אבל היא זרה, אין לה

באחת מאבריו, אפילו בכף רגלו, הוא מרגיש את הכאב בכל גופו, מכיון שכל הגוף הוא 

אחד, וכמו כן אם התינוק, על ידי האהבה העזה שיש לה לתינוק, היא כחד גופא עם 

ו שהאדם התינוק, ומרגשת את הצער של התינוק, ויודעת כל מה שמעיק על התינוק, וכמ

 מרגיש את כאבי גופו, כך היא מרגישה את כאבי בנה, כי עובר ירך אמו הוא!

המשיך רבי מאיר שמחה, ואמר: התורה הקדושה היא עמוקה מאוד, פעמים רבות קשה 

לעמוד על דבריה ולהבין אותה מפני עמקותה, אבל כל זה מפני שאנו זרים לתורה, אנו 

תה. אבל באמת התורה ויהודי הם כחד ממש, עומדים מבחוץ ולא מצליחים להבין או

כאמרם "ישראל ואורייתא והקב"ה חד הוא", וכשמתרחקים אנו מהתורה, וישנם מחיצות 

בינינו ובין התורה, עיקר העבודה היא, להתקשר ולהתדבק לתורה הקדושה. ולכן על ידי 

נעשים אהבת התורה, אנו מצליחים לסלק את הריחוק, ומתדבקים בתורה הקדושה, עד ש

 האנו יחד עם התורה לחד גופא, ואז מבינים אנו את כל סודותיה ומצפוניה!

                                                

 
עפ"ז יובן היטב יסודו הנפלא של התורת חיים )סנהדרין כו, ב( שמה שאמרו "תורה מתשת כוחו של האדם", זה  ה

קשה, אלא זה ענין סגולי, שכך היא דרכה של תורה, שכל לא ענין גשמי, שהרי ודאי חוצבי עצים עובדים יותר 
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ולכן כשראינו שאנחנו לא מצליחים להבין את התורה, היינו צריכים להתפלל לקב"ה, 

 שיתן בליבנו אהבת תורה, במדה יותר גדולה.

 "אני עמל ומקבל שכר"

זונדל מסלנט זצ"ל )הראני מו"ח ג[ עפ"ז נמשיך להביא כאן יסוד גדול שאמר הג"ר יוסף 

שליט"א; ומובא בספר אילת אהבים עמ' קצב( בנוגע ל"עמל התורה", ואלו דבריו: "כי 

כי על ידי העמל, ניכר וגלוי אהבתו ותשוקתו של העיקר מה שנדרש מאתנו הוא העמל, 

 ".האדם לחכמה

ין ומתבאר, שמה שאמרו ש"אין התורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה", א

הטעם בגלל שקנין התורה והבנת התורה הוא פרי של העמל והיגיעה, רק מאחר שהוא 

עמל ויגע ונותן נפשו על התורה, בזה הוא מגלה את אהבתו הגדולה לתורה ]וכדברי 

התנחומא )נח סי' ג( המפורסמים "שאין אדם לומד את התורה אלא מי שאוהב הקב"ה 

ה כגוף אחד לתורה, ואז התורה מחזרת עליו כדי בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו"[, ונעש

 למסור לו את טעמי התורה וסדריה )עי' רש"י סנהדרין צט, ב ויבמות קיז, א(.

וכ"כ המהרש"א )ברכות כח, ב( לבאר מה שאומרים "אני עמל ומקבל שכר", שאין 

 הכונה שכר בעולם הבא, שעל זה כבר אמר "אני רץ לחיי עולם הבא", אלא הכונה שאני

 עמל ומקבל שכר כאן בעולם הזה, מה שהתורה מוסרת להעמל את טעמיה וסדריה.

והנה ממה שאמרו שזה מוגדר כ"שכר", מתבאר מינה, שקנין התורה והבנת התורה, 

 אינו פרי של העמל והיגיעה, אלא תגמול.

 "יגעת ומצאת"

עה זה היפך ד[ ואכן אומרים חז"ל )מגילה ו, ב( "יגעת ומצאת תאמין". וקשה, שהרי יגי

 מציאה, שהרי לא ראינו מי שיגע למצוא מציאה, מאחר שמציאה באה בהיסח הדעת?!

ומבאר הג"ר צדוק הכהן )מחשבות חרוץ אות י(, שבאמת התורה הוא למעלה מהשגת 

וכל יגיעת אדם והשתדלותו שהוא רק כפי השגתו, לא היה כלל להשגה גדולה כזו אדם, 

ך, וכשמשיג אחר כך, מכיר שהוא מציאה הבאה דדברי תורה, שהיא חכמת ה' יתבר

                                                                                                                                                                         

 
העוסק בה נעשה כח חומרו תש, כדי שיתגבר עליו כח נשמתו ודעתו וחכמתו, שכל זמן שחומרו של אדם מתגבר 

אין דעתו נכונה וצלולה. וכמו שאמרו שת"ח כל זמן שמזקינין מוסיפין חכמה, לפי שלעת זקנתן תש כח חומר שלהן 

פת. והוכיח לה ממעשה דר"ל )ב"מ פד, א( שתש כוחו מעת שיקבל על עצמו עול תורה )וכ"ה במהר"ל לכך דעתו נוס

ח"א לב"מ דף פז, א ובשל"ה שבועות אות רמה( עכ"ד. ולפי המבואר בפנים א"ש היטב )ממו"ח שליט"א(, שמי 

רה. וזה גופא 'התשת שעמל בתורה מגלה את אהבתו לתורה )כמש"נ בסמוך(, ועי"ז שובר את המחיצות בינו לתו

הכח', היינו שבירת המחיצות הגשמיות! וזה תפקידו של האדם, לנתק מעצמו את החמריות, ולעלות את עצמו 

לשכליות ורוחניות, ועי"ז זוכה לגלות את חלקי התורה הטמונים בתוככי נפשו מעת יצירתו, וכמש"כ הגר"א )משלי 

ד ממנו שלימדוהו במעי אמו )ראה בשפתי חיים ח"ג מאמר טז, כו( ש'יגעת ומצאת' הכונה, שמוצא את מה שאב

 'אדם לעמל יולד'(.
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אין , אבל מכל מקום צריך גם כן ההשתדלות, כי בהיסח הדעת, ולא בהשתדלותו בא לזה

 ו.הקב"ה מוסר דברי תורה אלא למי שמשתוקק אליהם

וכך גם כותב מוהר"ח מוואלזין )רוח חיים ריש פ"ד(: "כי לא על ידי עוצם שכלו 

אם על ידי עמלו עזרו ה' ומציאה מצא". ומוסיף לבאר שזה והשתדלו הכינה וחקרה, כי 

כונת חז"ל 'יגעתי ומצאתי תאמין' רצונם לומר, אחר שיגע בתורה, עם כל זה יאמין כי אך 

מציאה מצא, אבל 'יגעתי ולא מצאתי' ר"ל אם יאמר, כי אך על ידי היגיעה השכיל ולא 

צאתי אל תאמין', כי אי אפשר מציאה מצא, 'אל תאמין'. ולהיפך גם כן 'לא יגעתי ומ

 .זלמצוא כי אם אחר היגיעה, שאז מזכהו ה' ומוצא

נמצא, שלא העמל מביא את התוצאות, אלא כפי שביאר לן הג"ר יוסף זונדל מסלנט 

זצ"ל, שבגלל העמל, כמים פנים לפנים, כל מי שאוהב את התורה התורה גם אוהבת 

"פ )משלי ח, יז( "אני אוהבי אהב אותו, וכמו שאמרו במדרש )תהלים מזמור סג( עה

ומשחרי ימצאונני". ומה הכונה שהתורה אוהבת אותו? מפרש המלבי"ם שם, "מי שכבר 

דבק בחכמה לאהבה אותה, תאהב החכמה גם אותו, ותגלה לו סודותיה, כאשר יגלה 

 האוהב סודותיו לאהובו"!

שר ודם שהיו וכך אומרים חז"ל )תנדב"א פרק יח(: "משל למה הדבר דומה? למלך ב

עבדיו ובני ביתו מסובין לפניו על השולחן, כיון שראה אותם שאכלו את המאכל ומתק 

                                                

 
וכך גם מבאר הבית הלוי )מובא בהקדמה לאבהא"ז קנין(, שזהו החידוש בדרכי התורה הקדושה, שיגיעה מצורפת  ו

למציאה, שאם אנו עמלים באיזה קושיא חמורה, באים במחשבה כמה דרכים אשר אחר העיון אינם מתקיימים, 

חשבות הקודמות, אין להם שייכות ולבסוף בא במחשבה תירוץ אחד מחוור ומבורר, והנה כל הדרכים הקודמים והמ

לתירוץ האחרון, ואם כן מדוע לא עלו במחשבה תיכף התירוץ האחרון? אלא שזהו הזכות, שבשבילך שיגענו מקודם 

 להבין, זכינו לגלות את הביאור האמיתי. וע"ע בבית הלוי )פר' יתרו( ובפרי צדיק )שבת מאמר ז(.
צ על הגר"א, "כי לא הראה את נפשו טוב, רק בעמלו אשר עמל יש לציין בזה מש"כ מוהר"ח בהקדמתו לספד" ז

בחכמה ובדעת ובכשרון, ואחר רב יגיעותיו, וכאשר חסו עליו מן השמים, ונתגלו לו מעיינות החכמה רד"ר וסתרין 

, וזולת זה לא רצה בם, אף כי רצו למסור לו מן השמים, בלא שום עמל ויגיעת זו היה אצלו מתת אלוקיםדסתרין, 

ר, רזין וסתרין עליוני עליונין, על ידי מגידים מארי דרזין ושרי התורה, לא נשא עיניו לזה, עמו היתה וריחקה. בש

ופעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמים בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דארוייתא בלא 

היה השגתי בתורתו ית"ש על ידי שום אמצעי שום עמל, ולא הטה אזנו אליהם כלל כו', וענה ואמר, איני רוצה שת

רק עיני נשואות לו ית"ש מה שרוצה לגלות לי וליתן חלקי בתורתו ית"ש אשר בעמלי אשר עמלתי בכל כלל וכלל, 

, שיתן לי לב מבין וכליתוי יעשו כשתי מעיינות, ואדע כי מצאתי חן כוחי, הוא ית"ש יתן לח חכמה מפיו דעת ותבונה

וצה אלא ממה שתוך פיו )עי' ילקו"ש משלי תתקלב ובשפתי חיים ח"ג מאמר 'עמלה של תורה'(, בעיניו, ואיני ר

וההשגות ע"י המלאכים המגידים ושיר התורה, אשר לא עמלתי ולא חכמתי, אין לי בהם חפץ" עכ"ד. מבואר באר 

 היטב, שמציאה בלא יגיעה, אל תאמין! ומאידך גם כשיגעת, הרי זה בבחינת מציאה! 

בהמשך מביא שם מוהר"ח בשם הגר"א, שמרן הבית יוסף היה לו מגיד, "כי זה היה בזמן שהיו הדורות כתקנן,  והנה

והיה שרוי בא"י על אדמת הקודש, אבל בזמן הגר"א שרבו המתפרצים ובפרט בחו"ל אי אפשר כלל שיהיה כולו 

דוקא ע"י עמל. אולם לפי המבואר  קודש קדשים בלי שום עירוב כלל". ולכאורה הדברים סותרים את הנ"ל שצריך

בפנים נראה )יעוי' בשפתי חיים שם בהערה(, שהחיסרון במציאה בלי עמל, זה כי לא ברור שזה אמיתה של תורה, 

ורק מה שבתוך פיו של הקב"ה ברור שזה מתוק ואמיתה )עפ"ד חז"ל שם בילקו"ש(, ולכן אצל הב"י שלא היה 

 ו"ק. חיסרון במגיד, לא היה בזה חיסרון וד

וע"ע בספר "מגן וצנה" להגרי"א חבר זצ"ל )פרק יא(, מש"כ שיש חיסרון במגידים וכדו' מצד ש"לא בשמים היא", 

אולם מעמיד שם שלא בשמים היא, קאי רק בעניני הלכה ודינים המסורים למעשה, ולא בדרשות הכתובים ובגילוי 

י יוצר בראשית והשגת טעמי התורה ומצותיה, שזה פנימיות סודות התורה, מה שאינו נוגע למעשה, רק להבין פלא

נחשב כעולם הבא שזוכים הצדיקים, שנהנים מזיו השכינה בהשגת טעמי התורה. )ויל"ע מדוע גם זה לא צריך לבוא 

 מתוך עמל, ויעו"ש גם בהערה(. 
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עליהם, ושתו את המשתה ומתק עליהם, עמד אף הוא וצבר ציבורין ציבורים לפניהן 

שאין להם סוף. כך תלמידי חכמים, דומין בעולם הזה בדברי תורה, כיון שקראו את 

עליהם, הקב"ה מרחם עליהם, ונותן בהם חכמה ובינה  המקרא ושנו את המשנה ומתק

 ודיעה והשכל ומעשים טובים ותלמוד תורה".

ואמר בעל הברכת שמואל )מובא בהקדמה לח"ב(, "שהתורה אוהבת, רק את מי שאינו 

אוהב דברים אחרים, רק אותה, ורק לאיש כזה היא מוסרת את עצמה ומרשה לו 

 ין התורה נמסרת לו"!לקנותה, אבל מי שאוהב אחרת עמה, א

 "משרת משה"

 גדולה שימושה יותר מלימודה. –ה[ עפ"ז נשוב לבאר את הענין של "משרת משה" 

וכבר ביאר בזה מרן המשגיח הג"ר ירוחם זצ"ל )דעת תורה בחוקותי עמ' רסח(: 

שכשמפקיר את עצמו כל כך לשמש ולשרת את רבו, כדי לקבל ממנו חכמה ודעת, וכל 

בתורה הקדושה עד שהיה משרת תמיד את משה רבנו, הרי מראה אהבתו כך היה עמל 

וזה העיקר אשר השי"ת דורש  -ותשוקתו לדברי ה', ולעמל על תורתו הרבה ולהשיגה 

 מאתנו. ובזכות זה זכה יהושע לכל השגות התורה עד לכדי שזכה להיות מוסר התורה.

מאחר שהמטרה ביגיעה זה  ולכן מובן שגם ההליכה לרב נכלל בכלל "יגעתי ומצאתי",

להראות כמה האדם אוהב את התורה. וצא ולמד, במה אדם מגלה את אהבתו יותר 

לתורה, האם זה שעמל באיזה רמב"ם קשה, או זה שמוכן ללכת ברגל ביום חם ללמוד 

 תורה?!

 GMAIL.COM@5322906לתגובות: 
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 גר שנתגייר כקטן שנולד

ַמע שְּ ה ַויִּ ת ֹמשֶׁ ה ָהָעם אֶׁ ֹחָתיו )יא, י( וברש"י: ורבותינו אמרו למשפחותיו על  ֹבכֶׁ פְּ שְּ מִּ לְּ

 עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם.

ידועה הקושיה שהביא השב שמעתתא )בהקדמה אות ט'( בשם המהר"ל )גור אריה פ' 

יגש, בראשית מ"ו י'( מדוע נאסרו ישראל בקרוביהם, והלא במ"ת היה להם דין גרים ו

כמבואר ביבמות )מו:( שהיו צריכים הזאה וטבילה כדין גרים, והרי קיי"ל )יבמות כב., 

בכורות מז.( דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ותירץ המהר"ל, דרק בנתגייר מדעתו ורצונו 

שהקב"ה כפה עליהם הר כגיגית )שבת פח.( לא היה להם  הוי כקטן שנולד, אולם במ"ת

 דין של קטן שנולד.

 בביאור החילוק אם נתגייר מרצון או בכפייה

וכבר עמדו האחרונים בביאור החילוק והסברא בזה, דלכאורה האי דינא דגר שנתגייר 

כקטן שנולד דמי הוי תוצאה מדין הגירות, שנשתנה מהותו מגוי לישראל ובזה נעשה 

ריה חדשה, וא"כ מה אכפ"ל אם קבלת הגירות היתה ברצון או באונס, הא סו"ס יצא כב

מכלל ב"נ לקדושת ישראל. וכתבו הרבה מהאחרונים לבאר, דדוקא בגר שבא להתנתק 

מעברו, לצאת מכלל עכו"ם ולהכנס לכלל ישראל, הוי סברא שהוא כבריה חדשה וע"כ 

בר היו כבר בכלל ישראל בהיותם בני אמרינן דהוי כקטן שנולד מחדש, אולם דור המד

אברהם יצחק ויעקב, וע"כ במ"ת לא היו כנולדים מחדש אלא אדרבה, המשיכו את 

ההשתלשלות מהאבות הק', וכל הגירות לא היתה אלא להוסיף עליהם קדושת ישראל. 

]וע"כ באמת הועילה כפייה, ולא שהכפייה יצרה את הגירות, דאל"כ לא מובן מה דאיתא 

מכאן מודעה רבא לאורייתא שקיבלו בכפייה, הלא קבלת מצוות באונס הוי  בשבת שם

חסרון בעצם הקבלה שזהו תנאי לחלות הגירות, אלא ע"כ שמאחר וכבר היו בני אברהם 

יצחק ויעקב היה שורשם טוב ובודאי על עצם הקבלת מצוות היה להם רצון גמור. ולפי"ז 

ולא כפשטות הדברים שהכפייה לא  באמת עיקר החילוק הוא שהיו כבר כמעט גרים,

מועילה לקטן שנולד[. וכעי"ז ראיתי מובא בשם רבי נפתלי טרופ זצ"ל והגר"י אברמסקי 

 זצ"ל )ראשי שערים יבמות סי' ל', פנינים משולחן גבוה כאן(.

 פשט אחר בדברי המהר"ל שעצם הכפיה יצרה את הגירות

והנה בזבחים )קא:( דרשינן הפסוק שבסוף הפרשה )י"ב י"ד( תסגר שבעת ימים וגו', 

ואיתא שם, מרים מי הסגירה אם תאמר משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים, ואם 

תאמר אהרן הסגירה, אהרן קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים וכו'. והקשה שם 

בי משה שהוא זר, תיפ"ל שגם משה המהרש"א, דאמאי אמרה הברייתא טעם אחר לג
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הוא קרוב כמו אהרן. ובספר 'אור אברהם' )להגר"א גורביץ שליט"א עה"ת ח"ג עמ' 

קצ"ג(, הביא בשם האוסטרובצער )בספרו מאיר עיני חכמים מהדו"ק סי' י"ח( שיישב ע"פ 

המהר"ל הנ"ל, דכל מה שלא אמרינן במ"ת דהוו כקטן שנולד הוא משום שכפה ההר 

ממילא לכו"ע נשארו קרובים, אולם לגבי משה עצמו שהיה על ההר לא היה  כגיגית,

אצלו כפייה אלא נתגייר מרצונו, א"כ לגבי דידיה שפיר הוי כקטן שנולד ותו ל"ה קרוב. 

]ועפ"ז ממשיך שם לבאר את לשון המשנה בריש אבות )א' א'( דלגבי משה נקט 'קבל' 

סרה', דיש במשמע אף בע"כ[. ולדבריו יוצא תורה, דזה היה מרצונו, ואילו אח"כ נקט 'מ

 .חחידוש גדול, שמשה רבינו ע"ה יהיה מותר באחותו

והנה מדבריו אלו נמצא שהבין פשט בתירוץ המהר"ל שבמ"ת עצם הכפייה יצרה את 

הגירות, וע"כ לא אמרינן שהם כקטן שנולד, ]והיינו דאע"פ דגם בנתגייר מחמת אונס הוי 

ים האם הוי גר אף אם המשיך אח"כ לעבוד ע"ז(, מ"מ אין בו גר, )אלא שנחלקו הראשונ

הדין ד'כקטן שנולד', דהסיבה לדין של 'כקטן שנולד' זה לא בגלל עצם שינוי המצב מגוי 

לישראל, אלא בצירוף מה שהאדם עצמו מעוניין להתנתק מעברו הגוי[. משא"כ משרע"ה 

וזהו דלא כביאור האחרונים  שלא נתגייר מחמת הכפייה שפיר יש בו דין דקטן שנולד.

הנ"ל בסברת המהר"ל, דהא לפי מש"נ לעיל בדברי המהר"ל הרי רק כשיש שינוי ומעבר 

ממצב של גוי ליהודי הוי סיבה שיהיה כקטן שנולד, וממילא לא יתכן לומר שלגבי 

משרע"ה יהיה הדין של 'כקטן שנולד', כי אף אמנם שלא היה צריך כפיית ההר כגיגית, 

י שהיה כבר בכלל ישראל והמשיך את שלשלת האבות, ובודאי דגבי דידיה לא מ"מ בודא

 יהיה הדין ד'כקטן שנולד'.

ואולם את עצם הדבר שלגבי משרע"ה לא היה כפיית הר כגיגית, אלא שבניגוד לכל 

ישראל הוא קיבל התורה מרצונו המלא, כבר הובא בשם הגר"א בהגהות חשק שלמה 

, דהנה בגמ' במגילה שם יש כמה דעות מנין שאסתר ברוה"ק במגילה )ז. בתוד"ה לכולהו(

נאמרה, ואמר רבא דלכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל, והלימוד של שמואל היה 

ממה שנאמר )אסתר ט' כ"ז( 'קיימו וקיבלו' קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. והקשו שם 

דורש בשבת )פח.( התוס' )ד"ה לכולהו(, דהא גם על שמואל יש פירכא, דרבא עצמו 

הדר קיבלוה בימי  מקרא זה דקיימו וקיבלו דאע"פ שקיבלו את התורה בכפייה, אעפ"כ

א"כ הפסוק הזה ואחשוורוש שנאמר "קיימו וקיבלו היהודים" קיימו מה שקיבלו כבר. 

והתוס' ללמוד מכאן שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה.  יך אפשרדרש ללימוד אחר ואנ

וד מהפסוק את שני הדברים. וביאר בהגהות 'חשק שלמה' בשם תירצו דשפיר יש ללמ

קרי וכתיב. הכתיב בפסוק שיש דזהו משום  הגר"א )וכ"ה ב"פנינים יקרים" אות קט"ז(,

                                                

 
י בפ' וזאת . ובאמת דזהו קצת תימה לומר על אהרן ויהושע וכו' דגירותם היה מחמת כפייה. ואדרבה, ברש"ח

יין עוד הברכה עה"פ והם תוכו לרגליך )ל"ג ג'( הביא מהספרי שם שנפשות הצדיקים קיבלו את התורה מרצון. וע

 על מי היתה כפיית ההר. ,' יתרו( עה"פ ויתייצבו בתחתית ההררהחיד"א )בתורת החיד"א פ מה שכתב

תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי ע"פ הבנת האוסטרובצער מדוקדק לשון הכתוב )י"ב י"ב( אל נא והנה 

בשרו. ופירש"י דמאחר ויצאו מאותו רחם הוי כנאכל חצי בשרו, שאחיו בשרו הוא. ולכאורה אינו מובן, דמי לא סגי 

עצם הדבר שהם אחים, ומהו ההדגשה שיצאו מאותו רחם. אולם אי נימא דהוו כקטן שנולד א"ש, דבאמת אין כאן 

 ק מכך שיצאו מרחם אמם הוי כנאכל חצי בשרו. קורבה מצד אחוה, אלא ר
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האחד  ,יש כאן שני לימודים ממילאאבל הקרי הוא "קיימו וקבלו".  ,הוא "קיימו וקבל"

היינו שקיימו למעלה מה , ומד מהקרי שכתוב "קיימו וקיבלו"ושלדרשת שמואל הוא 

אילו הלימוד השני שדרשינן בשבת 'קיימו מה שקיבלו כבר', זה נדרש , ושקיבלו למטה

קיבל בהר סיני הם עכשיו  רע"ה כברמה שמש , דהיינושכתוב "קיימו וקבל" מהכתיב,

כ הדר קיבלוה "אמר רבא אעפ' הגירסא היאבמסכת שבת והראיה לזה, דהנה קיימו. 

 כאן הגירסא היאואילו  ', והיינו לפי הכתיב.כתיב קיימו וקיבל היהודיםבימי אחשוורוש ד

זה הולך לפי הקרי שהוא קיימו וקיבלו היינו שו ',אמר שמואל שנאמר קיימו וקבלו'

עכ"ד. ]אלא דאכתי יש לעיין אי כוונת הגר"א כהנ"ל שגבי משרע"ה היה  היהודים.

 וכהמשנה באבות 'משה קיבל', ודו"ק[.מרצונו, או שכוונתו רק שהוא היה המקבל בפועל, 

וידידי הרב נחום נבנצל שליט"א הוסיף לי נפקא מינה נוספת שיוצא לפי הביאור השני 

בתירוץ הנ"ל של המהר"ל, לגבי הדין המובא ביו"ד )סי' ר"מ סכ"ד( שאדם חייב בכבוד 

היה חמיו, וכתב הט"ז )ס"ק י"ט( שהמקור לזה הוא מדוד המלך שאמר לשאול 'אבי', ו

חמיו וקראו אבי. אולם הגר"א )ס"ק ל"ב( כתב שהמקור הוא מיתרו, שמשה נהג בו כבוד. 

והנה לפי הביאור השני בדברי המהר"ל )שהבאנו בשם האוסטרובצער( יוצא שיתרו לא 

היה כלל חמיו של משה, דמאחר ונתגייר מרצונו אמרינן דהוי כקטן שנולד, וע"כ דלדעת 

חמיו הוא מצד הכרת הטוב, באופן ששייך גם ביתרו. הגר"א הטעם שחייבים בכבוד 

]ואע"ג דאיכא למ"ד )ע"ז כד., זבחים קטז.( יתרו קודם מתן תורה בא, וא"כ עדיין לא היה 

 גר, אבל בילקוט )רמז רס"ח המובא בהגר"א( מוכח דס"ל שיתרו הגיע לאחר מתן תורה[.

 z5102244@gmail.comלתגובות:  
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 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ

 נונין המנוזרות

י הִּ ֹסעַ  ַויְּ נְּ  )י, לה( ָהָאֹרן בִּ

 'ה גאולי יאמרו במזמור' וז בתורה, מהן' ב, המקרא בכל מנוזרות 'תשעה נונין במסורה

 סימניות הקב"ה לה עשה זו קטו:( פרשה )תהלים קז(. וכבר הביא רש"י מה שאמרו )שבת

 שספר מפני אלא זה, הוא השם מן לא אומר רבי מקומה, זה לומר שאין ולמטה, מלמעלה

 עתידה אומר דרבי, רשב"ג, דתניא רשב"ג עליה דפליג תנא מאן עצמו. בפני הוא חשוב

 פורענות בין להפסיק כדי כאן כתבה ולמה במקומה, ותכתב מכאן שתיעקר זו פרשה

אינו שייך בתהלים שפוסק בכל פסוק ופסוק בתוך שנייה, אך טעם זה  לפורענות ראשונה

 פרשה של פורענות.

 ויאמר' וגו' ה מעשי ראו המה רבים במים מלאכה עושי באניות הים ובר"ה )יז:( יורדי

 יודו' וגו להם בצר' ה אל ויצעקו' וגו כשכור וינועו יחוגו גליו ותרומם סערה רוח ויעמד

 נענין דין גזר קודם צעקו לך לומר שבתורה, ורקין כאכין סימניות להן עשה ,'וגו חסדו' לה

כיחידין, וכבר האריכו לדון מפני מה יורדי הים  נמי הני נענין, אינן דין גזר לאחר צעקו

 נחשבים יחידים יותר משאר חייבי הודיה.

 הפוכין בפרשת ויהי בנסוע כך עושים ן"נוני אך( שכשם שעושים )ערך וביאר הערוך

ש"א שהנונין הם סימן למיעוט, וכשם שמורים למעט פרשה זו בתהלים, וביאר המהר

אם  רק יוציאם' וממצוקותיהם בתורה, שאין זה מקומה, כך בתהלים משמעו ש'ויצעקו,

צעקה, ולכאורה חלוק הוא המיעוט  תועיל לא דין גזר לאחר אבל דין, גזר צעקו קודם

 המורה שאין זו מקומה, ממיעוט המחלק בכח הצעקה גרידא.

 והנה המהרש"א )ר"ה שם( תמה, שהרי באותו פרק נאמר 'ויצעקו אל ה'' גם לגבי

 סימניות. נעשו בהם לא ולמה שנתרפא, וחולה האסורים מבית ויוצאי מדבריות הולכי

 דמו, יתכן לומר ששלשת הראשונים נחשבו כיחידים הים שיורדי המסקנא וצידד שלפי

דין, ויש להתבונן בטעם  גזר ענים גם לאחרכי הם נ בסימניות, התמעטו לא ולכן כרבים,

 הדבר.

למטה ]בזהר קנה.  ד"אכן, ענין היפוך הנ' הוא, כי ראשה הוא אות י', ובהפוכה היו

והיינו כי  מבואר שהופכת פניה, אך במנחת שי הביא שיש הופכים את ראשה למטה[,

וכשהי' מאיר כסדרו תחילתו הוא י' ופניה קדמה, והשפע נמשך מאות לאות,  ה"הוי שם

הרי היא מורה על  התחתונים, מעשה ידי היא מתהפכת על בה' הרי היא נ', אך כאשר

 מהר שנסעו ובזמן, דין ומיעוט השפע ]ראה ביאור הגר"א בהקדמת תיקו"ז ושם תי' סג[

 משה ועל כך התפלל מהם, להסתלק ובקש, מישראל פניו השי"ת הסתיר כביכול, סיני

 ובכך 'יפוצו למעלה, ד"היו ויעמוד כסדרו, ותהיה ה"הוי , דהיינו שיתהפך'ה 'קומה

החיצונים ]וראה שיח יצחק ח"א  יהיה מקום לשליטת שלא מפניך' משנאיך וינוסו אויביך

 בדרוש ב' נונין[.
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הגר"א )בביאורי אגדות והטעם שנקבע ההיפוך דוקא ביורדי הים, הוא כדדברי אדוננו 

לישועה שהגיעו , הוא ארבעת החייבים להודות שעניין (, הובא לעיל פר' נחברכות נד:

עיוותם שכל מצבם נובע מחטאם, ואי תפיסתם בגילוי שם הוי"ה, ועומק  תםהכרע"י 

יורדי הים שהם במקום המופקע לגמרי ולפיכך  שם הוי"ה.ריחוקם משיעור מקביל ל

במקום מיישוב, ריחוקם נרמז באות י', הולכי מדבר, שהיו בארץ הראויה ליישוב, אך 

רחוק לגמרי מאדם, נרמזו בה' ראשונה, חבוש בבית האסורים, שהיה שרוי במקום יישוב 

אך הוגבל מלבא בין אנשים, נרמז באות ו', והחולה שהיה בעת צרתו בביתו, חטאו בה' 

, והיינו שהריחוק הוא ביחס לגודל עוות התפיסה, וכפי שהפגם עמוק יותר, אחרונה

 .נה משם הוי"השורשו נעוץ באות יותר עליו

ועל פי זה ביאר שסדר הצריכים להודות המובא בתהלים, עוסק בעת צרתם בטרם 

א.  כך, נצלו, כאמור 'כי המרו אמרי אל', 'אוילים מדרך פשעם' וגו', ולכן סדרם הוא

הולכי מדבריות, ב. יוצא מבית האסורים, ג. חולה, ד. יורדי הים, והיא 'הוי"ה מהופכת', 

ים' שהם באות י' ראשונה הוזכרו בסוף סדר ההוי"ה, ולדבריו מבואר 'יורדי הדהיינו ש

למה ההיפוך נקבע בהם, אף ששאר ההוי"ה עומדת כסדרה, כי הם הרחוקים ביותר, 

( 37ס"ת שלו עמ'  ובהם נקבע היפוך בראשית השפע. וכן היא לשון בעל העתים )בהל'

 לאחוריהן, נכפפין ואמונתן, והן בחייהן מאמינים אינם הים רוכבי שכל נכפפין, הן 'ולמה

בוראן'. ובזה מבואר גם מה שאמרו  באמונת כופרין והן חיין, חייהן שאין להודיעך

יורדי הים הם במקום דמו', שהרי הגר"א פירש ש כיחידים הים ש'יורדי במסקנת הסוגיא

 ונמצא שאין יחס ביניהם לכל יושבי תבל שהם רבים. המופקע לגמרי מיישוב,

אופן קביעת הנונין בתהלים מאשר בתורה, כי בתורה נקבעה נון אחת לפני  והנה חלוק

הפרשה ונון שניה אחריה, ואילו בתהלים נקבעה רק נון אחת בראש כל פסוק,  ומה 

 והיינו סוד ומלכות, בינה הן כפופה ונון פשוטה שבתורה נקבעו שני נונין, הוא לפי שנון

 ן"הנו שער סוד שהוא ן"הנו מורים שראשויחד הם , פה ותורה שבעל שבכתב תורה

 להוציא כדי טומאה ]ובכללם נ' שערי נון נמשך ומתגלה עד סוף בינה, שערי מחמישים

בהם[, והוא ענין ם' סתומה דבינה בפסוק 'לםרבה  המובלעים הקדושה את ניצוצי מפיהם

ע"י  ה איךהמשרה', כי שני הנונין הם כשני חצאי אות ם, ומשלימים זה את זה, ובהם נרא

קוב"ה וישראל חד הוא, ]וראה בשיח יצחק )שם אות נה ואילך( שביאר בזה  התורה

 עומדים'[. היו בנס שבלוחות וסמך 'מם ל"מאמר חז

 לכך, עולם של עיקרו והן, ממש ה"הקב של כבודו הם נונין' ב שאלו ח"ועל כך אמרו בז

 הוציא ה"והקב, יסגון ימא וכנוני ותרגומו, לרוב וידגו, בניו את בירך כן יעקב בראות

 להשתתף ביקש ואבימלך', נכד ולא לו נין 'לא דכתיב, נונין השני אותם מכלל האומות

 הנונין להחזיר ה"הקב ועתיד, ולניני' לי תשקר 'אם דכתיב, הנונין באלו ולהדבק יצחק עם

 שהיו והיינו כי אף שעתה הנונין הפוכים, הרי עתידים לחזור ולעמוד כמו ,למקומם וכו'

 פנים. אל פנים, תחלה הכרובים

אכן, בתהלים נמנו שבעה נונין, וכולם בסופי הפסוקים, ויש לבאר עניינם כאמור בזהר 

התודה הם חלות ואילו זבח התודה איקרי שלמים, וגופו בת"ת ככל שלמים, )ח"ג יב.( ש
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ובזה יבואר למה במזמור של חייבי תודה נקבעו שבעה נונין  טעונה תיקון,במלכות ה

]וביותר, שהם ששה ביורדי הים, והשביעי ב'שופך בוז על נדיבים' היא המלכות, כמו 

 באר אלא היתה, חפורה וכי, העם נדיבי כרוה שרים חפרוה 'באר( כו יט, ר"שאמרו )במד

 העולם'[. אבות שחפרוה

הנונין מורים שפרשה זו אינה במקומה, הרי עניינם הוא להחזירה מעתה, אף ששני 

ולהעמידה במקומה, אך בתהלים בא הנון של מלכות, והוא בגפו יצא, להורות כי יפה 

הצעקה לפניו, ועל ידה תבא הישועה, שהרי בדיני המלכות אין הצעקה מועילה אחר גזר 

 דין.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב מיד מובהק להגרי"שתל

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' )מתי 

מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין 

 צריכה לגופה וכדו'(

כגון לעלות לאילן(, בשו"ע )שז, ה( מבואר, שדבר שאיסורו רק מטעם שבות )שאלה: 

וזה הקרוי "שבות דשבות  –מותר לומר לגוי לעשותו, כשיש צורך גדול או לצורך מצוה 

 במקום מצוה".

האם נוכל ללמוד מזה, שמותר במקום צורך גדול או לצורך מצוה, לומר לגוי לעשות 

מלאכות שאסורות רק מדרבנן, כגון בשינוי או מלאכה שאין צריכה לגופה )להדליק את 

 האור במרפק או הוצאת זבל לרשות הרבים(?

ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל, אין ללמוד ולדמות מילתא דמילתא, ולא מצינו בדברי תשובה: 

השו"ע היתר רק כשזה דבר שבעצם "אינו מלאכה" או כשיש שינוי בתוצאת המלאכה, 

אבל כשיש שינוי רק בפעולה ולא בתוצאה, אי"ז בכלל ההיתר הנ"ל, וכפי שנתבאר 

 ב'הרחב דבר'.

* 

 ד ב ר: –ה ר ח ב 

 מלאכה שאין צריכה לגופה

שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון האם מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה  ידועא[ 

 או לא, ונפק"מ כמבואר בגמ' )שבת קז, ב( אם צד בעלי חיים שלא לצורך, וכל כיוצא בזה.

רוב הראשונים )רמב"ן רא"ש ועוד( כרבי שמעון שזה רק פטור אבל אסור, ודעת  ודעת

הרמב"ם )פ"א מהל' שבת ה"ז( כרבי יהודה שיש בזה איסור דאורייתא. השו"ע )שטז, ח( 

 סותם כדעת רוב הראשונים, ובסוף כותב שדעת הרמב"ם שחייב.

 שינוי בגוף המלאכה

צריכה לגופה נאמר בה "פטור אבל להעמיד כאן, שהגם שמלאכה שאין  ונבואב[ 

 אסור", מ"מ מצינו הבדלים בין מלאכה שא"צ לגופה לשאר פטורי דשבת.
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 בירושלים עיה"ק

כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' )מתי מותר לומר לגוי לעשות 

 יכה לגופה וכדו'(איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צר
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תלישת נוצה לצורך שחיטה הרא"ש )בכורות פ"ג סי' ה( מביא מש"כ הרמב"ן ש הנה

אלא תלישת צמר שאין  ,"ט או לאודעד כאן לא מיבעי לן אי שרי ביוז"ל: " ,"ט שריאובי

הלכך כיון דאפשר לשחוט בלא תלישה אי תליש הויא לה  ,עומד ליתלש אחר שחיטה

ג דהיינו אורחיה ע"אבל בעוף א ,מלאכה שלא לצורך אוכל נפש ומשום הכי מיבעי ליה

דהא אי לא תליש ליה מחיים סופו עומד ליתלש לאחר שחיטה  ,ומתכוין לתלוש שרי

. כו', ר מיתה כמו בגוזז מחיים דלא אשכחן ביה פלוגתא בגמראואיכא חיובא בגוזז לאח

"ט ולכך כיון שנתנה ייה ,הרי הוכחנו דבין בעוף בין בבהמה חייב משום גוזז לאחר שחיטה

 ,לדחות אצל מלאכה זו איבעי גזיז ליה מחיים לצורך אוכל נפש שרי כמו לאחר שחיטה

 לולכך אפייה ,ה פטור עליהשמעון דמלאכה שאינה צריכה לגופ ביכר"ל ועוד דקי

 כו'". ום טובלה שרי משום שמחת יילכתח

כתבתי לעיל  ,ומה שכתב משום דמלאכה שאינה צריכה לגופהעלה הרא"ש: " וכותב

לעוקר דבר מגידולו כלאחר  ,דאין לדמות איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה ,בשם ר"י

 ."יד

אין ללמוד מכאן שיהא ה( וז"ל: "הרא"ש, כמש"כ התוס' )בכורות כה, א ד"ה דהו וכונת

 ,דהא לעיל פריש דהא דשרי הכא ,"טומותר לתלוש נוצה מצואר של עוף כדי לשחוט בי

וללשון נמי שפירש דאפי' במתכוין בנוצה לא הוי כלאחר יד כדקתני  ,משום שאין מתכוין

 ,ג דאין צריך כאן נוצה והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה"בסמוך בתולש את העוף ואע

 ."אין ללמוד מלאכה שאינה צריכה לגופה מכלאחר יד

הוא, שבלאחר יד יש שינוי בגוף המלאכה, ולכן מצינו מקומות שהתירו בזה  והענין

לצורך יו"ט או לצורך גדול, ומשא"כ במלאכה שא"צ לגופה, שהוא עושה את עצם 

 המלאכה ורק למטרה אחרת.

אין היתר לומר לגוי להדליק אור על ידי שינוי )כגון שידליק במרפק(, מאחר וממילא 

שאין בזה שינוי בתוצאה רק בפעולה, אבל מותר לומר לגוי ]במקום מצוה או צורך גדול[ 

כי יש בזה שינוי גם בתוצאה )עי' ארח"ש  –ליטול צפרניים בשינוי ביד )במקום בכלי( 

 ע' מו(. וע"ע להלן אות ה.פכ"ג הע' קעט; ושש"כ ח"ג לפרק ל ה

 לא בכל דבר התירו שבות דשבות במקום מצוה

דבר שאינו מלאכה, ואינו אסור לעשות להלכה, מה שכותב השו"ע )שז, ה( " ונפק"מג[ 

והוא שיהיה  ,לעשותו בשבת ינו יהודיבשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לא

דהיינו שהתירו בזה  –" ו מפני מצוהשם מקצת חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, א

 אמירה לעכו"ם, כי זה שבות דשבות במקום מצוה או לצורך גדול.

מדברי השו"ע )ומקורו בלשון הרמב"ם פ"ו מהל' שבת(, שמתיר רק "דבר שאינו  ומדוייק

מלאכה", וגם ש"אסור לעשותו בשבת רק משום שבות". אבל במקרה שיש צורת מלאכה, 

נן, כמו במלאכה שא"צ לגופה, לא יהיה זה בכלל ההיתר, ואין לך הגם שאינו אלא מדרב



 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ 

 בירושלים עיה"ק

כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' )מתי מותר לומר לגוי לעשות 

 איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צריכה לגופה וכדו'(
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כאעמוד 

ואין לדמות מילתא למילתא ולהתיר אמירה לעכו"ם בכל תרי דרבנן  –בו אלא חידושו 

 )וכן שמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל כדבר פשוט(.

כי באיסור כביה הדברים מבוארים בדבר הביה"ל )רעח, א ד"ה מותר( שכותב: "ויסוד 

ד לאיסור תורה לא רצו ומ"מ מפני שהיא קרובה מא לגופה, צ"לאכה שאאף דהיא מ

 ,וכמו שכתב הפמ"ג דלהכי אסרו בגמרא אף לר"ש בחולה שאין בו סכנה ,להקל בה

" )וע"ע בשעה"צ ובשאר שבותים קי"ל דמותר לישראל לחלל אף בחולה שאין בו סכנה

 רעח, ד(.

 שבות דשבות במלאכה שא"צ לגופה

בשעה"צ )שלד, נז( מש"כ לגבי לומר לגוי לכבות דליקה שאסור, כי מאחר וע"ע ד[ 

ו, אבל אילולי הך שאדם בהול על ממונו חיישינן דאי שרית ליה אתי לכבויי הוא בעצמ

ד מלאכה שאינה צריכה לגופה "היינו, אפילו למטעמא היה מותר. ומבאר השעה"צ: "

. "ל ידי אינו יהודי במקום הפסד גדולדשבות דרבנן מותר ע)שז, ה( לעיל  "לדרבנן, וקי

ומבואר שהשוה בזה את הדין של מלאכה שא"צ לגופה להיתר של אמירה לעכו"ם. אבל 

והכונה  –" עיין שם במגן אברהם בשם הר"ן טעם אחר דיש להחמיר בזהשוב הוסיף "ו

 שמלאכה שא"צ לגופה חמיר טפי.

ואין לך בם  ,דבר בעניני השבותיםשאין מדמין דבר ל ,ודעשכותב המג"א )שז, ז(: "וכפי 

וגבי לוקח בית בא"י  ו'דלגבי מילה לא התירו שבות כ ,להתיר אלא מה שאמרו חכמים

כתב דאפי' לומר לעכו"ם לעשות שבות אסור אפי' במקום  (שפד 'סי)ובריב"ש כו'. מותר 

 פ"וגם עכו"ם שהביא דורון אסור אע ,שא"צ לגופה הדהא כיבוי נמי הוא מלאכ א,פסיד

דשבות כדרכו  ,והר"ן פ' חבית כתב ג"כ לחד שינויא .שלא עשה אלא איסור דרבנן כו'

ולחד תירוצא כתב דשאני כיבוי כיון דאם צריך  ,ע"י עכו"ם במקום פסידא לואסור אפי

 כו'". ע"י עכו"ם לולגופו היה חייב מה"ת ואין הכל בקיאים בזה לפיכך אסור אפי

יכול אם נשאר חמץ בערב פסח שחל בשבת, ש ד(,הראו בזה מש"כ השו"ע )תמד, ועוד 

מאחר שזה עצמו  –ומותר רק לכרמלית , כרמליתבו ל צאשיעל מנת שלא  גויליתנו ל

ולכאורה קשה, מדוע לא מותר גם במקום מצוה. דשבות שבות אסור רק מדרבנן והו"ל 

 לרה"ר, מאחר שגם זה מלאכה שא"צ לגופה. ומוכח שמלאכה שא"צ לגופה אינו בכלל

 ההיתר.

ליטול דג מן ינו יהודי צריך ליזהר שלא יצוה לאבמשנ"ב )שטז, לג( שכותב ש" וע"ע

דלא מקילינן  ,פ שירא שמא ימות ויפסדו המים"החבית של מים ולהניחו ביבשה אע

". ומוכח שגם בכה"ג שזה מלאכה שא"צ לגופה, איסור דאורייתא ע"י א"י במקום הפסד

 א שעמד בזה(.הרי זה אסור )ועי' בנשמ"א לא, 

שזה  –זה נפק"מ אם מותר לומר לגוי להוציא שקית זבל מביתו לרשות הרבים וכל 

 מלאכה שא"צ לגופה, ולפי האמור גם כשיש בזה צורך גדול, אין להתיר.



 

דפנה', דיין ומו"צ הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות 

 בירושלים עיה"ק

כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' )מתי מותר לומר לגוי לעשות 

 איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צריכה לגופה וכדו'(
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כבעמוד 

 לצורך מצוה

אשה ששכחה ליטול הצפרנים לצורך מצוה מצינו מש"כ המשנ"ב )שמ, ג( ש"אך ה[ 

דהוי שבות  ,ליטול ביד גוי"א שתאמר לגמסיק המ ,תואירע טבילתה בליל שב רב שבתמע

 ".בכלי ביד מותר על ידו אפילו י אפשרואם א, דשבות במקום מצוה

אם עושה הגוי ביד, הרי זה שינוי בתוצאת המלאכה וכפי שנתבאר לעיל )אות ב(, והנה 

 אבל מה שמותר גם בכלי, מבואר שם במג"א שההיתר הוא מצד מלאכה שא"צ לגופה.

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות:

  



 

 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כגעמוד 

השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 

 חיאל' ו'השבת של מ"י''מנחת י

 פניני עיון בפרשת השבוע

 ח, ב: בהעלותך את הנרות.

עיין רש"י שהביא מדרש רבותינו שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד 

באיזה ומטיב את הנרות. לשון המשנה תמיד ל, ב אבן היתה לפני המנורה וכו'. ונחלקו 

 .כיוון של ההיכל היתה האבן עומדת

בדרך חכמה ]פ"ג מבית הבחירה ד"ה ואבן[ הביא שכתב הר"י עמדין בסידורו סדר 

המערכה דכיון שהנר האמצעי הוא נר המערבי והמנורה היתה מונחת צפון ודרום, וכיון 

, ולא הבנתי א"כ האבן הזו היתה במערבה של המנורהשהמדליק מטה כלפי הקודש, 

שנוטה לצד מערב, ואדרבה מסתברא  דאטו אם הוא במזרחה אינו יכול להדליק בפיה

 שהיתה אחורי המנורה כדי שלא יתן אחוריו לצד קודש הקדשים כשמדליק וצ"ע עכ"ד.

ונראה דמשום דקתני ואבן היתה "לפני" המנורה, וא"כ בשלמא למ"ד שהיתה המנורה 

עומדת בין מזרח למערב דאז פני המנורה הם למערב והמעלה היתה במזרח לפני 

לשיטת הרמב"ם ודעימיה שהיתה המנורה מונחת בין צפון לדרום היה המנורה, אבל 

 צריך לומר שהיתה מאחורי המנורה ולא לפני המנורה.

שוב ראיתי בספר אור לנתיבתי ]להגר"י גולדשטוף שליט"א עמ' שט[ שכתב בשם אביו 

מסתמא היתה בצפון שכל פניות דצריך לומר ד"לפני" דקאמר קודם למנורה. וכתב עוד 

 לימין.הם 

ועיין שם עוד דגובה האבן לא נתפרש, ויש אומרים שהיתה ח' טפחים וחצי עכ"ל. 

וצריך ביאור דברמב"ם בפיה"מ מדות ]פ"ב מ"ה[ מבואר גבי שלוש מעלות מעל הדוכן 

א"כ הכא דגובהן אמה וחצי, א"כ הכא נמי דבאבן הוי ג' מעלות כדתנן סוף פ"ג דתמיד, 

 וצ"ע. ט' טפחיםגובהו אמה וחצי שהם  נמי הוי

 ח, ב: בהעלותך את הנרות.

פירש"י לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה 

לא הוא ולא שבטו, ואמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהן שאתה מדליק ומטיב את 

 הנרות.

ומה  קשה שעבודה זו היא לא בתורת התנדבות כהקרבת הנשיאים אלא זו חובתו ככהן,

. וי"ל על פי הספורנו בסוף פרשת אמור ]כד, ג[ שאע"פ שהדלקת הנרות פיצוי יש בזה

והטבתן כשרה לדורות בכהן הדיוט, מ"מ כל ימי המדבר היה ענין המשכן בכל יום 

כעניינו לדורות ביום כיפור, ולכן ניתן לאהרן הכהן הגדול כמו שנעשין לדורות ביום 

צוה דהקדימה התורה עריכת הנרות באהרן ובניו לפני כיפור. ב. יעויין בריש פרשת ת

שבכלל נצטוו על הכהונה, ומשמע שזה היה ציווי מיוחד לאהרן ובניו מחמת עצמם ולא 



 

 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כדעמוד 

מחמת כהונתם וחובתם, ורק לדורות התייחדה המצוה רק לכהנים כחובה, ואתי שפיר 

 שיחשב לפיצוי. ]ממו"ר הגר"צ שחור שליט"א[

 .ח, ב: בהעלותך את הנרות

בתמיד פ"ג מ"ט ואבן היתה לפני המנורה ובה שלוש מעלות שעליה הכהן עומד ומטיב 

 מעלות לא פחות ולא יותר. אמאי היו דוקא שלושאת הנרות. וצריך טעם 

והנה בקול אליהו להגר"א מביא על הגמ' ב"מ ]נט, ב[ דר"א נחלק עם חכמים בתנורו 

יוכיח ב. אמת המים תוכיח ג. כותלי של עכנאי והביא ראיה לשיטתו ג' פעמים א. חרוב 

בית המדרש יוכיחו. והקשה דאי באות ראשון לא השגיחו עליו, אין ספק שלא יחזרו בהם 

מחמת האות האחרון יותר מן הראשון. וכתב דהנה ידוע שאין התורה נקנית אלא 

בשלוש מידות: הסתפקות במועט, ענוה, ושקידה רבה. הסתפקות במועט, כמשאחז"ל כך 

דרכה של תורה פת במלח תאכל וגו', ועוד אמרו חנינא בני די לו בקב חרובין מערב היא 

שבת לערב שבת. ענוה, כמשאחז"ל עה"פ ממדבר מתנה, מי שמשים עצמו כמדבר הפקר 

לכל ניתנה לו התורה במתנה, וכן אחז"ל עה"פ הוי כל צמא לכו למים, למה נמשלה 

בוה והולכין רק למקום נמוך, אף דברי התורה למים לומר לך מה מים מניחים מקום ג

תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתן שפלה. שקידה, כמשאחז"ל ]עירובין נד, א[ במי 

אתה מוצאן במשכים ומעריב עליהן בביהמ"ד, ובלא שקידה יומם ולילה ודאי לא יזכה 

והשלוש תכונות היקרות האלה ההסתפקות, ושפלות הרוח, והשקידה לכתרה של תורה, 

וזהו שהביא ר"א חרוב תמידות על החכמה הם שערים גדולים לבוא אל הקודש פנימה, ב

יוכיח, מים יוכיחו, כותלי ביהמ"ד יוכיחו, דיש בו סגולת ההסתפקות כחרוב, ענוה כמים, 

שקידה בכותלי ביהמ"ד, שהיה סבור דאולי משום הסגולה המיוחדת שיש בכל אחד 

 ה כמותו, ואפילו הכי לא סמכו עליו.לבוא אל שערי החכמה לפיכך יקבעו הלכ

ולפי"ז כתב בספר נבכי נהרות ]יו"ל ע"י הרה"צ ר' שרגא צבי אלטמן זצ"ל[ דאפשר 

דכיון דהשמן שמדליקין במנורה, שמן הוא רמז לחכמה כידוע ]עיין הוריות יב, ב דשמן 

ג' קודם ההדלקה צריך לעלות ג' מעלות רמז לזית מחזיר הלימוד של ע' שנה[, ממילא 

 שרק מי שרכש אותן יוכל ע"י זה להכנס אל הקודש פנימה. היקרות הנ"ל מידות

 .ח, ד: עד ירכה עד פרחה מקשה היא

חוץ מהח' פרחים המנויין  למדו מכאן שהיה עוד פרח סמוך לירכה [כט, א]במנחות 

פרח זה כאן ולא כתבתו בפרשת את התורה הצ"ע למה כתבה ולכאורה  .בפרשת תרומה

, וגם כל הפסוק וזה מעשה המנורה לכאורה אין מקומו כאן רק שאר הפרחיםתרומה עם 

 דכאן מיירי בסדר ההדלקה ולא בעשיית המנורה. ,בפרשת תרומה

דברים את הובספר טעמא דקרא האריך בזה ותמצית דבריו דהקרא כאן בא לומר 

מקשה וקאמר וזה מעשה המנורה  ,ה אין יוצאין בה מצות הדלקה"המעכבין במנורה דאל

ואם אינה זהב עכ"פ עד ירכה  ,דהיינו אם היא זהב צריכה להיות מקשה ולא חלולה ,זהב

 עד פרחה מקשה היא ולא גרוטאות עכ"ד.



 

 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כהעמוד 

והנה רש"י כתב למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים לפי שכשראה אהרן 

א"ל הקב"ה  ,חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו

יך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. והרמב"ן כתב ולא נתברר לי חי

בחו בו הכתוב ישימו יקר וערב ששוחמו בקטורת ביחמו בהדלקת הנרות ולא נילמה נ

קטורה באפיך וגו', ולכן פירש דיש לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהיתה 

 מונאי כהן גדול ובניו ע"ש.לומר חש ובבית שני ע"י אהרן ובניו, רצונ

פודין של ברזל היו ידחנוכת המנורה של בית חשמונאי ש [כד, ב]והנה איתא בר"ה 

 חזרו העשירו עשאום של זהב. ,העשירו עשאום של כסף ,פום בבעץ ]מין מתכת[יוח

"ז י"ל דאותו פרח נוסף שבגוף המנורה איידי דזוטר לא הזכירו בעשיית המנורה רק ילפו

ן שאמרו שיש רמז בפרשה לחנוכת בית חשמונאי שהיא נעשית מבעץ וכסף כאן, דכיו

שאר מיני מתכות ולא זהב, אף דסתם "מקשה" משמע כל המנורה בלי יוצא מהכלל, כיון 

שיש בה קולא דשרי בשל שאר מיני מתכות ולאו דוקא זהב, הוצרך לפרש דעכ"פ מקשה 

הוזכר כן ואגב  ,פרחה מקשה היאמעכב גם בשאר מיני מתכות ופירט יותר עד ירכה עד 

ומה שכתב בטעמא דקרא דפרח זה מעכב גם בשאר מיני  .ג"כ אותו פרח שלא הוזכר שם

מתכות ואין דינו כשאר הפרחים שאין צריך לעשותם אא"כ באה זהב ע"ש דבריו 

 מחודשין לענ"ד.

עים כפתורים ופרחים לכך כתיב מנורה יואפשר דבפרשת תרומה דבאה המנורה עם גב

דיש רמז למנורת של בית חשמנאי שלא  ןמלא וכן בפסוק הקודם כתיב מלא, אבל כא

 היתה מזהב ובאה בלי גביעים כפתורים ופרחים לכך כתיב מנורה חסר.

 ח, יב: והלויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים.

, ואמאי לא כתיב וסמכו הלויים את ידיהם וכמו השם קודם הפועליש כאן שינוי דכתיב 

 הפרשה והקרבת וגו' והניף וגו' והעמדת.שאר 

שוב ראיתי להמשך חכמה שכתב הנה במנחות ]צד, א[ מרבה כל בעלי חוברין 

לסמיכה, אמנם זה בקרבן יחיד שבא בשותפות, אבל בקרבן ציבור וכמו פר העלם דבר 

טעון סמיכה בזקנים שהם במקום ציבור, וכן בשעירי עבודה זרה לר"ש טעון סמיכה 

ן במקום ציבור וכו', וא"כ בלויים לפי מאי דמסיק בסוף פרק קמא דהוריות בזקנים שה

דלגבי העלם דבר הוי שבט לוי ככל השבטים ומיקרו קהל, א"כ קרבן פר שלהם היה דין 

ולא סמכו רק זקני וראשי הלויים, וכן קרבן ציבור להם והוי טעונין סמיכה בזקנים, 

 פרים עכ"ל.מסתברא דאיך יתכן דכל הלויים יסמכו על ה

והנה כתב המלבי"ם ]אילת השחר אות קיא[ וז"ל דרך הלשון שבמאמר המסודר יקדים 

את הפועל אל השם תמיד, וידבר ה' וילך אברהם וכדומה, וכל מקום שהקדים את השם 

אל הפועל יכון לבאר איזה גדר בהשם, "הכהן ומלק" בעצמו של כהן, או יכוון איזה 

ם שלפניו, כמו "ואת אשמו יביא" יכוון איזה היפוך בין דין סתירה והיפוך בין שם זה להש

האשם לדין החומש, או יכוון איזה מיעוט ודיוק "ואל בני ישראל תאמר" למעט עכו"ם 

 עכ"ל.
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 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כועמוד 

, שהקדים השם אל הפועל, כדי לומר סתירה והיפוך מהשם הקודםולפ"ז יתכן לבאר כאן 

ני ה', וקאי על כל כ"ב אלף לויים דפסוק קודם כתיב והניף אהרן את הלויים תנופה לפ

שנמנו, הניפן אהרן ביום אחד, אבל בסמיכת הלויים על ראש הפרים רק ראשי וזקני 

הלויים סמכו עליהן כדין קרבן ציבור כדברי המשך חכמה ולא כולן כמו למעלה, ולכן 

 שינה הפסוק הלשון.

מיכה, למה סמכו וברינת יצחק ]סורצקין[ הקשה לר"י שסובר ששעיר ע"ז אין צריך ס

הלויים על הפרים, ואם תמצי לומר דהוי קרבן שותפין ולא קרבן ציבור, הלא לדעת רש"י 

תמורה ]ב, א[ קרבן השותפין לר"י אין טעון סמיכה כלל, ואף לדעת רש"י ערכין ]ב, א[ 

דקרבן שותפין טעון סמיכה לר"י, ורק דסבירא ליה דאחד סומך לכולם, גם כן תיקשי 

נראה דכל הלויים סמכו ידיהם ולא סגי שאחד יסמוך בשביל כולם וצ"ע דמקרא דהכא 

עכ"ד. ולהנ"ל ניחא דאדרבה בקרא מדויק דרק ראשי וזקני הלויים סמכו וכדברי המשך 

 חכמה.

 ח, כ: ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללויים.

ש דרק פירש"י משה העמידן, ואהרן הניפן. בפרדס יוסף החדש כתב הנה ברש"י מפור

אהרן הניף ולא משה, וכ"כ באבן עזרא פסוק כ, אך ברשב"ם פסוק יג כתב דגם משה וגם 

אהרן הניפו את הלויים. וכתב דאהרן הניפם תחילה ואח"כ משה. וראה בגמ' סנהדרין 

]קי, א[ דאשת קורח אמרה לו חזי מאי קעביד משה, דגייז לכו למזייכו ומיטלל לכו כי 

ה הניפם, וגם פשטות פסוק יג נראה כן שהרי זה היה דיבור כופתא וכו' מפורש שגם מש

ה' אל משה רבינו, וצ"ע דברי רש"י ואבן עזרא הנ"ל. ועיין משך חכמה פסוק יג שנקט 

בפשיטות דגם משה וגם אהרן הגביהו את הלויים ]וכ"כ המלבי"ם, ועיין בכור שור עה"ת 

שרק אהרן הניף ולא משה  ולא הביא מדברי רש"י המפורשין שנתן טעם לב' תנופות[,

 וצ"ע עכ"ד.

ויש להעיר דמלשון התנחומא קורח סימן ג "נטלוני בידי וברגלי והיו מניפין אותי 

ואומרים לי הרי אתה טהור", דנקט לשון רבים וגם יד ורגל משמע דאהרן ומשה הניפו 

 ביחד, אחד אוחז ביד והשני ברגליו ומניפין אותו. ועיין בעץ יוסף שם.

  



 

 אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס -ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך 

 ברית מילה בשבת כשע"י הברית יחללו הנוכחים שבת
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כזעמוד 

 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 ויאמר' ס"מח, אלעד -המלך  משאת ישיבת

 ס"ושא' שמואל

 ברית מילה בשבת כשע"י הברית יחללו הנוכחים שבת

ת ה'  רֶׁ מֶׁ שְּ ת מִּ ָרֵאל אֶׁ שְּ ֵנֽי יִּ רּו בְּ ָשֽמְּ  , יט(ט)וְּ

מוהל הוזמן לברית בזמנה בשבת קודש. הורי הרך הנולד ומשפחתם המורחבת אינם 

שומרים שבת ובגלל קיום הברית יגיעו האורחים ברכביהם ויחללו את השבת בכל מהלך 

האירוע, בשמיעת מוזיקה, צילומים ועוד ועוד רח"ל. האם על המוהל לערוך את הברית 

בזמנה או לדחותה ליום ראשון, כדי למנוע חילולי שבת רבים שיגיעו במישרין ובעקיפין 

 בגלל קיום הברית בשבת קודש.

מצוות מילת הבן מוטלת על האב ואם האב אינו מל אותו בזמנו, מצוותו ובה: א( תש

על הבית דין, והמצוה מוטלת על כל אחד מישראל, וכתב הרמ"א )יו"ד סי' רסא( שאם 

המוהל אינו רוצה למול אלא בשכר, כופין אותו למול, וכתב הגר"א בביאורו דבי"ד כופין 

ל, כיון שכל ישראל מצווים למולו. אם כך, כאשר אותו למול כי המצוה מוטלת על המוה

האב ביקש ממוהל זה למול את בנו, מקיים המוהל מצוה בכך שמל את התינוק, וכיון 

שהמילה עצמה אינה נעשית בחילול שבת, ואף אם ההורים החליטו לחלל שבת בשאט 

המוהל נפש בגלל ברית המילה, הרי אין באמת צורך בחילולה, וא"כ הסברא נותנת שעל 

לקיים את מצוותו, ומאי איכפת לן שבגלל המצוה החליטו הוריו ובני משפחתם לחלל 

שבת. סו"ס המוהל מל כהלכה ומקיים את המצוה בזמנה. ואף שעל ידי כך יתגלגל 

שהשבת תתחלל, סברא היא שאין להתחשב בסובבים, שהחליטו לחלל שבת בגלל 

להתפלל בבית הכנסת בשבת במנין,  המצוה. ודומה הדבר ליהודי שיודע שבגלל שיגיע

יגיעו יהודים אחרים לראותו וכל כיוצ"ב, ויחללו שבת בגלל כך. האם עליו להימנע 

מלהגיע לבית הכנסת רק משום שאחרים יחללו שבת על דעת עצמם, בגלל שהוא מקיים 

 מצוה?

תשובת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות, שמותר ומצוה להפגין בשבת ידועה 

אין ההפגנה נגד חילולי שבת, אף אם בגלל ההפגנה יגיעו שוטרים ויחללו שבת, משום ש

מדין אפרושי מאיסורא של החוטאים, או מדין מצות תוכחה, אלא מטעם שלא יהא 

מכשול לדורות, ולא יגררו אחריהם, ולא תהיה השבת נדרסת ברבים, ויש בזה משום 

נפשם עליה נתקיימו בידם כמבואר  העמדת הדת על תילה, וכל מצוה שמסרו ישראל

במסכת שבת דף קל ע"א, וא"כ חייבים להפגין כדי לא לאבד את הרשות הרבים, ושלא 

תחולל השבת בפרהסיא, למרות שיש בזה מכשול של השוטרים וכל הנלוים עליהם, לא 

וכ"ה בחשוקי חמד )שבת קל, א(. ולכאו' ה"ה בנידו"ד, שכאשר אדם מקיים  חיישינן לזה.

 וה, אין זה מעניינו שאחרים מחללים את השבת בגלל שקיים מצוה כהלכתה.מצ
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 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כחעמוד 

, ישנה סברא הפוכה, לפיה כשם שהמוהל חייב למול את התינוק בזמנו, כן חייב מנגד

הוא במצוות ערבות לדאוג לכך שאחרים לא יחללו שבת, ובפרט שחילול השבת נגרם על 

המילה ליום ראשון ולהפסיד מצוה ידי קיום המילה על ידו בשבת. וכדאי לדחות את 

 בזמנה, מאשר לגרום לחילול שבת המוני.

הביאו  שהאגר"מ )יו"ד סי' קנו( כתב להתיר למול בשבת עצמה, ואולם המעיין ב( רבים 

בדבר שמזדמן למע"כ ברית מילה אצל באגר"מ יראה שלא כך הם פני הדברים, וז"ל: "

ואין שומעין לו ששואל מע"כ אולי לא ילך עוברי דת שמחללים שבת בפניו ומיחה בידם 

"ד אף נכשיזדמן לו עוד פעם ברית אצל אנשים עוברי דת כדי שלא יראה החלול שבת. לע

וראיה ממה שאיתא  ,דאי יש איסור על האדם לילך למקום שעוברין על איסורי תורהושו

הוא  ביומא דף ע' שיש מצוה לראות בעשיית מצוה משום ברוב עם הדרת מלך והקמ"ל

רק שליכא בראיה משום אין מעבירין על המצות מאחר שאין עסוק בה עיין שם ברש"י. 

א"כ שמעינן ממילא דלראות בעבירה יש איסור דהא ברוב עם הוא ח"ו בזיון למלך. מ"מ 

מסתבר שאין לבטל בשביל זה מצות מילה בזמנה שחיובה היא על כל ישראל וכ"ש על 

וא החיוב ביחוד וב"ד כופין אותו כדאיתא ביו"ד סי' המוהל כשליכא מוהל אחר שעליו ה

רס"א, ומחוייב לילך לשם למול אף שיראה בעשייתם עבירה דחלול שבת. אבל תיכף 

הרי שהאגר"מ התיר למול בשבת בכה"ג  .", עכ"לשאר שםיאחר מעשה המילה אין לה

סור רק  למול חשש המוהל שיראה חילולי שבת, וע"ז השיב האגר"מ שלמרות שיש אי

לראות חילול שבת, אך אין לבטל בשל כך מצוות מילה בזמנה. אך האגר"מ כלל לא דן 

 באופן שקיום הברית עצמה גורמת לחילול שבת.

דאי שיתרבה חלול שבת ואם הדבר קרוב לו( כתב: "קלה 'סישבט הלוי )ח"ד ג( בשו"ת 

סי' ר"ה כבר ידוע למע"כ שכתבתי בשו"ת שבט הלוי ח"א  ,"קבע"י קיום הברית בש

בהגהותי הקצרות לשו"ע דמעיקר הדין אם יודעים בודאי שעי"ז באים לחלול שבת מוטב 

לדחות המילה למחר דהרי אפי' באיזמל לצורך מילה אין מחללין ודוחין המילה מכ"ש 

השיג עלי דשאני  חדומה שת"ח א... חילול שבת של הבאת התינוק וצילומים וכיו"ב

לולי שבת ימשא"כ ח ,מצות מילה שלא התירו במכשיריןלול שבת בגוף יאיזמל דאיכא ח

לא ניתן לדחות המצוה  ,אלה שלא שייכים לעצם המצוה של הבאת תינוק ואיזמל וכו'

מש"כ תוס' וראשונים ביצה ו' ע"א ושבת ה לבבי לא כן ידמה, וכדמות ראי ,עבור זה

יצוו לנו הגוים ר קבורת מת ביום טוב שני בזה"ז מטעם דילמא וקל"ט ע"ב בשם ר"ת לאס

אים שמחללים יום טוב בקבורת מת, הרי אף וכיון שר ,לכתוב ולעשות מלאכה בשבילם

לול אחר שלא ילול אנו מדחים המצוה מחשש חידבעצם קבורה ביום טוב ליכא חשש ח

בשעת המצוה, אף דגם בקבורה בו ביום איכא עשה דקבר תקברנו ביום ההוא ולאו דלא 

 .", עכ"ל ועיש"עז ושס"בעיין יו"ד סי' שנ" ,תלין

אין הנידון דומה לראיה, משום ששם החשש הוא שע"י קבורת היו"ט ייאלצו לכאו' 

הנכרים אותנו עצמנו לחלל שבת בכפייה, כנגד דעתנו. אך בנדו"ד המוהל מקיים מצוה 

כדינה, והאחרים החליטו על דעת עצמם לחלל שבת, ללא שום כפייה או אונס. א"כ מנין 

בהם. ומלבד זאת קשה לומר שכל החילונים לא ימולו כדת וכדין בשבת שיש להתחשב 



 

 אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס -שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך  ויאמר שמואל / הרב

 ברית מילה בשבת כשע"י הברית יחללו הנוכחים שבת
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 כטעמוד 

עצמה, במילה בזמנה, בגלל החשש הגדול שע"י המילה יחללו ההורים או האורחים את 

 השבת.

, דעת השבט הלוי לדחות את המילה, ודעת הציץ אליעזר )ח"ו סי' ג( לקיים את למעשה

מחאה המועילה, ידחה את הברית המצוה בשבת עצמה, ובמקרים של מיגדר מילתא ו

שימול בשבת  (רצ 'ה סיח"תשובות והנהגות ולא ימול בשבת. ודעת הגר"מ שטרנבוך )

כשם שלא נמנע מלהתפלל בציבור בשבת משום שישנם שבאים מעצמם לבית עצמה, "

הכנסת במכונית. אמנם אם ידוע למוהל שהאב שהזמינו למול יחלל שבת בשביל זה, 

שמצד  אע"פהמילה, כיון שעל ידו נגרם חילול שבת בתוצאה ישירה. ]ושאז אין להתיר 

התינוק חייב לבא למולו, מ"מ הרי מגיע בגלל האב שבחר בו למול את בנו )שבלא 

הסכמתו אינו יכול למול את התינוק([, וחייב לסרב. וישתדל המוהל לדחות את המילה 

ם לא ימול בעצמו ימצא לאחר שבת, ואף אם מתעקש שרוצה שיהיה בשבת, ויודע שא

 ".האב מוהל אחר שיסכים למול, מ"מ הוא עצמו לא ימול

  



 

 ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב

במחלוקת הבבלי והירושלמי בענין שמחה בשבת ובביאור נוסח סוף הברכה האמצעית 

 של שבת
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לעמוד 

ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 

 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב

ובביאור  בענין שמחה בשבתבמחלוקת הבבלי והירושלמי 

 נוסח סוף הברכה האמצעית של שבת

ם ּו כֶׁ ַחתְּ מְּ יֹום שִּ םּובְּ ֵשיכֶׁ ָראֵשי ָחדְּ ם ּובְּ מֹוֲעֵדיכֶׁ  )י, י( בְּ

בילקוט במדבר סי'  , )הובא"וביום שמחתכם אלו שבתות" פיסקא ע"ז איתא בספרי כאן

עוד בתשכ"ה ומחזור ויטרי סי' פ"ג ושבה"ל סי' פ"ב ובמנהיג ריש הלכות שבת ו

וכן מבואר דבשבת אין דין שמחה,  תוס' מו"ק כ"ג ע"בולכאורה קשה דב, (ראשונים

, וכן מוכח להדיא מבואר בשאילתות שאילתא ט"ו ובתשוה"ג שערי תשובה סי' ל'

ליהודים היתה אורה ושמחה "שמחה זה יום  שם על הפסוק ינןדרשדבמגילה ט"ז ע"ב 

הרי דבשבת אין דין טוב וכן הוא אומר ושמחת בחגך", ולא אמרו שמחה זה שבת ויו"ט, 

דטעה ולא הזכיר של יום טוב בבהמ"ז  שם מבוארדבברכות מ"ט ע"א ן מוכח כושמחה, 

ולזכרון", אך מי שטעה ולא הזכיר  לשמחהאומר ברוך שנתן ימים טובים לעמו ישראל 

, והגר"א באמת הגיה "וביום אלו שבתות", אך בהרבה "לשמחה" לא אומרשל שבת 

 ראשונים איתא כנוסח שלפנינו כנ"ל.

: אמרו בירושלמי פ"ד דמגילה ה"אכון רק לפי שיטת הבבלי, אך אך באמת כל זה נ

"סעודת ראש חדש וסעודת פורים מאחרין ולא מקדימין, ר' זעירה בעא קומי ר' אבהו 

א"ל לעשות אותם ימי משתה ושמחה את ששמחתו תלויה בב"ד יצא  שבתויעשו אותן 

ובמדרש , מחה בשבתיש דין שבירושלמי ש להדיא ", הריתלויה בידי שמים ששמחתוזה 

ירושלמי על מגילת אסתר )בתי מדרשות ח"א עמ' שמ"ג( דריש על הפסוק ליהודים היתה 

", וכן בתרגום שם כתב "ליהודאי הות ושבתותאורה ושמחה "שמחה אלו ימים טובים 

ב"סידור רבא דבראשית רבא" )בתי ו ,ומועדיא" שביארשותא למעסק באורייתא ולמיטר 

ששבת בראשית היתה "תחילה וראש לכל השמחות מבואר ט(, מדרשות ח"א עמ' שס"

ולפ"ז נמצא שגירסת הספרי שלנו נכונה מאוד לפי שיטת הירושלמי, )וכן הרבה  ,כולם"

 גירסאות בספרי מתאימים דוקא לשיטת הירושלמי(.

 ביאור נוסח סוף הברכה האמצעית של שבת

נוסח סדר רב עמרם גאון בברכה אמצעית של שבת הוא: "והנחילנו ה' אלקינו והנה 

, ברוך אתה ה' מקדש השבת", וישמחו בך ישראל אוהבי שמךבאהבה וברצון שבת קדשך 

וכן הוא בתשובות רב נטרונאי גאון, וכן היה נוסח כל הראשונים שבאשכנז וצרפת, כמו 

עוד תמהו על נוסח זה דאין זה מעין החתימה המחזור ויטרי הרוקח ועוד, ובארחות חיים ו

דמקדש השבת הוי כל ענייני ובשו"ת מהרי"ל החדשות סי' ל"ד תירץ "סמוך לחתימה, 

 ".קדושה בכלל הן עונג הן שמחה ומנוחה



 

 ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד'

במחלוקת הבבלי והירושלמי בענין שמחה בשבת ובביאור נוסח סוף הברכה האמצעית 

 של שבת
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לאעמוד 

ונוסח הרמב"ם בסדר התפילות הוא "וינוחו בם כל ישראל אוהבי שמך", אמנם נוסח זה 

ג"כ אין זה מעין החתימה של "מקדש השבת", ונוסח ג"כ צריך ביאור, דהא "אוהבי שמך" 

ספרד ואשכנז בימינו הוא "מקדשי שמך" שהוא מענין קדושה כמו "מקדש השבת", אך 

בשו"ת מהרי"ל החדשות סי' ל"ד כתב דגם זה אינו מעין החתימה, שהחתימה היא בענין 

כא קדושת השבת וכאן הוא מענין קדושת ישראל, ואמנם י"ל דקדושת השבת שיי

לקדושת ישראל כי הם בני זוגה של השבת, אך מ"מ קשה על כל הנוסחאות דודאי היה 

יותר מעין החתימה אם החתימה היתה מיד אחרי "והנחילנו ה' אלקינו באהבה וברצון 

שבת קדשך", שכך היה "שבת קדשך" סמוך ל"מקדש השבת", ]ובאמת כך הנוסח בסידור 

חתימה, ולשם מה הוסיפו כאן את ענין שמחת רב סעדיה גאון[, וזה היה ממש מעין ה

 ישראל או מנוחתן בשבת שאין זה כ"כ מעין החתימה.

 על הנוסח "וישמחו" דבשבת אין חיוב שמחה אלא חיוב עונג שבת. רבים ועוד הקשו

ארץ של בני  והנה מהרבה מקומות בירושלמי ובמדרשים מתבאר שנוסח התפילה

שונה בהרבה פרטים מנוסח התפילה שלנו, היה  בזמן הירושלמי והגאוניםישראל 

)והנוסח שלהם נתברר ביותר אחר גילוי הגניזה הקהירית, שנמצאו בה הרבה סידורים 

וישמחו בך ישראל ": כמנהג א"י(, והנוסח שלהם בסוף הברכה האמצעית של שבת היה

חיבור ב ה גםנזכר חתימה זו, ו"מקדש ישראל ויום השבת תה ה'ארוך אוהבי שמך ב

"בני בבל אומרים מקדש השבת  :סי' ל"ב, וז"ל "חילופי מנהגים שבין א"י לבבלמון "הקד

בירושלמי ברכות פ"ח ה"א ופסחים כן הוא ו", ובני א"י אומרים מקדש ישראל ויום השבת

 .פ"י ה"ב

שגם בחלק מבבל היה נהוג נוסח אחר בחתימת  בפסחים קי"ז ע"ב ומלבד זאת מצאנו

בשבתא דיתבי וקאמרי  דפומבדיתארבא אשכחתינא לסבי  "אמר , דאיתא התם:ברכה זו

ביומא טבא בין בצלותא ובין בקידושא מקדש  בין בצלותא בין בקידושא מקדש השבת

דצלותא בין בשבתא בין ביומא טבא מקדש  ואמינא להו אנא אדרבהישראל והזמנים, 

ר רבינא בקידושא דשבתא מקדש השבת ביומא טבא מקדש ישראל והזמנים... אמ ישראל

ואמר כסבי דפומבדיתא קמיה דמרימר ונחית קמיה שלוחא דציבורא  סוראאנא איקלע ל

, אמר להו שבקוהו הילכתא כסבי דפומבדיתא ולא הוו והוו משתקי ליה כולי עלמא

מקדש ברוך אתה ה' מנהג סורא לחתום בברכה זו "בתחילה היה הרי ש, משתקו ליה"

"מקדש השבת", ובזמן רבינא החלו גם בסורא , ומנהג פומבדיתא היה לחתום ישראל"

 .לחתום מקדש השבת

נוסח א"י "מקדש ישראל ויום נוסד בזמן שהיו חותמין כ ולפ"ז נראה ברור דהנוסח שלנו

ענינם מצריך לסיים את הברכה היה  או רק "מקדש ישראל" כנוסח סורא, ולכןהשבת", 

אחר כך עברו כולם לחתום  ואמנםשל ישראל כדי שיהיה מעין החתימה סמוך לחתימה, 

 "מקדש השבת" כנוסח פומבדיתא, אך מ"מ השאירו את הנוסח שלפני החתימה על כנו,

המנהג מ לזוזלא רצו ו כמה דורות ךכיון שכבר נהגו ככי גם הוא קצת מעין החתימה, 

 .הקדום



 

 ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב

במחלוקת הבבלי והירושלמי בענין שמחה בשבת ובביאור נוסח סוף הברכה האמצעית 

 של שבת
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לבעמוד 

ולפ"ז נראה ברור שבפומבדיתא באמת אמרו את החתימה מיד אחרי "שבת קדשך" 

והנוסח שלנו מבוסס על נוסח ארץ ישראל וסורא, ששם אמרו וישמחו בך  כנוסח רס"ג,

, )ואמנם גם רס"ג היה בסורא, אך סוראב םרב נטרונאי ורב עמרם שניהם היו גאוניוכו', ו

ידוע שרס"ג למד גם במצרים וגם בארץ ישראל וגם בפומבדיתא ולא נשא פנים לאיש 

 ולא היה כפוף לשום מסורת(.

מה שהקשו על הנוסח "וישמחו" שאין דין שמחה בשבת, כי לשיטת ולפ"ז ניחא ג"כ 

הירושלמי באמת יש דין שמחה בשבת, כמו שנתבאר, ולכן שפיר יסדו בשבת את הנוסח 

"וישמחו", ונראה שבתחילה סברו בני סורא בזה כשיטת הירושלמי, וכן בני אירופה סברו 

ופה מבוססים על שיטת בזה בתחילה כשיטת הירושלמי, כידוע שהרבה ממנהגי איר

הירושלמי ומנהגי ארץ ישראל, ואף שאח"כ קיבלו את שיטת הבבלי שאין שמחה בשבת 

תוס' מ"מ לא רצו לשנות את הנוסח הקדום דמ"מ יש מצוה לשמוח לכבוד שבת כמ"ש 

, והוי ג"כ מעין ובסעודה" בשמחהכתובות ז' ע"ב סד"ה והוא "מרבין לכבוד השבת 

משום קדושת שבת כמ"ש לקדוש ה' מכובד, )והארכתי עוד החתימה דכבוד שבת הוא 

 בכל זה בקונט' ויברך דוד סי' כ' וסי' כ"א, ע"ש(.

  



 

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

 צרתחילת שליטת הי –שורש התאווה 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לגעמוד 

ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד, ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ושא"ס

 תחילת שליטת היצר –שורש התאווה 

הָ  סֻׁף אֲ וְּ ַאּוּו אַספְּ תְּ בֹו הִּ רְּ קִּ ר בְּ ָרֵאל ַויֹ תַ שֶׁ שְּ ֵני יִּ כּו ַגם בְּ בְּ בּו ַויִּ ֵלנּו ָבָש ֲאָוה ַוָישֻׁ י ַיֲאכִּ רּו מִּ  ראמְּ

 )יא, ד(

 בפרשה זו יש לשאול כמה דקדוקים:

ראשית, אם הפסוק מעיד שה"אספסף" הם הערב רב "התאוו תאוה", מדוע נאמר על 

ויתאוו גם בני ישראל", כלשון בני ישראל "וישובו ויבכו גם בנ"י", היה צריך לומר "וישובו 

 שנאמרה גבי הערב רב.

ועוד, מה הוא הלשון: "מי יאכילנו בשר", היה צריך לומר: "תנה לנו בשר", או "חסר לנו 

 הבשר".

ועוד יש להבין בפרשה זו, מדוע כאשר חפצו ישראל בבשר אמרו הם: זכרנו את הדגה 

כל אלו לבשר, ובמה הם  וגו', את הבצלים את האבטיחים ואת השומים", מה ענין

מזכירים בשר, הלא הם פחותים ממנו בהרבה, והרי זה דומה לאדם שמתאווה לרכב 

 וולוו חדיש, ואומר: "זכרנו את הקורקינט"...

ועוד יש לדקדק, מדוע אח"כ נאמר: "וירא משה את העם בכה למשפחותיו" ופרש"י על 

תאוה לאכילת בשר, לשאיפה עסקי משפחות ]עריות שנאסרו להם[, איך הגיעו ישראל מ

 לפריצת גדרי הקדושה.

 כדי לבאר זאת, עלינו להביא את לשון הראב"ד בספרו בעלי הנפש ]שער הקדושה[:

מתחילה כתב: "ואני רוצה להאריך בשער הזה מפני שיש תועלת באריכותו, והוא מן 

ן הענינים שרוב בני אדם נכשלים בה". אח"כ כשהמשיך לבאר זאת כתב: "ועתה תבי

ותדע כי לא יוכל האדם להגיע אל המדה הזאת עד שיניח ממה שהוא מותר לו חלק 

מחלקיו, ויגדור את עצמו בגדר הפרישות מן הדברים המותרים לו שהם דרך ומסלול 

להרגל העבירה. כענין שאמרו )נדה יג ב( כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץ ידו על 

באמה ומשתין מים כאלו מביא מבול לעולם,  טבורו, וכמו שאמרו )נדה יג א( כל האוחז

וכמו שאמר ר' יוסי )שבת קיח ב( מעולם לא נסתכלתי במילה שלי, והקשו עליו אם כן 

לקריוה רבינו הקדוש אמרי רבי מילתא יתירא הואי ביה שלא הכניס ידו תחת אבנטו. וכל 

מתקוטט  לפי שהיצרהפרישה הזאת היתה גדר מפני הערוה שלא תתגבר עליהם תאותה, 

עם האדם ומקטרג אותו להשיאו ולהסיתו וכן הוא דרכו משיאו להשביע את נפשו ולמלא 

כל תאותו בכל המותר לו. ואחר אשר למדו למלא כל תאותו, ברעבון נפשו כאשר לא 

תמצא ידו במותר לו יסיתנו למלא תאותו מן האסור הקל, ומן הקל אל החמור, ומן 

לו לך עבוד עבודה זרה ותכפור במי שאמר והיה עד שאומר  החמור אל החמור ממנו

 העולם שאין דין ולא דיין ולא גן עדן ולא גיהנם ולא עולם אחר.



 

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

 תחילת שליטת היצר –שורש התאווה 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לדעמוד 

וסיים שם: "הא למדת דרך הסתת היצר מן ההתר אל האסור ומן הקל אל החמור. וכן 

אמרו רבותינו )שבת קה ב( כל המשבר כלי בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה מפני 

 ור ביד יצרו והיום אומר לו עשה כך ולמחר אומר עבוד עבודה זרה".שהוא מס

שהוא עובד על האדם שלא יהיה לו מעצורים, ויהא נוהג  וביאור דברי הראב"ד הם,

בעצמו כמי שנוהג בכרב בלי בלמים, שאחריתו קשה ומרה. ולכן מרגיל היצר את האדם 

צור ברוחו ולכבוש אותה, להתאוות בכל מה שמתאווה, ולמלא את כל תאוותו ולא לע

]מה שנקרא בלשונינו "דחיית סיפוקים", והוא עיקר גדול בחינוך הילדים[, ולאחר 

שהאדם התרגל להיות: "אדם ללא מעצורים", אף אחד לא יעצור בעדו מלעבור על 

האיסור הקל, ואע"פ שהוא מלא בתורה ויר"ש, הוא לא התכוין לעבור על האיסור במזיד, 

 כח לעצור... ומהקל אל החמור ממנו, וכן הלאה. פשוט לא היה לא

לפי דברים אלו יתבארו עניני פרשת המתאוים על נכון. "האספסף אשר בקרבו", היו 

אנשים שפלים ונחותים, מקרב הערב רב, והם לפתע "התאוו תאוה", ורצו לאכול בשר. 

באו מתוך ערב רב אלו, לא יכולים להתדרדר מתוך תאוותם הפשוטה כל כך, כיון שהם 

הגשמיות של מצרים ורצו לחזור אליה, אל אותם אלה מעם ישראל, ששמעו את 

תאוותם ופיתחו אותה גם אצל עצמם, הם אלו שהתדרדרו ביותר, ולכן לא נאמר בהם 

רק "התאוו תאווה", אלא הם ממש פיתחו זאת ל"וישובו ויבכו גם בנ"י", ומתוך תאוותם 

עצמו, ואמרו "מי יאכילנו בשר" כי חס ושלום יבצר  הגיעו לידי כפירה בהשי"ת נותן המן

מאת השי"ת לתת להם בשר באמצע המדבר. ומכאן למדים אנו, שלעבירה הכי חמורה, 

לכפירה מפורשת בהשי"ת, אפשר להגיע מתוך "התאוו תאווה", כאשר אין מעצור בידי 

 בירות.האדם להתאוות לכל אשר יחפוץ, ברור שיגיע הוא מתוך זה לכפירה ושאר הע

ולכן, כאשר ירדו המתאוים מדחי אל דחי, החלו לטפול על המן תואנות שונות 

ומשונות, שאין בהם אפילו טיפה מן ההגיון. "זכרנו וגו' את האבטיחים את הבצלים", וכי 

מה ענין בין בצלים לבשר, אלא ודאי דהשתא כבר עברה תאוותם מן הבשר, וכעת הם 

 חם שהם מקבלים מנ' יש בו חסרונות ומומים.מתאוים רק לכפירה, ולהראות שהל

והשתא נבין מדוע מיד אח"כ נאמר: "וירא משה את העם בכה למשפחותיו" על עסקי 

משפחות, ומה ענין אלו לבשר, אלא ששמעו ישראל לתאוותם וליצרם והוא זה שהוביל 

אותם, הרי שכעת בא היצר והראה להם את תאוות העריות, לאחר הכפירה בה' 

ה במן ותועליותיו, נשאר רק לכפור בתורה וציוויה, וכ"ז הגיע רק מחמת שלא והכפיר

עבדו על הפרישות ועל ה"והתקדשתם והייתם קדושים", כדי לתת מעצורים ברוחם לכל 

 מה שמתעורר בקרבם.

רק אדם שיודע לעצור, לא לומר את כל אשר עולה ברוחו, לא לעשותת את כל מה 

להתגבר ולמנוע מעצמו את תאוות האכילה ועוד, רק זה יתן שמתעורר ברצונו לעשות, 

 לא כח שלא לשמוע לעצת היצר, ולעצור ברוחו תמיד מלהתקרב לעבירה.

  



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין צורת הנחת המנורה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 להעמוד 

 ירושלים, הרב אברהם הבר/ אברהם  חיי

 בענין צורת הנחת המנורה

ל ַדֵבר תָ  ַאֲהֹרן אֶׁ ָאַמרְּ ךָ  ֵאָליו וְּ ַהֲעֹלתְּ ת בְּ ל ַהֵנֹרת אֶׁ ֵני מּול אֶׁ נֹוָרה פְּ ירּו ַהמְּ ַעת ָיאִּ בְּ ַהֵנרֹות  שִּ

 )ח, ב(

פירש"י וז"ל, ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות 

 שבהן, וכן שלשה המערביים, ראשי הפתילות, למול האמצעי.

הנה במנחות )צח:( פליגי רבי ור"א בר' שמעון אי מנורה היתה מונחת מזרח ומערב 

 אחד למזרח וראש אחד למערב או שהיתה מונחת צפון ודרום.דהיינו ראש 

יערך אותו )אמור כ"ד ג'( בנר מערבי  תיבמדכרבי ס"ל דהיתה מונחת מזרח ומערב, 

מכלל דכולהו לאו לפני ה', ואי ס"ד צפון ודרום כולהו נמי לפני ה'  ,' לפני ה'כואהרן 

אלמא חד הוא דהוי כלפי מערב  ,דמשמע אותו לפני ה' ואין אחר לפני ה'. ופירש"י נינהו

נר  הוהחיצון של צד מערב קרי לי ,אלמא מזרח ומערב מונחים ,לצד בית קדשי הקדשים

ובפירושו , ע"כ. ]אשתכח דכולהו פי הפתילות שוות למערבודרום דאי בצפון  ,מערבי

הוי נר מערבי  ממזרח רבי דנר שניאליבא דפי'  (לט.)ויומא  (כא:)ומגילה  (כב:)בשבת 

 .[טדחזר ממה שפי' במנחות )שבת שם(וכ' הרמב"ן  במנחות,כ"כ תוס' ו

, דמצדד להו 'וכאלא הכתיב יערך אתו אהרן ווראב"ש ס"ל דצפון ודרום היה מונח, 

 ינוואפ"ה ליכא אלא חד כלפי מערב והי ,פירש"י לעולם צפון ודרום מנחי]ואצדודי 

שג' של  ,ושאר הפתילות מצודדות פיהן כלפי האמצעי ,שפי הפתילה כלפי מערב ,אמצעי

דתניא אל מול פני  ,צד צפון מצודדות כלפי דרום וג' של צד דרום מצודדות כלפי צפון[

אמר רבי נתן  ,מלמד שהיו מצדדין פניהם כלפי נר אמצעי ,מנורה יאירו שבעת הנרות

 .מכאן שאמצעי משובח

מקור לדבריו דהנחת המנורה היה בין מזרח כקרא דיערך אותו לפני ה'  הרי דהביא רבי

מלמד  פני המנורהקרא דאל מול , ודמקומו הוא בין צפון ודרוםס"ל למערב, וראב"ש 

וקצת משמע דדוקא  דמצדדין הנרות כלפי נר האמצעי, וקרא דלפני ה' קאי אנר האמצעי.

יתא שהיו מדלא מייתינן בגמ' ברי לראב"ש דרשינן שהיו מצדדין פניהם כלפי נר האמצעי

אלא אליביה, וצ"ב היאך ידרוש רבי קרא דאל מול פני  מצדדים פניהם אל האמצעי

שלשה  המנורה. ועוד צ"ע דברי רש"י אהך קרא דלכאורה ערבב השיטות שכתב

וכו', הרי דקאי בשיטת רבי  , וכן שלשה המערבייםכו' המזרחיים פונים למול האמצעי

 ש דכולם פונים לאמצעי כשיטת ראב"ש, וצ"ע.מדנקט המזרחיים והמערביים, ואעפ"כ פיר

השלחן כו' וכן שאר כל  ,שפסק כראב"ש וז"ל ("בי 'ג) ת הבחירהע' בר"מ הל' ביהנה יו

חוץ מן ארון שהיה ארכו  ,הכלים שבמקדש ארכן לארכו של בית ורחבן לרחבו הבית

                                                

 
אולם יע' בשו"ת כנסת יחזקאל )סי"ז( דס"ל לרש"י למסקנא דנר שביעי הוי נר מערבי וצ"ע. וע"ע בר' הלל בספרי ט

 האמצעי הוא נר המערבי.  ר)הובא בתורי"ד יומא שם( דאף לרבי נ



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין צורת הנחת המנורה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לועמוד 

 משמע. וכן עכ"ל ,לרוחב הבית וכן נרות המנורה היו כנגד רוחב הבית בין הצפון והדרום

ששה הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה  ,שם וז"ל 'חכה ממש"כ בהל

והוא  ,כולן פניהם לנר האמצעי שעל קנה המנורה וזה האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים

 ,זהו מחלוקת התנאים ,וז"לכתב ת הראב"ד בהלי"ב ועכ"ל. ובהשג ,הנקרא נר מערבי

וסדר התמיד אינו כן שהרי שנינו מצא שתי נרות מזרחיים דולקים וזהו לענין מזרח 

 .ומערב מונחים

ביאר אמאי פסק הר"מ כר' אלעזר ברבי שמעון דבין צפון ודרום היה מונח ובכס"מ 

משום דקרא אל מול פני  כראב"שכרבי מחבירו פסק רבינו  כהואע"ג דהל ,וז"לודלא כרבי 

ואין מזה  ,וז"ל תבדברי הראב"ד כ ועלהנרות מסייע ליה וכו'.  המנורה יאירו שבעת

וכ"כ רבינו בפי'  ה,כרבי ולא קי"ל כוותי)בתמיד( השגה על רבינו שהוא סובר שמשנה זו 

 עכ"ל. יהמשנה

 כההלשל הכס"מ דלא נגרר הר"מ אחר הכלל  תבטובא בטעמא שכ ש להקשותאולם י

מסייע לי' לראב"ש, דהא ודאי רבי דרש  רהפני המנוכרבי מחבירו משום דקרא דאל מול 

ארבי "ולרבי הכתיב אל מול  שותלהק מקשןדלא הדר ה ,ותדע שהוא, אופן ההקרא באיז

ל בכ גמ' להקשות כן, וכדרך הוכו' מקרא דיערך אותו ן שמעוןב א"אר שהכו'" כדהקו

ואיני  בר"מ שם( וז"ל, בס' הליקוטים) וכתב היעב"ץ. קום, ומשמע דמודה לדרשה הנ"למ

ומאן ספין מאן רקיע לאכרועי  המוצא קרת רוח במה שהשיב בעל כ"מ כו' דמאן שם לי

 עכ"ל. ,כו'"וע' מו"ק כח.( אטו קראי כרבי לא דייקי יבהא )

עוד יש להקשות אדברי הר"מ דפסק כרבי דשלחן הוי אורכו לאורך הבית דהיינו בין 

זרח למערב, והלא איתא בהדיא מזרח למערב, ולענין מנורה פסק כראב"ש דמונח בין מ

מה מנורה מזרח ומערב, אף הני נמי מזרח  בגמ' מנחות שם דרבי יליף שלחן ממנורה,

, וא"כ היאך זכה הר"מ שטרא לבי תרי לפסוק כרבי גבי שלחן וכראב"ש גבי מנורה. ומערב

 .יאוכן הק' בלח"מ בהל' תמידין ומוספין )ה' ד'(

מצינו שאמצעי מקרי משובח )ונפק"מ לקריאת והנה איתא במגילה )כא:( דאמר רבא ד

התורה יע"ש( מהא דתניא, אל מול פני המנורה יאירו, מלמד שמצדד פניהם כלפי נר 

מערבי ונר מערבי כלפי שכינה ואמר ר' יוחנן מכאן שאמצעי משובח. ופרש"י נר מערבי 

מערב חוץ הוא נר אמצעי, למ"ד נרות צפון ודרום מונחין, הוי אמצעי משוך קמעא כלפי 

 דלמאן דאמר מערב ומזרח מונחין לא, משום דהוי מערבי השני כלפי מזרחמשאר נרות, 

 .יבוכו' עכ"ל

                                                

 
דתמיד( אליבא דראב"ש, ובפ"ו מ"א פי' אותה מתני'  כ"ה בפיה"מ במהדו"ק, אבל במהדו"ב פי' האי מתני' )סוף פ"גי

 אליבא דרבי וכ' דלית הל' כוותיה, אבל לעולם פ"ג אתיא כהלכתא אליבא דראב"ש, וע' בתפא"י שם בדעת הר"מ.
ויע' בנודב"ת )או"ח סי' קכב'( שהק' כן ותמה "אכל נושאי כלי הר"מ שלא הרגישו בזה", והעיר במנ"ח )צז' ז'( יא

בלח"מ. וכבר הק' כן בשו"ת הרדב"ז )סי' תתקמ"ה( ג"כ. ויע' מרכבה"מ )בייה"ב ג' י"ב( שכ' דיש  דכבר הק' כן

 להפליא אמאי הראב"ד לא הק' כן על הר"מ.
 ויע"ש בטו"א )כב.( וקונטרס אחרון.יב



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין צורת הנחת המנורה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לזעמוד 

ובביאור הגר"א )או"ח סי' תרע"א ס"ז( כתב בא"ד וז"ל, אבל הר"מ פסק כרבי בשלחן 

מחבירו וכן סתם במתני' דמנחות  יד, וטעמו דקי"ל כרבייגוכראב"ש במנורה, וכ"ד הסמ"ג

"ש תוס' שם כו', אבל במנורה פסק כראב"ש משום דסוגיא דמגילה )כא:( שם כרבי כמ

 כוותיה )וכמו שפירש"י שם(. וכ"כ בפר"ח שם, ובשו"ת הרדב"ז )סי' תתקמ"ה(.

צפון ודרום דמנורה דמקור דברי הר"מ לפסוק  "ח והרדב"זפרוהדעת הגר"א דהרי 

 הבכס"מ דפסק כוותי כדעת ראב"ש, ודלא כמש"כ דאתיאמסוגיא דמגילה  נובעמונחין 

 .המשום דקרא מסייע לי

דבריו אולם גם בזה תמה בשו"ת חתם סופר )או"ח סי' קפ"ו( על דעת הפר"ח כנ"ל, ד

דמי יכחיש הקרא אל מול פני המנורה ולא נקרא פני  כו'נעלמו ממני לא אוכל להבינם 

 וכו'. המנורה אלא קנה האמצעי

ליכא מאן דפליג שכל הנרות היו לם וכתב הח"ס לבאר המחלוקת רבי וראב"ש, דלעו

נר אחד  הוכולי עלמא לא פליגי נמי דיערוך אותו לפני ה' שיהי, פונים למול נר אמצעי

 הרבי ס"ל נר אמצעי הי ,ומעתה .מערבינר מיוחד הנקרא לפני ד' הוא שקורין אותו חז"ל 

קשה לרבי אי ס"ד  הנים מול פני האמצעי, וא"כ היפודולק בזקיפה, ורק לשארי נרות היו 

מונחים צפון ודרום הרי כולם בשוה לפני ה', ומהיכי תיתי לחדש לן סברא לומר שנר 

, אלא ע"כ מזרח ומערב היו מונחים ויש נר טומצדד כלפי ההיכל והיכא רמיזאה אמצעי הי

 ימוק ראב"ש. אך בכ"מפרש"י דהשני למזרח וכ ינוא' לפני ה' היותר מערבי מחבירו והי

 .ללה הנ"יאמצעי מעוקם ומצדד לצד ההיכל וכמבואר בלשון רש"י מגהנר ה השהי

דאמצעי משובח דהרי כל פיות הנרות היו פונים לעומת האמצעי, ונמצא דלכ"ע אמרינן 

הנר המערבי שהוא הנר השני שבמזרח פונה לאמצעי, ש"מ גם לרבי מוכח טפי דהרי ו

 .אמצעי חשוב מאוד יותר אפילו מהנר אשר לפני ה'

כמ"ד צפון ודרום, לא כתב כן משום דהך דכל  אפירש"י במגילה דברייתא אתיוהא ד

אלא לשון אותה ברייתא דמייתי  כראב"ש,דוקא  אאתי למול האמצעיהנרות היו פונים 

לו יוא ,כמ"ד צפון ודרום היו מונחים מדקרי לאמצעי מערבי אמוכח דהך ברייתא אתי

ור"ל  ,ומערבי כלפי שכינה אד מדתנילרבי מערבי הוא השני למזרח ולא האמצעי, ועו

 לרביאבל  ,האמצעי שהכל אליו פונים הוא כלפי שכינה, וזהו למ"ד צפון ודרום מונחים

צריך לגרוס כל הנרות פונים כלפי אמצעי ותו לא, אבל עכ"פ לכו"ע מוכח שהאמצעי  ההי

 , עכת"ד.סמ"גהו "מרהואין מכאן שום הכרח לפסק  ,טזמשובח

כרח לומר דכוונת הפר"ח )והגר"א( הוא דהך דכל הנרות פונים למול אולם, לענ"ד אין ה

נר אמצעי אתיא דוקא כראב"ש, דלעולם י"ל דכוונתם להוכיח מלישנא דקרי למערבי 

אמצעי אלמא דסוגיא דמגילה אתיא כראב"ש, וכ"ה בס' מים חיים בס' הליקוטים שם 

                                                

 
 אולם יע' בליקוטי הלכות מנחות שם בזה.יג
 והוסיף הפר"ח "ולאו מטעמיה", דהיינו דלא ילפ' ממנורה.יד
רחי כאן ביאר באופ"א דרבי ס"ל דאותו לפני ה' על הנר ופיו קמיירי, ולא על פיו לחודיה יע"ש באורך, וע"ע והמזטו

 במאירי בתמיד )סוף פ"ג(.
 אולם יע' בר"ן מגילה שם.טז



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין צורת הנחת המנורה
 

 ט"תשע ךבהעלות לפרשת אספקלריא

 לחעמוד 

ר מכאן שאמצעי משובח לבעל הפר"ח וז"ל, ולי נראה דפסק כראב"ש משום דר"נ דקאמ

ע"כ כוותיה ס"ל דצפון ודרום היו מונחים דאי לרבי הנר השני נקרא מערבי. הרי משמע 

מזה דאין ההכרח לפסוק כראב"ש מצד פניית הנרות לנר האמצעי, אלא מדקרי מערבי 

 (, וכמש"כ הח"ס גופיה.יזאמצעי )אלמא דרבא ור"נ קאי כראב"ש

אל מול פני יתא דמגילה, אבל במנחות שם איתא ]ויש להעיר דכ"ז ניחא בלישנא דברי

אמר רבי נתן  ,מלמד שהיו מצדדין פניהם כלפי נר אמצעי ,המנורה יאירו שבעת הנרות

 ע"כ, הרי דלא קרי למערבי אמצעי[. מכאן שאמצעי משובח

דקאי בשיטת רבי מדקרי להו ג' כאן,  דכ"ה שיטת רש"י עה"ת יחוהוכיחו האחרונים

 מערביים כו', ואעפ"כ פירש דפונים למול האמצעי.מזרחיים כו' וג' 

דליכא אלא חד כלפי  במגילהראב"ש היינו כדפרש"י  ביאור דברידעיקר  נמצאולפי"ז 

מערב והי' אמצעי שפי הפתילה כלפי מערב משא"כ לרבי דס"ל דליכא רמז בקרא שפי 

ודרום דא"כ  הפתילה האמצעי יפנה כלפי מערב ע"כ ליכא לאוקמי דמנורה מנחי בין צפון

, אבל לעולם כ"ע מודו דדרשינן אל מול פני המנורה לצידוד המנורה כולהו הוו לפני ה'

 מול נר האמצעי.

לא אתיין  גבי צידוד הנרותמוכח דדברי הברייתא  ורהדעת הר"מ לכאבאמת אמנם 

וספ"ג  ,פ"ו מ"א)מס' תמיד  רוש המשניותשפיר בדעת רבי, דהא שיטת הר"מ בפי

טת רבי הוא דכל הנרות פונים לצד השכינה, וא"כ ודאי לא אתיא ברייתא במהדו"ק( בשי

אין פניית הנרות אלא ולרבי דמצדדין כלפי הנר האמצעי,  הא תניאד ,דמנחות כדעת רבי

ולפי"ז דברי הגר"א ודעמיה א"ש כפשוטו, דמדינא דברייתא יש להוכיח  .יטכלפי השכינה

, דראב"ש י משובח דזה דוקא אליבאאמצעאמר ר' נתן ד כשיטת ראב"ש, וכן מדברי

. וכן תמה בשו"ת שבט הלוי )ח"א סי' קצ"ה( כדאילו לרבי הלא כל הנרות פונים למערב

אל מול פני המנורה היינו אל מול  תיבמאי דכד על דברי הח"ס הנ"ל. וביאר שם לרבי

                                                

 
כתבו דמה"ט לא ק' מכללא דהל' כרבי  ,ועוד ,ובליקוטי הלכות ,ובאר שבע תמיד )ל:( ם,ורדב"ז ש, ויע' במזרחייז

 מחבירו כיון דס"ל כראב"ש ג"כ, וקי"ל הל' כרבי מחבירו ולא מחביריו. ויע' בר"ן מגילה שם.
יע' במזרחי שכ' "דא"א לרבי שיחלוק על המקרא", ובתשובה )סי' ס"ה( כ' דליכא לפרושי לה אלא במצדד אצדודי, יח

(, וע"ע בשו"ת הרדב"ז )סי' תתקמ"ה(, ובתרה"ד )סי' ק"ד(, ובגר"א הנ"ל, ובס' הזכרון שם, ובפמ"ג )תרע"א א"א סק"ט

 ועוד.
אבל מגירסת הברייתא במגילה יש לדון דאיתא שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינה, ואולי שפיר יט

בי מצדד כלפי איתוקים כדעת רבי ונאמר דמצדד כל הנרות לנר השביעי שהוא המערבי לדעת הר"מ שם, ונר המער

השכינה. ואע"ג דהוא דוחק קצת דהל"ל שמצדד פניהם כלפי השכינה ותו לא, מ"מ דלמא י"ל דלעולם עיקר הפנייה 

של שאר הנרות הוא כלפי נר המערבי ולא לשכינה. ורש"י לשיטתו לא יכל לפרש כן שם דלשיטתו ס"ל דנר המערבי 

 הוא נר השני.
הגיה צפון ודרום )שהוא מקור לדברי רש"י כאן כמש"כ המזרחי( דבספרי כאן ונראה להוסיף דהגר"א אזיל לטעמיה, כ

במקום מזרח ומערב, וי"ל דהיינו טעמא משום דס"ל אליבא דהר"מ דברייתא זו דמצדדין פניהם כלפי נר האמצעי לא 

לדון  אתיא אלא אליבא דראב"ש. ויע' במזרחי כאן בסופו מש"כ ע"ד הספרי לפי הר"מ ובשו"ת הרא"ם. עוד יש

דאולי לזה באמת כוון הכס"מ דקרא מסייע ליה לראב"ש, ור"ל דמה דדרשינן בברייתא אתיא דוקא אליבא דראב"ש, 

 ולרבי צ"ל דרשה אחרת, ומדלא הביאו דעתו בברייתא אלמא דלא קי"ל כוותיה בזה.



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין צורת הנחת המנורה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 לטעמוד 

-. ויע' באורך בכ"ז בשו"ת הרא"ם )סי' ס"בכאהרוח שלפני המנורה דהיינו רוח מערבית

 ס"ה( ויש להאריך בכ"ז.

)וע"ע בד"ז מבעלי תוס' ורשב"ם פ' תרומה )כ"ה ל"ז( ותוס' רי"ד יומא )לט.( ובכור שור 

וחזקוני פ' בהעלותך כאן דפירשו אליבא דרבי קרא דאל מול פני המנורה שיאירו לצד 

הרי דלאו כ"ע מודו דדרש' אליבא דרבי צידוד הנרות לאמצעי  .כבהשלחן שהוא מולו

הח"ס, אלא דאי"ז דעת הר"מ ג"כ הנ"ל דס"ל דכולם פונות לצד מערב ואילו כמש"כ 

 לדעתם הנרות פונות לצד צפון. וע"ע בשו"ת הריב"ש סי' ת"י.(

 

  

                                                

 
וה לכל המפרשים ובפיה"מ מהדו"ק )ספ"ג( פירש הקרא אליבא דרבי דפני המנורה הי' פני קודש הקדשים, ותמכא

 הנ"ל שלא כתבו כן אלא דקרא מסייע לי' לראב"ש א"נ דפונים לנר האמצעי.
 והא דאיתא בספרי דפונים לנר האמצעי כ' הרי"ד דצ"ל צפון ודרום וכדעת הגר"א הנ"ל.כב



 

 קנדה( -חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו 

 חצוצרות התרועהבענין 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 מעמוד 

חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 

'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' 

 קנדה( -)טורונטו 

 בענין חצוצרות התרועה

ם  תֶׁ ַכרְּ זְּ נִּ ֹרת וְּ ם ַבֲחֹצצְּ  )י, ט(ַוֲהֵרֹעתֶׁ

 בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה כתב הרמב"ם בפ"א מהל' תענית ה"א. מצות

 עשה מצות -עכ"ל הנה כ' הרמב"ם בהקדמה להל' תעניות  הצבור על שתבא צרה כל על

הזכיר הרמב"ם הצבור. ולא  על תבא שלא גדולה צרה עת בכל' ה לפני לזעוק והיא אחת

את התרועה כי אם את הזעקה בלבד אע"פ שבמקרא לא הוזכרה הזעקה. ויתכן שדעת 

. אכן כגהרמב"ם היא שעיקר המצוה היא הזעקה ואף התרועה בחצוצרות מדין זעקה היא

 לתקוע מצווים אנחנו זה ברור שצריך להריע בשעת זעקה וכמ"ש בסהמ"צ עשה נ"ט וכן

עכ"ל. וכן מצינו סדר תקיעות  'ית השם לפני כשנזעק תוהצרו הצורך בעתות בחצוצרות

 אלה על סדר הברכות באמצע תפלת תעניות כבמתני' תענית ט"ו. ולהלן פ"ד הט"ו.

שכן, יש מקום לבאר, למה לא מצינו ברכה על תקיעות בתענית ציבור כמו  ומכיון

מצורות בר"ה, שכן לכאו' בתענית אין התרועה והתקיעה מצוה כשלעצמה אלא אף הן 

הזעקה כמ"ש לעיל מ"ע לזעוק וכן מ"ע לזעוק ולהריע, ועל גוף הזעקה לא מצינו ברכה 

 בכגון זו כמו שלא מצינו ברכה על מצות התפילה וכדומה ובאתי רק להעיר.

ועיין בר"מ פ"א משופר ה"א שכתב דמצות עשה וגם מבוארת בזה שאלת המנ"ח וז"ל 

נים דהמצוה שניהם יחד, התקיעה והשמיעה, לשמוע קול שופר, וידוע מה שכתבו האחרו

עיין בלחם משנה שם ובספר יום תרועה ר"ה כ"ט ע"א ]ד"ה חש"ו[ ובספר טורי אבן שם 

]ד"ה חש"ו[. וכאן כתב ]הרב המחבר[ דחייבים לתקוע וגם ]הר"מ[ בהלכות תענית כתב 

כל  דמצוה להריע ולא כתב לשמוע, וצ"ע אם כל ישראל במקדש או בתענית מחוייבים

אחד לשמוע, או לא, דמצוה רק לתקוע, וגם יש כמה נפקא מינה אם השמיעה והתקיעה 

שניהם יחד הם חיוב, או רק אחד, עיין במסכת ראש השנה כ"ז ע"ב ובראשונים ]עיין טור 

או"ח סי' תקפ"ה[ ובאחרונים ותבין ]עיין לקמן מצוה ת"ה אות א'[. וכאן לא נתבאר כלל, 

לפי האמור שאני תקיעה בחצוצרות שהוא מדיני הזעקה ולפ"ז עכ"ל ו ובאתי רק לעורר

 לכאו' בעינן זעקה לפני ד' ואין שם דין שמיעת ציבור.

וראיתי לרבינו בספר המצות שלו שמנה תרועה וז"ל  והנה כ' המ"מ בריש הל' תעניות 

זו ותקיעה שבשעת הקרבנות במצוה אחת. ותמה אני למה שהרי שני פסוקים הם בכתוב. 

ה שדעתו ז"ל שהמצוה היא אחת כללית לתקוע בחצוצרות במקדש בעת הקרבנות ונרא

עכ"ל. ולפי  ובעת הצרות בין במקדש בין בגבולין ואין ראוי למנותן בשתי מצות ועוד צ"ע.

                                                

 
 שוב כתב לי ג"א שליט"א ששמע כן בשם הגרי"ז זצ"ל.   כג



 

 קנדה( -"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב

 בענין חצוצרות התרועה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 מאעמוד 

הנ"ל הי' שייך לומר שעיקר מצוות התרועה בחצוצרות היא להוסיף התעוררות בדברים 

 נות בשירה.שעושים לפני ד' בתעניות בתפילה ובקרב

ועמ"מ פ"א מהל' תענית ומ"ל שם ומצאתי כעין זה בפמ"ג תקע"ה מ"ז סק"ב. וז"ל 

שהר"מ ז"ל כלל מ"ע א' לקרבנות ולצרה ותמהו שם למה לא מנה לב' מ"ע אחר שהם 

זמנים מתחלפים כמו שופר ר"ה ויובל ביוה"כ יע"ש ועיין בספר החינוך פרשת בהעלותך 

' שאדם צריך כוונה גדולה בקרבן )ושלא יקריבהו רק למדתי קצת תי' שהכוונה להם א

לשמים לא לשום מזל וכוכב כמו שהורגלו מקודם לכן ועיין בר"מ ז"ל ובשאר ספרים טעם 

קרבנות( וכן בעת צרה צריך כיוון גדול לה' והיינו נמי כמ"ש בסמוך שלא יאמר מקרה 

ינו להריע הוא או ממערכת השמים האדם חומר צריך התעוררות רב ולזה נצטו

בחצוצרות וכיון שהכוונה אחת מנה במ"ע א' כך י"ל קצת ושופר ר"ה ויובל ב' כוונות 

 . עכ"ל.להם זה לחירות וזה לשבור לבינו ולשוב בתשובה ולזכור עקידת יצחק ותענית
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

משלהם", "הדלקת המנורה", חשובה  גדולה שלך ,"חייך

 יותר מחנוכת הנשיאים"

ל ַדֵבר תָ  ַאֲהֹרן אֶׁ ָאַמרְּ ךָ  ֵאָליו וְּ ַהֲעֹלתְּ ת בְּ ל ַהֵנֹרת אֶׁ ֵני מּול אֶׁ נֹוָרה פְּ ירּו ַהמְּ ַעת ָיאִּ בְּ ַהֵנרֹות  שִּ

 )ח, ב(

 לפי, הנשיאים לפרשת המנורה פרשת נסמכה למה :(ב ח במדבר)ל: "וז י,"כתב רש

 ולא הוא לא, בחנוכה עמהם היה שלא, דעתו חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה

 דעתו חלשה מה ביאור וצריך. משלהם גדולה שלך, חייך הוא ברוך הקדוש לו אמר, שבטו

וכן יש להבין מה היתה הנחמה בהדלקת הנרות  .כך  מחנוכת  הנשיאים כל אהרן של

 שנחשב ששלך גדול משלהם.

 והנה ל"כתב )במדבר ז, יג(  בחנוכת  הנשיאים וז ן"ברמב שהנהוביאור הדברים נראה, 

 ולפיכך, יקריבו ליום אחד נשיא( יא בפסוק) וצוה הנשיאים דעת על הסכים הנכבד השם

 חנכת שלמה עשה ולכך. והמזבח המקדש בית לעולם שיחנכו לדורות מצוה שהיא יתכן

 כנסת אנשי וכן. העם וכל המלך האלהים בית את ויחנכו( ה ז, ב"דהי) דכתיב, הבית

 גלותא בני ושאר וליואי כהניא ישראל בני ועבדו( טז ו, עזרא) דכתיב, חנוכה עשו הגדולה

, המצוה זו ענין תהיה והנה" דבריו בסוף וכתב. המשיח לימות וכן'. וגו אלהא בית חנכת

 לדעת דעתם שהסכימה(, לו להלן) יוסף בני ופרשת( ט להלן) בפסח טמאים פרשת כענין

 לדורות בהם ונצטוינו העליונה

נתחדשה מצוה ולא  הנשיאים של תשוקתם  הרוחנית שמכח ן"ומבואר  מדברי הרמב

 לדורות" לחנוך  את  הבית המקדש. ומעתה משום כך חלשה "מצוה רק אלא שנתחדשה

 .לדורות והוא  לא זכה לכך דבר לחדש הנשיאים של הזכיה כל על אהרן של דעתו

מה היתה הנחמה  שהיא בבחינה "שלך גדול משלהם". ושם הרמב"ן   אמנם עדין צ"ב

 לגדולה, תתירא אל לאהרן אמור לך, למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר בשם  המדרש:

 אל לעולם הנרות אבל, נוהגין הן קיים המקדש שבית זמן כל הקרבנות, מוכן אתה מזאת

 יאירו. המנורה פני מול

 מפני בטלין והקרבנות קיים המקדש בית שכשאין ידוע דבר והנה  הרמב"ן, וביאר

 אף נוהגת שהיא חשמונאי חנכת לנרות אלא רמזו לא אבל, בטלות הנרות אף חורבנו

ומעתה יבואר שאף  שזכו הנשיאים  לחנוך מצוה לדורות,  מ"מ  . בגלותנו חורבן לאחר

לא היה קיים דבר זה "לעולם", ומשא"כ אהרן זכה  ב"לעולם", והם נרות חנוכה ובזה  

 היתה גדולה שלו  משלהם.
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 חשיבותו כך  ומשום הדבר המהות את קובע" חינוך"

ל ידי הכהנים, מ"מ  ז( שאף  שהדלקת המנורה נעשית ע ל, )שמות ן"והנה יסד הרמב

 אוהדלקה ראשונה צריכה  להעשות דווקא על ידי אהרן הכהן. וז"ל הרמב"ן שם: "

( ג כד, ויקרא) הכהנים אל אמור בסוף אמר וכן. ובנרות בקטרת יתחיל שאהרן שירמוז

 .בה יתחיל שהוא בעבור, בניו הזכיר ולא אהרן אותו יערוך

 .מעלתה ומה בחינוך בה יש נחמה מה ב"צ אמנם

 הראשית שנראית איך וכפי שלו מהראשית יונק דבר שכל שידוע בזה הביאור אמנם

 לדורות ומעתה הראשונה בהדלקה וקדושה מהות הכניס אהרן ומעתה. העתיד נקבע

 .אהרן של מכוחו הכל  נעשה

והוא מה שביארו,  מדוע חפשו החשמונאים פח שמן טהור, הרי  טומאה  הותרה 

שבזמן החנוכה עשו השמונאים  "חינוך" של בית המקדש מחדש, ואף בציבור, וביארו 

שטומאה הותרה בציבור, "חינוך" בית המקדש חייב להיות דווקא  בטהרה כי חנוך  קובע  

 את המהות, ומשום כך חפשו דווקא פח שמן  טהור.

ולפי דברי הרמב"ן  יתורץ קושיה  גדולה,  שהנה בגמרא  )יומא כד ע"ב(: אמרו 

ה לאו עבודה  היא ולכך  זר שהדליק   את המנורה פטור ממיתה והקשו  שהדלק

הראשונים ראה  )ריטב"א שם תוספות רא"ש שם( והרי  מקרא מפורש "דבר  אל אהרן 

בהעלותך את הנרות". אמנם אחר דברי הרמב"ן יבואר  היטב, שאף שהדלקה אינה 

על ידי  אהרן הכהן עבודה, מ"מ הדלקה ראשונה  צריכה  דווקא  להעשות דווקא 

 .כדשבהדלקתו חונך את המנורה

 שכתב ן"רמב וכתב אהרן כן יבואר היטב דבר נוסף, שלאחר  מכן  נאמר ויעש ז"ולפ

 כשרה שהמצוה פי על ואף. ימיו כל אותן המדליק היה שהוא לומר - אהרן כן ויעש טעם

 במצוה מזדרז הוא היה אבל, ובניו אהרן אותו יערוך( כא כז, שמות) שנאמר כמו בבניו

( ג כד, ויקרא) מפסוק זה לו נרמז ואולי. נשגב וסוד עליון לדבר הרומזת הזאת הגדולה

 זה ומפני. בימיו השם בחר בו כי, בקר עד מערב אהרן אותו יערוך העדת לפרכת מחוץ

 ."בהעלותכם בניו ואל אהרן אל דבר" אמר ולא", בהעלותך אהרן אל דבר" עתה גם אמר

בחירה  דין בו והדבר השני שהיה מזדרז, שהיה אהרן אחד פשטים ומתבאר בדברו שני 

 בניו. מאשר מזדרז יותר מדוע הוא היה ולפשט הראשון  צריך ביאור. שהוא  יעשה זאת

 יותר ממילא, אחר שחנך  את המנורה הרגיש אהרן המהות את קובע החנוך באשר אמנם

יותר מאחרים בהדלקת  נזדרזה הוא וממילאיותר משאר הכהנים,  להדלקה שייכות

 הנרות.

                                                

 
 הדלקתה היינו היא עבולה לאו הדלקה דאמר דהא ונראה ל"וז ח אות ל סימן וכן  כתב  מנפשיה החזו"א מנחות כד

 היום הדלקת כל בז' נרותיה ושם כתב עוד, אבל אלא המנורה את מחנכין אין מט מנחות לתנן הא אבל יום בכל

 מצוה ראשונה הדלקה אבל ראשונה הדלקה המשך היינו
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והנה להבין כמה  חשיבות יש ב"ראשית"  המצוה, יש ללמוד  מן הנאמר בפרשה 

הקודמת. שלמתבאר לעיל "חדשו הנשיאים לדורות  שיש לחנוך את בית  המקדש  

 בהקרבת קרבנות, והסכימה שכינה  עמהם.

דה, נחשון  בן  עמינדב וביום השני בשעת החנוכה הראשונה  הקריב נשיא שבט  יהו

 ומהוהקריב  נשיא שבט יששכר.בטעם  שזכה יששכר להקריב  שני כתב רש"י  שם וז"ל" 

 שהיו אחת לשבטים שני להקריב זכה דברים שני שבשביל, פעמים שני הקרב הקריב

 נתנו שהם ואחת, לעתים בינה יודעי יששכר ומבני( לג, יב' א ה"ד) שנאמר, בתורה יודעים

 פנחס רבי אמר מצאתי הדרשן משה' ר של וביסודו .הללו קרבנות להתנדב לנשיאים עצה

שאף שהנשיאים חדשו  מצוות  חינוך  ומבואר :זו עצה השיאן צוער בן נתנאל, יאיר בן

לחינוך.ולפי הביאור  השני,  שנים הם זה  ומכח זה משבט הגיעה העצה בבית המקדש,

 מנתנאל  בן צוער.עולה שהעצה  זו הגיעה  

וא"כ לפ"ז אם  נחבר את דברי הרמב"ן  שהנשיאים חדשו מצוה לדורות, אמנם שורש 

 החידוש הגיע  משבט  יששכר, או מנתנאל בן צוער עצמו.

 יהודה שקדמני די ואמר וערער ראובן שבא לפיולפ"ז יבואר תחילת דברי רש"י  שכתב  

 מסען כסדר שיקריבו לי נאמר הגבורה מפי משה לו אמר. אחריו אני אקריב, אחי

, צווי לשון, הקרב משמע שהוא, ד"יו חסר והוא, קרבנו את הקרב אמר לכך. לדגליהם

 .הקרב נצטווה הגבורה שמפי

ומבואר ששבט ראובן רצה  להקריב שני, וצריך  להבין מדוע רצה, ובע"כ צריך לומר 

בתחילה היתה יותר החשבה  שהואיל ונעשתה "החנוכה" על  ידי הנשיאים , אלו שחנכו

לחניכתם שאף שאם היות הקרבת כולם  כחניכה  ברור  שראשית הראשית הוא  יותר 

 גבוהה, וראה להלן דברי האור החיים.

משום  כך רצה ראובן להקדים לשבט  יששכר בהקרבת הקרבנות. ולפ"ז המתבאר לעיל 

נתנאל  בן צוער,  משום שהחניכה  היא  מצוה  לדורות,  ונתחדשה בזכות ה"עצה" שנתן 

 כך זכה להיות  השני המקריב.

 ועדייןמז(:  פיסקא נשא פרשת )במדבר ומה שזכה יהודה  להיות ראשון,נאמר בספרי

 שנאמר עד יומו ואחד אחד כל או כאחד כולן אם נשיאים יקריבו כיצד משה יודע היה לא

 ליום.  אחד נשיא ליום אחד נשיא שנאמר יומו ואחד אחד כל יקריבו הקדש מפי לו

ומתבאר  מדברי המדרש,  שמשה הסתפק וע"ז נאמר לו שכל  אחד יקריב ביומו. ושורש 

 נראה'. וגו הנשיאים ויקריבוי(:  ז )במדבר הספק  יבואר  על פי דברי האור החיים שכתב 

' וה, יחד מכולם שיתחנך שרצו, המזבח לחנוכת ראשון ביום להקריב רצו כאחד כולם כי

 אומרו אחר ולזה, המזבח חנוכת יחשב ימים ב"הי בכל כי ואמר', וגו ליום אחד נשיא אמר

 שכתבנו. כמו לומר המזבח לחנוכת אחרת פעם אמר' וגו אחד נשיא

ומבואר שהואיל והיתה כאן  "חנוכת  המשכן", שוב  רצו  להקריב כולם  כדי "שיתחנך 

 חשובים כחניכה.מכולם  יחד". ועל זה אמר לו הקב"ה שכל  היב'  ימים  
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אמנם  כמתבאר, אף  בתוך החניכה, כל  מי שקדם  בחניכה היתה  לו מעלה יתירה 

בעצם חניכתו  כנראה משום  שקבע  יותר מהות  בהקרבתו, ומשום כך, רצה  ראובן  

להיות שני, אלא שזכה  בכך  נתנאל בן צוער, שהיה "בעל  העצה" לעצם החניכה 

 ולדורות.

 יששכר היחידים הוקדם  "שמם" לנשיאותםנשיא  יהודה ונשיא 

והנה לפי  המתבאר  ברש"י  יבואר  דבר  נוסף שבכל  הנשיאים הוקדם היותם נשיאים  

ִשְמעֹון", וכן שאר הנשיאים. ולהוציא שנים  שנכתב  שמם לפי  ִלְבֵני לשמם וכגון " ָנִשיא

ן היתם  נשיאים "נחשון בן עמינדב ַנְחשֹון ן ְיהוָדה", "ְנַתְנֵאל ְלַמֵטה ַעִםיָנָדב בֶׁ  ְנִשיא צוָער בֶׁ

 ִיָנשָכר". והדבר צריך ביאור.

 בן יג(: נחשון פרשה רבה ועל סיבת  היות  נחשון ראשון,  נאמר במדרש )במדבר

 רבי אמר שבים לנחשול תחלה שירד שם על נחשון שמו נקרא למה יהודה למטה עמינדב

 תחלה יקריב הוא בים שמי את שקידש מי למשה הוא ברוך הקדוש אמר יוחאי בן שמעון

עשה. ומבואר שמה שזכה  נחשון להיות ראשון  היה זה מחמת  יחוס   וכן נחשון היה וזה

עצמו שקידש  את  שמו יתברך, ולפיכך  קדם הוא לשמו שיחוסו העצמי היותו  "נחשון  

 בן עמינדב" גרם את הקרבתו ראשון.

בנתנאל בן צוער קדם הוא לנשיאותו. אמנם למתבאר שנתנאל אמנם צריך ביאור מדוע 

בן צוער  הוא זה  שנתן  את  העצה לעצם החניכה, נמצא  שהיה בו יחוס מחמת עצמו 

ולא מחמת  שבטו, ומשום כך הוקדם שמו לשם  שבטו שסיבת הזכיה  לעצם הקרבתו 

כן, בשאר היתה נעוצה בגדלותו  האישית ומשום כך הוקדם שמו  לשם  השבט.  א

השבטים, מה  שהקריבו היה  מתוקף היותם "נשיאי  השבט" ומשום  כך הוקדם 

 נשיאותם לשמם.

  



 

 יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'

 מה החשיבות הגדולה שיש בהדלקת הנרות יותר משאר קרבנות שבזה נתנחם אהרן
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 מועמוד 

יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני 

 ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'

מה החשיבות הגדולה שיש בהדלקת הנרות יותר משאר 

 קרבנות שבזה נתנחם אהרן

ל ַדֵבר תָ  ַאֲהֹרן אֶׁ ָאַמרְּ ךָ  ֵאָליו וְּ ַהֲעֹלתְּ ת בְּ ל ַהֵנֹרת אֶׁ ֵני מּול אֶׁ נֹוָרה פְּ ירּו ַהמְּ ַעת ָיאִּ בְּ ַהֵנרֹות  שִּ

 )ח, ב(

ברש"י למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת 

הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה 

 את הנרות עכ"ל. מדליק ומטיבך שלך גדולה משלהם שאתה חיי

כתב הרמב"ן וז"ל ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות ולא נחמו בקטורת בוקר 

וערב ששבחו בו הכתוב )דברים לג, י( ישימו קטורה באפך, ובכל הקרבנות, ובעבודת יום 

ה' עומד בהיכלו  הכיפורים שאינה כשרה אלא בו ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש

 לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלקינו.

ועוד מה טעם לחלישות הדעת הזו, והלא קרבנו גדול משל נשיאים, שהקריב בימים 

 ההם קרבנות הרבה כל ימי המילואים.

ואם תאמר שהיו חובה ונצטוה בהם וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמוהם 

 שנחמו בה חובה ונצטווה עליה עכ"ל הרמב"ן. לחנוכת המזבח, גם הדלקת הנרות

* 

 דברי הרמב"ן שהנחמה במה שנס חנוכה יהיה ע"י החשמונאים הכהנים

והרמב"ן תירץ וז"ל אבל ענין ההגדה הזו, לדרוש רמז מן הפרשה על חנכה של נרות 

 שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו.

מצאתיה במגילת סתרים לרבנו נסים שהזכיר האגדה הזו, ואמר ראיתי וכלשון הזה 

במדרש כיון שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו', אמר לו הקב"ה 

למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו, יש חנכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה 

והיא חנכת בני חשמונאי בה לישראל על ידי בניך נסים ותשועה וחנכה שקרויה על שמם 

 ולפיכך הסמיך פרשה זו לחנכת המזבח עכ"ל הרמב"ן.

* 

 יבאר שהנחמה במה שידליק נרות המנורה בעצמו

אלא דעדיין צריך ביאור למה חלשה דעתו תכף שראה שהנשיאים מביאים קרבן היה 

 לו להשתתף עם הנשיאים בהקרבת הקרבנות.



 

 יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'

 מה החשיבות הגדולה שיש בהדלקת הנרות יותר משאר קרבנות שבזה נתנחם אהרן
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 מזעמוד 

תה שלא נשתתף בעצם הקרבת קרבנות ויש ליישב כי חלישות דעתו של אהרן לא הי

, אלא היה צר לו על חסרון הזריזות והתשוקה למצוה שהיה בקרבנות הנשיאיםהנשיאים, 

וכמו שכתב רש"י פרשת נשא )ז, ג( וז"ל אמר רבי נתן מה ראו הנשיאים להתנדב כאן 

בתחילה ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחילה, אלא כך אמרו הנשיאים יתנדבו צבור מה 

תנדבו ומה שמחסרין אנו משלימין, כיון שראו שהשלימו צבור את הכל כו' אמרו שי

לכך התנדבו מעתה מה לנו לעשות הביאו את אבני השהם והמילואים לאפוד ולחושן, 

 עכ"ל. כאן תחלה

וכדרכן של צדיקים אשר בכל עת רואין מעלת אחרים וחסרון בעבודתם העצמית, ומה 

ה על חסרון הזריזות שהיה בנדבת המשכן, הביאו גם שהקרבת הנשיאים שהיה לכפר

קרבנות נדבה, היה צר לאהרן שלא עלתה בדעתו בבניין המשכן שהיה כפרה על חטא 

העגל שכל הקרבנות שמקריב הם חובה, ולא עלתה על דעתו עניין הזריזות ונדבת הלב 

 להביא נדבה יותר מחובתו בחנוכת המשכן.

פי"מ שכתב הרמב"ן )ח, ג( וטעם ויעש כן אהרן והקב"ה נחמו בהדלקת הנרות והוא ע

לומר שהוא היה הדליק אותן כל ימיו ואע"פ שהמצוה כשרה בבניו, כמו שנאמר )שמות 

כז, כא( יערך אותו אהרן ובניו, אבל היה הוא מזדרז במצוה הגדולה הזאת הרומזת לדבר 

 עליון וסוד נשגב עכ"ל.

ה הרי יש לך מצוה היכולה ליעשות על ולהאמור יש בזה נחמה גדולה כי אמר לו הקב"

ידי כהנים אחרים והיא הדלקת המנורה, ואם תרצה תוכל במצוה זו לעשותה באופן של 

 .כהזריזות ולהדליקה בעצמך ולא ע"י אחרים, ובכך נחה דעתו של אהרן

* 

 יבאר שהנחמה במה שמדליק המנורה הגם שהדלקה כשרה בזר

עתו של אהרן היתה גם במה שלא נשתתף אלא דעדיין צריך ביאור דהלא חלישות ד

שבטו בחנוכת המזבח ובהדלקת המנורה ע"י אהרן תנוח דעתו ולא תנוח דעת שבטו, עוד 

הלא ההטבה קודמת להדלקה, והול"ל  שאתה מדליק ומיטיביש לדייק לשון רש"י שכתב 

 .מיטיב ומדליקשאתה 

וכן הדלקת הנרות  ויש לבאר עפי"מ שכתב הרמב"ם פ"ט מהלכות ביאת המקדש הל' ז'

מותר לזר להדליקן עכ"ל,  אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץכשירה בזרים לפיכך 

והראב"ד שם פליג וז"ל אמר אברהם הפליג כשאמר מותר לזר להדליקן אלא שאם 

 הדליקן כשירות עכ"ל.

ובכסף משנה שם ביאר דברי הרמב"ם והביא מש"כ הריטב"א תימה דהא כתיב דבר אל 

, ואפשר לומר דלהכי לא אפקיה בלשון חיוב דבר אל בהעלותך את הנרותובניו וכו'  אהרן

                                                

 
ויתכן בזה לבאר מש"כ הרמב"ן שם באופן וז"ל ואולי נרמז לו זה מפסוק )ויקרא כד, ג( מחוץ לפרוכת העדת וגו'  כה

ולא אמר  בהעלתךני זה אמר גם עתה דבר אל אהרן וגו' פיערוך אותו אהרן מערב עד בוקר, כי בו בחר ה' בימיו, ומ

ת צערו שלא נשתתף בהקרבת הנשיאים ופייסו בזה עכ"ל, ויתכן כי זכה לזה מחמ בהעלותכםדבר אל אהרן ובניו 

 שהגם שמדינא הדלקה היא בכל הכהנים בו בחר ה' בימיו ודו"ק.



 

 יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'

 מה החשיבות הגדולה שיש בהדלקת הנרות יותר משאר קרבנות שבזה נתנחם אהרן
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 מחעמוד 

לומר דלאו עבודה היא לחייב עליה מיתה בזר כשם שאין חיוב  ויעלה את הנרותאהרן 

 בעבודה שאינה תמה עכ"ל ע"ש עוד.

בהעלותך את ומעתה הכל כמין חומר דבזה גופא נחמו הקב"ה לאהרן במה שאמר לו 

היינו שאין לכהנים חיוב להדליק את הנרות, ובזה יהיה נחמה לאהרן ובניו שיש ו הנרות

להם אפשרות להתנדב ולעשות יותר מחובתם במה שידליקו הנרות בעצמם ולא ידליקם 

 זר.

ובזה מיושב מה שהקדים ההדלקה להטבה דההדלקה כשירה בזר והטבה אינה כשרה 

יק את הנרות הגם שאין לו חיוב לבר אלא בכהן, וזה עיקר הנחמה היא במה שהוא מדל

 מההטבה שהוא מחוייב לעשותה.

  



 

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

 איזה חלק שלנו נתעלה לשמי שמים ללמוד תורה"ק במשך ארבעים יום?
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 מטעמוד 

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

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

איזה חלק שלנו נתעלה לשמי שמים ללמוד תורה"ק במשך 

 ארבעים יום?

יום אחר יום שבוע אחר שבוע ספרנו. ברכנו ברכה בשם ומלכות, אמרנו אשר קדשנו 

במצותיו וצונו, וברוב התלהבות דקדושה הכינו לקראת היום הגדול של חג השבועות. 

מודים להשי"ת שזכינו לקיים מצותיו ולחוג חג השבועות ולקבל חלקינו בתורתו 

ד בלילה ולשמוע העשרת הדברות אחרי הקדושה, ועדיין עוד תחת הרושם הנפלא, ללמו

אבל צריכים לזכות לקיים המצות עשה דאורייתא של זכירת  –ההקדמה של אקדמות 

מעמד הר סיני מדי יום ביומו. לא רק לזכור, רק לחיות עמה הלכה למעשה. ואציע גרגיר 

 קטן שנתעוררתי השנה לאחרי היו"ט בס"ד.

אחרי מעמד הר סיני שהשי"ת אמר למשה  כ"ח(-מצינו בפרשת ואחתנן )דברים ה', כ"ז

ם רבינו " ם: ְוַאָתה ֹסה ֲעֹמד ִעָםִדי ַואֲ  לכלל ישראל(-)ֵלְך ֱאֹמר ָלהֶׁ ם ְלָאֳהֵליכֶׁ ַדְבָרה שובו ָלכֶׁ

ר ְתַלְםֵדם ִףים ְוַהִםְשָסִטים ֲאשֶׁ יָך ֵאת ָכל ַהִםְצָוה ְוַהחֻׁ .. דהיינו שכלל ישראל יחזרו ֵאלֶׁ

שפחתם, ומשה רבינו יעמוד בהתפשטות הגשמיות עם השי"ת ללמוד לחיות עם מ

כי כל התורה"ק. והנה ידוע מש"כ באורהחה"ק בריש פ' תצוה )שמות כ"ז, כ( מהזוה"ק "

ולזה רבותינו ז"ל היו קוראים זה לזה " וכותב שם "תלמיד חכם יש לו ניצוץ מנשמת משה

דת תורה, והוא אומרו ואתה משה )שבת קא:(, כי הוא זה המדבר בבחינת נפש הלומ

תצוה, על דרך אומרו )תהלים צא יא( כי מלאכיו יצוה לך שהוא לשון צוותא, ליווי לאיש 

 , ע"ש.ישראל הנכבדים

לאור זאת י"ל כי אמנם אחרי מתן תורה חייבים לחזור להחיי יום יום, ואי אפשר 

כילה ושתייה, לעלות לשמים וללמוד תורה"ק במשך ארבעים יום וארבעים לילה בלי א

וכמו כן בכל אחד מישראל, שמקושר לתלמידי חכמים, וכל  –מ"מ יש בכל תלמיד חכם 

ניצוץ ממשה רבינו. ולכן אף שבפועל ממשיכים בהחיי יום יום,  –המחובר לטהור טהור 

 -"ְוַאָתה ֹסה ֲעֹמד ִעָםִדיאבל יודעים וזוכרים שיש בנו ניצוץ של משה רבינו שנאמר עליו "

ו חלק שנשאר בשמים ולומד התורה"ק "מפיו דעת ותבונה". ודבר זה מקשר אותנו יש לנ

מאד להמעמד הנשגב של מתן תורה. בשעות הלימוד בפרט, ובמשך כל היום בכלל, עדיין 

וזאת ממילא ישפיע על כל  –מקושרים ביחוד נורא וב"קשר עליון דאורייתא" אליו יתברך 

 ות הנפש בס"ד.הגישה במשך היום שיהיה מתוך התרוממ

* 

 משנת השב שמעתתא בפרשת בהעלתך

לומדים השבוע )בא"י( פרשת בהעלתך, ורואים כמה נסיונות ומכשולות של כלל 

ולפעמים מתפלאים הרי הדור דיעה ראו מול עיניהם העשר מכות, וקריעת ים  –ישראל 



 

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

 משנת השב שמעתתא בפרשת בהעלתך
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 נעמוד 

סוף וגילוי שכינה, הרי היו להם מנהיג ישראל משה רעיא מהימנא... כמובן כל הגדול 

מחבירו יצרו גדול ממנו, ואין לנו מושג ברום מדריגותיהם.. אבל בכל זאת נציין לביאור 

ונעתיק דברי השב שמעתתא בזה.. בהקדמתו נפלא לשפוך קצת אור בגודל כוונתם, 

 המעיין בפנים יראה שלימות הענין ואלו חלקת דבריו. –באותיות ז' וח' וט' 

במתן תורה היתה  שהכריח הקב"ה אותנו ע"י כפיית ההרהקצות מבאר אשר הסיבה 

ולכן שלא תסור התורה ממנו לעולמים, דבאונס כתיב לא יוכל לשלחה כל ימיו,  בכדי

היה במצב של "מאנס" היה מוטל על השי"ת לקיים מש"כ "לא יוכל לשלחה כל מכיון ש

המן ימיו". וממשיך להביא מה שגילה המגיד להבית יוסף בספרו מגיד מישרים אשר 

ובילקוט ראובני פרשת  .היה הכרחי לקבל התורה בלי שום בחירה במדבר שאכלו ישראל

המטיר המן לישראל והם אמרו נפשנו  בשלח וז"ל יפיפיה גי' קצ"ה, הוא שר התורה, הוא

קצ"ה, להודיע שקצו ומאסו במן ובתורה ע"ש. וזה היה להם הכרח לקבל תורה, כי המן 

בא משר התורה והוא לחם אבירים שמלאכי השרת נזונין. שוב לא היה להם שום נטיה 

ותאוה חומרית, רק תקוע היה בלבם אהבת התורה והמצות, וזה נשאר לדורות 

. עכ"ד באות ז', ונעתיק לשונו הזהב אשר עליהם נאמר אדם כי ימות באהל למשכילים,

 באותיות ח' וט' הנוגעים לפרשת השבוע.

חזות קשה ראיתי. הנה בפרשת בהעלותך כתיב, מקברות התאוה נסעו העם חצרות 

ויהיו בחצרות ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח. והקשו 

סב על מה זה אחרו לדבר במשה זמן רב אחר מתן תורה ותירצו לפי מה בתוס' יבמות דף 

דאיתא בסיפרי דבקברות התאוה שנבחרו ע' זקנים ואמרה מרים לצפורה אשרי 

לנשותיהם של אלו שנבחרו לגדולה אמרה צפורה אוי להם שהרי בעלי מיום שהתחיל 

 הקב"ה לדבר עמו פירש ממני ואז נתודע להם הדבר ע"ש.

דמצינו שם שהתאוו תאוה, ואמרו מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה אשר  ונראה בזה

נאכל במצרים חנם כו' ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו והמן כזרע גד הוא 

ועינו כעין הבדולח, ופירש"י מי שאמר זה לא אמר זה, אלא הקב"ה הכתיב בתורה והמן 

כה למשפחותיו איש לפתח אהלו. ופירש"י כזרע גד הוא, וכתיב וישמע משה את העם בו

 למשפחותיו על עסקי משפחות על עריות שנאסר להם ע"ש.

והוא תמוה, דמה ענין תרעומות המן עם עסקי עריות. ונראה לפמ"ש רז"ל בהא דאי' 

בגמרא שבת דף פח ע"ב ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם הר כגיגית אם 

או שם תהא קבורתכם, והקשו דהא כבר נתרצו מקבלים אתם את התורה מוטב ואם ל

ואמרו נעשה ונשמע. וכתוב בגור אריה דלא יתכן להיות קבלת התורה ע"י בחירה אם 

ירצו יקבלו ואם לא ירצו לא יקבלו, אלא מראה להם הקב"ה שהתורה הוא הכרחי להם. 

ימיו  ודבר הכרחי יש לו קיום לעולם כדאיתא במדרש. דבאונס כתיב לא יוכל לשלחה כל

 ע"ש.

והנה מצינו שהתאוו תאוה והיינו שלא היה להם שום תאוה חומריית. וכמ"ש באלשיך 

שהתאוו שיהיה להם תאוה ע"ש, ולפמ"ש הטעם הוא משום דע"י המן שהיה משר 

התורה ולחם אבירים היה כל חפצם ותשוקתם רק לתורה ונפשם יבשה וריק מכל תאות 
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קבלת התורה בחפצם ורצונם. כמו שאמרו החומריות והם התאוו תאוה שיהיה להם 

נעשה ונשמע, כי אין אדם חפץ באהבה הכרחית. לזאת התרעמו על המן והכרחתו 

לאהבת התורה. ואמרו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, פירוש בלי הכרח רק 

את אשר בחרנו ואשר מצא חן בעינינו, כי כן פירוש מלת חנם, כמבואר בשרשי רד"ק 

ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן הוכרחנו, ואנחנו רוצים שיהיה  שרש חנן,

הבחירה בידינו, אמנם גם ע"י הבחירה נאכל המן כי אם לא היה המן טוב למאכל ונחמד 

למראה היינו צריכין אל ההכרח, אבל באמת המן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח, 

ת ותהיה לנו קבלת התורה ברצון ובודאי נאכל ממנו. אך לא יסור מאתנו כל התאוו

 .ובבחירה כמו שאמרו נעשה ונשמע

טרם יקראו והנה נחשף קלונם, דכתיב וישמע העם בוכה למשפחותיו והיינו על עסקי 

עריות שנאסר להם. והנה בספר גור אריה פרשת ויגש הקשה כיון דישראל במתן תורה 

מילה והזאה וטבילה כדין גרים. דין גרים הי' להם וכדאיתא ביבמות, דישראל היו צריכין 

וקיי"ל גר נושא אחותו משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. וא"כ לאותו הדור היה ראוי 

להתיר קרובות ערוה, ותירץ דלא אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי אלא בגר שנתגייר 

מדעתו וחפצו אז הוא כקטן שנולד, אבל בשעת מתן תורה שהוכרחו לקבלה שכפה 

יהם הר כגיגית בזה לא הוי כקטן שנולד ע"ש. לזה בכו למשפחותיהם על עסקי עריות. על

כיון שהמן הכריחם לקבלת התורה, כמ"ש אות ח', ע"כ נאסרו בקרובותיהם, אבל אם לא 

 .היה ע"י הכרח רק ברצון ובבחירה היו מותרים בקרובותיהם כמו שביארנו

שהיה לו בנים ונתגייר דר"י סבר קיים פו"ר והנה ביבמות דף ס"ב פליגי ר"י ור"ל בנכרי 

שהרי יש לו בנים. ור"ל סבר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וצריך לקיים פו"ר. ולכאורה 

תיקשי, הא דאמרו שם בש"ס בפלוגתא דב"ש וב"ה, ב"ש סברי ב' זכרים, וב"ה סברי זכר 

, וב"ה ילפי ונקבה, וטעמא דב"ש שם דילפי ממשה שהיה לו שני בנים ופירש מן האשה

מברייתו של עולם זכר ונקבה ואמרינן ב"ה לילפי ממשה, ומשני משה מדעתו פירש 

והסכים הקב"ה על ידו ע"ש, וא"כ לב"ש דילפי ממשה נהי דקיים פו"ר בב' זכרים, הא 

בשעת מתן תורה דין גרים יש להם. ולר"ל צריך לקיים פו"ר דהוי כקטן שנולד, אלא דלפי 

 על ידי ההכרח אין הגר כקטן שנולד ניחא גם לר"ל.ד ריהאור מה שכתב בג

ובזה יתיישב קושית התוס' שלא דברו אהרן ומרים במשה עד אחר קברות התאוה. 

משום דקודם היו סוברים דגר שנתגייר כקטן שנולד וצריך לקיים פו"ר אף שהיו לו בנים 

אולם אחרי  מקודם. וא"כ ודאי לא ביטל משה המצוה מדעתו, ואמנם הקב"ה צוה עליו.

ות התאוה שנאסרו להם עריות. וזה מטעם דגר מוכרח לא הוי כקטן שנולד, ררואם בקב

גור אריה וכבר קיים משה פריה ורביה בבניו הראשונים, ומצאו פתח לחשדו  רכמ"ש בספ

בב' בנים רק  רביהוריה שמדעתו פירש כיון שאינו מבטל מצוה בזה דגם לב"ה קיים פ

ונקבה סגי לדעת הירושלמי, ולזה התרעמו הלא גם בנו דבר ה'. שהם מוסיפים דגם בזכר 

 .עד שהשיב להם הקב"ה פה אל פה אדבר בו אני הסכמתי לדבריו
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ונמצינו למדים דברים גדולים וגילוי גדול  –עד כאן דבריו הנפלאים הנחמדים מפז 

 אשר כלל ישראל היו להם כוונות גדולות בזאת ש"התאוו תאוה" כי –בפרשת השבוע 

 ובכל זאת להתגבר. –דייקא רצו לזכות להתאוות ולהיות בכלל בעלי בחירה 

 מענינא דיומא

ודבר זה מענינא דיומא, כאשר עדיין תחת הרושם של מעמד הר סיני, וכידוע אשר מדי 

שנה בשנה זוכים לחיות בפנימיות נשמתינו עצם המעמד ממש כמו שהיה. והרי שמענו 

פרחה נשמתינו והוצרכנו לטל התחייה להחיותינו דברות קדשו בלהבת אש, באופן ש

כמבואר בגמ' שבת פ"ח. ואילו זכינו להרגיש כן בפועל, הרי היינו ממש במצב של 

"מוכחרים" בלי בחירה ובלי תאוה. וידוע הסיפור עם הקאצקער רבי כאשר בילדותו למד 

התורה  המשנה אודות מי שגנב, וסגר הספר באומרו "איך שייך שמישהו יגנוב, הרי

כי עצם האמירה של לא תגנוב הוא מציאות! וכמו כן ידוע הסיפור  -אמרה "לא תגנוב!" 

עם האגרות משה שצלצו לו מריחוק מקום, ובימיו שיחה מריחוק מקום עולה יקר, וכאשר 

רצה לגשת ליקח הטלפון, ראה באמצע דרכו שמישהו היה עומד באמצע תפלת שמונה 

ו, והסביר הרי יש כאן קיר, פשוט אי אפשר לעבור. התורה עשרה, וחיכה בלי לעבור לפני

הוא מציאות. ובהרגשה זו לומדים פרשת בהעלתך, לדעת אשר כלל ישראל התעלו 

למדריגה רבה כזו אשר לא היה להם מציאות של תאוה, עד כדי שרצו לזכות לנסיון 

 ולתאוה בכדי להתגבר עליו.

להם נסיונות, ואין לנו לחשוב כי מכיון  וכמובן, צריכים לדעת גם הפשט הפשוט, שהיה

שזכינו למעמד הר סיני וכל המדריגות עילאות שהמלך זקן וכסיל )התואר הנכבד של 

היצה"ר...( הלך לחופש.. אלא אף גם זאת שיוצאים מחג השבועות, יש נסיונות ויש 

מכשולים וצריכים מראש הפרשה כבר לידע שצריכים בכל מצב להיות "בהעלתך" 

 ת יהי עולה...השלהב
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ָרה  -ֵמאֹור שעשועי  שלום / הרב מנחם צבי ֲאַדבְּ

 גולדבאום, מחבר סדרת 'מֹוסר דרך'

 לא יכעוס על חבירו עד שיודיענו סרחונו

ַחר ַאף ה' ָבם ַוֵיַלךְּ   )יב, ט(ַויִּ

"מאחר שהודיעם סרחונם גזר עליהם נדוי, קל וחומר לבשר ודם שלא וכתב רש"י: 

 .עד שיודיענו סרחונו"יכעוס על חבירו 

נראה לבאר את דברי רש"י, על פי מה שכתב הרמב"ם )סה"מ ל"ת ש"ב(: "היא 

שהזהירנו משנוא קצתנו לקצתנו, והוא אמרו )ויקרא י"ט, י"ז( 'לא תשנא את אחיך 

בלבבך'. ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. אמנם כשהראה לו השנאה 

על זה הלאו, אבל הוא עובר על 'לא תקום ולא תטור' והודיע שהוא שונאו אינו עובר 

)ויקרא שם, י"ח(, ועובר על עשה גם כן והוא אמרו )שם( 'ואהבת לרעך כמוך', אבל 

 עכ"ל. –שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל" 

וברשב"ם על הפסוק "לא תשנא" וגו' )ויקרא י"ט, י"ז( כתב וז"ל: "לא תשנא את אחיך 

ה לא תתראה לפניו כאוהב ]בפיו שלום את רעהו ידבר[, ובקרבו בלבבך. אם גמלך רע

ישים ארבו. לא טוב ]הדבר אשר אתה עושה[, אל תשנאהו בלבך, אלא הוכיח תוכיחהו 

 על מה שעשה, ומתוך כך יהיה שלום".

"בפיו שלום את רעהו  –ומתוך הדברים נראה שיש חומר מיוחד כאשר מתראים כאוהב 

כי אז חברו אינו יודע להישמר ולהינצל ממנו, וגם אינו יודע  – ידבר ובקרבו ישים ארבו"

לבקש מחילה, ]ועיין מש"כ החפץ חיים בבאר מים חיים, פתיחה, ל"ת ז' דבמחרפו, אף 

שגברה שנאתו עד שפלטה לחוץ, עכ"פ ידע חבריו איך להשמר ממנו, אבל בשנאה שבלב 

יות[, ומשום כך "לא יכעוס לא ידע איך להשמר ממנו, ולכן אסרה התורה את זה בפרט

על חבירו עד שיודיענו סרחונו" וכדברי רש"י הנ"ל. ]והעירני ידידי הרה"ג ר' שמעון הכהן 

נלסון שליט"א לדברי רש"י )בראשית ל"ז, ד'(: "ולא יכלו דברו לשלום. מתוך גנותם למדנו 

 שבחם, שלא דברו אחת בפה ואחת בלב"[.

בר, דעיין ברמב"ן שם שכתב: "לא תשנא את והנה כידוע נחלקו הראשונים בגוף הד

אחיך בלבבך. בעבור שדרך השונאים לכסות את שנאתם בלבם... הזכיר הכתוב בהווה: 

עיי"ש, דשיטת  –ואמר הוכח תוכיח את עמיתך. מצוה אחרת, ללמדו תוכחת מוסר" וכו' 

וד הרמב"ם )ועוד ראשונים( דהל"ת ד"לא תשנא" הוא דווקא בלב, ואילו לרמב"ן )וע

 ראשונים( הוא אף אם מודיעו, ואכמ"ל.

ויעויין בקהלות יעקב )ערכין סי' ד'( שהרחיב במחלוקת ראשונים הנ"ל, ובתוך דבריו 

הביא את מה שהקשה יבלחט"א בנו מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א על שיטת הרמב"ם 

הנ"ל מסוגיית הש"ס בפסחים )קי"ג ע"ב(, דאיתא התם: "אמר רב: מותר לשנאתו 

)רשב"ם: הרואה יחידי דבר ערוה בחבירו, אף על פי שאינו רשאי להעיד לו, מותר 
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לשנאתו, שהרי הוא יודע בודאי שהוא רשע(, שנאמר: 'כי תראה חמור שנאך רבץ תחת 

משאו'. מאי שונא )רשב"ם: כלומר מי הוא שונא שאמר הכתוב(... פשיטא שונא ישראל. 

אחיך בלבבך' )רשב"ם: ומסתמא לאו ברשיעי ומי שריא למסניה, והכתיב 'לא תשנא את 

איירי קרא(... אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוה". והקשה הגר"ח שליט"א 

דלשיטת הרמב"ם מהי קושיית הגמרא "ומי שריא למסניה, והכתיב 'לא תשנא את אחיך 

 בלבבך'", יודיענו שהוא שונא אותו ושוב אינו עובר בלאו?!

ות יעקב שהשיב שלמרות שאינו עובר בכהי גוונא על הלאו ד"לא תשנא", ועיי"ש בקהל

עדיין אסור לשנוא אותו משום "לא תקום ולא תטור", ומשום "ואהבת לרעך כמוך", 

 וכמפורש ברמב"ם הנ"ל.

ולכאורה קצת דוחק, שהרי בסוגיית הגמרא מפורש הלאו ד"לא תשנא" ולא שארי 

 .כויש בזה, ועיי"ש מש"כ ליישב(לאוין ועשין )ובקהלות יעקב שם הרג

ושמא יש לומר דהנה התוספות שם )ד"ה שראה בו דבר ערוה( כתבו וז"ל: "ואם תאמר 

דבאלו מציאות אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו, 

כיון דמצוה לשנאתו. וי"ל כיון שהוא שונאו גם חבירו  –והשתא מה כפיית יצר שייך 

תו, דכתיב )משלי כ"ז, י"ט( 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם', ובאין מתוך שונא או

 עכ"ל. –כך לידי שנאה גמורה, ושייך כפיית יצר" 

ומעתה גם בעניננו, למרות שאם יודיעו איננו עובר על הלאו, אבל לאחר שראובן יודיע 

, ושנאה זו היא לשמעון שהוא שונא אותו הרי גם שמעון ישנא את ראובן, וחוזר חלילה

 בלב )כמפורש בפסוק שהביא תוספות: "לב האדם לאדם"(, ויעבור על לא תשנא.

 ויש לדון בזה, ובאתי רק להעיר.

  

                                                

 
וז"ל:  )הנ"ל בתחלת מאמרנו( והגאון רבי שלמה ריבנר שליט"א ביאר על פי מש"כ הרמב"ם בסה"מ ל"ת ש"ב כו

אמנם כשהראה לו השנאה והודיעו  ..."שהזהירנו משנוא קצתנו את קצתנו והוא אמרו לא תשנא את אחיך בלבבך

שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו, אבל הוא עובר על לא תקום ולא תטור, ועובר על עשה גם כן והוא אמרו 

, והרי שהרמב"ם כלל את כל אופני השנאה בל"ת דלא תשנא וגו', והיינו או משום שרק בו ..."ואהבת לרעך כמוך

א "חטא חזק יותר" וכו', או משום שהוא האופן המצוי יותר, וכמו שכתב מפורש עניין השנאה, או משום שהו

עיי"ש, וטעם זה השלישי הוא הטעם שכתב בקהלות יעקב הנ"ל לבאר אמאי נקטה הגמ' "לא  –הרמב"ן עה"ת 

 עיי"ש. –תשנא" דוקא 



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 החירות האמיתי!
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 נהעמוד 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 החירות האמיתי!

י הִּ ה קּוָמה  ַויְּ ר ֹמשֶׁ ֹסַע ָהָאֹרן ַוֹיאמֶׁ נְּ ָפנֶׁיךָ ה' בִּ יָך מִּ אֶׁ ַשנְּ ָינֻׁסּו מְּ יָך וְּ בֶׁ ָיפֻׁצּו ֹאיְּ נֹֻׁחה ֹיאַמר . וְּ ּובְּ

ָרֵאל ה'שּוָבה  שְּ ֵפי יִּ בֹות ַאלְּ בְּ  לו(-)י, לה רִּ

ויהי בנסע הארן ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ת"ר "א[ בגמ' בשבת )קטו, ב( 

סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין זה מקומה. רבי אומר לא מן השם הוא ברוך הוא 

. ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין ו כו'זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמ

פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה מאי היא? ויהי העם כמתאננים. 

נינא שסרו מאחרי ה'. והיכן פורענות ראשונה ויסעו מהר ה' ואמר רבי חמא ברבי ח

 מקומה? אמר רב אשי בדגלים.

נחלקו רבי ורשב"ג, לרבי הסמנים מלמדים שזה ספר בפני עצמו, ולרשב"ג ש ,מבוארו

 הסמנים כדי להפסיק בין הפורעניות.

א{ וכבר הקשו כיצד ב' פסוקים אלו מהוים הפסק בין פורענות לפורענות, וק"ו שישמשו 

 ר הוא?כספר בפני עצמו הלא דב

א "ויהי העם כמתאוננים" וכו' פרש"י -ב{ זאת ועוד צריך להבין בהמשך הפרשה פי"א

 בשם הספרי אין העם אלא רשעים מדוע ומניין?

ה "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם" וכו' -ג{ זאת ועוד כתוב בהמשך פי"א

להם? אלא ופרש"י בשם הספרי היתכן שנתנו להם חנם והלא אפי' תבן וקש לא ניתן 

חנם מהמצוות. ופירש בשפתי חכמים שבמצרים קיבלו מזונות בלי חיוב קיום המצוות 

ואילו עכשיו פרנסתם תלויה בקיום המצוות אז הארץ תתן את יבולה ולא יהיה פרנסה. 

 ואף דבר זה תמוה כיצד הסיטו חז"ל והמפרשים פשט הפסוק?

 גדר המצווה היינו עבדות להי"ת

גדול מצווה ועושה )קידושין לא, א( " ין בהקדם מה שאמרו חז"לנראה בביאור הענאך 

ראה דהיינו טעמא דמי שמצווה ועושה "נתוספות כתבו ה. ו"ממי שאינו מצווה ועושה

עדיף לפי שדואג ומצטער יותר פן יעבור ממי שאין מצווה שיש לו פת בסלו שאם ירצה 

 ."יניח

אחר ובנוהג שבעולם המתנדב יש לו היתכן שמצווה גדול הרי לכאורה הפוך מ ,וביאורו

ערך יותר מהפועל כיון שהפועל מקבל שכר ומחוייב בזה, אבל המתנדב חינם ואינו חייב? 

 ותירצו כי המצווה יצרו גדול משאינו מצווה.



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 החירות האמיתי!
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 נועמוד 

ד ביאור עמקות דבריהם הוא כי ההבדל בין המצווה לאינו מצווה הוא ענין קבלת "ונלע

תור מצווה כפקודה מהמפקד יותר קשה לאדם עבדות הי"ת כי כאשר הדבר נעשה ב

או מצב  לפי הנוחיות של העבדבזמן המתאים לבצע מפני שלא תמיד הפקודה ניתנה 

ולמרות זאת כאשר הוא יודע שהוא עבד מבין שאין לו ברירה אחרת וחייב  רוחו וכדומא

לבצע את פקודת אדונו כי קיומו תלוי בו, אולם המתנדב אין במעשיו שום פן וצד של 

כפי רצונו ונוחיותו, וכשקשה כיון שהוא עושה אותה התנדבות בזמן המתאים לו עבדות 

ום קושי לבצע התנדבות ובאופן כזה אין לו אינו עושה כי א"א לתובעו ולכן אין לו ש

עבדות להי"ת.   ורצונו יתברך שבנ"י ידעו וירגישו כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים כי 

הקב"ה אדון הבריאה ויש מנהיג לבירה. וממילא כשאדם חי בהרגשה זו שאין העולם 

גדול מפני  הפקר עושה רצון הי"ת בשמחה ובטוב לבב. וזוהי כוונת התוס' שהְמצווֶׁה יצרו

 העבדות שמרגיש בחיוב ביצוע הפקודה וקיום המצוה.

 אין בן חורין אלא העוסק בתורה

 חורין בן לך איןאולם יש לשאול א"כ לכאורה זה סותר את דברי חז"ל )אבות ו, ב( "

הרי שמבואר כי העוסק בתורה הוא הבן חורין האמיתי  ".תורה בתלמוד שעוסק מי אלא

 ר חז"ל הקודם שגדול המצווה מפני עבדותו?כיצד זה מתיישב עם מאמ

 מאן מלכי רבנן

שהדבר תלוי בהשקפת עולמו של האדם שאם האדם  התנא באר דבריאולם נראה ל

חושב ומתייחס לחיי גופו כמטרה ועיקר ודואג ומשתדל למלא צרכי גופו אין ספק 

ו שההבנה תהיה הפוכה מדברי התנא בהיות ואדם כזה תולה הכל בחכמתו והצלחת

להגיע ולהשיג את מעמדו בחברה ולהרבות נכסים ולטפח גופו להיות גיבור המטיל 

היה האדם פטור מהמצוות לעשות ככל העולה  אםחושב כמה טוב חיתתו על אחרים ו

 .על רוחו הרי בזה הוא יהיה ממש בן חורין

אך חז"ל לימדונו כי טעות היא בידו מאחר ולכל אדם יש רצונות ותאוות שלעולם לא 

יוכל להשיג אותם כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, וכאשר ירגיל עצמו שכל העולה על 

רוחו לעשות הרי הוא נהפך להיות עבד לתשוקתו ורצונו, כעין התינוק שכל מה שרואה 

הוא רוצה וחושב שהכל שלו ובוכה ומתקוטט להשיג מבוקשו הלזה יקרא בן חורין, מה 

ל לשתות כוס קפה בבוקר אמנם אין בזה בעיה אך גם שהמציאות כאשר אדם למשל רגי

הבעיה כאשר אין לו את הקפה שהורגל הרי אותו אדם ממש משתגע וכואב לו הראש 

וכן עזה"ד כל הרגל שהופך להיות אצלו  ,ועצבני, או רגיל לעשן הוא משתגע בלי הסגריה

ל עצמו קבע הוא נהפך להיות עבד לקפה ולסיגריות וכדומא עד שמאבד את השליטה ע

הלזה יקרא בין חורין, לעומת זה התורה מלמדת את האדם כיצד לרסן את  הרגלו בהעדר

, עצמו ולשלוט על תשוקתו ורצונו ולהנהיג עצמו על פי השכל והוא בן חורין אמיתי

עליו אמר התנא איזהו גיבור ו בהיות ויכול לשרוד ולחיות גם בלעדי שמילה את תאותו,

 .ז"ל מאן מלכי רבנן שהם המושלים ביצרםהכובש את יצרו או כמ"ש ח

 



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 החירות האמיתי!
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 נזעמוד 

 יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

ויותר מכך כאשר האדם משכיל להבין שכל העוה"ז פרוזדור וחולף ותכליתו הוא חיי 

הרוח לעוה"ב, הרי ככל שגודלת השגתו בזה כך הוא ממעיט ערכו לחיי עוה"ז כיון שאין 

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים "ערוך ואין שיעור זה לעומת זה, כמ"ש חז"ל 

עה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. יפה ש

 ".העולם הזה

והיינו שכאשר האדם ידע מה יכול להשיג בעוה"ז לעומת מה שמפסיד בעוה"ב אין ספק 

שלא ירגיש צער במצבו שבעוה"ז כיון שיודע ששכרו רב לאין ערוך ולאין שיעור, משל 

דרבא שמח לאדם שעובד קשה אך מרויח שכר הרבה על מלאכתו וכי הוא מצטער א

שיש לו עבודה למרות הקושי שבה, כך ככל שהאדם מאמין ומגיע להכרה ברורה 

בתכליתו הוא יודע את ערכן של התורה והמצוות ושכרן עד ששום דבר אינו יכול 

 להאפיל על שמחתו בקיום התורה והמצוות.

 ויהי בנסוע הארון המכין מצעדי גבר

" משמש כהפסק בין הפורענויות. בהיות ועפי"ז יובן היטב שפסוק "ויהי בנסוע הארון

והפסוק הזה מבטא את מהלך בנ"י עפ"י השכינה וכאשר מבואר בתחילת הפרשה שעפ"י 

השם יסעו ועפ"י השם יחנו ללמדנו שאין הפקרות בעוה"ז אלא יש מנהיג לבירה וכל 

נסיעה וכל חניה של האדם נעשית בהשגחה פרטית בתכלית לפי צורך סוד תכלית האדם 

 למו.בעו

וכבר נדברנו פעמים רבות על הברכה היקרה שכל אדם מברך בכל בוקר בשם ומלכות 

"המכין מצעדי גבר" שיש לכל אדם באופן פרטי בכל יום ויום תכנית פסיעות והכל 

בהשגחה פרטית, ק"ו מצבו הכלכלי, וכיצד המאמין ביסוד ההשגחה הפרטית יש לו מקום 

סק בין פורענות לפורענות הרי שפסוקים אלו אשר ולכן אם רוצים לעשות הפ   לתלונות?

 היפך התלונות של בנ"י יכולים לשמש כהפסק. הן

למדים כי מעלת בנ"י בזה שקיבלו על עצמם את העבדות של הי"ת, ופירושו  נמצאנו

שאינו מקיים את התורה והמצוות לפי הנוחיות וההרגשה הטובה והמתאימה לו ולגופו, 

נו יתברך, וממילא גם כאשר קשה הולך להתפלל במנין וגם כפי רצומרגיל עצמו אלא 

כאשר יש הפרעות הולך לשיעורי תורה וק"ו שאינו מתלונן ומפגין ופועל נגד מצוות 

 התורה.

חז"ל הגדירו שאין בן חורין אלא במי שעוסק בתורה כי החירות האמתית  וכבר

ה והמצוות שהן הן משיעבודו להנאות הגוף והתאוות, זהו שיעבוד גופו לקיום התור

 תכלית האדם בעולמו.

  



 

מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ושא"ס, מו"צ בבית הוראה 

 'אור החכמה'

 בחצוצרותשמונה ביאורים מדוע אין תוקעים בזמנינו 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 נחעמוד 

, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ושא"ס, מו"צ בבית הוראה 'אור החכמה'

 שמונה ביאורים מדוע אין תוקעים בזמנינו בחצוצרות

ם ַעל ַהַצר  כֶׁ צְּ ַארְּ ָחָמה בְּ לְּ י ָתֹבאּו מִּ כִּ נֵ וְּ פְּ ם לִּ תֶׁ ַכרְּ זְּ רֹות ֲונִּ ם ַבֲחֹצצְּ ם ַוֲהֵרֹעתֶׁ כֶׁ תְּ י ה' ַהֹצֵרר אֶׁ

ם ֵביכֶׁ ם ֵמֹאיְּ תֶׁ נֹוַשעְּ ם וְּ  )יט, י( ֱאֹלֵקיכֶׁ

 ,מדוע אין תוקעים בזמנינו בחצוצרותיש לעיין 

ואחי הגאון הנפלא רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס "חינוך הבנים כהלכתו", 

כתב הרמב"ם בהלכות תענית )פ"א ה"א( נכבד, ואלו דבריו: ושא"ס, כתב בזה מאמר 

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר 

'על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות' כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת 

 ודבר וארבה וכיו"ב זעקו עליהן והריעו.

וכן כשעושים יום  ,אף בתעניות ציבור ,ל לתקוע בחצוצרותוהנה בזמנינו לא נהגו כל

והרי יש בזה מצות  ,תפילה ועצרת על איזה צרה רח"ל, וטעמא בעי מדוע אין תוקעים

המג"א בהלכות תענית )בר"ס תקע"ו( וז"ל: ואני  ל זהעשה מן התורה, וכבר נתפלא ע

 קוםמכל מ ,ציבור בבבלתמה למה אין אנו נוהגין לתקוע בעת צרה, ואעפ"י שאין תענית 

הלא מדאורייתא מצוה לתקוע בלא תענית )עכ"ל(. והאחרונים כתבו בזה כמה וכמה 

 טעמים.

א. ראשון המדברים בענין זה הוא הריטב"א בתענית )י"ב ע"ב במשנה( וז"ל: ולפי סברא 

 ,זו )שבתעניות תוקעים דוקא בחצוצרות( נהגו בצרפת שלא לתקוע לעולם בתענית ציבור

כיון שאין לנו חצוצרות )עכ"ל(. ובספר מהר"ם שיק מצוה שפ"ה ביאר את דבריו שאין 

 אנו יודעים האיך לעשות את החצוצרות.

וכשיטת הרמב"ם  ,אכן תירוץ זה מיושב רק לסוברים שצריך לתקוע דוקא בחצוצרות

 דוכתאלושיא קרא הד ,אבל לסוברים שאפשר לתקוע בשופר במקום חצוצרות ,הנ"ל

 אין אנו תוקעים בשופרות.מדוע 

דהא מקרא מלא הוא  שה מידיקא ב. הנתיב חיים בהגהותיו על המג"א כתב וז"ל: ולי ל

 ורההתן וכי תבואו מלחמה בארצכם וגו' והרעותם בחצוצרות, נמצא שמצות עשה מ

בארץ ישראל הוא, וזה שכתב הרמב"ם ומריעין בחצוצרות לבד בגבולין היינו חוץ 

בארץ ישראל דוקא. וכן צידד הפמ"ג בסימן תקע"ה )משב"ז  קוםמכל אבל מ ,למקדש

י"ל חוץ לארץ לא. וכ"כ היעב"ץ בספרו מור וקציעה  ,סק"ב( וז"ל: ובקרא כתיב בארצכם

ומקרא מלא דיבר הכתוב וכי  שראל,ירץ אלא בא צות עשהוז"ל: ונ"ל פשוט שאינה מ

 תבואו מלחמה בארצכם.



 

אל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ושא"ס, מו"צ בבית הוראה מפרדס הכהונה / הרב גמלי

 'אור החכמה'

 שמונה ביאורים מדוע אין תוקעים בזמנינו בחצוצרות
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 נטעמוד 

, ועדיין אין בזה יישוב מדוע בארץ ישראל ארץלץ והנה תירוץ זה מיישב רק לגבי חו

 גופא אין נוהגים לתקוע, וכפי שהעיד כבר החיד"א בספרו מחזיק ברכה.

ג. עוד תירץ הפמ"ג )שם( דיתכן שגם בארץ ישראל אין המצוה רק כשהיא תחת ידינו, 

 אבל בזמן הזה לא.

הכוונה לעשרה,  ד. עוד כתב הפמ"ג )סימן תקע"ו א"א סק"א( דיש להסתפק האם ציבור

 ,, משא"כ קהל כיחידים דמייןצות עשהאז הוא מ ,או שמא דוקא כשיש צרה ח"ו על רוב

 ולכן אין תוקעים היום.

רצו יוהמשנ"ב )שם סק"א( העתיק תירוצים אלו בקצרה וז"ל: ויש מאחרונים שת

וכדכתיב וכי תבואו מלחמה בארצכם, ויש  ,דמדאורייתא מצוה זו נוהג רק בארץ ישראל

כתבו דאפשר דאף בארץ ישראל דוקא כשהיה תחת רשותינו, ואפשר עוד דדוקא ש

 )עכ"ל(. .לא כי,הו לתקוע אבל בלא צות עשהאז מ ,כשהגזירה הוא על רוב ישראל

 ,ה. היעב"ץ בספרו מור וקציעה תירץ עוד וז"ל: גם אין המצוה אלא בכהנים ובחצוצרות

)וזהו כתירוץ הריטב"א הנ"ל(,  ,תורה ולא חצוצרות של ,והאידנא ליכא כהנים מיוחסים

ולא שמענו שינהגו כן  ,מסתברא דאפילו בארץ ישראל ליתא המצוה השתא כיהם משו

לא תקנוהו אלא בתענית ציבור,  ,, ושופר כיון דתקנתא דרבנן היאההזמן בז רץ ישראלבא

 האידנא דליכא נשיא )עכ"ל(. ארץ ישראלוגם לא ב ,ואין תענית ציבור בבל

בשו"ת להורות נתן )ח"ו סימן ל"ו( שהשואל שם תירץ כן מדנפשיה עפ"י דברי וראה 

ולכן אין  ,הבית אפרים )או"ח ס"ו( דכהנים שלנו אין להם דין כהונה רק במה שהוחזקו

כיון שלא הוחזקו לענין  כי נמישלזה לא הוחזקו, וה ץ לארץ,נושאין כפיהן בכל יום בחו

 ים לתקוע.ממילא אין יכול ,תקיעות של עת צרה

אף  ם כןאכן הלהורות נתן פקפק בזה דהרי בתקיעת חצוצרות ליכא שום איסור, וא

שהאריך ם שין ועי ץ לארץ,בחו פייםכאת אין איסור שיתקעו, ולא דמי לנשי ,שלא הוחזקו

 בזה.

ובשו"ת משנה הלכות )ח"ח סימן קצ"ח( דחה את עיקר תירוצו של המור וקציעה דאנן 

ינו הם כהנים גמורים, ועוד דברמב"ן בתענית מבואר דרק נקטינן שהכהנים שבינ

 תוקעים הישראלים. ,אבל אם אין כהנים ,לכתחילה תוקעים הכהנים

דאנן סוברים כרש"י  ,כלל א קשהו. הערוך השלחן )תקע"ו ס"ד( תירץ וז"ל: ונ"ל דל

 עניתוהטור דהתקיעות הם בסוף כל ברכה וברכה מהשש ברכות הנוספות, וכיון דאין ת

ואין מקום לתקוע, ואע"ג  ,ממילא דליכא הני שש ברכות הנוספות ץ לארץ,בחו ציבור

כיון דתיקון רבנן באיזה  כל מקוםוהתרועה הוה דאורייתא, מ ,דהברכות ודאי הם מדרבנן

דבשב ואל תעשה יכולין  ,לתקוע י אפשרא ,ממילא דכשאין זה המקום ,מקום לתקוע

 כידוע )עכ"ל(. אי גוונאלעשות בכה



 

', 'פרדס יוסף החדש' ושא"ס, מו"צ בבית הוראה מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך

 'אור החכמה'

 שמונה ביאורים מדוע אין תוקעים בזמנינו בחצוצרות
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 סעמוד 

בין  ,עוד הוסיף הערוך השלחן )בסעיף ה'( שהחיוב מדאורייתא הוא רק בזמן הבית

)וכן הסכים בשו"ת משנה הלכות הנ"ל(, ורק מדרבנן  ,אבל לא בזמן הזה כו',במקדש ו

 קנו אלא כשאומרים את הברכות.יולא ת ,קנו לתקוע גם בזמן הזהית

דאורייתא הוא רק לתקוע ז. בספר עמק הנציב על הספרי )פסקא י"ח( כתב דהמצוה 

ובזמן הזה הרי  ,קנו אלא בתעניתיבמקום שיש ציץ או ארון הברית, ולאחר חורבן הבית ת

 ולכן אין תוקעים. ,אין דין תענית ציבור בבבל

היינו דוקא  ,ח. בשו"ת אגרות משה )ח"א סימן קסט( כתב שהמצוה לתקוע בחצוצרות

הקרבנות, ולכן בזמנינו שאין לנו ותקעו בהם בשעת  ,בחצוצרות שהיו בבית המקדש

 עכ"ל. אין לנו עם מה לתקוע )וביאר כן את דברי הריטב"א הנ"ל(. ,חצוצרות אלו

  



 

קרית  -נחלת ישכר / הרב ישכר דוד קלויזנר, עורך כתבי זקנו ה'משנה שכיר' הי"ד. מח"ס 'נחלת ישכר', נחלת הר חב"ד 

 מלאכי

 ל פרסהוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקב –פרקי אבות )פ"א מ"ג( 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 סאעמוד 

נחלת ישכר / הרב ישכר דוד קלויזנר, עורך כתבי 

זקנו ה'משנה שכיר' הי"ד. מח"ס 'נחלת ישכר', 

 קרית מלאכי -נחלת הר חב"ד 

ן את הרב הוו כעבדים המשמשי – (ג"מ א"פ) אבות פרקי

 שלא על מנת לקבל פרס

תזריע )כ, א(: "כך הנה בכנ"י עם הקב"ה כשהאשה היא כנ"י  'לקוטי תורה'איתא ב

מזרעת תחלה היינו בחי' אתעדל"ת מלמטה למעלה בחי' ואל אישך תשוקתך . . אזי 

יולדת זכר, דהיינו שמולדת בחי' אהבה בנש"י שמבחי' דכר דהיינו בחי' אהבה רבה 

י לי בשמים ועמך לא חפצתי, פי' אפילו מה שעמך בקרוב לך, והיינו מ"ש כי שהיא בחי' מ

עמך מקור חיים שהם חיי העוה"ב ותענוג אלקי שנמשך לנשמות בג"ע להתענג על ה' 

מחמת השגתם והשכלתם בהשגה והשכלה מופלאת מאד, ועכ"ז אין השגה זו מגעת אלא 

כי לית מחשבה תפיסא בי' כלל  בבחי' עמך שהוא דבר הטפל ובטל אצלך ולא אתה ממש

אלא השגתם הוא בבחי' זיו השכינה זיו והארה בעלמא, ואי לזאת ועמך לא חפצתי אלא 

האהבה רבה היא ליבטל וליכלל באור א"ס ב"ה ממש ולאשתאבא בגופא דמלכא 

שלמעלה מעלה מבחי' זיו והארה, והגם שבבחי' זו א"א להיות ע"ד יושבין ונהנין מזיו 

חי' ביטול במציאות וכביטול והתכללות הנר באבוקה ))וכמ"ש בסש"ב כ"א אדרבה ב

פי"ט( הגם שתהי' אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי כו', משא"כ בחי' יושבין ונהנין 

שמהותה ועצמותה כמו שהוא כו'( אעפ"כ זה רצונה וחפצה להתבטל במהותו ועצמותו 

' דכר כמו מעלת הזכר על הנקבה כי נשים מלהיות נהנין רק מזיו כו' . . ואהבה זו נק' בחי

דעתן קלות משא"כ הזכר שהוא בר דעת, וזהו שבחי' אה"ר הנ"ל נק' דכר שהוא דעת חזק 

שבוחר העיקר ולא הטפל הגם שלא יהי' בבחי' יש כו' ואינו חפץ הטפל אף שיהי' נשאר 

סורים דגיהנם על מהותו נהנין מזיו כו', ואע"פ שגם בחי' זו נק' מקור חיים וכדאי כל י

בשביל ליתי לג"ע אפ"ה הוא רק בחי' עמך כנ"ל ואינו ערוך כלל לגבי אור א"ס ב"ה כי 

ביו"ד נברא העוה"ב, שכל בחי' העוה"ב אינו אלא בחי' נקודה. ולכן לא יחפוץ לעשות 

 הטפל עיקר בשביל הלגרמיה שלו.

* 

פרס שאינו רק פרוסה "וזהו הנק' במשנה שלא על מנת לקבל פרס שבחי' נהנין מזיו נק' 

מלשון הלא פרוס לרעב לחמך, ולכן אינו חפץ בפרוסה זו וזיו זה כ"א לאשתאבא בגופא 

דמלכא בבחי' ביטול בעצמיות אור א"ס ב"ה כו', אשר שם פרוסה הנ"ל כלא ממש חשיבי 

כטפה באוקיינוס. משא"כ בחי' יולדת נקבה זהו בחי' אהבה זוטא שהאהבה היא על מנת 

"ע דהיינו שחפץ קרבת אלהים ולדבקה בו, דהיינו שתשאר עצמות ומהות לקבל פרס בג

הנפש כמו שהיא דבוקה בו ית' בג"ע. וזהו בחי' נפשי אויתיך כאדם המתאוה לחיי נפשו 



 

קרית  -נחלת ישכר / הרב ישכר דוד קלויזנר, עורך כתבי זקנו ה'משנה שכיר' הי"ד. מח"ס 'נחלת ישכר', נחלת הר חב"ד 

 מלאכי

 הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס –פרקי אבות )פ"א מ"ג( 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 סבעמוד 

כו' ולכן בוחר יותר בבחי' הפרס שהוא רק זיו והארה ביו"ד נברא כו' כדי לישאר על 

ליבטל כהתכללות נר באבוקה מהותו ועצמותו של הנפש ואינו חפץ לאשתאבא ו

בעצמיות אור א"ס ב"ה, ונק' בחי' אהבה זוטא זו בשם נקבה שדעתה קלה שעושה את 

הטפל עיקר דהיינו ע"מ לקבל פרס בשביל הלגרמיה שלו", עכ"ל. וכ"ה לקמן בדרושים 

 לשמ"ע )פה, א( ושה"ש )יז, א(, ובתו"א )י, ב. יח, ב(.

' נהנין מזיו נק' פרס שאינו רק פרוסה מלשון והנה לפי הפירוש של רבנו הזקן "שבחי

הלא פרוס לרעב לחמך, ולכן אינו חפץ בפרוסה זו וזיו זה", נראה לבאר במשנה ]אבות 

פ"א מ"ג[ שם שאומר: "אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל 

ן את תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשי

 הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם".

ויש להבין, מדוע יש כפל לשון במשנה, לכאורה היה די שיאמר רק את הרישא: 'אל 

תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס' או רק את הסיפא: 'הוו כעבדים 

 שני?המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס' בלבד, מה מוסיף אחד על ה

ברם לפי פירוש רבנו הזקן י"ל, דאם היה נאמר רק א' מהם היינו מפרשים שצ"ל הרצון 

 -דוקא בתורה ומצות בלבד ולא בשכרן כלל ]ראה ענף יוסף[, והיה הפירוש בתיבת 'פרס' 

גמול ושכר, לפיכך מוסיף ומבהיר התנא שכוונתו כאן: "אלא הוו כעבדים המשמשין את 

ס', שהפירוש בתיבת 'פרס' הוא "שבחי' נהנין מזיו נק' פרס הרב שלא על מנת לקבל פר

שאינו רק פרוסה מלשון הלא פרוס לרעב לחמך ]ישעיה נח, ז[, ולכן אינו חפץ בפרוסה זו 

וזיו זה כ"א לאשתאבא בגופא דמלכא בבחי' ביטול בעצמיות אור א"ס ב"ה, אשר שם 

נו שבעצם ניתן לעבוד את פרוסה הנ"ל כלא ממש חשיבי כטפה באוקיינוס" כו'". והיי

הקב"ה עבור קבלת הפרס והגמול שהם חיי העוה"ב ותענוג אלקי שנמשך לנשמות בג"ע 

להתענג על ה' מחמת השגתם והשכלתם בהשגה והשכלה מופלאת מאד, אלא שה'חפץ' 

]ולא 'רצון'[ דוקא צ"ל ב'לאשתאבא בגופא דמלכא בבחי' ביטול בעצמיות אור א"ס ב"ה 

 ו חפץ ]דייקא[ בפרוסה זו וזיו זה' של 'נהנין מזיו השכינה' בג"ע.כו'', ולכן 'אינ

ולפי"ז א"ש נמי הגירסא בפרקי אבות של רבנו הזקן 'שלא על מנת לקבל פרס', ולא 'על 

מנת שלא לקבל פרס' ]כדאיתא ברש"י רבינו חננאל ורבינו יונה וכו', והיינו שמעיקרא אין 

ועי' בשינויי נוסחאות שבמשנה שם. ועי' לעבוד את הקב"ה עבור קבלת גמול ושכר. 

בתויו"ט שם שמביא את המדרש שמואל שהצדיק גירסא זו, אולם התויו"ט עצמו דוחה 

הסברו ומקבל את הגירסא שלפנינו[, והיינו שבעצם ניתן לעבוד את הקב"ה עבור קבלת 

עב פרס וגמול, רק "שבחי' נהנין מזיו נק' פרס שאינו רק פרוסה מלשון הלא פרוס לר

לחמך, ולכן אינו חפץ בפרוסה זו וזיו זה כ"א לאשתאבא בגופא דמלכא בבחי' ביטול 

 בעצמיות אור א"ס ב"ה כו', אשר שם פרוסה הנ"ל כלא ממש חשיבי כטפה באוקיינוס".

אולם עדיין יש לדקדק במשנה, דלמה נאמר "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על 

ין את הרב שלא על מנת לקבל פרס", לכאורה מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמש

הול"ל: "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת 
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מדוע חוזר שוב על המילים "הוו כעבדים המשמשין  -לקבל פרס ]פרוסה בלבד[" ותו לא 

 את הרב"?

ה שנאמר גם יש להבין, מה הקשר בין סוף המשנה 'ויהי מורא שמים עליכם' עם מ

 לפניו 'הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס'?

והנה בפי' רבי יעקב ב"ר שמשון ]מתלמידי רש"י[ מבאר, שצ"ל "'ויהי מורא שמים 

עליכם' עם האהבה, שלא ינהג קלות ראש כלפי מעלה כבן המתחטא לפני אביו מחמת 

 אפרים, ועי' גם מאירי[. אהבה שליבו גס בו" עכ"ל. ]במדר"ש מובא זאת בשם רבינו

ונראה לומר דלכן חוזר שנית על המילים 'הוו כעבדים המשמשין את הרב', היינו כדי 

להדגיש ולמנוע הענין של 'שלא ינהג קלות ראש כלפי מעלה כבן המתחטא לפני אביו 

 מחמת אהבה שליבו גס בו', כיון שזה חשש דוקא בעבודת 'בן' ולא בעבודת 'עבד', וא"ש.

* 

בנוגע הקשר שבין סוף המשנה 'ויהי מורא שמים עליכם' עם מה שנאמר לפניו  אולם

'הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס', נראה לומר, ש'ויהי מורא 

. ליבטל וליכלל באור א"ס ב"ה ממש ..שמים עליכם' זהו הענין של "האהבה רבה

ה, והגם שבבחי' זו א"א ולאשתאבא בגופא דמלכא שלמעלה מעלה מבחי' זיו והאר

להיות ע"ד יושבין ונהנין מזיו כ"א אדרבה בחי' ביטול במציאות וכביטול והתכללות הנר 

באבוקה )וכמ"ש בסש"ב פי"ט( הגם שתהי' אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי כו', 

משא"כ בחי' יושבין ונהנין שמהותה ועצמותה כמו שהוא כו'( אעפ"כ זה רצונה וחפצה 

במהותו ועצמותו מלהיות נהנין רק מזיו כו' . . ואהבה זו נק' בחי' דכר כמו  להתבטל

'עליכם' דייקא ]ולא 'בכם'  -מעלת הזכר על הנקבה". וי"ל דזהו 'ויהי מורא שמים עליכם' 

, ע"ש[, דזה 'שתהי' 46כפי שמדייק כ"ק אדמו"ר זי"ע  ב'ביאורים לפרקי אבות' ח"א עמ'  -

אות לגמרי כו'' זהו ענין של 'מורא שמים' וקבלת עול אין ואפס ותתבטל שם במצי

 'עליכם' דייקא, וא"ש. -'להתבטל במהותו ועצמותו' שמגיע בסיוע מלמעלה 

רמזי תורה ]קיג, א[ מהרב המגיד הגדול  -שוב מצאתי כתוב במגיד דבריו ליעקב 

כה ממעזריטש נ"ע: "וזהו המשמש על מנת שלא לקבל פרס, פירוש פר"ס הוא לשון חתי

]ע"פ נגעים פי"ג מ"ט[ שהוא דבר המוגבל, וכן לקב"ל הוא לשון גבול, כמו מקבילות 

הלולאות ]תרומה כו, ה. שם לו, יב[, רק משמש בלי גבול ושיעור, כי אם בתמידות בלי 

הפסק. זהו נקרא עובד ה' האמיתי. אבל המשמש על מנת לקבל פרס, כמו זה המרויח 

ובהבלות הזמן, וחס ושלום יפריד מעט מעט מעבודתו.  מזמן לזמן ואינו מרגיש בחסרונו

 -אף על פי שהוא גם כן נקרא עובד את הרב, עם כל זה אין עבודתו אמיתי", עכ"ל. 

חצי חודש.  -ולהעיר מגמ' בכורות )נח, א( שפירושו של 'פרוס החג' שהוא מלשון פרוסה 

 וכ"ה גם ברש"י מנחות )סח, ב( ד"ה פרס הפסח, ע"ש.

* 

 (:46עפ"י כל הנ"ל יתיישבו גם הדיוקים שב'ביאורים לפרקי אבות' ח"א )עמ' והנה 
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הרי זה בניגוד למה שכתוב ]יתרו כ, יב. ועד"ז עקב יא, כא: 'למען ירבו ימיכם'[  "א.

ברם לפי הנ"ל א"ש, דהיינו שבעצם ניתן לעבוד את הקב"ה   -'למען יאריכון ימיך'"? 

'למען יאריכון ימיך' הנ"ל אלא גם לחיי העוה"ב  עבור קבלת הפרס והגמול, ושהם לא רק

ותענוג אלקי שנמשך לנשמות בג"ע להתענג על ה' מחמת השגתם והשכלתם בהשגה 

והשכלה מופלאת מאד, וכמ"ש הה"מ נ"ע הנ"ל: "שהוא גם כן נקרא עובד את הרב", אלא 

מיות שה'חפץ' ]ולא ה'רצון'[ דוקא צ"ל ב'לאשתאבא בגופא דמלכא בבחי' ביטול בעצ

אור א"ס ב"ה כו'', ולכן 'אינו חפץ ]דייקא[ בפרוסה זו וזיו זה' של נהנין מזיו השכינה 

 בג"ע.

לפי הנ"ל א"ש שבאמת  -למה לא התחיל התנא בצד החיובי 'הוו כעבדים' וכו'"?  "ב.

'שלא על מנת לקבל פרס' ]ולא 'על מנת שלא לקבל  -גם הרישא הוא חיובי, והסיפא 

ס' ברישא אין הכוונה לגמול ושכר, אלא שהוא מלשון 'פרוסה' פרס'[ מבהיר שה'פר

"שבחי' נהנין מזיו נק' פרס שאינו רק פרוסה מלשון  -ו'חתיכה', שלא להסתפק ב'פרוסה' 

הלא פרוס לרעב לחמך, ולכן אינו חפץ בפרוסה זו וזיו זה כ"א לאשתאבא בגופא דמלכא 

וסה הנ"ל כלא ממש חשיבי כטפה בבחי' ביטול בעצמיות אור א"ס ב"ה כו', אשר שם פר

 באוקיינוס".

הלא יראת ה' היא אחת מרמ"ח מצוות עשה שבתורה,  -'ויהי מורא שמים עליכם'  "ג.

לפי הנ"ל א"ש, כי מיירי כאן מיראה "ליבטל וליכלל  -ולא הנהגה של מדת חסידות"? 

הגם באור א"ס ב"ה ממש ולאשתאבא בגופא דמלכא שלמעלה מעלה מבחי' זיו והארה, ו

שבבחי' זו א"א להיות ע"ד יושבין ונהנין מזיו כ"א אדרבה בחי' ביטול במציאות וכביטול 

. )הגם שתהי' אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי כו', ..והתכללות הנר באבוקה

משא"כ בחי' יושבין ונהנין שמהותה ועצמותה כמו שהוא כו'( אעפ"כ זה רצונה וחפצה 

. ואהבה זו נק' בחי' דכר כמו ..יות נהנין רק מזיו כו'להתבטל במהותו ועצמותו מלה

'עליכם' דייקא ]ולא 'בכם'  -מעלת הזכר על הנקבה". וי"ל דזהו 'ויהי מורא שמים עליכם' 

כנ"ל[, דזה 'שתהי' אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי כו'' זהו ענין של 'מורא שמים' 

'עליכם' דייקא, וזו לא  -ע מלמעלה וקבלת עול 'להתבטל במהותו ועצמותו' שמגיע בסיו

היראת ה' שהיא אחת מרמ"ח מצוות עשה שבתורה, אלא יראת ה' של מדת חסידות, 

 בבחי' שם אלקים שלמעלה משם הוי' כידוע,  וא"ש.

עפ"י הנ"ל נראה לבאר בגמ' עבודה זרה ]יט, א[: "'במצותיו חפץ מאד' ]תהלים קיב, א[, 

כר מצותיו, והיינו דתנן ]אבות פ"א מ"ג[ הוא היה אמר רבי אלעזר 'במצותיו' ולא בש

אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא היו כעבדים 

והיינו שה'חפץ מאד' צ"ל 'במצותיו'  -המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס" 

"ה ממש 'שכר מצוה מצוה'[ דוקא, והיינו "ליבטל וליכלל באור א"ס ב -]ב'צוותא וחיבור' 

שבזה צ"ל רק ה'רצון' ]ואפילו  -ולאשתאבא בגופא דמלכא", 'ולא בשכר מצותיו' 

ה'חפץ'[, משא"כ ה'חפץ מאד' צ"ל ב'לאשתאבא בגופא דמלכא' כנ"ל. "והיינו דתנן 

]אבות פ"א מ"ג[ הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס 
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א על מנת לקבל פרס", "שבחי' נהנין מזיו נק' אלא היו כעבדים המשמשין את הרב של

פרס שאינו רק פרוסה מלשון הלא פרוס לרעב לחמך ]ישעיה נח, ז[, ולכן אינו חפץ 

בפרוסה זו וזיו זה כ"א לאשתאבא בגופא דמלכא בבחי' ביטול בעצמיות אור א"ס ב"ה, 

 אשר שם פרוסה הנ"ל כלא ממש חשיבי כטפה באוקיינוס".

  



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

 מדרשים ומשלים לפרשת בהעלותך
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 סועמוד 

אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס  עקבי חז"ל / הרב

 בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

 לפרשת בהעלותך מדרשים ומשלים

 הפרשת וטהרת הלויים -לא השתתף בטיול הילד 

ת ְבַהֲעֹלְתךָ  הדלקת הנרות גוררת ומביאה איתה את טהרת  - (ב, ח במדבר) ַהֵמֹרת אֶׁ

 הלויים.

מצות הדלקת הנרות משמשת נקודת התחלה, אליה שייך המשך הפרשה, עליה נאמר 

ת ַקח ם אֶׁ יִּ וִּ תֹוךְּ  ַהלְּ ֵני מִּ ָרֵאל בְּ שְּ תָ  יִּ ַהרְּ טִּ שאר השבטים השתתפו  .(ו שם פסוק) ֹאָתם וְּ

בחנוכת המזבח, על ידי קרבנות הנשיאים. מצות הדלקת הנרות היא הרבה יותר מזה, היא 

 מפרישה את הלויים ומטהרת אותם.

 והיו כלום. הקריב לא לוי שבט המזבח, לחנוכת קרבנות שהקריבו שבטים ב"י מוצא את

 המזבח. לחנוכת מהקריב רחקנו למה ואומרים, מצירין

 מידאי, יותר שאוהבו אחד, אוהב היה אומניות. קורא והיה סעודה, שעשה למלך משל

 זימנני שלא כלום, עלי מלך של בליבו יש שמא לומר, מיצר היה עמהן. אותו קרא לא

 בני לכל לו אמר אוהב, אותו קרא סעודה, ימי אותן שעברו כיון האלו. סעודות בכל

 אוהבי. שאת סעודה. למה, עושה אני לעצמך ולך סעודה, עשיתי המדינה

לקחתי את הילדים לטיול, וילד אחד נשאר בבית. כל היום הוא הצטער, התלונן על כך 

ששכחתי אותו. אבל כל הסיבה שלא לקחתי אותו, בגלל שלמחרת יש לי נסיעה שאני 

רוצה לקחת דוקא אותו ורק אותו, למחרת יש לי נסיעה לאחד מגדולי הדור, והוא יכול 

תרומם באותו ביקור מיוחד. על ידי הטיול של היום, הילדים האחרים לא להתעלות ולה

 יתלוננו על כך שלא אקח אותם מחר.

 לחנוכת הקריבו שבטים ב"י מוצא את הוא. ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך כך,

 לא לוי של . ושבטו(ה, ז במדבר) ֵמִאָתם ַקח שנאמר הוא, ברוך הקדוש וקיבלן המזבח,

 השבטים כל ולבניו, לאהרן הוא ברוך הקדוש אמר המזבח, חנוכת שעבר כיון הקריבו.

ל ַדֵבר לכך עשה. לא ושבטך חנוכה עשו ת ַקח ואחר כך ְבַהֲעֹלְתָך, ֵאָליו ְוָאַמְרתָ  ַאֲהֹרן אֶׁ  אֶׁ

 טו, ג(. בהעלותך רבה במדבר) ַהְלִוִים

אהרן הכהן לא השתתף בקרבנות הנשיאים, הוא לא הביא קרבן לחנוכת המזבח. אבל 

החלק שלו היה הרבה יותר גדול, הוא הדליק את המנורה. הדלקת המנורה הביאה 

אחריה את טהרת הלויים, את ההפרשה של הלויים מתוך בני ישראל. טהרת הלויים לא 

בזכות העלאת  - ְבַהֲעֹלְתךָ רה, היתה בשעה עשר בבוקר, היא היתה עם הדלקת המנו

 המנורה.

* 
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 הפשוטים האנשים של' ה עבודת - ואוהב סעודה

ת ְבַהֲעֹלְתךָ  , שלנו המעשים את רוצה ה"הקב, מעלה שרפי מכל - (ב, ח במדבר) ַהֵמֹרת אֶׁ

 .חומר קרוצי אדם בני

 ה"הקב זה כל ועם', ית אותו מכבדים מעלה ושרפי עליון מלאכי. עולם מלא כבודו

' ה עבודת את להשוות אפשר האם. חומר קרוצי אדם בני של, שלנו' ה בעבודת מתפאר

 המקדש בית בזמן אבותינו של הגדולים למעשיהם, פנים והסתר המרה הגלות בזמן שלנו

 .העולמות בכל רב שפע משפיעים שלנו המעשים זה כל ועם, השכינה והשראת

לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא  למה הדבר דומה, למלך שהיה לו אוהב. אמר

לך ותקן לי. הלך אוהבו והתקין מיטה של הדיוט מנורה של הדיוט ושולחן של הדיוט. כיון 

שבא המלך, באו עמו שמשין, סיבבו מיכן ומיכן מנורה של זהב לפניו. כיון שראה אוהבו 

אמר לו  את כל הכבוד, התבייש והטמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות.

המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום. אמר לו אוהבו, ראיתי 

את כל הכבוד הזה שבא עמך, ונתביישתי והטמנתי כל מה שהתקנתי לך, שהיו כלי 

 הדיוטות )במדבר רבה בהעלותך טו, ח(.

מונית,  רב חשוב הוזמן לסדר קידושין בעיר סמוכה. בעלי השמחה דיברו מראש עם נהג

שיקח את הרב בשעה היעודה. בדרך, סיפר הנהג לרב, שמהצהריים הוא מנקה ומצחצח 

 את האוטו, לכבוד הזכות הגדולה לקחת את הרב.

סיפור הפוך. ראיתי את רב השכונה במקום קצת רחוק מביתו. הצעתי לו טרמפ, ולרוע 

מזלי קצת מאוחר מידאי שמתי לב שנשאר באוטו חיתול מלוכלך. יש לי תירוץ טוב, חזרנו 

מאוחר מנסיעה, ובבוקר לא הספקתי לארגן את האוטו. התירוץ לא יעזור, הרב נכנס 

 מאורגן ולא מסודר. שאינולרכב 

רב ירגיש בנוח לבקש טרמפ הביתה, מבעל המונית שציחצח את ממי הבור תקופה, כע

מלוכלך, כנראה לא יה אוטו האם האוטו, או ממני כאשר האוטו היה 'באמצע הבלגן'. 

 .תי יותר מידאיטרח

 של המצוות קיום מול, מעלה אנשי של' ה עבודת על המדרש את מבאר אמת השפת

 רב שפע משפיע ולא מתכוון לא, כלום עושה לא שאני מרגיש אני. הפשוט היהודי

 השראת את שמביא זה הוא, שלי המצוות קיום, כך לא זה אבל. עליונים מעולמות

 .לעולם השכינה

 רוצה ה"שהקב מה היא, הקדושה את שמביאה זו היא, השיפלות הרגשת, ומוסיף

 .מאיתנו

שצריך להטמין כליו, על ידי זה ביאור הענין, שעל ידי זה הביוש עצמו שראה והרגיש 

שימש בהם המלך... אכן הקדוש ברוך הוא בטובו מסר לנו כל התורה וסודותיה הגנוזים 

חו, כך מתעוררין כל האורות ובה, שעל ידי קיום המצוה לשם שמים, כל אחד כפי כ

למעלה, שכך עשה השי"ת להיות תלוין אורות עליונים במצות אלו... )שפת אמת 

 (., וראה גם ישמח ישראל בהעלותך אות זתרלז ד"ה אל מולבהעלותך 
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 אסיפת הצדיקים וכח הרבים -חיבור של יסודות 

ְסָפה האסיפה, הכינוס של הצדיקים,  - (טז, יא במדבר) ִיְשָרֵאל ִמִזְקֵני ִאיש ִשְבִעים ִלי אֶׁ

 הוא בנין מסוג אחר. טוב להם וטוב לעולם.

כינוס של כולם ביחד. כינוס של צדיקים אינו רק אוסף של מדוע צריך לאסוף, מה נותן ה

פרטים, הוא מהות חדשה לגמרי, הוא כמו בנין חדש, בנין שלא יכול להיות על ידי כל 

 אחד בפני עצמו. כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם )סנהדרין עא, ב(.

 מחוברות, שהספינות זמן כל הספינות. גבי על בנויה שהיתה לפלטין דומה, הדבר למה

 עומדת. גביהן שעל פלטין

ילד רוצה לבנות מחנה בחצר ביתו. קיבל רשות מההורים, מהשכנים, ומתחיל לבנות. 

כמה הוא יכול להצליח, איזה בנין הוא יכול לבנות. אבל אם עשרה ילדים יבנו ביחד, עוד 

ש להם בסיס. זה מעט העיריה תתלונן על בניה בלי רשיון. הם כבר יבנו משהוא גדול, י

ישיג קרשים וזה ישיג מסמרים, וכולם ביחד יצליחו לבנות. אם הילדים יריבו, לאף אחד 

 לא יהיה מחנה, היסודות יתערערו, לא יהיה קיום למחנה.

ְסָפה למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר ... לכך  הנייה צדיקים של שכינוסן למה, ִלי, אֶׁ

 .(טו, יח ךבהעלות רבה במדבר) לעולם והנייה להם

* 

 דרכים שונות בעבודת ה' -הכדור נזרק לכל הכיוונים 

ְסָפה שבעים דעות שונות, מגוון של  - (טז, יא במדבר) ִיְשָרֵאל ִמִזְקֵני ִאיש ִשְבִעים ִלי אֶׁ

 צורות לעבודת ה'.

הרבה דרכים לעבודת ה', הרבה צורות להתקרב לבורא עולם. איזו דרך נכונה, כיצד 

להשראת השכינה. באותה דרך המתאימה לשרש נשמתי, מפני שכל הדרכים אזכה 

 כשרות.

 מזרקין הדברות היו כך ולכאן, לכאן בו מזרקין בנות של הכדור מה בנות. של כדור

 .(טו, כב בהעלותך רבה במדבר) בסיני

אף אחד לא יכול להתלונן שהכדור לא מגיע אליו, הכדור נזרק לכל הכיוונים, וכל פעם 

מגיע למקום אחר. הכדור פוגע ברצפה ופונה מיד לכיוון אחר, פוגע בקיר והולך שוב 

 לכיוון אחר, ובסופו של דבר מגיע לכל הכיוונים.

סֹות ַבֲעֵלי ְנטוִעים וְכַמְשְמרֹות ַכָדְרֹבנֹות ֲחָכִמים ִדְבֵרי ה ִנְתנו ֲאסֻׁ ָחד ֵמֹרעֶׁ . (יא יב, קהלת) אֶׁ

האפשריים, וכל ענייני ההתגלות... ובכל צד שתפנה הכל כלול  שכלל בהם כל העניינים

 בה )אשד הנחלים(.

ריבוי החכמים מציג לפנינו מגוון של דעות, צורות שונות של עבודת ה'. ישאל השואל 

האם הקב"ה נמצא בצורה זו של עבודת ה' או בצורה אחרת, האם הדרך להשראת 
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ם נכונות, הקב"ה נמצא בכל מקום, אף השכינה היא כזו או כזו. והתשובה, כל הדרכי

 ואחד אחד כל על מחזר היה עצמו הדיבוראחד לא יכול לומר שהתורה לא מדברת אליו. 

א, ב. הובא בעץ יוסף במדרש  רבה השירים שיר) עליך את מקבלני לו ואומר מישראל

 .(דידן

כתב רבי עקיבא אייגר )ספר חוט המשולש דף סב, ב; תורת אמת לנכדו רבי לייבל 

 בעולם כי הנהאייגר, דרוש לט"ו באב, דף קא, ב. הובאו בספר דף על הדף תענית לא, א( 

הזה כל צדיק וצדיק עובד את השי"ת בדרך אחד לבדו, לא כדרך הצדיק הזה דרך הצדיק 

דרכים דרך אחד הוא, וכולם כאחד סובבים הולכים יתגלה כי כל אלה ה לעתיד אך הזה.

וכעין זה אמר החפץ חיים )שיחות החפץ חיים עמ' על קוטב מרכז תכלית נקודה אחת... 

 תמים ובלב באמת אם אבל, השם בעבודת יש דרכים הרבה( כב, הובא בדף על הדף שם

 .שוים הדרכים כל אזי, הוא ברוך הקדוש אל ומתגעגעים מבקשים

שכל זה מדבר על דקויות. כולנו מחוייבים באותם תרי"ג מצוות, וכל ההבדל הוא יצויין 

בכוונות והדגשות שונות בעת קיום המצוות )הרב אברהם צבי מרגלית שליט"א רב העיר 

 כרמיאל, וכן מבואר בשה"ש רבה שם(.

* 

 הקב"ה פרע את חובו -זילזול במעמד המכובד 

ְסָפה היכן היו הזקנים לפני כן, מדוע  - (טז, יא במדבר) ִיְשָרֵאל ֵניִמִזקְ  ִאיש ִשְבִעים ִלי אֶׁ

 צריך לאסוף אותם.

מאז ומתמיד היו זקנים בעם ישראל, במצרים, ובמעמד הר סיני. מדוע היו צריכים שוב 

לאסוף את הזקנים, היכן הם היו. הקב"ה פרע את חובו בחטא המתאוננים, ולכן משה 

 אחרים.רבינו היה צריך לאסוף זקנים 

ופרנסתו ]= ופרוסתו, חתיכה שאוכל  רבו את משמש שהיה לעבד דומה, הדבר למה

 ממנה. נושך והיה בידו, ממנה[

המתנתי כמה שעות בתור בביתו של אחד מגדולי ישראל. בדיוק כאשר הגיע תורי, 

הטלפון צילצל. האם ארשה לעצמי לענות לטלפון תוך כדי כניסה אל הקודש פנימה, 

הזמן עד שאגיע ואתיישב במקום המיועד. אם אעשה כך... הגבאי יכניס את לנצל את 

 הבא בתור.

 ראשן הקילו השכינה... כך את כשראו סיני להר בעלותם ראשם הקילו הם שאף

 יום שהיה ומפני ואביהוא. ונדב הזקנים שעה באותה לישרף ראוין והיו ושותין, כאוכלין

 פרצה לעשות ביום בו בהן לפגוע רצה לא לפיכך הוא, ברוך הקדוש לפני חביב תורה מתן

ף מהו בהן... ף אומר מהן ואחד ...(ד, יא במדבר) ְוָהאַסְפסֻׁ  שנאמר סנהדרין, אלו ְוָהאַסְפסֻׁ

ְסָפה טו, כד. אשד הנחלים מסביר את הפרשה  בהעלותך רבה במדבר) ִאיש ִשְבִעים ִלי אֶׁ

 .(בעומק עפ"י מעלתם

* 
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 עבודת ה' והתעסקות בזוטות -חלוקת עבודת השמירה 

מדוע מינוי הזקנים היה ירידה לשכינה  .(יז, יא במדבר) ָשם ִעְםךָ  ְוִדַבְרִתי ְוָיַרְדִתי

 הקדושה.

מינוי הזקנים היקל את העול הקשה של משה רבינו עליו השלום. על ידי מינוי הזקנים, 

בין אדם לחבירו. לכאורה משה רבינו לא היה צריך להתעסק בזוטות, ולפסוק בדיני תורה 

מינוי הזקנים נתן לו את היכולת והזמן להשקיע בדברים יותר רוחניים, וכך להביא את עם 

 ישראל למדרגה יותר גבוהה. ועם כל זה, התורה אומרת לנו שזו ירידה.

 השמירה. שכר לו ונתן שומר, לתוכו ושכר פרדס, לו שהיה למלך למה הדבר דומה,

 שישמרו אחרים עוד הבא אלא לבדי, כולו לשומרו יכול איני רהשומ אמר לו זמן אחר

 נתתי, לך שמירתן פירות וכל לשומרו, כולו הפרדס את לך נתתי המלך, לו אמר עימי.

 עמך, שישמרו אחרים מביא הריני עימי. שישמרו אחרים עוד לי הבא אומר אתה ועכשיו

 הן משם לך, שנתתי שכר מתוך אלא משלי, שמירה שכר להם נותן אני שאין יודע והוי

 שכרן. נוטלין

 לו אמר לשאת, לבדי אנכי אוכל לא כשאמרת למשה, ברוך הוא הקדוש אמר כך,

 כדי אחר מבקש הייתי ולא בני, את לפרנס ודעת רוח בך נתתי אני הוא ברוך הקדוש

 אלא כלום, נוטלין אינן שמשלי תדע אחר. מבקש ואתה גדולה, באותה אתה שתתייחד

ר ָהרוחַ  ִמן ְוָאַצְלִתי יךָ  ֲאשֶׁ  רבה במדבר) כלום... חסר לא משה כ". ואעפ(יז יא, במדבר) ָעלֶׁ

 .(טו, כה בהעלותך

הנהגת העם כולו היתה בכוחו של משה רבינו, הקב"ה נתן לו את היכולת לעשות את 

א כל התפקידים, גם בין אדם לחבירו, וגם להביא את ישראל למדרגות הגבוהות אליו הו

הרצון של משה רבינו למנות כי היה בכוחו, רק הוא לא רצה )אשד הנחלים(. מיועד. 

היתה עליו ביקורת. זה גרם לכך שמשה רבינו לא היה מיוחד לגמרי באותה  -שופטים 

 גדולה, היו לו שותפים.

כך גם, הקב"ה מטיל על כל אחד מאיתנו תפקידים. חלק מהמעשים נראים לנו גדולים 

ל גם במעשים הקטנים אנחנו נבחנים. גם להחליף חיתול לילד, לשחק עם וחשובים, אב

הם בכוחינו, ואנחנו צריכים  -הילדים, ועסקי העולם הזה, גם בהם הוטל עלינו תפקיד 

 לרצות אותם.

* 

 השכינה שורה בישראל -פרשת בהעלותך 

 א. המנורה קיימת לעולם

ירּו ַעת ָיאִּ בְּ  ַהֵנרֹות שִּ

ל ַדֵבר ת ְבַהֲעֹלְתךָ  ֵאָליו ְוָאַמְרתָ  ַאֲהֹרן אֶׁ ל ַהֵמֹרת אֶׁ  ַהֵמרֹות ִשְבַעת ָיִאירו ַהְםנֹוָרה ְסֵני מול אֶׁ

 לפי, הנשיאים לפרשת המנורה פרשת נסמכה למהידועים דברי רש"י  .(ב, ח במדבר)

 ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה שלא, דעתו חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה
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 את ומטיב מדליק שאתה, משלהם גדולה שלך, חייך הוא ברוך הקדוש לו אמר שבטו.

 קיים שבית המקדש זמן כל הקרבנות, -במדרש יש תוספת בענין הדלקת הנרות  הנרות.

ו;  טו, בהעלותך רבה במדבר) יאירו המנורה פני מול אל לעולם, - הנרות אבל נוהגים, הם

 (.ילקוט שמעוני בהעלותך תשיט

 קיים המקדש בית שכשאין ידוע, דבר והנהוהקשה על כך הרמב"ן )על התורה שם( 

 חנוכת לנרות אלא רמזו לא אבל בטלות. הנרות אף חורבנו, מפני בטלין והקרבנות

 בגלותנו. חורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי,

קיימת המדרש הסביר שיש מעלה מיוחדת בהדלקת המנורה הטהורה, בכך שהיא 

והחורבן גם המנורה בטלה, ותירץ שהכוונה  בזמן הגלות, והרמב"ן הקשה הרי לעולם

זית רענן לבעל המג"א למנורת בית חשמונאי. יש מתרצים שהכוונה לנרות שבת קודש )

 .אות ב(שם על ילקוט שמעוני 

 בטל התמיד

שאל הגאון רבי משה שפירא זצ"ל, הרי  בשבעה עשר בתמוז בטל התמיד )תענית כו, ב(.

מדובר על היום בו הובקעה העיר, ובגלל המלחמה אירע אונס ולא הקריבו תמיד באותו 

יום, אך לאחר מכן המשיכו להקריב את התמיד, עד החורבן בתשעה באב. אז מדוע זה 

 נקרא בטל התמיד, הרי למחרת שוב המשיכו להקריב קרבן תמיד.

כי אחרי שהתמיד בטל אפילו יום אחד, הוא כבר לא תמיד. נכון  והסביר הגאון הנ"ל,

, הוא כבר לא היה כל יום. עד הפסקהלהקריב קרבן בבוקר, אבל כבר היתה  שהמשיכו

עכשיו, התמיד קרב כל יום בלי הפסקה, מאז הקמת המשכן עד אותו יום מר ונמהר בו 

לא המשך רצוף, הוא בטל התמיד. ההמשך למחרת הוא כבר לא אותו דבר, הוא כבר 

אבל  ,(ב, כח במדבר) ְלִאַחי ַלְחִמי ָקְרָבִני. זו מהות אחרת לגמרי, אמנם זה לא תמידכבר 

 לא תמיד, לא כל יום, היתה הפסקה.

 אינה בטלה לעולם

אם נאמר את אותו יסוד שתמיד פירושו שאף פעם אינו בטל, אז נקבל מבט אחר על 

. צריך גם בזמן החורבן -לעולם, היא מאירה תמיד המדרש האומר שהמנורה אינה בטלה 

להבין כיצד, הרי אי אפשר לראות את הדלקת המנורה, הרי המנורה נגנזה, אבל האור 

 שלה נמצא איתנו.

לכל אחד קורא שהוא לא מרגיש טוב, יום אחד קשה לו, הוא לא מסוגל לתפקד כמו 

לעשות את כל החובות המוטלים שצריך. מה נעשה באותו יום, הרי אנחנו לא מסוגלים 

עלינו. אם נחליט שזה מחלה, לשכב במיטה כל היום, זו אפשרות אחת. לפעמים אין צורך 

לשכב במיטה, אבל גם בלתי אפשרי לתפקד כמו שצריך. באותו יום 'נוותר' על חלק 

מהמטלות, ונעשה רק מה שמוכרח. נשמור על המסגרת, ונוותר על כל המסביב. נחליט 

 ימום שאותו אנחנו מוכרחים לעשות.מה המינ

יום שישי, נקנה חלות במקום לאפות, נחליט שאפשר לוותר על חלק ממאכלי השבת 

הערבים, אולי נקנה אוכל מוכן ולא נכין לבד. נטאטא את הבית לכבוד שבת, ונוותר על 
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ספונג'ה. בקיצור, נשמור על צורה של בית ושל אנושיות, אבל לא נגיע למצב הרצוי 

 מבחינת התיפקוד של הבית ושלנו.

אולי נלמד מזה על אור המנורה זה אותו דבר. אמנם אנחנו לא רואים את המנורה 

הנרות לעולם  -גם בזמן הגלות  קייםכלשהוא שהוא  מינימוםהטהורה דולקת, אבל יש 

 .הם נוהגים

 דולקת במקום הגנוז

 נר כי קיימת, לעולם שלך המדרש על הגיד ל"ז ר"מו ז"ואאוכפי שכתב השפת אמת 

 דולקת לעולם מערבי נר כי אז, דולק היה ומסתמא נגנז, שהמשכן עתה גם דולק מערבי

 הגנוז )בהעלותך תרלא ד"ה במדרש ה' חפץ(. במקום רק

 ונקראים המעשה, לתוך התורה הארת ממשיכין הם המצות כיוהסביר השפת אמת, 

 ת,"השי ציווי שהוא ועל ידי. מהתורה הם המצות כי האור, לקיום הכנה שהם נרות

 ה"קוב ברא באורייתא בהתורה הנבראים כל כי שבה, לפנימיות המעשה דביקות נמשך

 ממקום הארה ל... וכשיש"כנ בהנבראים שיש התורה חיות אור קיום הם והמצות עלמא,

 להמשיך ל"כנ הנרות הדלקת עיקר כי המנורה... הארת עדיין מאיר. ..ט"ויו בשבת ל,"הנ

 האור, גוף שאין אף לעולם, נשאר עצמו. ונמצא וההעלם המעשה לתוך התורה אור

 אחד... ונעשה שעולה מאחר

המנורה גנוזה, בזמן הגלות לא ניתן לראות את אור המנורה. אבל ההארה הרוחנית 

שאנחנו מרגישים בקיום המצוות, היא היא אור המנורה. הדביקות שאנחנו מרגישים, 

אור חיות התורה, הוא האור שאינו כבה לעולם. רוחניות בעיקר בשבת ויום טוב, 

 , קיים לעולם.לתוך המעשה וההסתרשנמצאת בתוך הגשמיות, המשכת האור 

 דהיינו בגבולין, גם נוהג הנרות עבודת]וכעין זה בספר אגרא דכלה בשם הקדושת לוי, 

 המצוה זאת עלתה, בגבולין מצוה של הנרות ישראל הדליקו וכאשר טוב. ויום שבת נר

תצוה ד"ה באהל  פרשת) המקודש במקום עבודתם ענין ולמזכרת ,'ית לפניו ניחוח לריח

מועד, בשם קדושת לוי לחנוכה קדושה שלישית. הובא בילקוט מקראי קודש שבת חלק ב 

 [.(שרש ט ענף א, עמ' תמו

 השכינה שורה בישראל

בישראל... זו נר עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה על המנורה הטהורה נאמר 

מערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים, שדלק כל 

 (.. הארכתי בנושא זה בפרשת תצוההיום )שבת כב, ב ורש"י, וכן תמיד פ"ו מ"א דף לג, א

, אותה הרגשה פנימית שקיימת בזמן קיום מצוה, אותו חיבור הרגשת רוממותאותה 

מוד תורה, הוא השראת השכינה. אולי אנחנו לא יודעים להסביר רוחני שיש לנו בלי

 של המנורה הטהורה גם בזמן הגלות. הקיוםאותו, אבל זו המציאות. זהו 

והמציאות הזו קיימת גם בזמן הגלות הקשה והמרה, כפי שכתב רבי חיים ב"ר בצלאל 

 אנחנו רטובפ בשבתו, שבת מדי להים-א אור עלינו להשפיעאחיו של המהר"ל מפראג 
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)ספר החיים חלק שלישי פרנסה וכלכלה פרק ו, הובא בספר בן  ...הזה המר הגלות עייפי

 מלך שבת חלק א מאמר ו פרק ה עמ' צה. הזכרתיו בפרשת שמות(.

חורף תשע"ח(:  20וכפי שאמר הגר"ג אדלשטיין שליט"א )הובא בעלון לב שומע גל' 

אבל זו המציאות, שבשבת יש הרגשה אינני יודע כיצד מרגישים את הנשמה היתירה, 

 יותר נעימה, והאדם רגוע יותר בשבת...

 ב. להתרומם ולהתרומם

 כלי מחזיק ברכה

כל דבר בעולם צריך כלי שיחזיק אותו, והכמות שלו מוגבלת בהתאם לגודל של הכלי. 

אני רוצה שהבית שלי יהיה מלא ספרים, בלי גבול ומידה. אבל מה לעשות, אני מוגבל 

שנכנסת לארונות הספרים, מעל ומאחורה ובכל מקום שאפשר לדחוף, ולא יותר  בכמות

 מזה. בזמנינו יש ספריות סרוקות על גבי דיסקים, וגם זה מוגבל לקיבולת של הדיסק.

סמ"ק מים, ולא טיפה אחת יותר. וגם כך, החלק  200-כוס יכולה להיות מלאה בכ

לאה בקצת יותר קמח, מפני שאפשר שלמעלה נשפך עם כל נדנוד. כוס יכולה להיות מ

 .(א לה, שבת) הוי תילתא גודשא האי -לערום ערמה מעל שולי הכוס. וגם זה מוגבל 

גם ברכה מוגבלת בגודל של הכלי. ברכה היא סוג של ריבוי, מעבר לכמות הקיימת. 

רבמסגרת הכלים שיש לנו, כדברי הנביא על צלוחית השמן  מוגבלתאבל גם היא   ַוֹיאמֶׁ

יהָ  ִלי עֹוד ֵאין ֵאלֶׁ ן ַוַיֲעֹמד כֶׁ ַעל ְדֵלית ִבְרָכָתא ַשְרָיא ְבָפתֹוָרא ֵריַקְנָיא וְ . (ו, ד ב מלכים) ַהָחמֶׁ

ְלָחן ֵריק ְוַעל ָדָבר ֵריָקִני)זוהר צו לד, א(,  ִמָלה ֵריָקִנית ֵאין ַהְבָרָכה שֹוָרה ְבשֻׁ , כלומר -. שֶׁ

 מקור נפסק העליונה, מבריכה הברכה שפע שיקבל כלי עוד שאין בנה שאמר שאחרי

 .(פ"ו ה"ט ד"ה א"ל מן אלין שבת תמר עלי) הברכה

 להתרומם כלפי מעלה

הדבר היחיד שעולה למעלה ולמעלה ואינו מוגבל, הוא שלהבת של נר. השלהבת 

יכולה לקפוץ ולהתרומם למעלה ולמעלה. הכלי מחזיק רק את חומר הבעירה, והשלהבת 

 הכלי.נמצאת מעל 

ְלִמין, ֵכיָון ְדִאְתַאֲחָדא גֹו ְסִתיָלה, ַההוא ְנהֹוָרא ָלא ָשִכיְך ְלעָ  ,ְנהֹוָרא ְדַשְרָגאכתוב בזוהר 

ָלא ִמְתַנְעְנָעא ְנהֹוָרא ְלָכאן וְלָכאן, ְוָלא ִמְשְתִכיְך ְלָעְלִמין אֹור ַהֵמר, ֵכיָון  )פנחס ריט, א(, אֶׁ

מֱֶׁאָחז תֹוְך הַ  ָלא ִמְתַנְעֵנַע ָהאֹור ְלָכאן ולְ שֶׁ ָכאן ְסִתיָלה, אֹותֹו ָהאֹור ֹלא שֹוֵכְך ְלעֹוָלִמים, אֶׁ

 ְוֹלא שֹוֵכְך ְלעֹוָלִמים.

אור המנורה הטהורה מושך אותנו כלפי מעלה, להתרומם לגבהים, לרכוש קניינים 

נותנת לנו  הסתכלות על גדולי ישראלשל הגוף העכור.  מעבר לגבולות החומררוחניים 

ישנם סיפורים , אש הנמשכת כלפי מעלה. ]מבט לאילו גבהים אדם יכול להתרומם

מדהימים, אפילו על יהודים פשוטים, שהתייחדו בהתנהגותם האצילית והמרוממת, 

 [בתוך כל התופת והקשיים שהיו במחנות ההשמדה.
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צאים איתנו וזה אור המנורה, שאינו כבה לעולם. גם בדורינו עתה, בזמן הגלות, נמ

 גבוהים וטהורים. לעולמות רוחנייםאנשים שלא מעלמא הדין, אנשים השייכים 

יהודי חלש, עייף או חולה, בקושי זז. אבל כאשר יש שמחה מיוחדת, נראה אותו רוקד 

במלוא המרץ. חתן ביום חתונתו, מאוחר בלילה בסוף החתונה, אביו של החתן שעייף 

וזה מעט מזעיר לעומת מה  בהם כוחות מיוחדים. וטרוד מכל ההכנות. השמחה נוסכת

 שהנשמה מסוגלת לעשות לכוחות של יהודי, אור המנורה הטהורה.

כל אחד מאיתנו יכול להתרומם. כל אחד חושב שהוא מוגבל, המושגים וצורת החיים 

 של כמחט דק פתח לי פיתחו -שהוא מכיר. אור המנורה מראה לנו שאפשר להתרומם 

 מקדש . אדם(עפ"י שה"ש רבה ה, ג) אולם של כפתחו פתח לכם פתחא ואני, סידקית

 מקדשין הזה בעולם מלמעלה, אותו מקדשין מלמטה הרבה, אותו מקדשין מעט עצמו

 .(א לט, יומא) הבא לעולם אותו

 דרכה של תורה]

 וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה היא כך

כיצד ניתן לחיות כך, כיצד הגוף יכול  .(ו, ד אבות) עמל אתה ובתורה תחיה צער

 להתקיים.

. רק כאשר תעשה לך וטוב אשריך כן עושה אתה ואם -התשובה היא המשך המשנה 

 תרגיש, אז הכוחות יגיעו ממרומים, וגם תהיה מאושר.[

 ג. נרות שבת

 נצחיות של יהודי

ְוַהֵמר הוא צוַרת ַהְםנֹוָרה )תיקון כא  ,ִדיֹוְקָנא ִדְמַנְרָתאוְשַרָגא ִאיִהי כתוב בתיקוני הזוהר 

בזמן הגלות, הוא  המנורהההמשך והקיום של  דף נז, א. נזכר בכף החיים רסג ס"ק כ(.

 . השבת אינה בטלה לעולם.נרות שבתהדלקת 

 דבר העולם חסר לא אדם להים-א ברוא מיום כי לדעת ולך כפי שכתב האור החיים

 קם ואחריו ה,"ע היה שבת שומר אדם כי שבת. שומר שהוא עולם, יסוד צדיק המעמיד

 שומר השמש בא כבר נופל וכשזה צדיקים. כמה ואחריו גמור, צדיק היה הוא כי בנו שת

 ואפילו מישראל, שבת שמירת פסקה לא ומשם ,'וכו אברהם שם נח' וכו מתושלח שבת,

 ב, ג(.בראשית ) שבתות... שומרי היו במצרים

 סיפור -נצחיותה של השבת 

עלה רעיון מהפכני במוחו של יהודי העומד בראש מערכת פירסום  00-באמצע שנות ה

מה היה קורה אם עיתון הניו יורק טיימס, שנחשב  -והוצאה לאור. הרעיון היה כזה 

לעיתון המשפיע והמפורסם ביותר בכל הזמנים, היה מפרסם מידי ערב שבת לוח זמני 

 נרות שבת.הדלקת 
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אז ברור שמישהו יאלץ לשלם כדי לקנות את שטח הפירסום הזה מידי שבוע. אבל רק 

תחשבו על הגאווה והמודעות היהודית שתיווצר בעקבות פירסום שבועי זה של השבת, 

 הקדושה כל כך לעם היהודי.

וכך הלך מיודענו, ומצא יהודי עשיר ונדיב שהתמכר לרעיון וקנה אותו תמורת תשלום 

$ מידי שבוע!!! אבל הוא עשה זאת. וכך במשך חמש שנים, מידי 2500סימלי" של כמעט "

זמן הדלקת  -יום שישי, ראו היהודים ברחבי העולם את המודעה הבאה: "נשים יהודיות 

 (.xx:xxנרות ביום שישי הזה הוא )

 1000לבסוף, אותי יהודי עשיר נאלץ לקצץ במימון בכמה מהפרוייקטים שלו, וביוני 

 הופסק פירסום זמני השבת. ומאז הוא לא פורסם שנית, למעט פעם אחת.

. הניו יורק טיימס פירסם את מהדורת המילניום שלו. זו היתה 2000לינואר  1-היה זה ב

מהדורה מיוחדת וחגיגית, שנפרסה על גבי שלושת העמודים הראשיים. בעמוד הראשון 

וד השני הופיעו החדשות האקטואליות , בעמ1000לינואר  1-שיחזרו את החדשות שהיו ב

, 2100בינואר  1-, ובעמוד הראשי השלישי פורסמו תחזיות ל2000לינואר  1לאותו היום: 

 כלומר מאה שנים קדימה.

קובה, או האם  - 51-בעמוד בדיוני זה נכללו נושאים כגון: ברוכים הבאים למדינה ה

לכתבות המרתקות באותו עמוד  לרובוטים מותר להצביע בבחירות, וכך הלאה... ובנוסף

, הוכנסה שוב המודעה בתחתית העמוד המיידעת נשים יהודיות על 2100בדיוני לשנת 

זמני הדלקת נרות שבת. כך סתם, בלי שאף אחד שילם בעבורה או הזמין אותה. הניו 

 יורק טיימס בחרו להכניס אותה.

גבי זה. והתשובה שלו המו"ל של הניו יורק טיימס, אדם קתולי ממוצא אירי, נשאל ל

היתה מדהימה ומדוייקת להפליא, והיא נוגעת לנצחיות של העם היהודי ולעוצמה של 

 מנהג שכמנהגו נוהג מדורי דורות.

. זה בלתי אפשרי לנבא את 2100וכך הוא אמר: "אנחנו לא יודעים מה יקרה בשנת 

נשים  2100בשנת ש -העתיד. אבל בדבר אחד אנחנו יכולים להיות בטוחים בהחלט, והוא 

 יהודיות תדלקנה נרות שבת"!

מישהוא קרא את הסיפור הזה שהופץ באימיילים. הוא  -ואז קרה הדבר המדהים הבא 

, וגילה שזה יוצא יום 2100לא התעצל והלך לבדוק ביומן באיזה יום יוצא הראשון לינואר 

 שישי.

. בשם ספר 71-72, עמ' 34]אוצר הסיפורים למחנכים ולמרצים, שבת קודש, סיפור 

 'השבת'[

 נשמה יתירה

ל ַשָבת ִלְנֵשי ַעָםא ַקִדיָשא ִאְתְייִהיַבת ְלַאְדָלָקא ְדִאיִהי ִכְבָתה  ,ְוַחְבַרָייא ָהא ָאְמרו .ֵנר שֶׁ

ַכת ָשלֹום ַמְטרוֹ  ,ְוַשִסיר. ֲאָבל ָרָזא ְדִמָלה ,בֹוִציָנא ְדָעְלָמא ְוַאֲחִשיַכת ֵליה כו' ִניָתא ַהאי סֻׁ

ְלַאְדָלָקא,  ְוִנְשָמִתין ְדִאמון בֹוִציָנא ִעָלָאה ָבה ַשְרָיין. ְוַעל ָדא ַמְטרֹוִניָתא ַבֲעָיא ,ְדָעְלָמא ִהיא
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)זוהר בראשית מח, ב. הובא בספר זוהר השבת  ְדָהא ְבדוְכָתָהא ִאְתַאְחַדת ַוֲעָבַדת עֹוָבָדא

 .(חלק ב שער שישי פרק ו, עמ' שפט

ל ַשָבת ִנָתן ְלַהְדָלָקה ִלְנשֹות ָהָעם ַהָףדֹוש. ַוֲהֵרי ָאְמרו ַהֲחֵבִרים, שֶׁ  ִהיא ִכְבָתה ֵנרֹו ֵנר שֶׁ

ה. ֲאָבל סֹוד ַהָדָבר ְחִשיָכה אֹותֹו ְוכו', ְוָיפֶׁ ל עֹוָלם ְוהֶׁ ַכת ָשלֹום זֹו ִהיא ְגִביַרת ָהעֹוָלם, ,שֶׁ  סֻׁ

ְליֹוִנים ָבה ֵהם שֹורֹות. ְוַעל זֶׁה ַהְגִביָרה ְצִריָכה ְלַהְדִליק, שֶׁ  ֵהם ֵנרֹות עֶׁ ֲהֵרי וְנָשמֹות שֶׁ

ה. זֶׁת ְועֹוָשה ַמֲעשֶׁ  ִבְמקֹוָמה נֱֶׁאחֶׁ

תה אורו של בדרך הפשט, הטעם שהאישה צריכה להדליק נרות שבת, הוא שהיא כיב

עולם בחטא עץ הדעת )ירושלמי שבת פ"ב ה"ו, טור או"ח סי' רסג(. בדרך הסוד, בהדלקת 

 חדשות, וזהו תפקידה של האשה. נשמותהנר יורדות לעולם 

 הדלקת הנרות

מבואר, שהנשמה היתירה מגיעה לעולם בהדלקת הנרות. למדנו על כך שהדלקת נרות 

בישראל. אם כן, השראת השכינה  השרויההשכינה המנורה הטהורה, היא עדות על 

המיוחדת של שבת קודש, השייכת לנשמה היתירה, היא נמצאת בהדלקת נרות, והיא 

המשך של הדלקת המנורה הטהורה. ]ההשוואה בין נשמה יתירה ובין השראת השכינה 

 בעולם, עפ"י אלשיך בראשית ב, א.[

 בעידוני מתהלכת והיא הנרות, בהדלקת נהנית הנשמה כיוראה עוד בדברי רבינו בחיי 

 אור חתיכת שהיא מפני האורה, הנאת מתוך ומתרחבת ומתפשטת, והשמחה ההוד

 )שמות כה, לא(. מינה שהוא האור אחר נמשכת הזה הטעם ומן, השכל באור חצובה

 הבורא אל ולכלות לכסוף להכיר בעולם השגה אין השבת, זולת כיכתב האור החיים 

אל הבורא, האפשרות להשראת  להתחברהאפשרות היחידה שלנו  .(ב, ג בראשית)

 השכינה, היא שבת קודש.

הביטוי של השראת השכינה היא הדלקת נרות, נרות המנורה בבית המקדש, ונרות 

 עד היום בשבת קודש. נמצאתשבת בזמן הגלות. המציאות הזו אינה בטלה לעולם, והיא 

 ד. עבודה שלנו

 אהרן הכהן

ישאל השואל, כיצד נשווה את המעשים הקטנים שלנו, למעשים הגדולים של אהרן 

הכהן. אהרן הכהן שאל האם עבודתו שלו תדמה לקרבנות הנשיאים. על הנשיאים נאמר 

שכולם התכוונו לשם שמים )רשי במדבר ז, פה ושפתי חכמים שם אות כ(, על אהרן 

ומה נאמר אנחנו אזובי הקיר, כיצד  (.להגיד שבחו שלא שינה )רש"י שם ח, גהכהן נאמר 

נרגיש את השראת השכינה בהדלקת נרות, כאשר עינינו מכוונות לעומת מה יגידו 

השכנים, וכל מחשבותינו על תאוה וכבוד. והרי גם הדלקת הנרות שלנו היא המשך של 

 המנורה הטהורה, וגם היא מביאה את השראת השכינה.

 (ומשלים מדרשים מתוך) הפשוטים האנשים של' ה עבודת - ואוהב סעודה
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ת ְבַהֲעֹלְתךָ  , שלנו המעשים את רוצה ה"הקב, מעלה שרפי מכל - (ב, ח במדבר) ַהֵמֹרת אֶׁ

 .חומר קרוצי אדם בני

 ה"הקב זה כל ועם', ית אותו מכבדים מעלה ושרפי עליון מלאכי. עולם מלא כבודו

' ה עבודת את להשוות אפשר האם. חומר קרוצי אדם בני של, שלנו' ה בעבודת מתפאר

 המקדש בית בזמן אבותינו של הגדולים למעשיהם, פנים והסתר המרה הגלות בזמן שלנו

 .העולמות בכל רב שפע משפיעים שלנו המעשים זה כל ועם, השכינה והשראת

למה הדבר דומה, למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא 

אוהבו והתקין מיטה של הדיוט מנורה של הדיוט ושולחן של הדיוט. כיון  לך ותקן לי. הלך

שבא המלך, באו עמו שמשין, סיבבו מיכן ומיכן מנורה של זהב לפניו. כיון שראה אוהבו 

את כל הכבוד, התבייש והטמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לו 

התקנת לי כלום. אמר לו אוהבו, ראיתי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא 

את כל הכבוד הזה שבא עמך, ונתביישתי והטמנתי כל מה שהתקנתי לך, שהיו כלי 

 הדיוטות )במדבר רבה בהעלותך טו, ח(.

רב חשוב הוזמן לסדר קידושין בעיר סמוכה. בעלי השמחה דיברו מראש עם נהג מונית, 

לרב, שמהצהריים הוא מנקה ומצחצח שיקח את הרב בשעה היעודה. בדרך, סיפר הנהג 

 את האוטו, לכבוד הזכות הגדולה לקחת את הרב.

סיפור הפוך. ראיתי את רב השכונה במקום קצת רחוק מביתו. הצעתי לו טרמפ, ולרוע 

מזלי קצת מאוחר מידאי שמתי לב שנשאר באוטו חיתול מלוכלך. יש לי תירוץ טוב, חזרנו 

לארגן את האוטו. התירוץ לא יעזור, הרב נכנס מאוחר מנסיעה, ובבוקר לא הספקתי 

 מאורגן ולא מסודר. שאינולרכב 

רב ירגיש בנוח לבקש טרמפ הביתה, מבעל המונית שציחצח את ממי הכעבור תקופה, 

מלוכלך, כנראה לא יה אוטו האם האוטו, או ממני כאשר האוטו היה 'באמצע הבלגן'. 

 .תי יותר מידאיטרח

 עבודת ה' שלנו

מבאר את המדרש הנ"ל, על עבודת ה' של אנשי מעלה, מול קיום המצוות  השפת אמת

של היהודי הפשוט. אני מרגיש שאני לא עושה כלום, לא מתכוון ולא משפיע שפע רב 

מעולמות עליונים. אבל זה לא כך, קיום המצוות שלי, הוא זה שמביא את השראת 

 השכינה לעולם.

את הקדושה, היא מה שהקב"ה רוצה  ומוסיף, הרגשת השיפלות, היא זו שמביאה

 מאיתנו.

 על ידי זה כליו, להטמין שצריך והרגיש שראה עצמו הביוש זה שעל ידי הענין, ביאור

 הגנוזים וסודותיה התורה כל לנו מסר בטובו הוא ברוך הקדוש המלך... אכן בהם שימש

 האורות כל מתעוררין כך כוחו, כפי אחד כל שמים, לשם המצוה קיום ידי שעל בה,

שפת אמת ) ...אלו במצות עליונים אורות תלוין להיות ת"השי עשה שכך למעלה,

 .(תרלז ד"ה אל מול בהעלותך
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 החלק שלנו

וזה מה שנאמר על הדלקת הנרות, שאינם בטלים לעולם. גם במצב הנמוך ביותר, גם 

ואפילו יהודי פשוט שאין לו כוונות טהורות, גם הוא מביא השראת השכינה לעם ישראל, 

 בזמן הגלות.

 בל ישראל, איש בלב מושרש אשר אלוקי החלק כיכפי שכתב האדמו"ר מאלכסנדר 

 האדם יאמר שבל ...אחריתו ולהטיב להחיותו יוכל הזה, ובניצוץ ו."ח ונפסד נכלה

 לא אבל, העולמות לכל המצות בעשיית שמאירים מעלה לאנשי רק הוא המצות שעשיית

 כי, ישראל בני בתוך שורה שהשכינה עולם באי לכל היא עדות כמוני... אישים לחדל

 יוכל, דחיותא הקוסטא היא, אלוקי ובהניצוץ, בקרבו חיים רוח נשמת נפח ואיש איש לכל

הגדולים )ישמח ישראל  כהצדיקים' ד עבודת ולעבוד לשרשו לשוב כל אחד ואחד

 בהעלותך אות ז(.

 בתוך הגלות

היא היא העדות הגדולה על כך  -בתוך הסתר פנים הדלקת הנרות שלנו, בזמן הגלות, 

שהשכינה שרויה בישראל. אפילו בזמני ירידה, במקומות נמוכים, אפילו משם היהודי 

יכול להתרומם לגבהי מרומים, וכך רואים כל באי עולם שליהודי יש נשמה עילאית 

 החצובה מתחת כיסא הכבוד.

ממת את כל הצורה של היהודי, קדושת השבת איננה רק למקומה ולשעתה, היא מרו

 ובעזרת ה' תגביה אותנו לשרשנו ומחצבתינו מתחת כיסא הכבוד.

* 

 דגלים ומסעות המדבר -פרשת בהעלותך 

 א. מסעות בני ישראל

 מסעות על פי ה'

יש בפרשה משהוא מאוד מרגש, כבר שנים אני מתרגש כאשר אני קורא את הפסוקים 

האלו. למדנו על הדגלים, על מסעות על פי ה', וכעת התורה מתארת איך זה נעשה 

בפועל בפעם הראשונה. התורה מתארת שהכל נעשה על פי ה', בהשגחה והשראת 

ש ַהֵחִנית ַבָחָנה ַוְיִהיהשכינה.  ְשִרים ֵחִניהַ  ַבֹחדֶׁ ש ְבעֶׁ ָעָנן ַנֲעָלה ַבֹחדֶׁ  ָהֵעדֻׁת. ִמְשַכן ֵמַעל הֶׁ

ם ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְסעו ָעָנן ַוִיְשֹכן ִסיָני ִמִםְדַבר ְלַמְסֵעיהֶׁ  ִסי ַעל ָבִראֹשָנה ַוִיְסעו ָסאָרן. ְבִמְדַבר הֶׁ

ה. ְבַיד ְיֹקָוק גֶׁל ַוִיַןע ֹמשֶׁ גֶׁל ְיהוָדה... ְוָנַסע ְבֵני ַמֲחֵנה דֶׁ גֶׁל ְוָנַסע ְראוֵבן... ַמֲחֵנה דֶׁ  ְבֵני ַמֲחֵנה דֶׁ

ְפַרִים... גֶׁל ְוָנַסע אֶׁ ה ָדן... ְבֵני ַמֲחֵנה דֶׁ -יא, י )במדבר ַוִיָןעו ְלִצְבֹאָתם ִיְשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאלֶׁ

 כח(.

צעד ונופל, עד שהוא מלמדים תינוק ללכת, בהתחלה הוא זוחל, אחר כך צעד אחר 

מסוגל לתת יד לאבא וללכת איתו כמה פסיעות. אישית, אני מתרגש בפסיעות 

הראשונות שהילד מסוגל ללכת כאשר הוא נותן לי יד. זה סוג מסויים של עצמאות עם 

המשל הזה מדבר בקטנות, והפרשה  תמיכה, הילד כבר עומד והולך, עם שייכות לאבא.



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

 דגלים ומסעות המדבר -פרשת בהעלותך 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת קלריאאספ

 עטעמוד 

 ִסי ְוַעל ִיְשָרֵאל ְבֵני ִיְסעו ְיֹקָוק ִסי ַעללנו יד והוליך אותנו.  מדברת בגדולות, הקב"ה נתן

 )שם ט, יח(. ַיֲחנו ְיֹקָוק

 ונסע אהל מועד

ל ְוָנַסעכתוב בפרשת במדבר  ר ַהַםֲחֹנת ְבתֹוךְ  ַהְלִוִים ַמֲחֵנה מֹוֵעד ֹאהֶׁ  ִיָןעו ֵכן ַיֲחנו ַכֲאשֶׁ

ם ָידוֹ  ַעל ִאיש  רק שייך לא דכבוד, העניןיז(, וביאר המשך חכמה:  ב, )במדבר ְלִדְגֵליהֶׁ

 במשטר לישב צריכים אז, נכבד כשיש, הנימוס מחוקי וכן. הכבוד.. מלך במקום כשהם

 לסדר הוא הדגלים שסדר כאן אמר לכן. בדרכים )ברכות מו, ב( מכבדים ואין. ..וסדר

 לשאר דומה שאינו כן. גם המסעות בעת יהיה הזה הסדר, מועד אוהל אצל חנייתם

, המחנות בתוך נוסע מועד שאהל משום, ולקדימה למעלה סדר ואין כבוד שאין דרכים

 ל"רז כוונו ולזה. ידו על חנייתם בסדר להיות צריכים כן אם, בתוכם שרוי הכבוד ומלך

 אהל שקדושת היינו. הוא.. מועד אוהל, שנסע י"אעפ - מועד אהל ונסע: א( )צה, במנחות

 .הלשון מן לא, הכוונה מעומק זה לדרוש וכוונו. בנסיעתם נסתלקה לא ומעלתו מועד

הדגלים קיימים גם במסעות, אהל מועד ומעלתו קיימת במסעות, קדושת בני ישראל 

 ותפקידם לא התמעטו במסעות.

אמא שלי נסעה עם תלמידות לטיול, במשך הטיול היו תלמידות שקראו לה בשם 

הפרטי. האם זה מתאים, נכון הטיול נועד גם לקירוב לבבות בין המורה לתלמידות, 

השאלה עד כמה. בטיולים של הישיבה משתדלים להתייחס לרבנים בכל הכבוד 

ה מהמדריך שיקבל את המתאים, עם הקירוב לבבות שנעשה בעת הטיול. אבל לא נצפ

אותו היחס כמו בפנימיה. יש תמונות מפורסמות של ראש הישיבה רבי נתן צבי פינקל 

(. אוהבים להגיד שהוא 161זצ"ל עם תלמידים בקמפ במגדל העמק. )בכל נפשך עמ' 

שוחח עם הבחורים בדברי תורה מתחת העץ, אני יכול להעיד שעסקנו שם בנושא אחר, 

אש הישיבה דהיום, רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א, הכין חוברת רקחות וטבחות )בנו ר

חידודים בהסטוריה תורנית, וזה היה נושא השיחה(. מתח הלימודים התורני ירד קצת 

 במשכן זה לא היה, אף על פי שנסע אהל מועד הוא.בעת הטיול. 

 ב. דגלים

 לעשות אותם דגלים

 עמו ירדו סיני הר על הוא ברוך דושהק שנגלה בשעהכתוב במדרש )במדבר רבה ב, ג( 

 שהם ישראל אותן שראו כיון דגלים... דגלים עשוים כולם והיו מלאכים... של רבבות ב"כ

 דגלים נעשים אנו כך הלואי אמרו לדגלים, מתאוים התחילו דגלים, דגלים עשוים

 ממלא שאני חייכם דגלים, לעשות נתאויתם מה הוא ברוך הקדוש להם אמר כמותן...

 אותם עשה לך למשה ואמר לישראל אותם הוא ברוך הקדוש הודיע מיד משאלותיכם...

 .שנתאוו כמו דגלים

רואים שהמושג דגלים נלמד ממלאכי השרת, רואים שמדובר באתעוררותא דלעילא 

שהפכה לאתעוררותא דלתתא, אחרי שבני ישראל ראו את הדגלים אצל מלאכי השרת 

 דגליםהם רצו גם כן להגיע לאותה גדולה. המלבי"ם )במדבר א, א( הגדיר זאת בקיצור: 



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

 דגלים ומסעות המדבר -פרשת בהעלותך 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 פעמוד 

 הסובבים מחנות' בד אהבה עליהם גלוד מעתה כי העליונה, במרכבה מלאכיו דגלי כעין

ובפירוש עץ יוסף על  למעלה... כבודו את הסובבים מחנות' ד כעין למטה כבודו משכן

זהו הדגלים, שכל אחד עומד במקומו הראוי המכוון המדרש )שם סי' ד ד"ה אף בלעם(: 

 .לענין כחו למעלה

 מלך וצבאותיו

 הדגלים ענין סודואמר רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל )דעת תורה במדבר א, מה. עמ' ה(: 

-צ להיות, מצרים יציאת עם זה זכו ישראל והכלל, וצבאותיו מלך של הגדול מסוד הוא

 הכלל שבח הוא הוא, בו ודבוקה חבוקה אומה, פנימה העומדים המלך קרובי', ה באות

, תורה במתן להם זכו אשר הוא, השלם היחוד סוד, הדרגה אותה פיסגת ורום... ישראל

 הלא אצלם אשר, השרת מלאכי, עליון במלאכי ראו כאשר, ועם מלך, ממש יחד להיותם

 .הדגלים סוד הם ואלה, ודאי השיגו אשר וזהו, התאוו אשר זהו, המלך עם המה יחד ודאי

 הבנתנו והעדרלא הבנתי מהו ענין השמירה כאן, וגם רבי ירוחם בעצמו כותב בהמשך 

אבל רואים פה שהצורה של כלל ישראל היא  היחוד. סוד ידיעתנו-אי מפאת באה בזה

להיות שומרי משמרת הקודש של המשכן ובית המקדש, עד שאפילו משה רבינו ואהרן 

 )במדבר ג, לח. דעת חכמה ומוסר המובא להלן(. שומרים משמרת המקדשהכהן היו 

 הלא המקדש ענין כלובמקום אחר )דעת חכמה ומוסר ח"א מאמר צח עמ' שכ( ביאר 

 בית הוא כן כשמו, קדושה מקום היה שהוא שביארנו כמו ודיבוק חיבור ענין הוא

 קדושת' הי וזה', ה לשם העבודות כל ריקן, היא פיגול זרה מחשבה כל בו כי, המקדש

. רגע אף' ית ממנו הדעת היסח מבלי... הפסק בלי תמיד מצויה שכינה היתה שבו, המקום

 בכדי צריך' הי שימור ולאיזה הסכנה היתה גדולה מה נכון על כבר מובן, זאת וכשמבינים

 ...המקדש בבית" זר" ו"ח יתגנב שלא לשמור

 השתייכות

וחשבתי לבאר את הענין של שמירה ודגלים במהלך של השתייכות. אנחנו משתייכים 

שאנחנו נמצאים תחת הדגלים, ובכך שאנחנו שומרים על בית המקדש. אות ה' בכך -לצב

השמירה איננה תפקיד חיצוני לדאוג שזר לא יכנס, היא תפקיד פנימי של חלק מהמערכת 

הגדולה והמרוממת של בית המקדש. כל שומר ניצב על מקומו, וכל שומר שייך לקבוצה 

מקדש, הם חלק מבית המקדש. הגדולה של השומרים, כאשר בלי אותה קבוצה אין בית 

התפקיד של שומר יכול להיות גם אתעוררותא דלעילא, החובה שהמלך מטיל עליו 

 לשמור, וגם אתעוררותא דלתתא, הזכות שלו להיות חלק מהמערכת של המלוכה.

פעם שמעתי שחיילי משמר המלכה של מלכת אנגליה אינם מקבלים משכורת. הם 

י שעצם העובדה שהם חלק ממשמר המלכה, זו עושים את מלאכתם בהתנדבות. מפנ

זה מלמד אותנו על הזכות להיות חלק הגדולה שלהם. אינני יודע אם השמועה נכונה, אך 

ממשמר המלוכה של דגלי המשכן, זו השתייכות עם בית המלוכה עם המשכן ועם 

 הקב"ה.



 

 דירחא, ושא"ס עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי

 דגלים ומסעות המדבר -פרשת בהעלותך 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 פאעמוד 

וד היה לי חבר שהתנדב במשמר האזרחי. בחור מוכשר, שהתקדם בתפקידו, ומהר מא

נעשה שוטר שמלמד את חבריו מה לעשות )אינני יודע באיזה תפקיד מוגדר(. פעם אחת 

נסעתי באוטובוס פרטי לחתונה, והאוטובוס עשה תאונה קטנה. רצינו לדאוג לשחרר 

אותו מהר, בשביל שנגיע לחתונה בזמן. חברים שלי התקשרו אליו, והוא אמר להם 

ראש הממשלה. חשבתי לעצמי, איזו גדולה  שקשה לו לעזוב כעת, מפני שהוא בפמליית

יש להיות בתפקיד הזה, אולי זה נחמד לחסום כבישים כל הזמן, אך מה מעבר לכך. ואולי 

אותה נקודה, הוא מרגיש שייך למשהוא גדול, הוא מצטרף למשרד ראש הממשלה, 

 למרות שהוא לא עושה כלום בניהול המדינה.

ל היה הגיע לישיבת מיר פעם בשנה, למסור ובצורה אחרת לגמרי. הרב שטיינמן זצ"

שיחת מוסר והכנה לימים הנוראים. בפעם הראשונה שהוא הגיע פחדו מפרובוקציות של 

המתנגדים אליו מבני הציבור הירושלמי )ב"ה לא היה כלום(. הדריכו את כולם מראש 

ריבה איך להתנהג במקרה של פרובוקציה, אין שום ענין לריב עם המתנגדים, מפני שהמ

תגרור מהומה ומעמד השיחה יאבד את הרושם שלו, גם לא זו דרכו של הרב זצ"ל שדיבר 

כל הזמן על ריבוי שלום ואחוה. אחר כך אמרו שהרב זצ"ל מסר שיחה לשלושת אלפים 

שומרים. האם אותם שומרים היו בתפקיד חיצוני, או באו בעיקר בשביל לשמוע את 

 דבריו.

ביסודו, וכעין זה דין שימור המצות שהוא דין של קדושה ]דין שמירת מקדש הוא כבוד 

ולא רק איסור חמץ, ואולי זה הדין גם בשימור תרומה )בכורות לד, א ותרומות פ"ח מ"ח, 

 מהא דיש מ"ד שאין חיוב שמירה בספק(.[

 ג. מסע הגלות

 מסע הגלות

בפשטות נראה שבעת הגלות ירדה ופחתה מעלת עם ישראל. אי אפשר לומר שאהל 

מועד נסע עמהם ומעלתו קיימת בתוכם, הרי בית המקדש נחרב ואין השראת השכינה. 

אם נשווה את נסיעת אהל מועד להליכה לגלות, ייתכן שאין בכלל מה להשוות, ואולי 

)מגילה  גלו שכינה עמהםמצד אחד אין אהל מועד בתוכם, אך מצד שני  -היא הנותנת 

לג, ילקוט שמעוני בא רמז רי ומסעי רמז -א, לבכט, א. במדבר רבה נשא ז, י, איכה רבה 

תשפח. הובא ברמב"ן בראשית מו, א ובאור החיים שם פס' ד. וראה עוד בית הלוי 

בראשית כז, ט, מלבי"ם ויקרא לה, לד ומשך חכמה בראשית כב, יד(. קדושת בני ישראל 

יורדים כשהם התמעטה בגלות, אבל זה לא אומר שלא נשאר להם תפקיד בעולם. אפילו 

 ב(.-)מכות כד, א ורבי עקיבא מצחק)מגילה טז, א(, יש להם מעלה. חכמים בכו  עד עפר

 באלף בית

ביתא )איכה רבה פתיחתות סימן כח, שם -המדרש אומר שמגילת איכה נכתבה באלפא

ב מורה על סדר, הכל היה מסודר, הרכבות -א, כא ועוד(, והסביר הגר"מ שפירא זצ"ל שא

ת הנאצית תפקדה בלי הפסקות. רח"ל. הקב"ה נתן להם כוחות של יצאו בזמן והמערכ

 טומאה.
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העולם הזה נברא באלף בית )ס"י א, ב; זוהר מקץ רד, א; ילקוט חדש בריאת העולם 

ב של מגילת איכה -אות יז ושם ליקוטים אות מד(, העולם בא עם סדר ותוכנית. הא

בפסוק השני בתורה )בראשית  מראה שהכל היה מתוכנן ומכוון מיסודות בריאת העולם.

 א, ב( כבר נרמזות ארבע גלויות )מדרש רבה שם ב, ד(.

 לששון ולשמחה

 ְלֵבית ִיְהיֶׁה ָהֲעִשיִרי ְוצֹום ַהְחִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ָהְרִביִעי צֹום ְצָבקֹות ְיֹקָוק ָאַמר ֹכה

 )זכריה ח, יט, מובא בגמרא ר"ה יח, ב(. טֹוִבים וְלֹמֲעִדים וְלִשְמָחה ְלָששֹון ְיהוָדה

וחשבתי לעצמי, מדוע דוקא אותם צומות יהפכו לששון ולשמחה, האם לא תהיה 

גאולה אחרת, דוקא הימים המצערים הם יסמלו לנו את הגאולה. אם נציין יום של הצלה 

והוא ניצל, היה ליהודי נס גדול ממאורעות, לא נקבע דוקא את אותו יום שבו גם סבלנו. 

אך בנו מחמדו לא ניצל. האם מתאים שיום ההודאה יהיה בדיוק היארצייט של בנו, גם 

וכאן זה בדיוק מה שכתוב, תשעה  אם זה היה באותו מאורע הוא יחפש פיתרון אחר.

 באב יהיה יום שמחה על ההצלה. מדוע?

היא הנותנת, בפשטות בגלל שנבין שהגלות נועדה לטובתינו, ועל ידה חזרנו בתשובה. ו

כיון שהכל מתוכנן, הגלות היא ההכנה לגאולה, היא חלק מהגאולה העתידה בב"א. גם 

מסע הגלות הוא סוג של נתינת יד לקב"ה, זו יד כואבת שבט חובלים, וגם זה עבורינו 

 ולטובתינו.

 התפקיד נשאר

עם כל הצער והסבל, הקב"ה לא עזב אותנו בגלות. המצב השתנה, קשה לומר שיש 

דגלים ואהל מועד נוסע עמנו, אך מצד שני התפקיד שלנו לא התבטל, לכל אחד יש את 

התפקיד שלו. אולי לא כמו דגלים ושומרי המלכות, אך כיהודי שיש לו תפקיד בעולמו 

 של הקב"ה.

כתב רבי ירוחם )דעת תורה שם עמ' ט( שעיקר הדגלים הוא העצמיות שלנו, לכל אחד 

שלו בעולם. וזה נשאר גם בגלות. בני ישראל נגאלו במצרים יש את התפקיד שלו והמקום 

בזכות שהיו מצויינים שם, לא התערבו בגוים, כל אחד היה לעצמו. כך גם תפקידנו 

בגלות להיות בתוך עצמינו ולא להתערב בגוים, ובזכות זה נחזור לעצמיות שלנו. בן אדם 

שהוא צריך לעשות. הוא לא אמור להיות נגרר אחרי העדר, הוא אמור לעשות את מה 

 לא אחד מכולם, כל אחד הוא מיוחד, עם תפקיד לעצמו ועם דגל לעצמו.

אחת השיטות הפסיכולוגיות של הנאצים ימ"ש היתה להפשיט את היהודים ולגלח 

אותם, לבטל מהאדם את המראה העצמי שלו, וכך לשבור את ההתנגדות שלהם. כל 

ם שערות. מראה אחיד ומוזר, כאשר המטרה האסירים לבשו את אותם בגדים, לא היו לה

 היתה לשבור את רוחם ואת התנגדותם.

 כשיוצא רק הגאולה ענין שאיןזה כנגד זה, תפקידנו בגלות לשמור על העצמיות שלנו. 

 שאינו העבד כמו לא, זולתו אל צירוף שום לו ואין, עצמו ברשות לגמרי עומד להיות

 כאן אין כאשר רק גאולה אין כי. האדון הוא זולתו אל צירוף לו ויש, עצמו ברשות עומד
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יהי רצון  (.שם תורה הובא בדעת, עניא לחמא הא על בפירושו ל"ז ל"המהר לשון) צירוף

 שנזכה לגאולה הפרטית בתוך עצמינו, ולגאולה הכללית בביאת משיח צדקינו, בב"א.

השבוע נסעתי דרך הדברים נוגעים לעם ישראל באופן כללי, ולכל אחד באופן פרטי. 

שכונה חילונית, וראיתי כמה בנות חרדיות עושות שם 'הליכה'. ייתכן שאני חושד 

בכשרים, והן היו צריכות לעבור שם בדיוק כמוני, אך במבט של נהג זה היה נראה הליכה 

לשם הליכה. מה הן חיפשו שם, שקט, שהחברות והשכנות לא יראו אותן. אילו מושגים 

 הן יודעות לשמור על עצמן שלא יושפעו.הן קלטו שם, האם 

אותו דבר בקריאה בעיתון, דפדוף בפירסומות, אפילו עם תוכן חרדי. כיצד נשמור על 

 עצמינו שלא נושפע.

פעם היו מודעות בגודל שלש קומות בנין, טעם החיים קוקה קולה. כיצד נדרוש מילד 

ה טעם החיים. ואיך לא שרואה את זה שלא ינדנד לאבא שלו לקנות קוקה קולה, הרי ז

זו הגאולה הפרטית שלנו, להיות אנחנו בעצמינו, מושפעים מהתורה נהיה מושפעים. 

 וחכמתה ולא מדברים בטלים.
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 ברכה בשירת הלויים

תָ  ַדלְּ בְּ הִּ ת וְּ ם אֶׁ יִּ וִּ תֹוךְּ  ַהלְּ ֵני מִּ ָרֵאל בְּ שְּ ָהיּו יִּ י וְּ ם  לִּ יִּ וִּ  (ח, יד)ַהלְּ

יל"ע האם היו הלויים מברכים על השיר, כמו שאנו מברכים ברכת המצוות קודם 

עשיית מצוה, וכן הכהנים קודם שתוקעים על הקרבנות. ואת"ל שהיו מברכים, האם היה 

ים, וגם שינוי בנוסח הברכות, כגון מה שהיו תוקעים על העולות, ובמועדים גם על השלמ

 על קרבנות היום, האם כל אחד ברכה לעצמה, או שכולם ברכה אחת הן.

כעת נדון בשאלה זו, מצד שמצוות אלה אינם נוהגות בכל, והם מצוות שנצטוו עליהם 

 כהנים ולויים בלבד, ולכן יש לעיין האם יש להם ברכה על עשייתם.

ברי הרמב"ם הרמב"ן ולב והנה, יעויין בשרשים לספר המצוות להרמב"ם )שורש י"ב( בד

שמח שם, שמדבריהם עולה, שהיו מברכים על עבודות המקדש, ובמשנה למלך ריש 

מעשה הקרבנות, נקט לדבר פשוט שכל עבודה במקדש היו מברכים עליה. ולגבי אכילת 

 אשר מברך קדושה בה שיש מתנה האוכל קדשים כתב הרמב"ם )בכורים א, ב( "וכל

וכך", והטעם הוא כי מצות עשה היא.  כך לאכול ונווצ אהרן של בקדושתו קדשנו

לכאורה נראה למרות שאין הדברים מפורשים שהיו הלויים מברכים על שירתם, ועל 

 תקיעתם וכדומה, כמו שהיו הכהנים מברכים על המצוות שנצטוו עליהם.

אלא על השאלה האם היו מברכים על כל דבר בפנ"ע או ברכה כללית. יתכן שתליא 

ם שם, האם נחלקו בכך הראשונים, ושמא לכו"ע אם הכהנים או הלויים ההם בביאורי

היו התוקעים, היו מברכים ברכה כללית כמו על הפרשת תרומות ומעשרות, ובאם היו 

כהנים מתחלפים וכדומה היו מברכים על כל תקיעה לעצמה, תקיעה על שלמים, תקיעה 

 על עולות וכדומה.

עבודותיהם במקדש, הן בעשיית העבודה והן  אכן נתבאר שיש ברכה לכהנים על

באכילת קרבנות וכדומה. אלא שעדיין יל"ע לגבי שירת הלויים האם מברכים עלה, מצד 

 שני צדדים נוספים.

שיש כאן עוד צדדים בשאלה. א' מה שמחד גיסא לא מצאנו ברכה על מצוה שבדיבור, 

, שהנה הכהנים מברכים כגון ברכת המזון או קידוש היום וכדומה. ב' בנוסח הברכה

בקדושתו של אהרן, אולם לוי איננה הקדשה אלא הבדלה, וכי יאמרו אשר קדשנו? או 

אשר הבדילנו לשרתו ולשורר לפניו, או לשרתו בלבד? והוא נוסח שלא מצאנו דוגמתו, 

 ויל"ע.

והנה על השאלה שלא מצאנו ברכה על מצוה שבדיבור, יש לדון בה, ממה שעל הלל 

, וכן ברכת השיר, הרי ששיר שאני ומברכים עליו, כי הוא אינו חובה אלא מצאנו ברכה

 כמצוה ממש.
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ועיין שם בדבריו ותמצא דברים נפלאים(,  –ועתה ראיתי בספר עבודת שמואל )סי' ד 

מצא דברים מפורשים לרבי אליהו מנחם לונדריש בפסקיו לליל הסדר, שכתב בענין 

ברכה על הלל, שמאחר שהוא לדמות ענין השיר שנאמר על הקרבן, אין לברך על ההלל 

הזה, וז"ל: "ודבר ידוע הוא, שלא היו מברכים אז בקריאתו, מידי דהוה אשאר שירי 

 קרבנות. וכתוב שאם בא לברך לפניו משתקין אותו".

ומשמע מזה, שאכן פשוט להם, שהלל מברכים עליו, אולם על שירה אין מברכים, ולכן 

בליל פסח משתקין אותו. אלא שיל"ע בהא גופא מאי נפק"מ בין הדברים, ושמא הלל 

ין בו שום שתקנוהו חכמים, הרי מקיים מצוה דרבנן, אולם אמירת הלל בתורת שיר, א

מצוה, ולכן אין מברכים, אולם במקדש שהיה מצוה לשיר, היו הלויים מברכים, נמצא 

שאין הכרח מדברי הגאונים שלא היו הלויים מברכים, רק שרא"ם לונדריש הבין שמאחר 

שלמדים משיר של קרבן, הנה פשוט שגם שם לא היו מברכים, כי אם היו מברכים על 

שיר זה. אלא שלכאורה אין זה ראיה חותכת, כי גם אם שיר הקרבן היו מברכים גם ב

בירכו, הלא היו מברכים ברכה מיוחדת שקדש את הלויים לשיר לפניו, ואנו איננו יכולים 

לברך ברכה זו כלל, ואם כן גם אם הלויים היו מברכים, אין הכרח מזה שאנו נצטרך 

 לברך בזה.

 האי רבינו אים בר"ן פסחים: "אבלויש מקום לדון בזה על פי דברי רב האי גאון המוב

 אנו שאין ההלל, את לגמור פסחים שבלילי הלל על מברכין שאין בתשובה כתב ל"ז גאון

 ובסיפא' וכו אומר ג"ר שנינו שכך שירה, אומר בתורת אלא קורין בתורת אותו קוראין

 דברי אלו אותו משתקין לברך אדם בא אם לפיכך' וכו להלל להודות חייבין אנו לפיכך

הגאון". ביאור דבריו, שתיבת 'לפיכך' קאי על לפיכך חייב אדם לראות את עצמו כאילו 

הוא יצא ממצרים. דהיינו, שיש הבדל בין הלל על לשעבר לבין הלל על דבר הוה. דבר 

הוה אין השיר בתורת ציווי, אלא בתורת שמחה היוצאת מרגשי לבב, ומשמחת הדברים, 

יבות, אולם הלל על דבר שהיה לעולמים, הוא מצוה רק שמלבישים זאת במילים ות

והודאה והלל, אולם אין זה שמחה של עתה. מאחר שבלילי פסחים האדם נמצא במצב 

שכאילו הוא עצמו יצא ממצרים, וכבר אמרו אפשר שחטו פסחיהם ולא אמרו הלל, הנה 

כי אינו הלל זה אינו הלל לשעבר, אלא הלל על של עתה. הלל כזה אין מברכים עליו, 

בתורת מצוה לומר כך וכך, אלא בתורת שמחה המתלבשת בתיבות, ומובעת על ידם, 

והמצב הוא המצוה, וצורת המצב היא באמירת הלל לה', ואין מברכים על רגש ושמחה, 

אלא על קיום מעשי של דברים. והבן. בזה גם רצה להסביר טעם ראמ"ל מדוע אין 

 כים על ההלל.מברכים על שירי הקרבנות, ומאידך מבר

ויש מקום לדחות את הראיה מדברי ראמ"ל באופן נוסף. שהנה דין השירה הוא רק 

בשעת הקרבת קרבנות ציבור, מאחר שקרבן פסח הוא קרבן יחיד. הנה הגם שהלויים היו 

משוררים את ההלל, מכל מקום לא היה זה מדין שירה על הקרבן, אלא מדין שמחת 

ל התקדש חג. כאמרם אפשר ישראל שוחטים פסחיהם החג, כענין השיר יהיה לכם כלי

ונוטלים לולביהם ואין אומרים שירה. אם כן כוונתו באמרו 'שאר קרבנות', פירושו שאר 
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קרבנות יחיד, ולכן לא היו מברכים עלה, אולם על קרבנות ציבור, שזה עיקר חובתם 

 ועבודתם, פשיטא שהיו מברכים.

שתוכן דבריו כבר נמצא באוצר הגאונים )לוין.  אולם בדברי רב האי עוד יש לדון בה,

, שאלה שמח(, אולם בשינוי מסוים. זה לשונם שם:  ואמר מר רב האיי 125פסחים עמוד 

דמלתא כדקאמר רב צמח אב, שאין מברכין בלילי פסחים לגמור, ואין אנו אומרים אותו 

משתקין אותו.  בתורת קוראין אלא בתורת אומרין שירה, וכו' לפיכך אם בא אדם לברך

ויפה אמר שיש שטעון ברכה כזה לאחריו ואין טעון לפניו, קריאת שמע שאין מברכין 

אשר קדשנו במצוותיו וצונו לקרוא קריאת שמע, ואעפ"כ מברכין לאחריה אמת ויציב, 

וזה ודאי ברכה של ק"ש היא, שהרי על כל פרק ופרק אומר אמ, ועל חותמה שהוא סוף 

 ויציב ממצרים גאלתנו".פרשת ציצית אומר אמת 

מבואר בדבריו שאכן גם בהגדה של פסח מברכים לבסוף ברכת השיר, אולם אין 

מברכים לפניה. אולי יש מקום להבין בהבדל הדברים, שיש הבדל בין הלל לשיר. הלל 

המצוה לומר תיבות אלה דייקא, ולכן כאשר אומר תיבות אלו מקיים מצוה, כי כך 

ת אלו. אולם ברכת המזון וקידוש היום וכדומה, שהיה יכול 'מעשה המצוה' לומר תיבו

לומר אותם בתיבות משלו, רק שאנשי כנסת הגדולה תיקנו נוסח מסויים ואנו אומרים 

כלשון שתיקנו. אבל מצד הדאורייתא היה יכול לומר בכל לשון ובכל נוסח שהוא, בזה אי 

ווי על דיבור זה דייקא, ועל אפשר לברך 'וצונו', כאשר מברך ברכת המזון, כי אין הצי

דברים אלה דייקא, אבל בזה קשיא הלא קריאת שמע מצוותה לומר תיבות אלו דייקא 

ומדוע אין מברכים, ובזה מבאר שמברכים עליה לאחריה, שאמת הדברים. שמא גם 

בסגנון זה מברכים ברכת השיר בליל פסח, כי ודאי מצוה דאורייתא היא, אלא שיכול 

 שיבחר, אולם אחר שמסיים וסיפר, מברך ברכה על כך שאמת הדברים.לספר בכל צורה 

עפי"ז נוכל לומר, שהלויים לא היו מברכים קודם השיר, יען שאין חובה לומר תיבות 

מסוימות, אלא לשורר לפניו, והם שוררו בשירי דוד כפי שנבחר. אם כן לפני השיר אין 

 ברכת השיר של ליל פסח. מקום לברך, אולם לאחר השיר שמא היו מברכים כעין

עוד יש מקום להכניס לנידון, האם עיקר שירה בפה או בכלי. כי על מצוות שהם בפה 

לא מצאנו ברכה, כגון קידוש וברכת המזון למרות שהם דאורייתא אין מברכים על 

עשייתם, כי אין מברכים על מצוה שבדיבור, ועל הלל אפשר שאין קיום המצוה האמירה 

כן כמעשה חשיב. מעתה אם שירה בפה אפשר שאין מברכים עלה. אבל אלא הקריאה ול

 אם עיקר שירה בכלי, אם כן ודאי יש מקום לברך.

כיו"ב יש לעיין האם המצוה היא לשיר לפני ה', או לשמח, שמשני מקורות למדנו על 

שירתם, א' ממה שנאמר ושרת בשם, ולמדו שעבודה של שירות היא בשירה. ב' ממה 

ת לפני ה'. משמע לי שאם המצוה היא כעבודה, הרי זה כעבודת הכהנים, שנאמר ושמח

היינו שיש מצוה בצורת המקדש שהכהנים עובדים באופן של זריקה והולכת דם והלויים 

בשיר. אולם אם מושמחת, אפשר שהיא הכשר מצוה שישמחו בעת שבאים לפני ה', ואם 

 ודוק. כן תליא בתוצאה וכהכשר מצוה הוי, ולכן לא יברכו,



 

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

 ברכה בשירת הלויים
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 פזעמוד 

ועתה ראיתי בשו"ת מהר"י אסאד יו"ד שנו, שכתב בפשיטות "נראה לי דודאי היו 

הלויים מברכים תחילה על עבודתם זו מצות השיר". אבל לא נתבאר מה היה נוסח 

הברכה בזה. ]אך עיין בברכת הלוי שהסתפק לגבי שמירת מקדש אי חשיב מעשה לענין 

 'מעשה' לברך על זה, ויל"ע[. ברכה עלה. שמא לשיטתו דיבור ודאי אינו

  



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק, מח"ס 'קדש הם' ושא"ס

 בענין שכינה מדברת מתוך גרונו של משה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 פחעמוד 

קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק, מח"ס 'קדש 

 הם' ושא"ס

 בענין שכינה מדברת מתוך גרונו של משה

ה ֲאַדֵבר בֹו )יב, ח( ל פֶׁ ה אֶׁ  פֶׁ

 דברי הנפה"ח

א. כתב הנפש החיים )שער ג פרק יד(, שאמרו חז"ל שכינה מדברת מתוך גרונו של 

פה אל פה אדבר בו, ולא כתוב אליו, אלא בו, בתוכו ממש, משה, וכמו שאמר הכתוב 

 וכ"כ באיה"ש עה"ת כאן.

ובקונטרס שירת הלוי הביא שהקשה המשמר הלוי, דא"כ למה בכל התורה כתוב וידבר 

ה' אל משה ולא כתוב וידבר ה' במשה. ולכאורה התשובה פשוטה שרק כשמשה דיבר זה 

שמע את הנבואה מה' זה לא היה מגרונו,  היה שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל כשהוא

דמפורש בתורה וישמע את הקול מדבר אליו מבין שני הכרובים, ואז משה רק שמע 

בשתיקה, וא"כ ה' דיבר אליו ולא בו, ורק כשהוא אמר אח"כ את הנבואה לעם ישראל, 

 אז זה היה אדבר בו, שהשכינה דיברה מתוך גרונו.

 נו רק בד' חומשים ראשוניםי"א שהיתה שכינה מדברת מתוך גרו

ב. והנה יל"ע אם היה שכינה מדברת מתוך גרונו של משה בכל דיבור שדיבר, או רק 

 כשאמר לבנ"י מה שה' אמר לו לומר להם.

ובאדרת אליהו עה"ת פרשת דברים מובא, שהמגיד מדובנא שאל את הגאון מה 

ונים היו נשמעים ההבדל בין משנה תורה לשאר התורה, וענהו, שארבעת הספרים הראש

מפי הקב"ה עצמו דרך גרונו של משה, וספר דברים היו ישראל שומעים כאשר שמעו 

דברי שאר נביאים אשר אחר משה, שהקב"ה אמר לנביא היום, וליום מחר הלך הנביא 

והשמיע החזון אל ישראל, ובעת שדיבר הנביא אל העם כבר היה נעתק ממנו הדיבור 

 נשמע אל ישראל מפי משה עצמו.האלוקי, כך היה ספר דברים 

וציינו שם שכ"כ המהר"ל בספרו תפארת ישראל פרק מג, שכל התורה היה השי"ת נותן 

הדיבור בפיו של משה, כמו שנאמר משה ידבר והאלקים יעננו בקול, אבל משנה תורה 

היה משה מדבר מעצמו כמו השליח שמדבר כאשר צוה לו המשלח, וזו )קללות שבמשנה 

מעצמו אמרן, שלא היה השי"ת נותן הדבר בפיו, ומבואר מדבריהם שאפילו תורה( מפי 

חומש דברים לא היה בו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, וכ"ש שאר דברים שדיבר 

 מעצמו.

 י"א שהיתה שכינה מדברת מתוך גרונו אפילו במה שמשה דיבר מעצמו

סובר שכל תקנותיו ג. אבל בכלי חמדה פרשת דברים אות ה, דקדק בדעת הרמב"ם ש

של משה היה להם דין תורה, וביאר דסברתו פשוטה, כיוון ששכינה מדברת מתוך גרונו 



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק, מח"ס 'קדש הם' ושא"ס

 בענין שכינה מדברת מתוך גרונו של משה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 פטעמוד 

של משה, לכן כל תקנותיו הם דברי תורה ממש רק שאינם מפורשים בתורה, ומבואר 

 שסבר שכל מה שמשה רבינו דיבר מעצמו ג"כ היה בזה שכינה מדברת מתוך גרונו.

ו"ח סי' תרפ"ה לגבי קריאה"ת שהיא דאורייתא כיון וכך כתב בפשיטות בב"ח בא

 שתקנה משה.

וכן כתב בצפנת פענח עה"ת ותנו בהן אש שכל דבר שאמר משה זה ג"כ בגדר נבואה 

 דהכל מפי הגבורה.

וביעב"ץ בסנהדרין צט. כתב דאף שמשנה תורה זה דברי משה מ"מ היתה שכינה 

שדוקא בחומש דברים שהוא חלק  מדברת מתוך גרונו. ויל"ע אם ס"ל לגמרי כב"ח או

 מהתורה היה כן.

ובפרשת קורח, יג פרש"י  שאמר אהרן למלאך המות אין משה אומר כלום מליבו אלא 

מפי הגבורה, ומוכח מזה ככלי חמדה, דאם יש דברים שמשה אמר בלי נבואה א"כ אולי 

 גם כאן היה כך.

ר ואהרן חלק עליו ע"ש, אמנם בנצי"ב שם כתב שמשה אמר כן מעצמו ולא על פי הדיבו

 ומדבריו מוכח דלא ס"ל ככ"ח.

 כשכעס לא היה כך

ד. והנה בויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר, מדוע לא אכלתם את 

החטאת במקום הקודש כי קודש קדשים הוא, לכאורה בזה ודאי לא היתה שכינה מדברת 

חמדה צ"ל דשאני הכא שבא לכלל  מתוך גרונו, שהרי בא בזה לכלל טעות, ולפי הכלי

 כעס וחכמתו מסתלקת, ואז לא היתה שכינה מדברת מתוך גרונו.

וכך צ"ל גבי מי מריבה שאמר שמעו נא המורים וכך הביא בספר כמוצא שלל רב שם 

בשם שו"ת מים שאף ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה מ"מ כאן שכעס נסתלקה 

 כחמתו.

 בציווי על עשיית המשכן

אבל קשה מתחילת פקודי שכתוב ובצלאל עשה את כל אשר צוה ה' את משה, ה. 

ופרש"י אשר צוה אותו משה אין כתיב כאן, אלא כל אשר צוה ה' את משה, אפילו 

דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו למה שנאמר בסיני, כי משה צוה לבצלאל 

תחילה בית, אמר  לעשות תחילה כלים ואח"כ משכן, א"ל בצלאל מנהג העולם לעשות

משה ודאי כך צוה לי הקב"ה, וכך עשה, ויש באחרונים ביאורים מה סבר משה שהפך 

 הסדר, אבל עכ"פ לא כך ה' צוה, ולא מסתבר שהיה בזה שכינה מדברת מתוך גרונו.

ואולי י"ל, שמשה לא אמר לו בפירוש שיעשה כלים תחילה, אלא כשאמר לו את דיני 

יני הכלים, ורק שינה את סדר אמירת הדינים, ואין בזה העשיה אמר לו מתחילה את ד

דבר לא נכון, רק שממילא אפשר להבין מזה לעשות בסדר הזה בשעה שה' אמר לו בסדר 

 אחר ורצה שגם יעשו בסדר הזה, אבל על זה לא היה ציווי מיוחד.



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק, מח"ס 'קדש הם' ושא"ס

 בענין שכינה מדברת מתוך גרונו של משה
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 צעמוד 

ובשיטמ"ק ברכות נה. כתב, שאולי גם מה שמשה הפך את הסדר היה רק לנסותו אם 

 איך צריך לעשות, ולפ"ז ל"ק.ידע 

 הערות מכמה מקומות

ו. גם יל"ע ממש"כ רש"י בפרשת שלח יד, יח כשעלה משה למרום מצאו משה להקב"ה 

שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים א"ל לצדיקים א"ל אף לרשעים א"ל רשעים יאבדו א"ל 

ניו הקב"ה חייך שאתה צריך לדבר וכשחטאו ישראל בעגל ובמרגלים התפלל משה לפ

 בארך אפים א"ל הקב"ה והלא אמרת לי לצדיקים א"ל והלא אמרת לי אף לרשעים.

אבל יתכן שאז עדיין לא היתה שכינה מדברת מתוך גרונו ועיין בפרשת וארא שהארכנו 

 בביאור השיטות מתי הגיע משה למעלת נבואתו הגדולה.

תף עצמו אך קשה ממה שאמר משה נסעים אנחנו אל המקום, ופרש"י ומפני מה שי

עמהם, שעדיין לא נגזרה גזירה עליו וכסבור שהוא נכנס, ולכאורה כיוון שזה לא היה נכון 

ודאי לא היה בזה שכינה מדברת מתוך גרונו, וע"כ שהיה שכינה מדברת מתוך גרונו רק 

כשאמר לישראל את דברי ה'. )ואולי כיוון שהוא סבר שנוסע לשם אז הוא מצידו באמת 

 שמיא גליא שלא יגיע לשם(, וצ"ע. נסע לשם אף שכלפי

ובסנהדרין צח. הגמ' אומרת שמשה אמר ליהושע אתה וזקנים שבדור ואתה עמהם 

א"ל הקב"ה טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדור ואין שני דברין לדור ולכאורה בזה 

לא היתה שכינה מדברת מתוך גרונו של משה שהרי הקב"ה אמר ליהושע שיעשה אחרת 

 לדברי הב"ח והכ"ח.וצ"ע 

  



 

 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 עניו מאוד מכל האדם
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 צאעמוד 

 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 עניו מאוד מכל האדם

יש ָהאִּ ה וְּ ֹאד ָעָניו -ענו  ֹמשֶׁ ֹכל מְּ ר ָהָאָדם מִּ ֵני ַעל ֲאשֶׁ  ָהֲאָדָמה )יב, ג( פְּ

 וחכם ועשיר גבור על אלא שכינתו משרה הוא ברוך הקדוש אין: יוחנן' ר בחז"ל "אמר

 ממשה" )נדרים לח( וכולן, ועניו

ובמפרשים מובא שגדולה היא לאדם להיות גבור עשיר וחכם, ועם כל זאת להיות עניו. 

וזאת הייתה במשה רבינו אשר לא קם נביא כמותו מעולם. הוא היה גבור עשיר וחכם, 

היו לו את כל המעלות האפשריות, ובכל אופן נשאר עניו מכל האדם אשר על פני 

 האדמה, הלא דבר הוא!

המעלה, ואלו מעלותיהם של גדולי ישראל וענקי האומה מדור  זו גדלותם של אנשי

דור. אנשי מעלה אלו שהיו טפח מעל הקרקע, ומגרעות העולם לא דבקו בהם מאומה, 

וגם אם ה' נתן להם מעלות גדולות הם חיו לצדם, ולא חשו בהם כדי לדרוש עבורם 

 כבוד.

הכתר והכבוד לחי כן, ישנם כאלו שפשוט לא מעניין אותם כבוד והם יודעים ש

העולמים, וגם מה שיש להם הכל ממנו ית', זה לא שלהם אלא נדבק בהם משהו מן 

 אלא לו יתברך?! -המשהו ומה יש להתכבד בזה שעה שה' נתן זאת, ואין לנו ההצלחות 

שמענו סיפור זה עתה על הרה"ק אדמו"ר האמרי חיים מויז'ניץ זי"ע שבא אליו יהודי 

לבחורי החסידות להשתתף בהפגנה כלשהי. האמרי חיים לא אחז 'עסקן' וביקשו שיקרא 

מההפגנה ולא סבר שיש להוציא את הבחורים מבית תלמודם כדי שישתתפו בהפגנה. 

הרבי אכן אמר לו את דעתו, ולאחר ששמע את סירובו של הרבי הנהן אותו 'עז פנים' 

רבי "מסכים אני בראשו והחציף פניו ברבי מויז'ניץ', לאחר דבריו, מיד אמר לו ה

שהבחורים ילכו להפגנה" ואותו אדם קיבל את מבוקשו. סיפור זה אשר המסר היוצא 

מלמד אותנו עד היכן מגיעה הענווה, שברגע שההוא  –ממנו מדהים באופן מבהיל 

התחצף, לא רצה הרבי להראות לו כאילו ויש לו עליו משהו מן המשהו, אלא חפץ לשדר 

 כבנו יחידו... ככל שניתן שהוא אוהב אותו

אותם אלו שלא נגע בהם מאומה מקנאה תאווה וכבוד ראויים היו להנהיג את ישראל. 

ואלו תלמידיו של משה רבינו שלמרות כל מה שהיה להם נשארו בענוותנותם כי רבה, 

ועליהם ראוי שתשרה השכינה כי השכינה שורה רק במקום נמוך, ואין נמוכים יותר 

ה בקומתם ואף על פי כן נותרו נמוכים, נמוכים מאוד מכל מגבוהים כאלו שהעניקו חמ

 האדם אשר על פני האדמה....
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

הרב  . נמסר ע"ייוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף

 ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי

 צליית בשר בחג

? האם מותר להצית אש חדשה על ידי גפרור? | בטו-באיזה אופן מותר להבעיר אש ביום

האם מותר לזלף | עישון סיגריות עם כיתוב | העברת אש בנייר שכתובים עליו אותיות | 

האם | אמירה לגוי שידליק עבורו | השימוש מנגל חשמלי ? | טיפות מים על גבי הגחלים

כיבוי וטלטול לאחר | העברת גחלים מצד לצד ? | מותר לנפנף וליצור רוח על גבי הגחלים

 הצלייה

* 

האם מותר לזלף , טוב-לצורך סעודת יום, טוב-כאשר צולים בשר על האש ביום: שאלה

וכן לנופף ולעשות רוח בכדי להגביר את כח , מעט מים על גבי הגחלים לצורך הצליה

 ?הגחלים כדי לצלות את הבשר

 טוב-איסור הבערת אש חדשה ביום

, ברור שאת ליבוי הגחלים מותר לעשות רק על ידי הבערה מאש לאש, ראשית: תשובה

ביצה לג )כמבואר בגמרא , אך לא להמציא אש חדשה, דהיינו מאש שכבר מצויה ודולקת

שהוא מוליד דבר , טוב-שאסור להבעיר אש חדשה ביום( א"תקב ס' ע סי"שו, א"לז ע, א"ע

 .חדש ודומה למלאכה חדשה שאסור

 ורהצתת אש על ידי גפר

כפי , אלא רק בהבערה מאש מצויה, ואף על ידי גפרורים אסור להצית אש חדשה

כמו שכתב הגאון רבינו , שעלתה הסכמת כל הפוסקים שדין הגפרורים כדין אש חדשה

(, טוב אות מה-הלכות יום)זכר נתן (, נב' ח סי"ב או"ח)ת רב פעלים "יוסף חיים בשו

ת שואל "שו(, תקב' סי)בספרו דעת תורה  ם"הגאון המהרש(, כ' ג סי"ח)תעלומות לב 

לאפוקי ממה שכתב , ועוד אחרונים( רנז' ח סי"או)ת בית שערים "שו(, לג' ט סי"ח)ונשאל 

שנטה קו להקל ( צו' ב סי"ח, ט"ליוורנו תרכ)לרבי אברהם אנקאווא  -ת כרם חמר "בשו

אך כבר , הצתת אש חדשהשכביכול עצור שם כח האש ואין בחיכוך הגפרור , בגפרורים

ולכן יש , דחו את דבריו ולמעשה גם בהדלקה על ידי גפרורים נחשב הדלת אש חדשה

 .לקחת מאש אחרת

 העברת אש על ידי נייר שכתובים עליו אותיות
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טוב נייר שכתובים עליו אותיות ולהדליק דרכו מאש -יש מקפידים שלא לקחת ביום

שכבר כתב , אך באמת אין חשש בכך. יותשעל ידי כך הרי הוא מוחק את האות, לאש

שדרך מלאכת מוחק היא שהנייר עצמו נשאר ורק מוחק ( ב"ג ה"שבת פכ' הל)האור שמח 

, אין זה דרך מלאכת מוחק, אך כאשר הנייר נשרף והאותיות פורחות באויר, את הכתב

 .ועל כן מעיקר הדין אין בזה משום איסור מוחק

 עישון סיגריות עם כיתוב

טוב אף כאשר מודפסות אותיות שונות על -ה יש להתיר לעשן סיגריות ביוםומטעם ז

והרוצה להחמיר על עצמו . מותר, ועל ידי העישון הן נשרפות ונמחקות, גבי הסיגריות

 .כי אין זו דרך מלאכה, אך מעיקר הדין מותר, לעשן עד מקום האותיות תבוא עליו ברכה

 זילוף טיפות מים על גבי הגחלים

והבשר , פעמים נוטפים טיפות שומן מהבשר על גבי הגחלים והשומן מבעיר את האש

ודבר זה מותר אף , והעצה היא לזלף טיפות מים על גבי הגחלים, נחרך ואינו נצלה טוב

מכל מקום כיון שעושה , דאף על פי שבזילוף המים הוא גורם לכיבוי הגחלים, טוב-ביום

כך , שהתירו להבעיר מאש לאש לצורך אוכל נפש וכשם, מותר, כן לצורך צליית הבשר

שאם מבשל ( יט' ב סי"ביצה פ)ש "וכפי שכתב הרא, התירו גם כיבוי לצורך אוכל נפש

מותר , טוב ואי אפשר להציל או לבשל הקדירה בענין אחר אלא רק כשיכבה-ביום

(, בית מועד שער ב ,וכן בעבודת הקודש, א"ביצה כב ע)א "וכן כתב הרשב, לכבות

שם )א "והביאם הרמ(, תקיד' סי)והטור ( ב"שם יא ע)ן "הר(, תרפא' ביצה סי)המרדכי 

שכיבוי לצורך אוכל נפש , להלכה( תקח' סי, ט"תשע, ט"יו' וראה בילקוט יוסף הל, א"ס

 .כשם שמותר להבעיר מאש לאש לצורך אוכל נפש, מותר

שבת )הלכה כרבי שמעון ( ז"שלד סכ' ח וסי"שטז ס' סי)שלדעת מרן השולחן ערוך , ועוד

מלאכה -" ]מלאכה שאינה צריכה לגופה"ש'( ובתוס, א"ב חגיגה י ע"צג ע, ב"עג ע

אסורה רק [ שנעשית לתכלית שונה מהתכלית שלשמה נעשתה במלאכת המשכן

ולא כדעת רבי יהודה בגמרא שם שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב כפי , מדרבנן

לא כדעת רוב הראשונים שפטור אבל אסור רק א(, ז"א ה"שבת פ' הל)ם "שפסק הרמב

 .מדרבנן

הרי זה בגדר מלאכה שאינה צריכה , ובנידון שלנו שמזלף מעט מים על גבי הגחלים

שהוא אסור , כי אינו צריך לכבות כדי לעשות פחמים ולהשתמש בפחם אחר כך, לגופה

אלא כדי שהבשר לא (, א"תקב ס' ע סי"ובשו, א"ביצה לב ע)כמבואר במשנה , טוב-ביום

 .ולכן בכהאי גוונא מותר לזלף מעט מים, ישרף

 מנגל חשמלי

מותר לזלף מים בכדי לצנן את גופי , כמו כן במנגל חשמלי שעליו צולים הבשר

 .ואינו מתכוין לעשות גחלים, לפי שאין שם גחלי אש מעצים, החימום
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וכשם שאסור , שהוא מוליד אש חדשה, טוב-אך אסור להדליק המנגל החשמלי ביום

שידלק בשעה הרצויה , טוב-מערב יום' שבת-שעון'אלא אם רוצה יכוין , להדליק חשמל

אך לא שילדיק או יכבה , וכן בגמר השימוש יכבה מאליו על ידי השעון, לו לצלייה

 .בעצמו

 אמירה לגוי שידליק עבורו

, ובט-טוב להדלקת המנגל החשמלי ביום-מערב יום' שבת-שעון'מי ששכח להפעיל 

, ואף שיש מי שאסר בזה. טוב-במקום צורך שמחת יום, מותר לו לומר לגוי להדליק עבורו

שהוא , טוב הוא מדרבנן-כי איסור הולדת אש ביום. מכל מקום העיקר לדינא להתיר

כגון לצורך סעודת , ועל כן במקום מצוה, מוליד דבר חדש ודומה למלאכה חדשה שאסור

ששבות ( ה"שז ס' סי)ע "כמבואר בשו, גוי שיעשה כן בשבילומותר לומר ל ,ב"טוב וכיו-יום

והאמירה , שההדלקה היא שבות מדרבנן, והוא הדין בזה, דשבות במקום מצוה מותר

 .ובמקום מצוה מותר, לגוי היא שבות מדרבנן

 נפנוף ויצירת רוח על גבי הגחלים

למרות שגורם לכיבוי הגחלים  ,ב"בעת הצלייה מותר לנופף בקרטון וכיו, על פי האמור

ומטרתו היא , כי הוא לצורך אוכל נפש, במעט ולאחר מכן הגחלים בוערות ביתר שאת

כמבואר בגמרא , וכל האיסור לנפח הוא דוקא במפוח מיוחד. שהבשר לא יחרך מהאש

אך (, א"תקב ס' סי)ע "וכן פסק בשו, משום שדומה למלאכת אומן( א"ביצה לד ע)

 .אין איסור בכך' לי אומנות אלא על ידי קרטון וכדוכשעושה כן שלא בכ

 העברת גחלים מצד לצד

אף , לצורך צליית הבשר, טוב גחלים בוערות מצד אחד לצד השני-מותר להעביר ביום

פסיק 'כיון שאינו מתכוין לכיבויים ואף אינו בגדר , על פי שעל ידי כך הם נכבים מעט

 .ולא בהכרח שיכבו', רישא

 גחלים לאחר הצלייהאיסור כיבוי ה

, אלא יניחם עד שיכבו מאליהם, לאחר הצלייה וגמר השימוש בגחלים אסור לכבותם

 .ו לשריפה"ויבודד את האש ויזהר מאד מאד שלא יגרום ח

 טלטול רשת הצלייה

כלי שמלאכתו "כי נחשב הוא ל, אך מותר לטלטל את המתקן עליו צלו את הבשר

 .טוב-ביום" להיתר

 ברכת התורה

שנזכה כולנו . נעימות וטובות, תזכו לשנים רבות. הנני בברכה שלכולם יהיה חג שמח

לשמור חוקיה ', ובהם נהגה יומם ולילה, 'ונזכה להגות בתורה, לקבל את התורה מחדש

 .אמן כן יהי רצון, בברכת אריכות ימים ושנים לכולם. ומצוותיה

* 
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רים מדי יום שישי, ערב שבת קודש, ונערכים ע"י הרב דברי מרן הראש"ל שליט"א נאמ
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 חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

 להגיע ליעד
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 צועמוד 

 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

 להגיע ליעד

בחודש שעבר קראנו תיאורים על 'מסע מירון' בימי קדם. היציאה מירושלים בתום 

ה'מימונה' בשיירות חמורים ופרידות... ריענון ביריחו, שבת בבית שאן, ההגעה באמצע 

אייר לפאתי טבריה, קבר רבי מאיר בעה"נ, העלייה הרגלית מירונה, רכישת מים ומזון 

... והיום? 'קפיצה' במסוק הישר למנחת 'ראש שב"י''חצר רמהדרוזים, ובסוף, סוף סוף, 

פינה' ושאטל למירון, או במטוס לשדה תעופה מחניים, משם עם דרייבר להדלקת בויאן 

בקראקא, וכבר באותו ערב  רבינו הרמ"אבחצר רשב"י. מיד טיסה לפולין להילולת 

 ומינימוםביום פטירתו.  רבינו מנחם מנדל ב"ר יוסף, תפילה והדלקת נר על קבר רימנובל

 , ח"י רוטל קולה, כדאי הוא רבי שמעון!6אוטובוס ממוזג בכביש  -

 החת"ם סופראמונים אנו, 'שלומי אמוני ישראל', על עקרון השמרנות, כפי שהגדיר זאת 

? מתי שומרים הווה מחודשל ישן מקודש'חדש אסור מן התורה'. אך איה הגבול בין 

בין מירון שנת  השווה-הצד ומתי נטען 'הזמנים השתנו'?בקנאות על 'עולמנו הישן' 

תקע"ט לשנת תשע"ט הוא היעד. המטרה. תוויי הדרך אמנם שונו, האמצעים התפתחו, 

התפילות, השתפכות  -ה'כבישים' רובדו ו'הכלים' השתכללו, אך בתוך מערת רבי שמעון 

ברגש, דמעות  כיפור בפנים ושמחת תורה בחוץ' נותרו כשהיו. תהלים-הנפש, 'יום

 רותחות, שמחה מרוממת. וגילו ברעדה. העבר נותר בהווה.

התורה נותרה כך בכל תהליכי חיינו. אנו מאמינים ש'זאת התורה לא תהא מוחלפת'. 

רק הדרכים להשגתה מתפתחות מדי דור. בחינוך ילדינו זו סוגיא ושאלה  כשהיתה,

איכות לוודא  משמשים בס"ד ַבָףֵרי מרכזית. גדולי ישראל שהקב"ה ְשָתַלם בכל דור דור,

שאין משנים כחוט השערה ביעדים ובמטרות. ומאידך הריהם 'עיני העדה' המאירים 

 מזומןדרכינו בנתיבים החדשים, בדרכים חלופיות, בשבילי 'מהדרין' מתעדכנים. להיות 

 .הזמןמול בעיות 

וכות הציע מענה, הי"ד. בדור תהפ הרבי הק' מפיאסצנאמיוחד בין מחנכי דורו היה 

התמודד חזיתית מול הנשירה, ופעל למזעור המגפה הרוחנית. וכה כתב בהקדמת ספרו 

ּלּוק ַמה ָבִראשֹוָנה ְלָבֵאר "ָעֵלינו 'חובת התלמידים' המונומנטלי דֹור דֹור ֵבין ַהחִּ  ָלָםה, לְּ

הוא ִחמוךְ  ָכל ָלנו ַהְףדוִמים ְבדֹורֹות ָבם ָאב ָכל וְבֵני ְמַלֵםד ָכל ַתְלִמיֵדי, מֹוִעיל ָהָיה שֶׁ  רֻׁ

ָלם עם  -". הוא דורש שהתלמיד יתקשר בקשר רגשי  ...ַעָתה ֵכן ְוֹלא', ד עֹוְבֵדי ָהיו ְככֻׁ

. העולם סוחף, עלינו להיות סוחפים. ילד חי עם המון ריגושים, הנלמדועם  המלמד

רוחני מרגשת לא פחות! חובה לעדכן צבעים עזים, עולם תוסס. חייבים לתת לו חוויה 

את דרכי החיבור! לא עוד שיעורים יבשים, לא לכללים נוקשים ולמוסכמות שאבד עליהן 

 הכלח.



 

 דרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכיחינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונ

 להגיע ליעד
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 צזעמוד 

"מלפנים היה תפקיד המשגיח 'לצעוק'  רבינו החזו"אהיה מצטט את  הג"ר שלמה וולבה

 קים זי"עא' הצדיעל התלמידים. כיום, תפקידו לשמור שתלמידיו לא יפלו". שמעתי בשם 

כי חזקיהו מלך יהודה גנז את ספר הרפואות שכתב שלמה המלך. וזאת למה? כי הספר 

 כבר לא רלוונטי! המחלות אינן אותן מחלות, והתרופות ההן לא תרפאנה היום! חינוך

 אשמה להטיל ולא, להתעדכן הרופא על חובה... ומתחדש מתעדכן, רפואה לעולם דומה

!'. נשאלֹו 'היש בביתך מקרר, מיקרוגל 'כמו פעם'יתעקש מלמד 'אני מחנך  .הפציינט על

נוזל החיים: בעבר שאבו ִמְבֵאר. היום פותחים מים  ומזגן...?' דור חדש וכלים חדשים! הרי

 ...התורה שנמשלה להםברז 'מודרני'. המים נותרו מים... וכך 

לאחר תפילת משה אומר  ה מוכיח, כביכול, את מרים הנביאה."הקב בשלהי פרשתנו

ָפנֶׁיהָ  ָיַרק ָיֹרק הקב"ה 'ְוָאִביהָ   - א' מגדולי זמננו שליט"אָיִמים'. העיר  ִשְבַעת ִתָכֵלם ֲהֹלא בְּ

ָיַרק  ָיֹרקכי רואים כאן את 'ירידת הדורות' והחובה לעדכן את דרכי החינוך. בפסוק, האב 

ור למעלה מאלף שנים, הנוסח בפני בתו, כביכול. והנה, בתרגום אונקלוס, שנכתב כעב

ָזף ֲאבוָהא "ְוִאלו מרוכך נְּ ַזף מִּ ַבה". לא יריקה, אלא נזיפה. אחרי כאלף שנים נוספות  נְּ

". לא יריקה, ואפילו זועפות פנים לה הראה אביה ביאר רש"י הק' את הפסוק, וכתב "ואם

 לא נזיפה פעילה, אלא מבע פנים בלבד...

אך הדרך המובילה אליה חדשה. נכון ש'חדש' מרתיע, התורה הישנה אינה מוחלפת, 

אך גם מאתגר ומחייב. נאמין בצדקת ה'דרך החדשה' ונגיע בשלום ל'יעד' הישן 

 והמשובח!

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'

123ymm@gmail.com 

  



 

 שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 שאלות בפרשת בהעלותך
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 צחעמוד 

 חידות

בפרשת השבוע / הרב שאלות לחידודא  –חדוותא 

בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל 

 משוררים על הגש"פ

 בהעלותךשאלות בפרשת 

איזה לשון מתפרש בפרשתנו כדרך שהוא מתפרש בפרשת בתי ערי חומה ובפרשת  .א

 חיי שרה?

איזו לשון פעולה המוזכרת בפרשתינו מצאנו פרי הנקרא כשמה )בראשית רבה  .ב

 יט(?

שון "סנהדרין" )עי' כלי יקר(? ולשון "הכאה"? לשון "טיול"? ולשון היכן מצאנו ל .ג

 "חרב"?

 איזה דבר משותף למנורה ולכלי המוזכר בפרשתינו? .ד

 איזה חלק בגוף האדם חביב עליו ביותר? .ה

 ד(-חדוותא דאפטרתא בהעלותך )זכריה ב

 איזה אדם נקרא בהפטרה בשם אחד, וברש"י נקרא בשני שמות אחרים שונים? .ו

 מצאנו לשון התראה? ולשון מעיין?היכן  .ז

  okmail.co.il@7628366תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

* 

 נשאתשובות ל'חדוותא' 

איזה דבר שנרמז לגבי משה רבינו בפרשת כי תשא נרמז לגבי כלל ישראל  .א

 בפרשתינו?

ת ַהִםְשָכן ופירש"י כלות כתיב )ר"ל בפז, )שנא'  ה ְלָהִקים אֶׁ ת"ח א( ַוְיִהי ְביֹום ַכלֹות ֹמשֶׁ

)במ"ר יב,  ככלה הנכנסת לחופהולא כלות בשו"א ודו"ק(, יום הקמת המשכן היו ישראל 

 ח(:

ה ְכַכֹלתֹו ְלַדֵבר ִאתֹו ְבהַ שמות לא, )ובפרשת כי תשא נאמר  ל ֹמשֶׁ ר ִסיַני ְשֵני יח( ַוִיֵתן אֶׁ

ת ֹחת ָהֵעדֻׁ שלא  ככלה לחתן,ככלתו, כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה  י"ופירש לֻׁ

מתקשטת בכ"ד קשוטין, הן  כלה היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. דבר אחר, מה

 כד.(, אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בכ"ד ספרים:-האמורים בספר ישעיה )ג, יח

 מד דין מדיני שתי הלחם )עי' מנחות מו:(?מאיזה דין בפרשה נל .ב
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 תשובות ל'חדוותא' נשא
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 צטעמוד 

ה זֶַׁבח ְשָלִמים לה' ַעל ַסל ַהַםעֹות ופירש"י זבח שלמיו, )שנא'  ת ָהַאִיל ַיֲעשֶׁ ם לה' יז( ְואֶׁ

 .על מנת לקדש את הלחםעל סל המצות. ישחט את השלמים 

והיינו שאע"פ שהנזיר מקריב גם עולה וחטאת מ"מ אין הלחם קדוש אלא בשחיטת 

השלמים, ומזה למדו חז"ל לשתי הלחם, שאע"פ שקרבו עמהם עולות וחטאת מ"מ אינם 

 קדושים אלא בשחיטת השלמים.

אמר ליה אביי לרבא מאי שנא שני כבשים דמקדשי " )מנחות מו:(וכן מבואר בחז"ל 

שנא שבעה כבשים ופר ואילים דלא מקדשי לחם ולא מעכבי אמר לי'  לחם ומעכבי ומאי

שלמים הוא דמקדשי מידי יל נזיר מה איל נזיר אע"ג דאיכא זבחים אחריני אלא כא וכו',

יז( ואת האיל יעשה זבח , דתניא )במדבר ו, והתם מנלן ,הכא נמי לא שנא ,אחרינא לא

לפיכך  ושחיטת איל מקדשןמלמד שהסל בא חובה לאיל  ,שלמים לה' על סל המצות

 ".שחטו שלא לשמו לא קדשו הלחם

 "התראה"?היכן מצאנו לשון  .ג

ֵנאיד( ְוָעַבר ָעָליו רוַח ה, ) קִּ ָאה וְּ נְּ ופירש"י פירשו רבותינו לשון התראה, שמתרה בה  קִּ

 וכו'.

 (?2ולשון "פרישה" )

ם ִאיש אֹו ִאָחה ִכיו, ) ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶׁ א ב( ַדֵבר אֶׁ לִּ ר ָנִזיר ַיפְּ יר ִלְנֹדר נֶׁדֶׁ ַהזִּ  לְּ

אף כאן פרישה, בכל מקום אלא נזירה נדר נזיר. אין  יפריש.לה': ופירש"י כי יפלא. 

 שפירש מן היין:

 ולשון "ייחוד"?

ָחד טו( ַסר ז, ) ן ְשָנתֹו ְלֹעָלה: ופירש"י פר אחד. אֶׁ ָחד בֶׁ ש אֶׁ בֶׁ ָחד כֶׁ ן ָבָקר ַאִיל אֶׁ  מיוחדבֶׁ

 שבעדרו:

ום אחר הוא סוג של קוץ, וכן סוג של איזה לשון ברש"י משמעותו יתד, וברש"י במק .ד

 מידה )עי' עירובין פג. ברש"י ד"ה מודיא(, ובלשוננו משמשת לתאר מעשה שובבות?

 "קונדס"הלשון 

ם ד, )שנא'  ם ִויֵתֹדָתם וֵמיְתֵריהֶׁ ָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניהֶׁ ופירש"י ויתדתם  וכו'לב( ְוַעםוֵדי הֶׁ

ומיתריהם. של עמודים, שהרי יתדות ומיתרי הקלעים במשא בני גרשון היו, ויתדות 

ומיתרים היו ליריעות ולקלעים מלמטה שלא תגביהם הרוח, ויתדות ומיתרים היו 

כמו  ,כזוקונדסיןלעמודים סביב, לתלות בהם הקלעים בשפתם העליונה בכלונסות 

 .ששנויה במלאכת המשכן

                                                

 
היה תקועין לתוכן,  ואדניהם. של העמודים נחשת, האדנים יושבים על הארץ, והעמודים, י( "שמות כזופירש"י ) כז

ארכן ו' טפחים ורחבן ג', וטבעת נחשת קבוע בו באמצעו, וכורך שפת הקלע  עושה כמין קונדסין שקורין פלא"ש,

סביביו במיתרים כנגד כל עמוד ועמוד, ותולה הקונדס דרך טבעתו באונקליות שבעמוד העשוי כמין וי"ו, ראשו זקוף 

שין להציב דלתות שקורין גונזי"ש, ורחב הקלע תלוי מלמטה, והיא למעלה וראשו אחד תקוע בעמוד, כאותן שעו

 ".קומת מחיצות החצר
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 תשובות לחדוותא דאפטרתא נשא )שופטים יג(
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 קעמוד 

יח( ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיַח ָלְך ְוָאַכְלָת בראשית ג, )ולשון זו משמשת לסוג של קוץ, שנא' 

ה: ופירש"י ב ַהָנדֶׁ ת ֵעשֶׁ וקוץ ודרדר תצמיח לך. הארץ, כשתזרענה מיני זרעים, תצמיח  אֶׁ

 ועכביות, והן נאכלים על ידי תיקון )ביצה לד.(. קונדס קוץ ודרדר

מודיא כי אתא רב דימי אמר שיגר בוניוס לרבי " (עירובין פג.)ועוד מצאנו בחז"ל 

מודיא קונדסא. שם  ופירש"י "נאוסא ושיער רבי מאתן ושבע עשרה ביעין דמן דקונדיס

 הסאה:

 .כחובלשוננו אנו קוראים למעשה שובבות "מעשה קונדס"

 היכן נרמז כינוי שנתכנה בו הקב"ה בשירת הים? .ה

ה ִאְשתֹו ומָ ה, ) ם ִאיש ִאיש ִכי ִתְשטֶׁ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶׁ ֲעָלה בֹו ָמַעל: יב( ַדֵבר אֶׁ

 , ואישה מלמטה:באיש מלחמה שלמעלהופירש"י איש איש. ללמדך שמועלת בשנים, 

 חדוותא דאפטרתא נשא )שופטים יג(תשובות ל

 , ומשמעותו "כיסוי"?(כטוגם במגילת רות, )איזה לשון נמצא בהפטרה וגם בפרשתינו .ו

 הלשון "פלא".

ם ִאיש אֹו ִאָחה ִכיו, )בפרשה נא'  ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶׁ א ב( ַדֵבר אֶׁ לִּ ר  ַיפְּ ִלְנֹדר נֶׁדֶׁ

 :לָנִזיר ְלַהִזיר לה'

ר לֹו ַמְלַאְך ה' ָלָםה זֶׁה ִתְשַאל ִלְשִמי ְוהוא יג, )ובהפטרה נא'  אי:יח( ַוֹיאמֶׁ לִּ ופירש"י  פֶׁ

 :לאתמיד הוא משתנה ואין ידוע למה משתנה היום )ספרי נשא מב( מכוסה,והוא פלאי. 

ר סוָרה ְשָבה ֹסה ובמגילת רות נא'  י)רות ד, א(, ַוֹיאמֶׁ ֹמנִּ י ַאלְּ ֹלנִּ פלני י "וכו' ופירש פְּ

לשון )דברים יז(  מכוסה ונעלםכא( כסי וטמיר: פלני .  א-אלמני. מתורגם בנביאים )שמואל

 )בראשית יח( היפלא מה' דבר: ,כי יפלא

 איזו לשון מן הפטרה נאמרת בתפילת יום כיפור קטן? .ז

ר לֹו ִאְשתֹו יג, ) נְּ כג( ַוֹתאמֶׁ ָיֵדנּו ֹעָלה ּומִּ יֵתנּו ֹלא ָלַקח מִּ  .ָחהלּו ָחֵפץ ה' ַלֲהמִּ

                                                

 
 משפה זרה( וויש שכתבו שמקור -ולא מצאתי מקור טהור ללשון זה ) כח
 נוסף בשאלה לאחר סגירת הגיליון כט

 (אמרי : ד"הבפירש"י ) נזיר", אולם באין נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפירש מן הייןוהנה הכא פירש"י " ל

שהוא לשון פירוש", וצ"ב כיצד לשון דלא נתנה נזירות אלא להפלאה עד שיפרש שנאמר )במדבר ו( כי יפליא לנדור "

זו סובל ב' עניינים, לשון כיסוי והפרשה שהוא לכאו' הרחקת הדבר מן האדם, ולשון פירוש או הפלאה שהוא לכאו' 

 לשון קירוב הדבר אל האדם.

באר שהלשון פרישה והלשון הפרשה קרובים, שהלשון הפרשה היינו הבדלת הדבר מדברים אחרים, ונראה ל

והלשון פרישה היינו לפרש הדבר כדי שיבינוהו ולא יטעו בו, ודבר זה נעשה ע"י שמפרש שאין כוונתו לדבר זה אלא 

 לדבר אחר, וא"כ גם זה נעשה ע"י שמפריש ומבדיל ביניהם.

שון הכיסוי ב"כי יפלא" ולשון ההפלאה שב"כי יפליא", שניהם באמת לשון הפרשה הם, וממילא אין סתירה, של

שהכיסוי מפריש בין האדם לבין הדבר המכוסה מעיניו, וההפלאה מפרישה בין הדבר שרוצה לנדור לדברים או 

 זמנים או אנשים אחרים וכדו' שאינם בכלל הנדר.
למה זה תשאל לשמי והוא פלאי )שופטים יג.יח(. היינו פלאי שמו  שמטעם זה נאמר במנוח"( ז, ב) כלי יקרועי' ב לא

כי כל מלאך נקרא על שם השליחות ואני נשלחתי לעשות הבן הילוד נזיר מופלא ומופרש מכל עניני העה"ז ועל שם 

 ."שנאמר איש כי יפליא לכך אני נקרא פלאי



 

 י, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פשאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לו –חדוותא 

 תשובות לחדוותא דאפטרתא חג השבועות )יחזקאל א(
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 קאעמוד 

ִבְהיֹות ִמְזְבִחי וִמְקָדִשי ַעל ְמכֹונֹו וְגבולֹו, ָהיו ובתפילת יום כיפור קטן נאמר הלשון "

יֵתנּוְמַכְסִרים ָעֵלינו ִבְשִעיִרים ָהעֹוִלים ְלגֹוָרלֹו, ְוַעָתה ְבַאְשָמֵתנו  ֹלא ָלַקח  ,לּו ָחֵפץ ה' ַלֲהמִּ

ָחה נְּ ָיֵדנּו עֹוָלה ּומִּ  .לב"מִּ

 חדוותא דאפטרתא חג השבועות )יחזקאל א(תשובות ל

 היכן מצאנו "אספקלריא" ברש"י בהפטרה? .ח

ש ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהגֹוָלה ַעל ְנהַ  ר ְכָבר ִנְפְתחו )א( ַוְיִהי ִבְשֹלִשים ָשָנה ָבְרִביִעי ַבֲחִמָחה ַלֹחדֶׁ

ה ַמְראֹות ֱאֹלִהים: ופירש"י מראות ְראֶׁ אלהים. על שם שלא היה רואה  ַהָחַמִים ָואֶׁ

באספקלריא מאירה קורא אותה מראות אלהים כעין חלום ולא ממש וכל הנביאים אף 

הם מתוך אספקלריא שאינה מאירה ראו חוץ ממשה רבינו הוא שנאמר וביד הנביאי' 

 אדמ' )הושע יב(:

 היכן מצאנו "ראש השנה" שאינו נמנה במסכת ר"ה פ"א משנה א'? .ט

 קרא בכתוב )יחקאל כ, א( ראש השנה של שנת היובל.יום הכיפורים שנ

ְך יֹוָיכִ ובהפטרה נא'  לֶׁ ש ִהיא ַהָחָנה ַהֲחִמיִשית ְלָגלות ַהםֶׁ ין: ופירש"י )ב( ַבֲחִמָחה ַלֹחדֶׁ

שהיובל האחרון התחיל בתחלת  ,נמצינו למדין ששלשים שנה שמנה לתחלת היובל מנה

ת הספר )מלכים ב' כ"ב( וכן שנינו בסדר עולם י"ח ליאשיהו היא השנה שמצא חלקיהו א

שהיא היתה תחלת היובל יאשיהו מלך ל"א שנה צא מהן י"ז שעברו כבר נשתיירו י"ד 

וגלה  םשנה יהויקים מלך י"א שנה הרי עשרים וחמש ויכניה בנו לא מלך אלא ג' חדשי

בסוף  ושנה שניבא יחזקאל היתה חמישית לגלותו הרי שנת שלשים ביובל וכן מצינו

בעשור  הנבואתו שנתן סימן למנין היובל שנאמר ויהי בכ"ה שנה לגלותנו בראש השנ

איזהו שנה שראש השנה שלה בעשור )ערכין יב.( ( ואמרו רבותינו כ, אלחדש )לקמן 

 לחודש הוי אומר זו שנת היובל:

 היכן מצאנו לשון "תוקף"? .י

האמורה בספר זה ובכל לשון נבואה אינה  יד ה': ופירש"י כל לשון ַיד)ג( ַוְתִהי ָעָליו ָשם 

 :וכו' שהנבואה תוקפת על כרחו תוקף אלא לשון

                                                

 
ָחד ַהַםְמִעיט ְבשובֹו ודם "וצ"ב כיצד מתפרש לשון זו כבקשת רחמים, ונראה על דרך הבית הק לב ה ְואֶׁ ָחד ַהַםְרבֶׁ אֶׁ

", והיינו שהמנחה האמורה כאן היא תפילת האדם ַנְפשֹו ָרִציָת, ַאְך ְיַכֵון ִלבֹו ְלָפנֶׁיָך ְבִמְנָחתֹו ְבֵעת ַהְקִריב אֹוָתה

הוא עולה על תפילת השב  שיכופר לו בעת ששב בתשובה, והפייט מזהיר האדם לכוון בתפילה זו, וא"כ ההמשך גם

שכפרת האדם הייתה באה , "ִבְהיֹות ִמְזְבִחי וִמְקָדִשי ַעל ְמכֹונֹו וְגבולֹו, ָהיו ְמַכְסִרים ָעֵלינו ִבְשִעיִרים ָהעֹוִלים ְלגֹוָרלוֹ "

, אזי נאמר ונשלמה פרים ואין לנו כפרת השעירים " שאין לנו בית המקדשְוַעָתה ְבַאְשָמֵתנועל ידי השעירים, אבל "

והיינו שלא  -"ֹלא ָלַקח ִמָיֵדנו עֹוָלה וִמְנָחה לו ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיֵתנושפתינו ואנו מבקשים כפרה ע"י התפילה, ולפיכך "

יתפלל לפני ה', ואם היה חפץ הקב"ה במות הרשע לא  יחפוץ הקב"ה במות הרשע אלא בשובו מדרכו, ובעת שובו

 פלל לפני ה' ויבקש כפרה ומחילה.היה מצוה לאדם שית

קודם "נו ר' הספויפשיא(  ,מגשמות והורידו לאיש מנחה )ויש למצוא סמך לדברים בדברי הספורנו על הכתוב 

שתלכו לראות פניו למען תראו איך יקבל המנחה ברצון, ובזה תדעו איך יקבל אתכם בסבר פנים יפות, כאמרו 

 ."א לקח מידינו עלה ומנחהלו חפץ ה' להמיתנו לכג(  ,)שופטים יג

והיינו שבזה שיביאו מנחה אל יוסף יוכלו לבחון כיצד יקבל אותם, שאם יקבל המנחה אות היא שאינו חפץ 

 להמיתם.
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 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 כתב חידה לפרשת בהעלותך

ַהִסְתרֹון ַלְמרֹות מֶׁה שֶׁ  ְמשֻׁ

ה ֲהֵרי ַעל תֹודֶׁ מֶׁה ֵשם שֶׁ  ְמכֻׁ

 ִתְמנֶׁה ֹלא בוֹ  ָהָדר

 ִמֵמה ִתְלַמד עֹוֵבר ִהְלכֹות

ת  ַתֲענֶׁה ָעָליו ַהְבָרָכה ְואֶׁ

* 

מו ְלַמֲהַסךְ  ה ַאל ִמםֶׁ  ְתַצסֶׁ

ה ְלַעם נֱֶׁאַמר ָכךְ   ִמְתַרסֶׁ

ה ַהְףָלָלה ֵמָאִביו  ִתְכסֶׁ

ת ְוָחמוד ה ְבנוֹ  אֶׁ  ֵיָחסֶׁ

* 

ֱאֹרב ִהְרִשיעַ  ַסֲעַמִים  לֶׁ

 ַלֲחֹרב ְבִיְשָרֵאל ְוַגם ְבַיֲעקֹוב

ְלקו  ָקרֹוב אוֹ  ָרחֹוק ִאם נֶׁחֶׁ

 ְבֹרב ִיֹטל ִשְכרות ְוַקב

* 

 ַנְפִטיר ְלִסיום ַבִחיָדה

 נֹוִתיר ֵאיזו ִבְמחוָבִרים

ַאֲחרֹון ְוַלְמרֹות  ַנִתיר ָתִמיד שֶׁ

ת ַרק  ַנְכִתיר, ַאֲחֵרי, ָהִראשֹון אֶׁ

* 

 פתרון חידת פרשת נשא: 'זרוע'

י קֹומִּ ין ַצד ַעל מְּ ים ָימִּ ָפנִּ ּלְּ  נותנים לכהן את הזרוע הימנים הקדמית )חולין י, ד(היו  מִּ

נֶׁגֶׁד ית כְּ ָנאֹות ָחנִּ ים קְּ נּונִּ זְּ  הזרוע ניתנה לפרנסת הכהנים כנגד ידו של פנחס )חולין קיד:(  לִּ

ם אִּ ים ַלֵּלב וְּ חֹוָתמִּ  שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך )שיר השירים ח, ו( כְּ

ַצד ֹמאל בְּ ים ֱהיּו שְּ נִּ ַכּוְּ  מניחים תפילין על הזרוע מְּ



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ
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ישּו עֹור דִּ קְּ ֹלא הִּ ים וְּ נִּ  בעלי הקרבנות היו מקדישים את העורות ולא נותנים לכהנים נֹותְּ

נֶָׁטלּום שֶׁ ים כְּ דֹולִּ ַעזּות גְּ ים בְּ כי בעלי זרוע  וגדולי כהונה היו נוטלים אותם לעצמם  ָפנִּ

 במקום לבית אב )פסחים נז.(

ָבן רְּ ת ֵמחֻׁ ים ַרבּו ַהַביִּ ָינִּ  משחרב בית המקדש רבו בעלי זרוע )סוטה ט, טו( ֲעַברְּ

ָחַתת ַהנְּ ים ַמָכה ֹכח בְּ ָכנִּ סֻׁ  נחת זרוע )ישעיה ל ,ל( מְּ

ַבע ֹלא צְּ אֶׁ ים ַאךְּ , בְּ נִּ בֹונְּ תְּ  מצביעים על מצה ומרור ולא על הזרוע )תעג, ס"ק עב( מִּ

ֵרי דְּ סִּ ל בְּ הֹורֹות ַהַּליִּ ים לְּ  )תעג סעיף ד(בקערת ליל הסדר  ָבנִּ

ַסֵפר נְּ שֶׁ ַית ַעל כְּ טִּ ב נְּ רֶׁ ים חֶׁ נּונִּ  במגיד אומרים בזרוע נטיה זו החרב שְּ

ַרק ָמֳחָרת וְּ ים יַֻׁגש לְּ ולא אוכלים את הזרוע בערב כי הוא צלוי אלא רק למחרת  ַמֲעַדנִּ

 )תעג, ס"ק לב(

ית יעִּ שִּ ים ַעל ַבתְּ יעִּ קִּ ים ַמפְּ נִּ ַכּוְּ ם בתשיעית? כנגד מזמור מה ראו לומר ברכת השני  מְּ

 תשיעי בתהילים ושבור זרוע רשע שנאמר על מפקיעי שערים )מגילה יז:(

ית יעִּ בִּ שְּ ץ ּובִּ ָשה ֹאמֶׁ ים אִּ נִּ ַנגְּ  בשבת שרים באשת חיל: ותאמץ זרועותיה )משלי לא, יז( מְּ

ַמֲעָלה ַהַמָתנֹות ים לְּ תּונִּ  היו מניפים את הזרוע נְּ

סֹוף יּו ּולְּ הְּ ָנַסת יִּ ַפרְּ ים לְּ  והיה ניתן לכהנים למתנות כהונה ֹכֲהנִּ

* 

 פתרון חידת חג השבועות: 'כתר'

ם ָניִּ שְּ ה לִּ ַמֲעשֶׁ ָדם בְּ קְּ ַפֵצל מֻׁ תְּ בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע הניחו עליהם  הִּ

 המלאכים שני כתרים )שבת פח.(

ָשו ַעכְּ ַנֵצל ָכךְּ  ַעל -ֵאינוֹ  וְּ תְּ להם בחורב )רש"י שמות כתרים שנתנו  -ויתנצלו איש עדיו  אֶׁ

 לג, ד(

יל לֹוֵמד גִּ יָנה בְּ ין בִּ ר ָיבִּ הקב"ה הראה למשה רבנו את רבי עקיבא, שהחל ללמוד  ַהֵפשֶׁ

  בגיל ארבעים, דורש על תגים של אותיות

ה ַבָמרֹום יֹוֵשב ַעל ַמֲעשֶׁ ר בְּ שֶׁ וזה היה בשעה שעלה למרום וראה את הקב"ה קושר  קֶׁ

 כט:( כתרים לאותיות )מנחות

ַטַעם ָגדֹול ָדיו ֵשרּות בְּ הירח היה גדול וטען לה' שאין שני מלכים משתמשים בכתר  ַיחְּ

 אחד

י הּוא ָקָטן ַקח כִּ לְּ ָיָדיו נִּ  ולכן ה' הקטין אותו )רש"י בראשית א, טז( מִּ

דֹול גְּ ל בִּ יאּו ֵאבֶׁ ים ָיבִּ ָבצִּ קְּ  כל מלכי הארץ נתקבצו להלוויתו של יעקב נִּ

ה ג ֵיָראֶׁ ֵדרוֹ  ֹוֵדרכְּ ים גְּ והניחו על ארונו את כתריהם וזה נדמה לאטד קוצני שמקיף  ַבּקֹוצִּ

 את הגורן )רש"י בראשית נ, י(
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ֵבית ים בְּ דָֻׁשה ַנֲעָשה ֱאֹלקִּ קְּ  במשכן הכינו זר על הארון, השלחן ומזבח הקטורת בִּ

רֹוֵמם תְּ הּו יִּ ַמשֶׁ ל בְּ לֹוָשה ֵאצֶׁ כתר תורה )שמות כה, יא(, גובהו היה משהו והוא כנגד  שְּ

 מלכות )כה, כד( וכהונה )ל, ג(

יָמה ֹלא כִּ סְּ ָלֵכן ָלבֹוא הִּ אחשורוש ציווה להביא את ושתי בכתר מלכות ולא באה  וְּ

 )אסתר א, יא(

ָלה בְּ כתר מלכות  -אסתר -ובמקומה קיבלה אחות לנו בבית המלך ֵחן ַבֲעַלת ָּלנּו ָאחֹות קִּ

 בראשה )אסתר ב, יז(

תֹוסֶׁ  תבְּ דָֻׁשה פֶׁ ים ֱהיּו קְּ חִּ ַשבְּ  במוסף אומרים את קדושת כתר מְּ

ָכל ָכךְּ  ֹלא ַאךְּ  ים בְּ   ַהנָֻׁסחִּ

ר ֵספֶׁ ידּות בְּ ה - ָהָאבֹות - ַהֲחסִּ ַגּלֶׁ תְּ שילמדה מי שרוצה להיות חסיד  -במסכת אבות  יִּ

 )ב"ק ל.(

י ה כָֻּׁלם ֵמַעל ט"ַהַבַעשֵ  כִּ ומלכות וכתר שם טוב  שלושה כתרים הם: תורה, כהונה עֹולֶׁ

 עולה על כולם )אבות ד, יג(
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 פולמוס

לייקווד,  –פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש 

 ורבני ולומדי אספקלריא

 עשרים ושנים מי יודע?

 א,״לכבוד הרבנים הגאונים שליט

מצינו בחז"ל בכמה מקומות שכתבו מספר על דרך גוזמא או דוגמא בעלמא. למשל 

 רשב"ם פסחים דף קיג( ומספר י"ג )כדברי התוס' בכ"מ( וכדומה.שלש מאות )עיין 

מצינו כמה פעמים בש"ס מספר כ"ב, ובחלקם יש לעיין אם הוא דוקא או דוגמא  והנה 

 בעלמא.

* 

 מעט פירוט לתועלתכם:

ראה בבא בתרא י"א שהוסיפו כ"ב שנים לחייו של בנימין הצדיק ]עיין בתורת חיים 

כ דזה דווקא. ובתו"ח הביא גם סיפור מזוהר בלק שהוסיפו שביאר אמאי כ"ב שנה, וע"

לר' יוסי כ"ב שנים, וביאר התו"ח הטעם. ועיין בחת"ס ג"כ שעשה חשבון למה דווקא כ"ב 

שנים. ועיין בבניהו בן יהוידע שהאריך לבאר המספר כ"ב, וחזינן מכל הני דהיינו 

 בדווקא.[

שנים כמו שביאר בבבא בתרא, שזה ועיין עבודה זרה לא. שביאר המהרש"א ענין כ"ב 

 שיעור של ימים מועטים. ועיין בבניהו שם מה שביאר.

ועיין חולין קלב: "אמר רבה בר רב שילא הני טבחי דהוצל קיימי בשמתא דרב חסדא 

הא עשרים ותרתין שנין וכו' דקנסינן להו בלא אתרייתא", ויש להסתפק אם כ"ב שנים 

ב דוקא יל"ע מדוע רק לאחר כ"ב שנים קנסינן בלא דוקא או אפילו פחות מזה ]ואם כ"

 התראה[.

ואם אכן יש כ"ב שהוא לאו דוקא, אבקשה לדעת האם יש מיוחד במספר זה שמחמת 

 כן נבחר הוא לנקוט בו

 כמו כן יש כ"ב אותיות, וכנ"ל האם זה מחמת מעלה מיוחדת שיש למספר זה?

 יישר כח

 שמואל דוד בערקאוויטש

* 

 שעיהו שניידרהרב י - ׳תגובה א

אינני יודע, אמנם בפשטות  -בס"ד. בדבר השאלה מה העניין ב'כ"ב' ומתי הוי גוזמא 

 לגבי בנימין הצדיק משמע דוקא. עכ"פ יישר כחכם שעוררתם כל עניין זה!
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והנה עוד מצינו בב"ק סו: "האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין שנין ולא 

ישא ופרקה וכו'". עוד מצינו שם פג. ויבמות סג. "ללמדך איפרקה עד דיתיב רב יוסף בר

שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות". והוא כהמספר שכתבה 

התורה )במדבר ג,לט( את מנין הלויים מבן חודש )ועי' רש"י שהיינו מנין היכולים לפטור 

אע"פ שאין לי שייכות פטרו את עצמם(. ולגבי מנין הותיות,  300בכורים, דשאר ה

לנסתרות, כמדומי שזהו מהסודות הנשגבים ביותר, ובהם ברא הקב"ה שמים וארץ, 

דהיינו שמהם עשויות המאמרות, שזהו הוצאת רצונו ית' לפועל. ויש ענין גדול בצורת 

 כ"א מהן )בכתב אשורית( ולמשל הרב מתתיהו גלזרסון כ' ע"ז ספרים רבים.

 בברכה!

* 

אברהם מרדכי יוסף מרקסון, מח"ס סימני המצוות ושא"ס, רב ומו"צ הרב  - ׳תגובה ב

 באשדוד

 כ"ב שנין

 זה באמת הערה מענינת.

 ובחלק מהמקומות יש פירושים להסביר בדווקא כגון בע"ז כו. בח"א מהרש"א ועוד.

וראיתי בס' יד אליהו לברכות נה: שתמיד זה נאמר בלשון הפלגה, מלבד שם בברכות 

 שזה בדווקא. לגבי יוסף ואחיו

 גם במרגליות הים לסנהדרין לא. אות יא מציין בזה, אבל ללא הסבר מיוחד.

 ואם אמצא משהו יותר אכתוב למע"כ.

 מוקירו

* 

 הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ' - ׳תגובה ג

 שלום וברכה

 קראתי את שאלתך המעניינת.

 שנה... 22נזכרתי תוך כדי בדברי חז"ל שהמן הרשע היה ספק בכפר קרצום 

גם בילקוט שמעוני פר' וישלח, אודות המלחמה שלחמו מלכי כנען לאחר מעשה שכם 

 מלכי נכנעו ליעקב ובניו. 22נאמר כי 

 נראה לי שהקב"ה סילק שכינתו מדוד המלך "עשרים ושתים שנה".

 שמאז תמהתי מה מונח בציון מספר זה דווקא.

* 
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ם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברה - ׳תגובה ד

 מח"ס באר צבי

 תח"י ממה שליקט ידידי הרב יהודה קוק מכל הש"ס היכן שהוזכר מנין זה, כדלהלן:

 היכן מצינו מנין כ"ב?

ברכות סד., הוריות   ברכות נה: דא"ר לוי לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה; 

דא"ל ר"נ לר' יצחק מאי דכתיב כי שתים יד. מלך רבה עשרין ותרתין שנין; תענית ה. 

רעות עשה עמי וכו' עשרים וארבע שביקא להו וכו', אולם ר"ח שם גרס כ"ב שביקא 

מגילה יז. דתניא נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים שנה; חגיגה יב. שבועות   להו; 

איש כו. "שאל רבי ישמעאל את ר"ע כשהיו מהלכין בדרך, א"ל אתה ששימשת את נחום 

סד.( ובספ"ז דב"ק )פג.( דת"ר ובנחה יאמר -יבמות )סג: גם זו עשרים ושתים שנה" וכו'; 

וגו' מלמד שאין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראל וכו', והיינו 

דהשכינה שורה רק על כ"ב אלף מישראל; כתובות מב: וב"ק סו: "האי מילתא קשאי בה 

סוטה י. אמר שמשון   לא איפרק עד דיתיב ר"י ברישא ופירקה; רבה ורב יוסף כ"ב שנין ו

לפני הקב"ה רבש"ע זכור לי עשרים ושתים שנה ששפטתי את ישראל; קידושין ל. חנוך 

לנער ע"פ דרכו ר' יהודה ור' נחמיה ח"א משיתסר ועד עשרים ותרתין וכו'; ב"ב יא. 

ו וכו' מיד קרעו לו גזר דינו, דתניא אמרו עליו על בנימין הצדיק וכו' עמד ופרנסה משל

סנהדרין יז. ולקחת חמשת חמשת   תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו וכו'; 

שקלים לגולגולת אמר משה כיצד אעשה להן לישראל וכו' מה עשה הביא עשרים 

ושתים אלפים פיתקין וכתב עליהם בן לוי וכו'; סנהדרין קב: א"ר יוחנן מפני מה זכה 

לכות כ"ב שנה, מפני שכיבד את התורה שניתנה בכ"ב אותיות שנא' וישלח אחאב למ

ע"ז   מלאכים אל אחאב וגו', וכן אח"כ )קג.( כמה מלך אחאב עשרין ותרתין שנין וכו'; 

כו. ר' מנשה הוה אזל לבי תורתא פגעו ביה גנבי וכו' אמר להו ר"מ יהא רעוא -כה:

בתא עשרין ותרתין שנין ולא אצלחו וכו'; דליהוו הנהו אינשי בשמתיה, אזלו עבדו גני

אדר"נ )פ"ו ס"ג( מה היה תחילת דרכו של ר"א בן הורקנוס, בן עשרים ושתים שנה היה 

ולא למד תורה; חולין קלב: דאמר רבה ב"ר שילא הני טבחי דהוצל קיימי בשמתא דר' 

ב אמה וכו' מדות )פ"ג מ"ו( בין האולם ולמזבח כ"  חסדא הא עשרים ותרתין שנין וכו'; 

 נט.( בזה. ישנם עוד במדרשים.-וכ"כ אח"כ )פ"ה מ"א(, וכן בזבחים )נח:

 בכל הכבוד הראוי

* 

 תגובה ה'

 שוב כתב הרב השואל:

ע בספר מגדים ״כ זה, וע״ה מש״ל( עמוד מ״עיין דברי משלם )רב משלם פישל בעהר ז

 Vol. 6 No. 5 Adarחדשים פרשת תולדות ופרשת וישב שהאריך בזה, ועיין קובץ המאור 

יעקב שלא כיבד את אביו כ"ב שנים, ויוסף שלא  -, וחכם אחד כתב לי 16עמוד  5715

 ראה את יעקב כ"ב שנים.
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לייקווד,  –פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש 

 ורבני ולומדי אספקלריא

 טהרת כלי חרס

 לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א

 כל הכלים צריך להגעיל ידותיהם כמותן כו' יב -שולחן ערוך אורח חיים סימן תנא 

 ועיין משנה ברורה ס"ק סח בא"ד כל הכלים משמע דאף "כלי חרס" וכלי עץ כו'

 יש להעיר מדוע כתב כלי חרס, הרי אין מגעילים כלי חרס?

 החותם בכבוד גדול,

 שמואל דוד בערקאוויטש

 א.ה.

הזכירו כלי חרס. ואולי יש ט"ס. עיין ט"ז ועולת שבת )צויין בשער הציון( ושניהם לא 

 ועיין משנה ברורה המבואר )עוז והדר( שנדחק ליישב.

 וע"ע לקמן סעיף כא. ודו"ק.

* 

 הרב אליהו לוין -תגובה א' 

 באמת קושיא חזקה

אולי כשהיד )או ידית בלשוננו היום( עשויה מעץ או מתכת ונתחמץ והכלי עצמו מחרס 

ל שטיפה בצונן הרי גם היד בכלל דין ההכשרה או אם לא נתחמץ לגמרי בגוונא שמועי

 והגעלה לאו דווקא ועדיין צ"ע

* 

 , מח"ס 'ארץ דש"א' על מ"בהרב דוד אריה שלזינגר -תגובה ב' 

 כוונת המ"ב היכא דמהני עירוי לכלי חרס.

גם יש לפרשו דאם נטרפה הכלי חרס אין להשתמש גם בבית ידו והעיקר בא לומר שגם 

 מותובכלי חרס בית ידו כ

* 

 , ראש כולל כרם אליהו, קרית יובל ירושליםהרב חיים זאב ראם -תגובה ג' 

 לידידי עוז

בדבר קושייתו העצומה על דברי המשנ''ב תנ''א ס''ח, להגעיל ידות הכלים, בין אם זה 

כלי חרס או כלי עץ. ותמה מה שייך הגעלה בכלי חרס, והרי אין יוצא בליעתו מידי דפיו 

 לעולם?
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קושיותיו מעוררות מחשבה ועיון רב, ובאמת המשנ''ב מביא זאת בשם  כמו תמיד

האחרונים הט''ז והעולת שבת, ובדבריהם לא הוזכר כלי חרס, אלא בסתמא שאר כלים 

שאין אומרים בהם חם מקצתו חם כולו, )ספר 'עולת שבת', נמצא תחת השם 'עולת 

ה שאגב שיטפא דלישנא תמיד' חלק ב', המשך או''ח מהלכות שבת ואילך(, והיה נרא

 הוזכר כשאר כלים אף כלי חרס, אף דבאמת לא שייכא בהו הגעלה.

ויתכן לחדש ולומר שמדובר כאשר רק ידות הכלי הוא מחרס, ולא עיקר הכלי, ובכהאי 

גוונא יועיל הגעלה בחרס, שמדינא אינם חייבים הגעלה, לחוש שמא בלעו ברותחין איזה 

 תבשיל בפסח.פעם בהדחה, ועוד שמא יגע בהם 

 ומצאנו הגעלה לחרס לחומרא, בחביות של שיכר, לקמן סעיף כ''א,

וכן ביו''ד קי''ג בסעיף האחרון כלפי בישולי עכו''ם, שיגעילו ג' פעמים ברותחין, והוא 

 שיטת בעל העיטור שמועיל בכלי חרס שאינו בן יומו, הגעלה ג' פעמים.

דין, מה שהצריכו לכתחילה להגעיל  ואם כנים אנו בזה, נלמד מדברי המשנ''ב חידוש

ידות הכלים, אינו כחיוב הגעלה גמור, שלא מועיל בכלי חרס. אלא מקיים הגעלה 

 לכתחילה לפי מה שיכול, ומותר להשתמש בו בפסח, אחר שהגעילו כך.

וכל זה הוא שלא כדברי הגר''נ קרליץ שליט''א שכתב בחוט השני כאן, שאם הידית 

 עילו, אסור להשתמש בכלי זה בפסח, ויצניעו בין כלי החמץ.עשויה מחומר שא''א להג

 ידידו ומוקירו.

* 

 הרב יוסי בן ארזה -תגובה ד' 

אכן הלשון צ"ב, ואמנם במקור הדברים, בט"ז ובעולת שבת, לא כתוב כלי חרס אלא 

כלי עץ וכד'. ויתכן דשגרא דלשנא נקט, כדוגמא בעלמא לכלי שאין חם מקצתו חם כולו. 

ואין לו  -יש להעמיד בכלי שרק הידית שלו של חרס, ועל זה קאמר 'צריך  או בדוחק

 תקנה'. וצ"ע.

* 

 , כותב מדור 'סוגיא הלכתית בפרשה' באספקלריאהרב חיים לידר -תגובה ה' 

קושיא חזקה, וצ"ל שהכוונה לענין ליבון, באופן שמהני ליבון בכלי חרס צריך ללבן גם 

 הידות.

מצינו דמהני הגעלה לכ"ח. כן מצינו שיטת בעל העיטור הובא ]ולגבי בליעת יין נסך 

 בטור יו"ד סי' קכ"א, דמהני הגעלה ג"פ לכ"ח שאינו ב"י[.

 בברכת התורה.

* 

 בארא פארק ניץ'ויז' משה ישועות' דקהל ץ", דומהרב שלמה הלוי אפל -תגובה ו' 

 באמת הערה חזקה. .שלום וברכה
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 לגופו של ענין נראה כך :

המשנ"ב הוא מדברי הט"ז, ואכן הט"ז לא כתב כלי חרס, רק כלי עץ ע"ש, מקור דברי 

וי"ל בתרי אנפי )שבעצם סותרים אחד להשני(, או שבאמת שיגרא דלישנא נקט, והיא 

פליטת הקולמוס, ואל תתמה היתכן דבר כזה, כי הרי לא איירינן כאן מדין הכשרת כלי 

פך דהמשנ"ב דוקא נקט כלי חרס אך חרס, ומלתא דלא רמיא אאיניש וכו'. או י"ל להי

שלא כתבו הט"ז, ואשמעי' המשנ"ב חידוש דין דאף דבעלמא לא מכשירין כלים של חרס, 

מ"מ אם הנידון הוא רק על היד של הכלי, שיש רק איזה חשש שנגע בה חמץ, ואינו ודאי, 

 בזה ניתן להקל.

 ת.ועל ב' התי' יש מקום לפלפל ולדון אך פה תהא שביתת קולמסי כע

 ברכה והצלחה

* 

 , דיין בלייקוודהרב דניאל נוישטט -תגובה ז' 

כוונת המשנ"ב הוא באופן כללי שבכל מקום ששיך הגעלה לכלי חרס צריך להגעיל ג"כ 

ידותיהן, ואדרבה אפילו בכה"ג שליכא לחם מקצתו ג"כ משמע מלשון המחבר שיש 

ניצוצות, אבל ה"ה אם להגעיל הידות, ולכן פירש דמיירי שנתחמץ בעירוי כ"ר או ב

 נתחמץ בצונן או בכבוש וכדומה דג"כ בעינן הגעלה לידות נמי

* 

 , מח"ס 'עם סגולה'סילברמשה הרב עקיבא  -תגובה ח' 

 שלו' רב

באמת הלשון קשה, ובט"ז שם שציין בשעה"צ לא ראיתי שנזכר כלי חרס ]ובעו"ת לא 

תו הגעלה לכל חד וחד עיינתי[, ובאמת אינו מחוור כל הצורך, אבל לעד"נ דכוונ

למילתיה, דאילו מאי דסגי ליה הגעלה ממש בעי' הגעלה ממש, ומאי דלא סגי ליה במידי 

אה"נ שלא יהיה תקנה גם לידות, ואילו כלי חרס דקא בעו בהחזרה לכבשן גם את 

 ידותיהן יהיה דין אחד שווה להם וא"ש.

 בברכה וכט"ס.

* 

יעקב, היכון לקראת אלוקיך יעקב ומורשה הרב יעקב חזן מח"ס תפילת  -תגובה ט' 

 קהילת יעקב, פתח תקווה

השו"ע בסעיף יב כתב, שכל הכלים צריך להגעיל ידותיהם כמותן. ולמ"ב קשה מדוע 

כתב השו"ע כל הכלים. הרי רק בכלי מתכת אומרים חם מקצתו חם כולו, שאז החום 

מכשירה אותם לפסח?! מוליך את הבליעה. ועוד קשה למ"ב שהרי כלי חרס ההגעלה לא 

וכלי עץ שאינם מוליכים חום ולא מוליכים את הבליעה לידיות. ואז התירוץ לכלי עץ 

שתחב את הידית לסיר וכו'. כלומר המ"ב מקשה על לשון הכוללת של השו"ע "כל 

 הכלים וכו'".
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* 

 הרב דוד כהן, כולל מאור אברהם, מקסיקו -תגובה י' 

 ראשית כל אני רוצה לספר לך משהו

אני יהודי במקסיקו וב"ה יש לי חבורה, בה אנו לומדים כעת הלכות הגעלת כלים בסדר 

ב', והנה במוצ"ש אני פותח את המייל, ורואה שאלה על הסעיף שאנו עומדים בו בדיוק, 

 סי' תנ"א סעיף י"ב והאמת שכבר עברנו על המשנ"ב ולא שמנו לב על הערתך

 מה שנראה ליישב את עיקר הקושיאעל כן אני מודה לך מאוד, וכעת אכתוב 

הנה הפמ"ג בסי' צ"ג כתב בשם הדבר שמואל, דכלי חרס שבלע איסור, אם יש הפסד 

 מרובה בשבירתו, מותר, דלא אסרו כלי שאינו ב"י בכה"ג

ועיי' שם בכף החיים ס"ק ט"ו דאף שהפמ"ג לא הסכים עם הדבר שמואל, מ"מ ע"י 

)דדעת בעל העיטור דהגעלה ג"פ מהניא לכלי צירוף אחר שרי, וכגון ע"י הגעלה ג"פ 

 חרס(, ונמצא א"כ דמשכחת לה הכשר לכלי חרס, דהיינו במקום הפס"מ וע"י הגעלה ג"פ

 וי"ל דעל כה"ג קאי המשנ"ב

אלא שיש להעיר דלגבי חמץ דעת הרמ"א סי' תמ"ז ס"י דנטל"פ אסור בפסח, וא"כ כלי 

 שאינו ב"י, לגבי פסח אין בו קולא דנטל"פ

דעת השו"ע שם דגם לגבי פסח, נטל"פ שרי, וא"כ י"ל שהמשנ"ב בא לבאר שיטת אבל 

 השו"ע, ובאמת דבריו מוסבים על השו"ע

ובאמת משכח"ל אופן אחר של הגעלה לכלי חרס, עיי' בסוס"י ק"ג גבי כלי שנאסר 

ממאכלות עכו"ם, דכיון שי"א שבכלל א"צ הכשר, לכן כלי חרס שנאסר אפשר להכשירו 

 פבהגעלה ג"

אלא דזה לא הכשר של כלי הבלוע מחמץ לפסח, אלא לגבי שאר איסורים, ולא משמע 

 דע"ז קאי המשנ"ב, ומ"מ הדין נכון

ועי"ע בפתחי תשובה סוס"י קכ"א גבי כלי שנאסר, ועברו י"ב חודש, שי"א דמהני ליה 

 הגעלה ג"פ

 בכבוד רב

* 

 הרב אלחנן פרינץ, מח"ס שו"ת אבני דרך -תגובה יא 

 כהשלום ובר

השולחן ערוך )אורח חיים תנא, יב( כתב: כל הכלים צריך להגעיל ידותיהם כמותן כו'. 

ומובא במשנה ברורה )סקס"ח(: כל הכלים משמע דאף כלי חרס וכלי עץ כו'. ויל"ע מדוע 

 כתב כלי חרס, הרי אין מגעילים כלי חרס.

הט"ז והעולת לכאורה, ישנו קושייתו גדולה, דהרי המשנה ברורה מביא דין זה בשם 

שבת, ושניהם אמרו כי מלשון 'כל הכללים' יש להחמיר גם בכלי של עץ, אך הם לא 
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דעה קכא סעיף ו לא דיברו -ערוך ביורה-הזכירו כלל כלי חרס )וגם בדברי השולחן

 הפוסקים על כלי חרס(.

השולחן ערוך )תנא, כא( כתב כי חביות של חרס אשר נתנו בהם שכר שעורים, מותרים 

בהגעלה או בעירוי ג' ימים. וכתב על כך המשנה ברורה )סקקי"ז( דהא דאמרינן כלי חרס 

אינו יוצא מידי דופיו לעולם היינו דוקא כשבלע ע"י האור אבל בצונן סגי להו בהגעלה 

ע"ש. וממילא הכא נמי אם השתמש בצונן בחמץ בכלי חרס צריך להגעיל גם את הידות 

 ולא סגי במה שמגעיל את הכלי.

ואציין כי שמעתי הסבר אחר והוא שלטעם שמא התיז אוכל על יד הכלי, או שמא 

שהוא הטעם שמחמירים גם בכל  -הכניס את כל הכלי לתוך הקדירה, כולל את יד הכלי 

עץ שלא אומרים בו חם מקצתו חם כולו, לטעם זה גם היד של כלי חרס לכתחילה יש 

את היד של הכלי חרס לכלי אחר )כגון לחשוש שבלע. ונפק"מ שלכתחילה אסור להכניס 

להשתמש בו ככף לערבב את מה שיש בקדירה האחרת(. וכן לדעות שמועיל הגעלה ג' 

פעמים בכלי חרס, צריך לכתחילה להגעיל ג"פ גם את יד הכלי חרס. וכן אם הכניס את 

 הכלי חרס לבית היוצר, אבל לא את היד, לכתחילה צריך להכניס גם את היד.

 רהבברכת התו
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 סיפור

 כהן שלמה רבי הסופר של קדיש על החי / סיפורו

בעיבוד , שנה 150 לפני שחי פראג מילידי ל"זצ

 הרב חנוך חיים ויינשטוק

 האיש המסתורי ביותר.–פרק ו' 

 תקציר של הסיפור עם יצחק סאלאן:

ר' יצחק סאלאן צאצא לגולי ספרד שמתגורר בכפר לולה מרינסקא שבחבל לובלין 

הוראה מאביו לנסוע לאמסטרדם כדי לאשרר את הירושה הגדולה שממתינה להם מקבל 

שם בסך שלושה מליון מארקים, אשתו שהייתה כחודשיים ומחצה אחרי לידת הבן הבכור 

מתנגדת לכך בכל תוקף, אבל רב שלמה חמיה משכנעה שתסכים למסע שמשוער על ידו 

לעמוד להם לדורי דורות. הנסיעה  כשלושה חודשים, אחרי כן תהיה בידם הירושה שתוכל

בתחילתה מתנהלת בדיוק כפי המתווה, אבל אחרי כן משתבשת לחלוטין, בנמל הורן 

מתגלה כי לא ממתין לו העגלון בער אופנהיימר שצריך היה להובילו לאמסטרדם )בשל 

מחלה( הוא נאלץ מכורח הנסיבות לקחת עגלון גס נפש שמענה אותו כל הדרך כשהוא 

סוע בדרכים צדדיות ובהתנהגות נלוזה ביותר, לאחר מספר ימי מסע קשים מעדיף לנ

ביותר נפרד ממנו ובכוחות עצמו מגיע לכפר הולנדי טיפוסי, למזלו הטוב מתברר כי 

פרסאות, הוא משתכן במלון בחדר עלוב בקומה השניה,  4 -המקום קרוב לאמסטרדם כ

קרוב, אך לפתע הוא שומע קול באמצע הלילה פורצת דלקה ענקית, יצחק חש כי סופו 

בגרמנית שמודיע לו כי אם יקפוץ מבעד החלון יש לו סיכוי להינצל, הוא נשמע 

 להוראות, אך בעת הקפיצה הוא מאבדת את הכרתו.

* 

כשאדם מתעורר לאחר מספר ימים ממצב של חוסר הכרה מוחלט, הרי הוא מבולבל 

עליו לזהות את עצמו ולחזור לאחור,  לחלוטין, לוקח לו זמן ניכר כדי להתחבר לאישיותו,

כדי להיזכר מה קרה לו ובאלו נסיבות ניטלה הכרתו. כך אירע עם יצחק סאלאן בעת 

שפקח את עיניו לאחר מספר ימי חוסר הכרה. לפתע מגלה הוא את עצמו בבית זר שכוב 

 על גבי מיטה ומצעות נקיים, מה הוא עושה כאן ומי הוא האדם הזר שנמצא בחברתו?

ן רב לקח לו לקלוט כי הוא נותר בחיים לאחר שזרק את עצמו מחלון בית המלון זמ

באיזה כפר הולנדי וכי נמצא הוא בעיר כל שהיא, בביתו של אחד שחזותו מראה שהוא 

יהודי שומר תורה ומצוות. מי הוא ולמה הוא עושה בביתו, הוא נזכר קלושות כי המאורע 

הבות והוא אחוז ייאוש איך יחלץ מהמקום חי, האחרון שחקוק בזיכרונו מלון עולה בל

הוא נזכר שמישהו צעק אליו לזרוק את עצמו החוצה וזה היה המעשה האחרון שעשה 

 יותר לא זכר.
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הלה ניגש אליו רק לאחר שבדק כי יש ביכולתו לשוחח, הוא השלים לו את כל הפרטים 

בעל פנים סתגפניות החסרים, הוא הציג את עצמו בשם "משה טויער" גבר ממוצע קומה ו

שנים במקום, יהודי בעל מראה פולני וכי הוא מעיר  4שמתגורר כבר  50-שגילו נושק ל

"רדומסק" שהשתקע באמסטרדם ודובר ארבע שפות, אידיש פולנית גרמנית והולנדית 

בשליטה מלאה, הוא נקלע בהשגחה פרטית באותו יום בכפר בו שהה יצחק כדי ומגמתו 

וחרים שהתכוננו להגיע ליריד, בעת הדליקה היה מחוץ לבנין וכך הייתה להסיע מספר ס

 ניצל מהשריפה.

כששמע את הזעקות הנואשות לא ידע כלל כי מדובר ביהודי, אבל כששמע את המילה 

"ראטעוועט" )הצילו( הבין כי מדובר ביהודי אומלל שנקלע למקום, כיהודי האמון על "לא 

מיד בלי לאבד זמן, הוא ליקט מספר כרים תעמוד על דם רעך" נחלץ להצלה תיכף ו

וכסתות מהבתים שמסביב למלון והציע אותם מתחת לחלון כדי לרפד את נפילתו 

שחלילה וחס לא ירסק את אבריו, בסייעתא דשמיא עצומה הצליח לשכנעו לצאת 

מהחלון ולקפוץ אלי חוץ, למרות הסכנה החמורה ליפול לתוך הלהבות, בניסי ניסים לא 

הלהבות ואף לא נחנק מהעשן הכבד, הוא איבד את הכרתו למשך כמעט  קפץ לתוך

 שבוע, עתה התעורר מעלפונו הכבד.

אך גם לאחר שהתעורר, עדיין היו חייו בסכנה מוחלטת, דלקת ריאות חריפה מאד 

תקפה אותו לאחר זאת, ימים מספר נאבק על חייו הוא היה שרוי בין חיים למוות והכף 

 ..כמעט נוטה יותר כלפי

באותם ימים התגלה אותו ר' משה טויער בכל אצילותו, הוא לא חסך במאמצים וכסף 

כדי לרפואתו, הוא שכר כרכרה על חשבונו והביאו לבית החולים היהודי "לעבנסרטונגס" 

ששכן לא הרחק מביתו, הוא לא סמך על הטיפול הקונבנציונלי שניתן לכל חולה, אלא 

מסורות על חשבונו, כדי שיקבל את הטיפול הנאות  שכר עליהם רופאים מומחים ואחיות

 ביותר.

קרוב לשבועיים היו עליות ומורדות במצבו הבריאותי, היו רגעים שנראה היה שהוא 

נכנע לגורלו ונשמתו עומדת חלילה להיפרד מהעולם, אך משמים נגזרו עליו שנות חיים, 

רובה, לאחר קרוב לאחר מאבק קשה עם מלאך המוות, עבר את המשבר הזה בהצלחה מ

לשבועיים של עלפון כבד התעורר יצחק שוב, הפעם נראה כי התאושש, היה זה השלב 

הראשון להחלמתו נדרשו לו עוד שבועות נוספים של החלמה איטית מאד עד שיצא 

מבית החולים לבית מצילו, ר' משה טויער שהצטייר בעיניו כ"האדם הטוב ביותר עלי 

 ת להשיג אנשים כאלו.אדמות" סייעתא דשמיא מיוחד

לאחר שבירך "הגומל" בבית הכנסת הספרדי "אוהל משה" שבקרבת מגוריו, ישב 

 לשיחה ראשונה עם מצילו.

"אני לא יכול לתאר ולשער לעצמי איזו זכות הייתה לי להכיר אדם יקר כמוך שכל כך 

 טרח ועמל להצלתי" פתח יצחק את השיחה עם מצילו וידידו היקר רבי משה טויער.
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הוא לא ידע שמיטיבו היקר אינו מתייחד בתכונת "אדם טוב לב ואציל הנפש" לחוד, 

הוא גם "גדול ענווי הדור". ר' משה לא רצה לקחת לעצמו כל קרדיט על התגייסותו 

 להצלת יצחק.

"מאכך נישט פון דעם קיין גרויסע וויסען )אל תעשה מזה עניין גדול( אני מלאתי את 

י, המעשה שעשיתי אינו כדאי לדבר עליו" סיים את דבריו חובתי הקדושה המוטלת על

 כשעיניו מושפלות כלפי מטה כדרך הענווים האמיתיים".

ו"ענווה גוררת ענווה", כיון שנכנס לעומק שערי הענווה, הפליג עד "מ"ט שפלות ברך" 

וכמעט שנגע בשער ה"נון" ברם מידה זו טבולה במידת "הסוד ש]בי[סוד" כי מי שהוא 

רך עד שנושק לאדמה ו"נפשו שחה וכעפר לכל תהיה" הרי לוקח עמו את כל שפל ב

 הסודות "אלי קבר" כחלק הטבעי שבו, למה שלא ייטול עמו את כל הסודות שיש.

"ספר נא לי מה הביאך עד הנה ומהי מגמת פניך? תוהה בפניו ר' משה, לראשונה הוא 

 ט ומיד ממהר להתנצל.מראה בו עניין מעבר להצלה, הוא ניחן אבל בקורטוב טק

"כמובן שכל זה אם אין הוא סוד כמוס עמך, אשמח לשמוע, לא בשל סקרנות גרידא 

אלא בשל תחושתי העמוקה כי תצטרך אולי לעזרתי הנכבדה ואני )העניו ביותר עלי 

האדמה( בעזרת השי"ת, מלא תקווה שאהיה לך לעזר ותושייה, בשום השכל הישר 

ממש!! ובעזרת הקשרים ההדוקים שהעריף עלי הבורא,  שחונני הבורא כ"מתנת חינם"

שאהיה לחן ולחסד בעיני חלק גדול מהבריות, שמוכנים לעשות עבורי הכל "באש ובמים" 

את זה תוכל לברר בעיר בכל רגע נתון, כי בס"ד אינני נסתר לחלוטין, כבר יצא שמי 

 רוש מהם."לשם ולתהילה" ורבים האוהבים והידידים שיעשו עבורי כל מה שאד

אלא שלפתע הוא עובר ללחישה מסתורית מאד ורבת משמעות: "אמנם, באותה מידה 

יש לי שונאים ושוטמים, שמוכנים לרדוף אותי ולהשפילני עד מוות. מה לעשות, זכיתי 

להקים שתי מחנות, כאדם מיוחד במינו שאי אפשר להיוותר אדיש כלפיו. אפשר: או 

י, שנאת מוות!!! חחחחח כבר הפלגתי בדיבורי יתר על לאהוב אותי ביותר, או לשנוא אות

המידה, כנראה שאני דומה מעט לאשה שט' קבין שיחה הוא מנת חלקה, פעמים אני 

דומה לה, וואס קעהן מעהן טאהן )מה לעשות( גם לי יש איזשהו חסרון דקיק בבחינת, 

 אין מושלם בלא זה".

נדהם ביותר, למשמע דברים ר' יצחק שעדיין הוא "שה תמים לעולה" עמד תמה ו

מוזרים ביותר שרק ניתן לשמוע, אותו משה טויער נראה לו עתה, עוף מוזר לחלוטין, איש 

טוב ומטיב כמוהו, שמוכן למסור את נפשו עבור זולתו בלי לצפות לכל גמול, שהוא 

 ירכוש לעצמו שונאי דם?!

לו כתמרור אדום אם היה קצת יותר בוגר בנפשו, היה סוג דיבורים זה צריך לשמש 

מאותת "עצור נא לרגע, בדוק נא את האדם הזה קצת יותר לעומק" אך באותם רגעים 

עדיין לא למד את מאמר החכם "נקוט בידך כלל: רצויים ט' שערי זהירות ושער אמונה 

 )מוגבל( אחד"



 

 נוך חיים ויינשטוקשנה, בעיבוד הרב ח 150קדיש על החי / סיפורו של הסופר רבי שלמה כהן זצ"ל מילידי פראג שחי לפני 

 האיש המסתורי ביותר.–פרק ו' 
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 קטזעמוד 

"משה הצדיק, האם לא נסחפת? מי זה שיוכל לדבר מילה אחת רעה עליך? אנא באר לי 

 הסתומים" את דבריך

"נו שוין, כשתשהה קצת זמן בעירנו, תראה שלכל אחד בעירנו שפועל למען האחרים 

בלא לאות יש שתי מחנות, אוהבים ושונאים. ועם חיוך רב משמעות הוסיף, לא משנה 

מה תעשה, תמיד יהיה אחד שיאמר שכל מעשיך ש"לא לשם שמים". חייב הייתי 

יני כשתפגוש באחד משונאי שינסה להשחיר להקדים לך זאת, כדי שלא תהיה בהלם רצ

את פני בפיח הכבשן, אך אל תשים לבך לכך, גם בדור המדבר ובארץ ישראל לא ליקקו 

המנהיגים הגדולים דבש, תפתח את החומש והנביאים ותראה לכל אורך הדרך, איך 

הו צדיקי הדורות זכי המעשים וצרופי האישיות היו נרדפים על צווארם, משה רבינו חשדו

בדברים הנוראים מכל, וירמיה הנביא הושלך לבור מות ה' ירחם, לפיכך הקדמתי 

הקדמה קצרה שלא תיכנס לבהלה. אבל תוכל לראות דבר נוסף "אלו שמאמינים בי 

 ונאמנים, יאמרו עלי את הדברים הטובים ביותר".

כל  יצחק חש עתה רוגז עז על כל השונאים העלומים שעדיין לא הכיר, דבר אחד ידע,

מי שמדבר על צדיק עתק זה הוא בגדר "מטיל מום בקדשים". הוא החליט להתייעץ עמו 

 על המשך דרכו.

"ר' משה, שאלתני בשביל מה הגעתי לאמסטרדם, ובכן... לא בכדי הגעתי לכאן, כדי 

 לממש את ירושת אבי שיחי'.

 ר' משה טויער מקדיש עתה ליצחק את מלוא תשומת לבו.

)ככה( לאביך ר' שלמה סאלאן ישנה ירושה בעירנו? א'נייע געשיכטע "אממ.. גאר אזוי 

)סיפור חדש( ברם זה נשמע מוזר בעיני מאד, אני לא מכיר בכל רחבי אמסטרדם, אחד 

שעונה לשם סאלאן. לא בקהילתנו האשכנזית ואף לא בספרדית, איתם אני ידיד אמת. 

 אלא אם הוא מתגורר מחוץ לפרברי אמסטרדם.

שיחי' אין כל שייכות עם אמסטרדם, אבל לאחיו ז"ל יש פה ירושה  "אמת, לאבי

מכובדת מאד" מצטחק לו יצחק קצת נבוך מהתחקור הרציני שעושה מיטיבו בלי שיוכל 

 להתגונן.

"שיינע נייעס )חדשות נאות( היה לאביך אח בעירנו? מוזר מאד, אני מתגורר בעיר 

 סאלאן עד כמה שאני זוכר.ארבע שנים ומעולם לא נפגשתי ביהודי ממשפחת 

"ובכן.. דודי ז"ל החליף את שמו מסאלאן למוטערפערל, שמו היה ר' יעקב והוא היה 

 מבוגר מאבי שיבדל לחיים טובים וארוכים בעשר שנים ומחצה".

"אוהו עכשיו אני שומע, את רב יעקב מוטערפערל ז"ל הכרתי היטב, אכן הייתה לו 

משה את ידו על פדחתו הלוך ושוב, נראה שהוא א'שטיק )חתיכת( ירושה. העביר ר' 

 שרוי בהתרגשות רבה מאד מהמידע החדש ובנשימה אחת הוסיף.

"אני מבין שיש לך כעת עבודה רבה מאד, ברגע שתעמוד על רגליך תצטרך לעשות 

הרבה בעניין, אם תהיה זקוק לכוח עזר, אני הקטן מוכן להושיט לך יד בכל עת שתצטרך 
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יד אמת תמיד אהיה לצידך". כעת לא הסתיר רב משה את התעניינותו ביום ובלילה, כיד

 הרבה בסיפור החדשותי.

"בדיוק על זה באתי לדבר איתך, ובכן.. אני חושב בעוד מספר ימים לשוב לארצי פולין, 

 אין לי מעתה עניין להתעסק בירושה זו שנראית לי כאינה ברת השגה.

 כולו אחוז תדהמה אמיתית."וכי למה אתה אומר כך?!" השיבו ר' משה 

"אתה זוכר שהייתי באותו לילה בבית המלון שבער באש, ובכן יצאתי משם "ערום 

ועריה" כל בגדי מסמכי וכספי שהיו מצויים במזוודתי היו למאכולת אש, כעת אין לי בדל 

הוכחה כי אני יורשו של ר' יעקב פערלמוטער, אין לי מה לחפש כאן יותר, לפיכך באתי 

ץ איתך או יותר נכון להיפרד ממך ולבקשך הלוואה לתקופת זמן בלי נדר אשיב להתייע

לך זאת ברגע שאשוב לביתי, אני זקוק כעת לסכום כסף מכובד שאוכל לצאת לדרך 

הארוכה, אני מתגעגע מאד לביתי, השארתי בכפרי אשה וילד קטן שכמעט ולא מכירני, 

ח להתעכב כאן יותר, משמים מראים כל רגע שאני מתמהמה מוסיף על סבלי, אין לי כו

לי שכל מסע זה היה בטעות, איני מצטער לרגע על הכסף הרב שאני עלול להפסיד מכך, 

 שלום ביתי חשוב לי יותר".

"ביסטו אינגאנצען צודרייט?! )אתה מסובב לחלוטין( אתה הולך לאבד ירושה ששווה 

גר כאן בעיר יודע שרב יעקב הון עתק, אין לי מושג מדויק בכמה זה נאמד, אבל כל מי ש

ז"ל דודך היה עשיר מופלג ובעל נכסים גדולים, יש כאלו שאומדים אותו בסכום של 

כשלשה מיליון מארקים, אין לי מושג אם אתה מבין בערך הירושה הזו, ובכן.. אנסה 

להמשיל לך זאת כך. אתה ועוד ששה דורות צאצאיך תוכלו לשבת במנוחת הנפש גמורה 

אצבע, בלי לתת את הדעת על עניין הפרנסה, אתה מבין איזו טעות אתה בלי לנקוף 

 עומד לעשות אם תוותר על הירושה?!

"אבל כדי לממש זאת, אני נזקק למסמכים שאינם קיימים ואין לי את הכוח לחזור 

לביתי ולשוב לכאן עוד, אם אבי שיחי' ירצה, יוכל לבוא ולעשות בעניין, מבחינתי הנושא 

גווי, ב"ה אינני עני אביון, אבי עצמו אף הוא בעל ממון מכובד ובזכותו אוכל הזה מאחורי 

בס"ד לשבת "על התורה ועל העבודה" במנוחת הנפש גמורה, למה לי להתעסק ב"הבל 

הבלים" שאינו נדרש לי רק לדורות הבאים? מי שעושה חשבונות כאלו יפסיד את הזמן 

 היקר מכל!

אסור לך לזרוק את הירושה לים המלח כאיסורי "אני חושב שאתה טועה טעות מרה, 

הנאה, כיון שכבר הגעת לכאן, עליך לעשות את כל המאמצים כדי ליטול את הירושה, 

 והמצב אינו חמור כל כך, כפי שאוכיח לך זאת באותות ובמופתים.

ר' משה טויער הוצרך להפעיל את מיטב קסמיו האישיים על בן חסותו, יצחק סאלאן 

, הוא שכנע אותו כי לא אפסה תקווה, יש לו את מיטב הסיכויים לקבל להישאר במקום

 את הירושה וחבל על כל רגע שיעבור עליו בלי לעשות את מה שצריך לעשות.

"ער זיך צו צומיר, מיין ליבער יצחק )הקשב נא לי אהובי( ובכן יש לי חבר מהימן ביותר, 

א גברא רבה ובר סמכא מובהק, ששמו ר' יונתן פליטנשטיין שמתגורר בקרבת מקום, הו
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הוא יכתוב עבורך מכתב וישלחנו בידי צוות שלוחים מהירים קלים כנשרים שעובדים 

בכל רחבי אירופה )היימישע פוסט( תוך זמן קצר ישלח אביך לך גיבוי מוחלט מכל 

המסמכים, לא יתכן שאביך שיחי' שנראה לי שהוא אדם חכם מאד שלא הכין לעצמו 

מצב בו יצטרך לזה, כל חכם הרואה את הנולד יעשה כן, לא יתכן שהוא "עותק גיבוי" ל

 לא חשב על כזו תוצאה.

ובכן תיכף נלך לר' יונתן ועוד היום יסודר העניין, אמנם אין לו את "גמלי אליעזר עבד 

אברהם" שיוליכו את המכתב בקפיצת הדרך, אבל אני תקווה שבעוד מספר שבועות בוא 

אחר מיכן אגייס לעזרתך את אחד מגדולי עורכי הדין של יבואו המכתבים, מיד ל

אמסטרדם ידיד אישי שלי, שמו הוא מרטין פלשר וכבר יצא שמו לתהילה, כאחד שכל 

בתי המשפט יודעים כי איתו לא מתעסקים, תיק שהוא מנהל תמיד מסתיים בהצלחה 

 רבה.

נשרפה ובו מסמכי "אבל אין לי מהיכן לממן את המערכה הזו, נא לא לשכוח שמזוודתי 

וכל ממוני, אין לי את היכולת לממן אפילו נסיעה חזרה לביתי לא כל שכן מערכה כבידה 

 כל כך?"

"שוטה'לה חביב שלי, אני לוקח על עצמי את מימון כל הוצאותיך, ואם תשאלני, למה 

אני כזה נדיב וכי אין לי מה לעשות עם כספי?! ובכן.. איני חושש לרגע שמניח אני את 

פי על "קרן הצבי" אביך שיחי' ודאי ישלח לך סכומים נוספים יחד עם כל המסמכים כס

הדרושים, אני מאמין שיהיה בכסף זה כדי לממן את כל ההוצאות, מלבד זאת, הרי לבטח 

תזכה בתיק השמן. ובכן... הוא ייקח לו איזה אחוזון מסוים לצורך ניהול התיק, אמנם הוא 

את מיטב קסמי וכוח השפעתי, לא יחפוץ להתעשר על ידך, קצת יקרן, אך כשאפעיל עליו 

כבר ראיתי זאת מתיק אחר שניהל עבורי וממש לא לקח יקר מדי, ביחס למה שהוא לוקח 

 מאחרים היה זה ממש מ)י(תת חסד".

ובכן יצחק הבין כי אכן קם לו "אדון המושיע" הוא שכח את הפסוק "אל תבטחו 

אבל מהו אשם? האם אתם קוראים חביבים נוהגים בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה" 

הייתם יותר טוב? אני על עצמי לא בטוח, אולי להיפך, מי יודע אם לא הייתי שוכח 

חלילה וחס )מה לעשות ניסיונות זה דבר קשה ומי אני שיכול לומר על עצמו שהוא חסין 

 בזה?(

לה ור' יצחק גמר רק שר' משה המתוק טעה בעוצמת יונתן, הלה אמנם ניסח מכתב מעו

עליו את ההלל, אבל סוסי המרוץ שלו אכזבו קשות, כשלושה חודשים תמימים עברו 

בצפייה דרוכה עד שהמכתבים הגיעו מפולין, בצירוף תיקיה שהכילו סכומי כסף רבים 

למימון התהליך המשפטי וכל ההוצאות הנלוות לשהייה ארוכה מהרגיל. משהו מוזר 

היו פתוחים, מישהו קרא מה שכתוב. יצחק היה המום  נלווה לעניין, כל המכתבים

 מהפתיחה, פגיעה אנושה בחוק הפרטיות.

ר' משה ידע להבהיר את העניין, הוא הבהיר ליצחק התמים כילד בן יומו, כי יש לא 

מעט מתיחות בין המדינות, ובכן אמסטרדם כרגע לא חיה בשלום ושלוה מוחלטת עם 
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צנזורה שמחייבים אותם לעיין בכל מכתב שעובר בין מדינת פולין, לפיכך ישנן חוקי 

 הארצות, שמא הם מכותבים לאיזה שפיאנער )מרגל(.

יצחק גמר וסבר, אלא שפליאה גדולה הייתה לו, למה אותם פקידים לא חתמו על כך 

כי המכתב עבר תחתיהם, לזה כבר לא היה לר' משה הסבר נאות, הוא כחכך בגרונו 

שיות ואיבעיות שנותרות בתיקו, אולי אף קושיא זו תיפתר ופלט משפט: "יש הרבה קו

 בהגיע הגואל צדק במהרה בימינו אמן".

לא כ"ש שלא היה לו הסבר נאות, למה לא  קיבל מענה לכל המכתבים ששלח לאביו 

 ולאשתו )גם קושיא זו תיפתר עם ביאת הגואל(.

ג, הוא התחייב, לא עתה עברו לשלב השני, עו"ד מרטין פלשר קיבל על עצמו את הייצו

מערך הירושה סכום עלוב מכלל הירושה )הירושה בכללותה הייתה  3%ליטול יותר מ

מיליון מארקים גרמניים, אבל הממשלה נוטלת נתח שמן מתוכו, הנקרא מס  3-מוערכת כ

עיזבונות(, יצחק חרק בשיניו, ושאל את רב משה: האם זה נחשב למחיר סביר, בשעה 

רק אחוז ומחצה וגם פורסים זאת בתשלומים סבירים? ברם ר' שעו"ד אחרים נוטלים 

משה הסביר לו שיש לקחת בחשבון שרוב העו"ד אינם מצליחים להבטיח את הצלחת 

 הצלחה. 100%התיק, בעוד שאצל מרטין פלשר יש 

יצחק הביע תמיהה קשה: למה לא יהיה ליתר עו"ד הצלחה בתיק שלי, אם יש את כל 

 ירושה אמורה להגיע לצידי?המסמכים שמבטיחים כי ה

על כך ענה ר' משה: הממשלה מערימה קשיים רבים על התובעים, בתקווה להלאים 

את כספיהם. הרבה עיזבונות הפכו להיות נחלת הממשלה בשל חוסר יכולת היורשים 

לממש את בעלותם, כל איזו סירכונת הם מגדילים כבועת ענק. לכך צריכים לעורכי 

עים לעשות את מלאכתם כיאות, בשל זה צריכים להרבה השקעה דינים "טורפים" שיוד

והרבה מעדיפים להיפרד  3%ונדודי שינה, לזה יש למרטין את הזכות המלאה לתבוע 

 , מאשר להקשיח עמדות ולא לקבל כלום.07%מעוד אחוז וחצי ולממש 

נעשה לא היה ליצחק סאלאן לשון לימודים שיוכל לענות כנגדו, לפיכך סבר וקיבל. וכך 

 אותו מרטין פאלשער העו"ד שלו.

יצחק המתין בקוצר רוח לראות את ההצלחות הפנטסטיות, אבל משום מה לא הועיל 

לו כלום, מרגע לרגע צצו להן בעיות נוראות שלא שיער. לפתע התגלה דבר מוזר, יש 

לרב יעקב פערלמוטער תובעים קשוחים, אין המדובר באחי אשתו הנפטרת, הם כלל לא 

למחות נגד הצוואה, אחיה היו יראים ושלמים שלא ניסו לפעול כנגד רוח הצוואה באו 

שנכתבה בפירוש לאחי הנפטר, הם גם ידעו כי על פי דין תורה אין להם זכות ירושה כלל 

)הבעל יורש את אשתו ולא להיפך( היו אלו שלושה גברים שטענו כי היו מנהלי העסקים 

ו מסמכים בהם התחייב המנוח לכל אחד מהם של ר' יעקב פערלמוטער. כולם הביא

 סכומים גדולים מהירושה, כאות הערכה לפועלם הרב במשך כל ימי חייו.

שהם מליון  40%בצירוף כל התביעות )כולל מס העיזבון הממשלתי( התקטנה הירושה ב

 ומאתיים אלף מארקים שאינם שלו.
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ו כל ספק כי הירושה נכתבה יצחק נגס את שפתיו וטען כי אין ערך למסמכים אלו, אין ל

מאוחר יותר מתביעותיהם, כידוע שצוואה אחרונה מבטלה את הראשונות, אך הייתה לו 

בעיה קשה, הממשלה הסתירה את תאריך כתיבת הירושה ואי אפשר היה לדעת בבירור, 

 תאריך של מי קדם. לפיכך לא התקבלה טענתו של יצחק בערכאות.

ו, גילה כי העתיד לוטה בערפל, לפתע הגיעה אם סבר לרגע שבכך הצרות הסתיימ

תובעת חדשה, אחת בשם בריינדי שטענה טענה מגוחכת שאף גבלה בעלילת דם, כי היא 

הייתה נשואה בסתר לר' יעקב. כל מי שהכיר את ר' יעקב המנוח ידע כי היה יהודי חרד 

הם סרך וירא שמים שניהל חיים טהורים על פי ההלכה הצרופה ולא עשה מעשים שיש ב

פסול. נשוי היה לאשה צדקנית ביותר שנפטרה על פניו בלי להותיר לו זרע של קיימא, 

לאחר מיכן לא נישא יותר. לפתע באה בריינדי זו וטרפה את כל הקלפים, היה כאן סיבוך 

 מושלם.

מבחינה חזותית התאימה לו מאד, היא אכן נראתה חרדית מאד, עטויה בשביס שחור 

, אך טענתה הייתה לא צנועה בעליל. היא סיפרה כי שימשה כסוכנת ובגדיה צנועים מאד

הבית של רב יעקב משך עשר שנים, כיון שנפטרה אשתו, נשאה בשל איסור יחוד, אך כל 

זה נעשה בסתר. לשאלת יצחק איך נשאה דודו בלי שידע על כך איש? הודתה כי היה זה 

א ידעה לנקוב בשם אחד מהם, במעמד מניין אנשים אך כולם אינם ידועים לה, לכך ל

 היא גם לא ידעה לספר מי היה מסדר הקידושין ושני העדים שהעידו על הקידושין.

יצחק בטוח היה כי אשה זו משקרת במצח נחושה, מאביו שמע כי דודו לא נשא אשה 

לאחר פטירת אשתו הצדקנית, לפתע ישנה איזו פלויניסטע שנשבעת כי נשאה ועוד 

לדה לו שני בנים, בשעה שבכל העיר פקע שמו של רב יעקב כאחד בסתר?! ולא עוד שי

שנותר ערירי, המסמכים שחתומים היו ע"י נוטריון מוסמך העידו בעליל שסידר צוואה 

 שמתארת את מצבו כאדם ערירי שיורשו היחידי הוא רב שלמה אחיו.

ה כדי להציגה באור מגוחך תבע ממנה יצחק שתביא מספר שכנים שיעידו כי נודע

בשכונה כזוגתו, מינימום של אישוש לטענתה, הלא גרה עמו מספר שנים איך איש לא 

ידע על כך? היא חמקה מטענה זו ע"י עו"ד עז פנים שטען שאין לו זכות להביך את 

 מרשתו ולהציגה כנוכלת.

כל הסיפור הריח רע מאד, יצחק יכול היה להישבע בציציותיו כי הכל "עורבא פרח" 

יה מתגלגל דינו בבית דין שדן על פי דיני התורה, לא היה לסיפור זה כל אין ספק שאם ה

 אחיזה במציאות, אבל ב"ערכאות" הגויים יכול הכל להיות.

למרות שהעביר את טענותיו לעו"ד הגאון וביקשו להיות לו לפה, התגלה כי הלה שוכח 

חריפות לטעון את טענותיו כאילו לא שמעם מעולם, הוא גם לא ניסה להראות את 

שכלו, נראה היה לו כי אין לו כל חוזקה לגבור על כל הטענות האוויליות, כולל זה 

שנים, כי גם על זה לא  הביאה עדים אמינים, מלבד  10ששימשה כסוכנת הבית משך 

שני נוצרים שמראם החיצוני העיד כי נמנים הם על טובי אנשי העולם התחתון, הם 
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 5לר' יעקב וכי יש לה ממנו שני בנים, האחד בן אישרו את טענתה כי נשואה הייתה 

 .2והשני בן 

הילדים הובאו לבית המשפט כמוצג ראייתי, והילד הגדול אישר את הסיפור ברוב רגש 

 מלווה בבכי רב.

שבועת העדים ועדות הילדון התקבלה בבית המשפט ללא עוררין, אמנם אחד 

ור כולו "מצוץ מהאצבע" אך השופטים ]הבכיר מכולם[ התבטא בצורה נחרצת כי הסיפ

הכרזתו לא הותירה כל רושם, הוא היה שופט אחד מהרכב חמישה שופטים, אף שהיה 

הבכיר שבהם )מופלא שבבי"ד( בטלה דעתו לחלוטין, גם לאחר שאותו שופט טען שאין 

כל סיכוי כי טענתה נכונה, היו לו ראיות מוכחות על זקנותו המופלגת של ר' יעקב 

סיכוי להוליד בשנות השבעים ומעלה, אך גם טענה זו נדחתה על ידי שמקטינים את ה

 חבריו השופטים שמשוחדים היו ללא כל ספק על ידי התובעת.

כיון שכן יצאה לבסוף הכרזה, כי על יצחק להתפשר עם האשה וילדיה. הם סיכמו עם 

ליון האשה שלא תתבע יותר ממיליון דויטשע מארקן, עדיין יהיו בידי יצחק קרוב למי

 מרקים, סכום מכובד דיו כדי לחתן את כל ילדיו ונכדיו ולחיות בטוב ובנעימים.

מרוב יאוש מוכן היה יצחק להתפשר על כך, שכל הגמרא שבו אמר לו, כי עדיף לקחת 

 את מה שיש ולא להגיש ערעור, שמא יצא קרח מזה ומזה.
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 סיפור / נמסר לזיכוי הרבים ע"י ידיד אספקלריא

 הרב אברמסקי לסיביר?מדוע גלה 

 .רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל עבר גלות קשה בסיביר הקפואה

רגיל היה לספר, כי כל אותה גלות באה לו משום שפגע בכבודו של תלמיד חכם, הא 

כיצד? כך היה מעשה: פעם פסק הרב אברמסקי בניגוד לדעתו של רבי יצחק אלחנן 

 .יר ומהומה גדולה אחזה בתושביםספקטור, ובאותו בוקר נכנסו הבולשביקים אל הע

 .כל אחד חרד לגורלו, פן יעלילו עליו עלילות שווא ויתנכלו לו

גם הרב אברמסקי ביקש מחסה מהבולשביקים, וכך עלה לביתה של אשה אלמנה 

  .וביקש מקלט

'ביקשתי ממנה ספר כלשהו ללמוד בו, אולם נעניתי בשלילה, כי אין בבית ולו ספר 

 .אך לאחר רגעים מספר נזכרה שיש בבית ספר אחד, שמישהו השאיר .אחד לרפואה'

 .היא עלתה על שרפרף, הורידה ספר מאובק מעל אחד הארונות, והושיטה לי

למרבה הפלא היה זה אחד מספרי רבי יצחק אלחנן, אולם פליאתי גברה שבעתיים 

יו נסובה הוא נפתח בדיוק במקום בו דן המחבר באותו ענין על .כשפתחתי את הספר

 .מחלוקתי עם רבי יצחק אלחנן

היום  .הגזירה נגזרה ;ידעתי .באותם רגעים חשתי כאילו סלע כבד נוחת על ליבי

 .יתפסוני הצוררים! וכך היה

 .באותו יום עצרו הבולשביקים את הרב אברמסקי והגלוהו לסיביר הקפואה

מלאכות חודשים ארוכים שהה הרב בסיביר במחנה העבודה, והוכרח לעסוק ב

 .המשברות ומרצצות הגוף והנפש גם יחד

לילה אחד, בשכבו על דרגש העץ הנוקשה לשנת הליל, חלם הרב אברמסקי חלום 

מופלא: הוא ראה את דמותו ההדורה של רבי יצחק אלחנן, כשהוא עומד מולו ומחייך 

 .בנועם

ן מלא התפעמות הקיץ משנתו, וכשהוא אחוז שרעפים ניגש אל אחד האסירים ששוכ

במקצועו, ושח לו בהתלהבות: "עוד תראה כי היום  רך דיןעמו באותו צריף, עו

 .אשתחרר!"

אסיר התבונן ברב אברמסקי כפי שמביטים במי שנטרפה עליו דעתו,  רך דיןאותו עו

 .אולם כדברי הרב כן היה

אותו יום ערב יום הכיפורים היה, ובשעות הצהריים נקרא הרב ללשכת מפקד המחנה 

 .זה עתה הגיעה מגבוה פקודה על שחרורך, הנך חופשי לנפשךונתבשר: 



 

 סיפור / נמסר לזיכוי הרבים ע"י ידיד אספקלריא

 מדוע גלה הרב אברמסקי לסיביר?
 

 ט"תשע בהעלותך לפרשת אספקלריא

 קכגעמוד 

הרב עזב את לשכת המפקד והמחנה בכלל, ובליבו מפעמת הכרה עליונה: על כבוד 

נפרע הקב"ה  -ולו דק מן הדק  -הקב"ה לא ממתין! על בזיון תלמידי חכמים  -חכמים 

 מיד!

אלחנן ווסרמן, שאלו: תוספת מרתקת לסיפור זה סיפר הרב, כשפגש לאחר זמן את רבי 

האם זוכר אתה את היום והשעה המדוייקת בה נמסרה לך בשורת השחרור? נענה הרב 

ונקב במועד המדויק, נזעק רבי אלחנן בהתפעלות עצומה: ראה זה פלא! בדיוק באותה 

שעה שהיתי במחיצת ה"חפץ חיים", ובאותם רגעים אמר הרב כך: 'הרב מסלוצק 

 .משוחרר!'

ע ארוך של השתדלויות נמרצות למענך, בחלונות הגבוהים ביותר, היה זה לאחר מס

אולם באותה שעה עדיין לא נראה לעין קיצה של הפרשה, ואעפ"כ ה'חפץ חיים' ידע 

 זאת!" 

 דרך עץ החיים(הרב חנניה צ'ולק; )

 

 


