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 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 ועמוד 

 ט"תשע שלח פרשתל אספקלריא

 / 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' 

 (3) בתחילת פרק ג' ממסכת אבות

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

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

 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"

הרי זה מושב לצים, דברי תורה "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 מחשבהיכמה יונאמרו בזה 

 ביאור ששי:

שעיקר הטעם לסמיכות המאמרים הוא מסיבת סדר  ,מהר"לל"דרך החיים" ראה ב

ואינו מדבר מצד היותם משנה אחת, רק על ]הדורות, הואיל והיה בזמנו או בסמוך לו 

 .[סמיכותם זה לזה, עי"ש

שר"ח בן תרדיון היה למעשה קודם  דברי האומריםויש לציין שבפרט יובן הדבר על פי 

 ן הכהנים.לר"ח סג

שמבאר מדוע הוקדם מאמרו של רחסה"כ, שהטעם הוא כדי לסומכו עץ אבות וראה ב

 למאמר עקיבא בן מהללאל שבמשנה הקודמת, עי"ש הקשר ביניהם לפי דבריו.

* 

 

                                                

 
 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



 

 פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר –אשרי האיש 

 (3בביאור הקשר בין המשניות בתחילת פרק ג' ממסכת אבות ) –'ובמושב לצים לא ישב' 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 זעמוד 

 ביאור שביעי:

באה ללמד שמי שעוסק  שסמיכות המאמרים ,מהר"לל"דרך החיים" בעוד מבואר 

, גבתורה כיון ששכינה עמו אי אפשר לבולעו, ורק מי שאינו עוסק בתורה קל לבלוע אותו

כי "אין בו ממש", שהרי דיבוריו הינם דיבורים שאין בהם ממש, ולכן אפילו "אדם" יכול 

שוה, ששניהם בני אדם, בכל זאת יכול הוא  הלבלוע אותו, שאפילו ששניהם בדרג

 .דלבולעו

* 

 ביאור שמיני:

בביאור  אהל משה )רמ"י שיינרמאן, בראשית עמ' קעא(עוד יש לבאר על פי הנזכר ב

דברי המשנה, שמי שאינו עוסק בתורה אזי מסתתר בו רצון לבלוע את חבירו. ולפי דבריו 

יש לומר שלכך נסמכו המאמרים לומר שאילו היו עוסקים בתורה לא היה מצב שאיש 

אולי גם לכן לא הוקדמה מימרת רחב"ת, שאם יעסוק בתורה, ו את רעהו חיים בלעו.

 בלא"ה לא ירצה לבלוע את חבירו.

: מצד שאין אתה ירא ממלכות שמים לכן יש (זי"ע ר"י מראדויללרה"ק אור יצחק )וראה 

 לך שנאת חנם על חברך, ולכן אתה רוצה לבולעו.

* 

 ביאור תשיעי:

כשאין ביניהם  פרשת קרח תשמ"ד(:שיחות ליובאויטש )שיחת שבת ראה ישוב לכך ב

 דברי תורה בגלל הפחד מ"איש את רעהו חיים בלעו" אין זה מושב לצים, עי"ש.

: "שיושבין" ואין וב"תפארת ישראל" )יכין( הב"לב אבות"ויש לצרף לדבריו את הנאמר 

ביניהם ד"ת משמע שיושבים במנוחה ושלוה, שאין להם מניעה מלדבר בענייני התורה, 

 .זה אין ביניהם דברי תורה, אז נחשב ל"מושב לצים"ועם כל 

* 

 

 

 

 

                                                

 
"שמחמת מורא של אור המקיף של השכינה הנקרא מלכות שעל ראשו של  בתולדות יעקב יוסף )מקץ(ראה בדומה  ג

לק המורא מעל ראשו ויוכלו האדם אין איש יכול לבלוע את חבירו וכו', מה שאין כן כשאדם עובר עבירה מסת

 ".בזהר )בראשית ]נח[ עא,א( ובתקונים )וי"ג: וזה"ח יתרו(לשלוט בו, כמבואר 
שמשמעות "איש את רעהו חיים  במדרש שמואל )ר"ש די אוזידא( בשם הר"מ אלשקר ובשם הר"י יעבץ,ראה גם  ד

הגמרא בע"ז ד,א על זה כפשטות דברי בלעו" היא יותר מדגים שבים שרק גדול בולע את הקטן. ואולם לכאורה אין 

 .פי חבקוק א,יד
 במדרש שמואל )ר"ש די אוזידא(.מובא  ה



 

 פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר –אשרי האיש 

 (3ת בתחילת פרק ג' ממסכת אבות )בביאור הקשר בין המשניו –'ובמושב לצים לא ישב' 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 חעמוד 

 ביאור עשירי:

ובדומה לדבריו מובא ]שיחותיו )בשיחת שבת פרשת ואתחנן תשכח(, ועוד מבאר ב

ש"אלמלא מוראה איש את רעהו חיים  [וק, על אבות("ז סנדר משה' ב"בשם אמרו" )ר

נסמך למקום נוסף שרואים שאין בלעו" מתאר שאין מצבי ביניים, ראה שם, ומוסיף שלכן 

שער )ת הלבבות וחוב. וראה זמצבי ביניים, שאם אין ביניהם דברי תורה הוי מושב לצים

 .חשכל דבר הוא או מצוה או עבירה (עבודת האלקים פ"ד

  

                                                

 
 אבות. על גשטטנר נ"הגר בפירוש כן מצאתי ולא ,ל"זצ גשטטנר נ"הגר הביאו בשם ו
שהמשנה למדה שאם אין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים, מסמיכות  הרמב"ם על אבות ג,בואכן ראה דברי  ז

"לב מובא בשם  ובמדרש שמואל )ר"ש די אוזידא(הפסוקים "ובמושב לצים לא ישב" ומיד "כי אם בתורת ה' חפצו", 

 בהבנת דבריו שאין דרך אמצעית.אבות" 
אורה מה בכך אם הם מתלוצצים, אבל ושמא למדו זאת מעצם הדבר שישנו פגם בישיבה במושב לצים, שלכ ח

"לשמחה זו מה  לקהלת ב,במאחר שאין זו שמחה של מצוה הרי אין מצבי ביניים ולכן זה נאסר, ויש להשוות זאת 

"מה מעורבב השחוק שאומות העולם שוחקים קה"ר שם:  "זו שמחה שאינה של מצוה", וראהשבת ל,ב עושה" עיין 

 להם, מה טיבו של תלמיד חכם להכנס שם".בבתי קרקסיאות ובבתי תיארטיאות ש



 

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

ביאור המושג של "אין עושין רצונו של  –הטעם שמענישים על ציצית בעידן ריתחא 

 מקום"!
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 טעמוד 

באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים

ביאור המושג  –הטעם שמענישים על ציצית בעידן ריתחא 

 של "אין עושין רצונו של מקום"!

ֹדֹרתָ  ֵדיֶהם לְּ ֵפי ַבגְּ ָעשו ָלֶהם ַציַצת ַעל ַכנְּ ָת ֲאֵלֶהם וְּ ָאַמרְּ ָרֵאל וְּ ֵני ַישְּ נו ַעל ַדֵבר ֶאל בְּ ָנתְּ ם וְּ

ֵכֶלת ַתיל תְּ  )טו, לח( ַציַצת ַהָכָנף סְּ

א[ הנה אין חיוב מצות עשה של ציצית, רק לאדם שלובש בגד שיש בו ד' כנפות, אבל 

אינו מחוייב במצוה, ולא נחשב שמבטל את  –מי שלא לובש בגד שיש בו ד' כנפות 

 המצוה.

אולם מצינו בגמ' במנחות )מא, א(, שבעידן ריתחא מענישים על מי שלא חייב את עצמו 

 ,אמר ליה ,לרב קטינא דמיכסי סדינא הכא אשכחימלאשם, ש בציצית. וכפי שמסופר

אמר  ?ציצית של תכלת מה תהא עליה ,קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא

 .בזמן דאיכא ריתחא ענשינן ,אמר ליה ?ענשיתו אעשה ,ליה

 והענין טעון ביאור, מדוע מענישים את האדם, אם זה רק מצוה קיומית ולא חיובית.

וגם כי אין מצות ציצית זולתי על מי שיש לו ה בשערי תשובה )ג, כב(: "וכותב הרבינו יונ

 ז"לבגד אשר לו ארבע כנפות, ואם אין לו בגד כזה אינו חייב לקנותו, אף גם זאת אמרו ר

פי המצוה ושכרה, לבעבור וכי ענוש יענש לעתות בצרה על דבר אשר לא חמד בלבבו י

ש לו ארבע כנפות לעשות בו ציצית על סבב פני דבר חיובה עליו ולקחת לו בגד שי

 ."כנפיו

ומבואר מדברי הרבינו יונה, שהעונש הוא "על אשר לא חמד בלבבו יופי המצוה 

 ושכרה".

 "אין עושין רצונו של מקום"

ב[ ונבוא לבאר את הדברים ביתר שאת )והוא חידוש נפלא מהיש"ש(, ולצורך זה נקדים 

 מקום". לבאר את המושג של "אין עושין רצונו של

בזמן שישראל עושין רצונו של ונציע בזה את סוגית הגמ' בברכות )לו, ב( שאמרו: "

"ועמדו זרים ורעו צאנכם )ישעיה סא, ה( מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר 

ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן שנאמר  ,וגו'"

ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן שנאמר  ,ְפָת ְדָגֶנָך""ְוָאס  )דברים יא, יד( 

 "".ועבדת את אויבך וגו')דברים כח, מח( "

ְפָת ְדָגֶנָך" יא ר,עייש להו )שכתובה בפרשת "והיה אם ך יתכן לומר שהפסוק של "ְוָאס 

במצב של נאמר מקרא זה שין רצונו של מקום, הרי ומדבר כשאין עשמוע" של ק"ש( 



 

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

ביאור המושג של "אין עושין רצונו של  –הטעם שמענישים על ציצית בעידן ריתחא 

 ם"!מקו
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 יעמוד 

יֹום  ֶוה ֶאְתֶכם ה  י ֲאֶשר ָאֹנַכי ְמצ  ַתי נאמר  ועלכו'", "ְוָהָיה ַאם ָשֹמע  ַתְשְמעו ֶאל ַמְצֹות  "ְוָנת 

ְלקֹוש  ְרְצֶכם ְבַעתֹו יֹוֶרה ומ  ר א  תָ ְמט  ָאַספְּ ָגֶנךָ  וְּ עושין רצונו של מקום, נאמר אין ם אוכו'.  דְּ

ֲחַויֶתם ָלהֶ "ַהָחְמרו ָלֶכם ֶסן ַיְפֶתה ְלב   ְדֶתם ֱאֹלַהים ֲאֵחַרים ְוַהְשת  ְרֶתם ו ֲעב  ְוָחָרה , םְבֶכם ְוס 

ַים ְוֹלא ַיְהֶיה ָמָטר  ָחמ  ר ֶאת ה  ף ה' ָבֶכם ְוָעצ   כו'".א 

שעושין רצונו של פרשת "והיה אם שמוע" עוסק כשבודאי  ,שםהמהרש"א ומבאר 

והעד על כך שבפרשה זו לא ים גמורים, אינן צדיקש ל כך,מקום, אבל אין עושין רצונו כ

 .טנאמר "ובכל מאודכם" כמו שנאמר בפרשה ראשונה

 והדברים סתומים, מה הכונה שעושין רצונו של מקום, אבל אין עושין רצונו כל כך?

 ציווי ה' ורצון ה'

שיש מושג של "ציוי ה'" ומושג  ,קוב"ש )דברי סופרים סי' א(ג[ ונראה ע"פ מה שכותב ה

 .של "רצון ה'"

)ירמיה יט, ה( "ובנו את במות הבעל לשרף את בניהם ומביא הגרא"ו זצ"ל מה שנאמר 

באש עלות לבעל אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי", ובתרגום "דלא פקדית 

ענינים, )א(  באורייתי ודלא שלחית ביד עבדיי נבייא ולא רעוא קדמי", שמפורש בזה ג'

 הנקרא צווי. )ב( הנקרא דבור. )ג( שאין עליו לא צווי ולא דבור אלא רצון ד' בלבד.

ועפ"ז מבאר, שגם לפי דעת הרמב"ן שאין לאו ד"לא תסור" על מילי דרבנן, מ"מ זה 

ה שמצינו גזירות חכמים גם קודם מתן באר מ. וכן מלשמוע בקול חכמים בכלל רצון ה'

 .לשמוע בקולם זה רק מחמת שזהו רצון ה', והמחייב תורה

הנלמדין במדות שהתורה נדרשת בהן שהן  םומוסיף: "ויותר מזה מצינו שאפילו הדברי]

דאורייתא ממש, מ"מ הן קלין מדברים המפורשין בתורה כו'. וטעמו של דבר זה פשוט 

שוב מסתמא הוא ח ,מסברא, דכיון שאנו רואין שהתורה האריכה בדבר זה יותר מחבירו

יותר  םיותר. ועיין בפירש"י פ' חיי שרה א"ר אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקו

שהרי פרשתו של אליעזר עבד אברהם נכפלה שתי פעמים והרבה  ,מתורתן של בנים

מגופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. הרי שרז"ל העירונו בזה, דבדבר שהוא יותר חשוב 

יותר, וא"כ כל האיסורין של דבריהן שלא נאמרו כלל לפני המקום בו האריכו הכתובים 

אפילו ברמיזה אלא שאנו יודעין מדברי חכמים שכך הוא רצונו ית"ש הן קלין עוד יותר 

 .[מדברים הנלמדין בדרש בתורה שבע"פ"

, שהכונה שאכן יד[ ועפ"ז נראה לבאר את המושג של "אין עושין רצונו של מקום"

", כי הגם שמקיימים מצות, זה רק במטרה כדי רצונוים מקיימים מצות, אבל "אין עוש

של  ציוויוליפטר מהם, וזה הכונה "אין עושין רצונו של מקום", שלא אמרו שלא מקיימין 

, דהיינו, שעובדים את ה' בקיום המצות אבל אין רצונומקום, רק שלא מקיימין את 

                                                

 
 ומוסיף הנפש החיים )א, ח בהג"ה( שלכן פרשה ראשונה נאמרה בלשון יחיד, כי זה הנהגה רק ליחידים ע"ש. ט
בפנינים משולחן גבוה, בשם הג"ר יחזקאל פייבל מוילנא בעל "תולדת אדם" )ספרו בכת"י(. וכן בלב אליהו מובא  י

 ים בביאור הסוגיא דברכות, כעי"ז מובא בקהלת יצחק )פר' עקב(.)פר' ויקהל(. ומש"כ בפנ



 

 הל מועד', כולל ישיבת מיר ירושליםבאהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'א

ביאור המושג של "אין עושין רצונו של  –הטעם שמענישים על ציצית בעידן ריתחא 

 מקום"!
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 יאעמוד 

עצמם ולצאת ידי חובה,  עושים רצונו של מקום, אמנם מניחים תפילין, אך זה רק לפטור

 כי קבלה מאבותיהם שאסור לאכול קדום תפילה והנחת תפלין.

הגם שאין חובה על בעידן ריתחא, כי  ועפ"ז יובן מה שנענשים על אי קיום מצות ציצית

רצון התורה שהאדם יקיים מצות מ"מ הרי ודאי שהאדם ללבוש בגד עם ד' כנפות, 

 ציצית.

הים של שלמה )חולין ח, נג(: "מאחר שצוה הקב"ה מצות ציצית לזכרון,  פי שכותבוכ

א"כ רצונו בזה שילבש טלית בת ד' כנפות, כדי לעורר הזכרון. והא ראייה, שמענישים 

עליו בידי שמים, כדאשכחן במנחות כו', א"ל בעידין ריתחא ענשינן כו', שאינו מחוייב 

 כו'". בציצית אלא כשהוא לובש טלית בת ד' כנפות

 ההליכה של בלעם והמרגלים נגד רצון ה'

קוב"ש שם: "ולפי פשוטי המקראות נראה שזה היה עונו של בלעם הרשע, ה[ ומוסיף ה

דלכאורה אחרי שאמר "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'", 

 מה היא רשעתו?

לא  ,הוא נגד רצון ה' אבל באמת אף שידע בלעם היטב כי הליכתו לקלל את ישראל

חשש על זה כל זמן שלא היה לו צווי מפורש שלא לילך, וע"כ אמר "לא אוכל לעבור את 

 פי ה'" פי דייקא, אבל רצון ה' לא היה חשוב בעיניו לעשותו, וזוהי רשעותו".

ונראה שזה גם היה החיסרון של המרגלים, שאמנם כשרים היו באותו שעה, ונשלחו על 

, כי בודאי הגם שהליכתן היה בהיתר יאבר בעת הליכתן היו בעצה רעהידי משה, מ"מ כ

אבל כל עיקר הליכתן היה ידם על התחתונה נגד רצון ה'. וכפי שכותב רש"י )יג, ב( 

 ".שלח לך לדעתך, אני איני מצוה לך, אם תרצה שלחשהקב"ה אמר למשה "

ולפיכך , "שים לפנינונשלחה אנ"כב(  )דברים א,לפי שבאו ישראל ואמרו ומוסיף רש"י: "

אעלה אתכם "אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר )שמות ג, יז( הקב"ה למשה: אמר 

, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא "מעני מצרים וגו'

 ".יירשוה

 GMAIL.COM@5322906לתגובות: 

  

                                                

 
 עי' רש"י פרק יג פסוק ג ופסוק כו וברא"מ שם. יא



 

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

 'אל תאמין בעצמך'
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 יבעמוד 

ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

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

 באר צבי

 'אל תאמין בעצמך'

ֵני ָראֵשי ֲאָנַשים כָֻּלם ָרֵאל בְּ  ֵהָםה )יג, ג( ַישְּ

פירש"י דבאותה שעה כשרים היו. ובתנחומא )סי' ד'( ובמד"ר )ט"ז ה'( מבואר שהיו 

ך, צדיקים. וראיתי מקשים, דהנה באבות )ב' ד'( תנן אל תאמין בעצמך עד יום מות

ואמרינן בברכות )כט.( ראיה לזה, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים 

שנה ולבסוף נעשה צדוקי. ומעתה, דמאחר שכבר מבואר בתורה שהמרגלים אע"פ שהיו 

צדיקים נכשלו כל כך, אם כן צריך ביאור אמאי לא הביאו מכאן ראיה ל'אל תאמין 

 בעצמך' ורק מרבי יוחנן כהן גדול.

 נראה לומר בכמה אופנים:ו

יש לומר בפשיטות, דהיה לחז"ל ענין להביא ראיה ל'עד יום מותך', דאפילו אם כל  א',

שנותיו עד לגיל זקנה היה צדיק אפילו הכי עלול להתקלקל. ועל כן הביאו מיוחנן כהן 

 גדול שהיה צדיק ממש כל ימיו, ורק בסופו נעשה צדוקי.

בספר "לב אליהו" )ח"א עמ' רלב(, שהקשה איך יתכן  עוד יש לומר על פי מה שכתב ב',

שלבסוף נעשה צדוקי, והלא אמרו חז"ל )יומא לח:( כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא 

חטא שוב אינו חוטא. ותירץ וז"ל: אלא כשם שבתחלואי הגוף כתב הרמב"ם )הל' דעות 

לידי חולי כל ימיו,  פ"ד( שכל המנהיג עצמו בדרכים שהורה שם, הוא ערב לו שלא יבוא

חוץ אם תבוא בעולם מגיפה כללית, עיי"ש. והטעם פשוט, שבזמן מגיפה ר"ל האויר 

נעשה מעופש בחידקים של המחלה, ואז אפילו אדם בריא וחזק מיסודו יכול להדבק 

במחלה זו, וכן הדבר בתחלואי הנפש. ממילא מובן, כי אז שהחלה מגיפת מחלת 

האויר ונדבק אפי' אדם גדול כיוחנן כה"ג במחלתם. ומכאן הצדוקים להלוך בעם, נתעפש 

בדורנו שבעו"ה פרצה מגפה של הפקרות ופריצות ברחוב, צריך כל אדם לפחוד שמא 

נפגע גם הוא ח"ו במחלה זו. עכ"ל. ומבואר בדבריו, דגבי יוחנן כהן גדול יש חידוש מיוחד 

וחניים, עלולים להרעיל את במה שנתקלקל, דגם 'חיידקים' של תחלואי הנפש בענינים ר

 דעת האדם, ולא רק נסיונות של כבוד ונגיעות כמו שהיו למרגלים.

עוד נראה לבאר על פי מה שכתב ה'דרכי מוסר' לעיל בפ' בהעלותך )י"א ה'(,  ג',

שהקשה בשם הגר"מ רוזנשטיין זצ"ל, איך יתכן שדור המדבר ירדו כל כך פלאים אחרי 

שכבר הגיעו למעלת נבואה, מה שלא מצאנו בשאר כל הנביאים שיעבדו עבודה זרה או 

ם. וביאר, שכל הנביאים הגיעו למעלת שיתגעגעו לדברים פעוטי ערך כבצלים וקישואי

הנבואה על ידי עמל ויגיעה, ולכן נשארו במדרגתם כל ימי חייהם, לעומת זאת דור 

המדבר קיבלו מעלתם במתנה מהשי"ת, כדי להכשירם לקבלת התורה, ומאחר ולא עמלו 
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לקנות המעלות, ממילא פנימיותם לא השתנתה, ועל כן מיד כשסר מהם הנבואה חזרו 

בדרגה פשוטה, עיי"ש. ועל פי זה ניחא היטב, דשפיר הביא התנא ראיה ל'אל  להיות

תאמין בעצמך' וכו' דוקא מרבי יוחנן כהן גדול, שהוא הרי השיג את מעלתו על ידי עמל 

ויגיעה, שכאמור על פי הטבע הוא אמור להחזיק במעלתו זו בכל ימי חייו, ואפילו הכי 

 נעשה צדוקי לבסוף.

מר על פי מה שכתב רש"י בריש הפרשה, דרשעים הללו ראו ולא לקחו עוד יתכן לו ד',

מוסר, הרי שבזה כבר התחיל אצלם הפגם, ממילא זה פשיטא שכאשר היה לאדם 

אפשרות ללמוד ולקחת מוסר, ולא שת לבו לזה, שאינו יכול להאמין בעצמו, ועל כן עדיף 

יעותא כזו, אפילו הכי אין להביא מרבי יוחנן כהן גדול שאפילו כשלא היתה אצלו שום ר

 לאדם להאמין בעצמו.

 z5102244@gmail.com  לתגובות:
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הפרשה באספקלריית תלמוד  –בנתיבות הירושלמי 

מו"ל ילקוט  -הירושלמי / הרב ישראל קלויזנר 

 .שמחת ירושלים עה"ת ומועדים

 מרגלים? "עשרים וארבעהשמעתם פעם על "

ָלחו כל ָנַשיא ָבֶהם ַמֵטה ֲאבָתיו ַתשְּ  )יג, ב( ַאיש ֶאָחד ַאיש ֶאָחד לְּ

 בירושלמי מסכת סוטה פ"ז ה"ה אמרינן:

)שכל מקום  לשונות רבויים הן)על דעת ר"ע דס"ל:(  על דעתיה דרבי עקיבא דו אמר

ַאיש ')היו כ"ד מרגלים, דכתיב  עשרים וארבעה היושנאמר כפל לשון לריבוייא קאתי(, 

ֵטה , ולרבויי קאתי, דמכל שבט היו שנים דהוו"ל כ"ד, ולא נזכר בכתוב 'ֶאָחד ַאיש ֶאָחד ְלמ 

רק השמות של איש אחד למטה, היינו משום חשיבותם של אלו הנזכרים בתורה שאותן 

ים ששה עשר באשכול, ושמנה בתאנים ורמונשהיו עמהם לא היו חשובים כמותם( 

)שהוא אומר  ובנושא כלים, ועל דעתיה דרבי ישמעאל דהוא אמר לשונות כפולין הן

שנים עשר היו, שמונה דברה תורה כלשון בני אדם, ולשונות כפולים לא אתיין לריבוייא(, 

 באשכול וארבעה בתאנים ורימונים ובנושא כלים.

 למ"ד שהיו כ"ד מרגלים איך ילפינן מהם דדבר שבקדושה בעשרה

והנה מרגלים. עשרים וארבעה  היו כאן רבי עקיבא נן מדברי הירושלמי שלדעת חזי

אתיא תוך תוך " עי' מגילה כג:)בכמה דוכתי ילפינן מנין ל'עדה' שהיא עשרה ממרגלים 

כתיב הכא )ויקרא כב, לב( ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם )כאן במרגלים( הבדלו 

ספרו ב החתם סופר, וכתב ()מלבד יהושע וכלב(מתוך העדה הזאת, שהיו עשרה מרגלים 

)סו"פ בשלח( דצ"ל דאתיא כמ"ד שהיו י"ב מרגלים בלבד, והיינו עשרה לבד  תורת משה

 )מגילה ד. ג.( תירץ דאפילו למ"ד שהיו כ"ד יש סדר למשנהיהושע וכלב. אמנם בפי' 

הנקובים כיון שבתורה הוזכרו רק שמות י"ב מהם, ודאי שרק ד אפשר ליישב ולומר

בשמותם הם אלו שהוציאו דיבת הארץ רעה, ועליהם נאמר "עד מתי לעדה הרעה 

 הזאת".

 רק ממלאי מקומםהיו י"ב הכפולים 

לפי שיטת שאפשר ד י"עז 'אמרי אמת'המרן  מביא מה שאמרליקוטי יהודה והנה ב

הירושלמי היו הי"ב הכפולים רק ממלאי מקומם, ועיקר היו הי"ב המפורשים בקרא. 

לפי"ז ניחא מה שלא מזכיר בפסוק רק שמות י"ב אנשים, לפי שיטת הירושלמי, מפני )ו

שהיו רק ממלאי מקום(. ואמר, דלפי"ז מתורצת גם קושית המפרשים איך ילפינן )ברכות 

הלא לפי  תוך"ממרגלים,-"תוך כא: ומגילה כג:( דדבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה

באמת בירושלמי מגילה ילפינן תוך תוך מהפסוק הירושלמי שהזכרנו היו כ"ד מרגלים, ו

אצל אחי יוסף )בראשית מב, ה( ויבאו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, אך לפי הנ"ל י"ל 



 

שמחת ירושלים עה"ת מו"ל ילקוט  -הפרשה באספקלריית תלמוד הירושלמי / הרב ישראל קלויזנר  –בנתיבות הירושלמי 

 ומועדים.

 שמעתם פעם על "עשרים וארבעה" מרגלים?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 טועמוד 

ופעם אחרת העיר האמרי )דהי"ב הכפולים לא נחשבו, כי היו רק ממלאי מקום כנ"ל. 

, דלעיל )ז, אמת על דברי הירושלמי דכתיב איש אחד איש אחד דהכוונה שנים מכל שבט

יא( גבי נשיאים ג"כ כתיב נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם, ולא היה 

 .(נשיאים כפולים ולא הקריבו שנים בכל יום

 י"ב נשמות השבטים וי"ב הגופים של המרגלים

אמר, דאיתא בספרים שנשמות השבטים הלכו עם המרגלים,  י"עהבית ישראל זבנו ו

שאין כוונת הירושלמי על כ"ד גופים, אלא על י"ב נשמות השבטים ולפי"ז אפשר לומר 

וי"ב הגופים של המרגלים, ולפי"ז א"ש מה דילפינן מהמרגלים לגבי מנין שצריך עשרה, 

 כי למנין צריך גופים דוקא, וגופים לא היו כפולים וכנ"ל.

* 

מו"ח  לעילוי נשמת גיסי הגדול האברך המורם מעם הרב ישראל זללה"ה ביבדלחט"א

הרב אליעזר שליט"א בוים שנלב"ע בדמי ימיו ביום ו' ניסן דהאי שתא * לע"נ ז'קנתי 

הצדקנית גיטל בת מו"ה דוד זאב ע"ה אבי אא"ז הגה"ק בעל המשנה שכיר 

 מפישטיאןהי"ד שהיא"צ שלה היתה השבוע ביום י"ב סיון ת.נ.צ.ב.ה.
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 נסכים בקרבן תודה
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 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ

 נסכים בקרבן תודה

ַריב ֶזַבח וגו', אוֹ  ֹעָלה ַלה' ַאֶחה ַוֲעַשיֶתם ַהקְּ ַריב וְּ ָבנוֹ  ַהַםקְּ ָחה ַלה' ָקרְּ  ָבלול ַעָנרֹון ֹסֶלת ַמנְּ

ַביַעית  ד(-ָשֶמן )טו ג ַהַהין ַברְּ

 ותמהה הגמרא, אטו זבח', טעון נסכים, שנאמר 'או ( דרשו שקרבן תודה.)צא במנחות

 תיבעי לא בהדה לחם ואיכא הואיל אמינא דעתך סלקא איצטריך, הוא. זבח לאו תודה

 נסכים.

וצד זה  זבח, חשובה ופירש רש"י את הס"ד בשני אופנים, א. כיון שיש עמה לחם אינה

לפטור  טעם זה שייך רק ולכאורה .נסכים הוא במקום טעון טעם. ב. הוה אמינא שהלחם

 .במקומו בא שהלחם צד אין לנסכים יין אבל, נסכים ממנחת

 נסכים הוו דלחם נימא, בהדה לחם בלשון הגמרא, 'הואיל ואתא א גרס כך"אכן הרשבו

נאכל ע"י  תודה ולחם למזבח נסכים והלא הלחם לנסכים, יהיה אך תמה איך, דידה'

 ותירץ, שהוה אמינא ששניהם שוים, ולחם התודה בא במקום הנסכים, אלא, הבעלים

גבוה, ועדיין יש לבאר, מה צד הסברא  משולחן בו זוכין וזה לגבוה שזה המלך גזרת שכך

 .שדוקא נסכי תודה יהיו נאכלים

שנסכים הם מדיני הקרבן נא.(  מנחותבכתבי הגרי"ז )וביותר יש להבין, שהרי התבאר 

עצמו, ולפיכך באופן שבעל הקרבן לא הביא נסכים, מביאים עמו נסכים משל ציבור, אך 

 חוב על בעל הקרבןשיש אלא  ,עון לחמי תודהטעצמו שהוא לחמי תודה אין דין בקרבן 

א הקרבן שיבעצם דין ב אין ,אם נפטר מלהביא לחםאך  ,ם לחםגקרבנו זבח  עםלהביא 

עי"ש, ואם כן מה ההוה אמינא לפטור את קרבן התודה מנסכים מפני שהוא בא  ,לחם עם

הם מעצם עם לחם, והלא לחם זה אינו מדיני הקרבן, אלא חיוב הגברא, ואילו הנסכים 

 .דיני הקרבן, ואיך יעמדו לחמי הבעלים תחת נסכי הקרבן

 נסכים. ובעי לחם בהדיה דאיכא נזיר, מאיל שנא והנה הגמרא שבה והקשתה, מאי

ל, ולכאורה בתירוץ זה א"א "קמ מינין, ארבעת הכא מינין שני התם אמינא דעתך סלקא

זבח, ואף  חשובה אינה, לחם מיני יותר לפרש כפירוש הראשון דלעיל, שכיון שיש בתודה

יש להבין את צד , לנסכים נצטרך ולא נסכיה, יהיו לביאור השני, שהוה אמינא שהם

הסברא שכיון שיש בתודה ארבעה מיני לחם, תגרע מקרבן נזיר שיש בו שני לחם, ותפטר 

 מהבאת נסכים.

ליישב סוגיא זו, נציע את דברי הספורנו, בטעם סמיכות פרשת הנסכים לפרשת 

המרגלים, שכתב, 'עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח זולת מנחה ונסכים, כענין בהבל ובנח 

ובאברהם וכו', ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן ציבור, 

ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד'. ודברי קדשו אומרים 

 דרשנו.
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 שקר עדות מעיד כאילו, תפילין בלא ש"ק הקורא כל, עולא והנה בברכות )יד:( אמר

 בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריב כאילו יוחנן, רבי אמר אבא בר חייא בעצמו, ורבי

נסכים ]וגירסת הרמ"א בתורת העולה 'תודה בלא נסכים'[, וכתב הרמ"ע מפאנו )אלפסי 

, תפילין כ"אח להניח דעתו אין זוטא שם( שהאיסור לקרא ק"ש בלי תפילין הוא רק אם

 נסכים, בלא זבח דין זה למקריב מדמה' מותר, שהרי הגמ, כ"אח להניחם דעתו אם אבל

ימים, ובביאור דבריו נראה, שכיון  ונסכיו אחרי עשרה אפשר להביא קרבן היום והרי

להשלים קרבנו, הוא הדין לתפילין שבהנחתם  שמצינו בקרבן שהעיקר הוא שתהיה דעתו

 את דיבורו בקבלת עול מלכות שמים, ודי בכך שדעתו להניחם.מוציא לפועל 

ועולה מדבריו, שענין הנסכים נחשב כהוצאת תכליתו של הקרבן לפועל, ואכן לא 

 הבהמה התחייבו בהם עד שבאו לארץ ישראל, שהיא מקום העבודה, ובעוד העלאת

ין, שמהם לשית יורדים האדם העולה למעלה, הרי שהנסכים לריח ניחוח היא תחת נפש

נכרה עפרו של אדם הראשון ולכן משם כפרתו, ועניינם היא תיקון וביסום חלק העשיה, 

לתקן דיני המלכות, וזה היה שורש חטא המרגלים, שחפצו במדרגת ישראל במדבר כדור 

כקורא  שקר עדות דעה, ולא בדרך העבודה שהתחדשה בארץ ישראל, והעושה כן מעיד

 חת תפילין.ק"ש ואינו מוציאה לפועל בהנ

והנה אחר מעשה העגל, עדיין נותרו שבט לוי שלא חטאו, ושבט איקרי ציבור כמבואר 

ריש הוריות, ולכן יכלו לתקן את הפגם שחל במעשה, ע"י מעשה הנסכים, ואכן בעוד 

שכל ישראל הביאו כופר נפש לאדני המשכן לכפר על מעשה העגל, שבט לוי לא הוצרכו 

הממונה על מעשה העבודה, היה אפשר לתקן את הנסכים בקרבן לכך, וכיון שהיה ציבור 

ציבור. אולם בחטא המרגלים לא נותרו אלא יחידים שלא חטאו, וכיון שלא נותר ציבור 

 החפץ בעבודה, הרי שהוצרכו לתיקון הנסכים אף בקרבן יחיד, ויתכן שלזה כיוון הספורנו.

)ספר השרשים אות י( רד"ק אכן כל זאת אינו נצרך בקרבן תודה, באשר כבר כתב ה

שהתודה היא הזבח שמתוודה עליו עונותיו, כאמור 'זבח לאלהים תודה' )תהלים נ, יד(, 

ולפיכך התודה לא היתה נאכלת אלא ליום ולילה, כחטאת ואשם, אך אע"פ שבאה על 

עונות, לא היה לה תורת חטאת ואשם, כי החטאת והאשם באים על עון מיוחד, ותודה 

וכוונתו כמבואר, שכל ענייני  יו, כשהיה רוצה להתודות ולשוב לדרך הטובה.על כל עונות

הקרבנות הם להעלות את האדם שקלקל מעשהו ]ולכך באים עמם נסכים, כדלעיל[, אך 

קרבן תודה מורה על העמדת האדם על דרך טובה, והוא אינו עוסק בתיקון העבר, אלא 

טל לעולם, כי רק עניינו של קרבן זה יהיה בקביעת נקודת בחירה לטוב בעתיד, ולכן אינו ב

 לו קיום וצורך אף בעת התיקון.

ושורש הענין התבאר כבר פעמים רבות, כי התודה כוללת חלות מצות, הבלולות בשמן 

החכמה, ומהם מגיע התיקון ללחמי חמץ המורים על  דיני המלכות )כמבואר בזהר ויקרא 

ביאר הגר"א וכמו שיב:(, ואילו הזבח עצמו לעולם הוא בת"ת, שהרי תודה איקרי שלמים, 

קריב תודה, כי 'תודת שלמיו' היינו ת"ת ויסוד, והיינו )ברכות ו:( שהמשמח חתן כאילו ה

 מלכות.מי החמץ מורים על תיקון דיני הכמבואר שהזבח הוא בת"ת ורק לח



 

 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ

 נסכים בקרבן תודה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 יחעמוד 

ובזה כלולים שני ביאורי רש"י בהוה אמינא לפטור את התודה מהבאת לחם, כי מה 

ינו מצד עניינו הוא, שהתיקון בקרבן זה א זבח', חשובה שכתב 'כיון שיש עמה לחם אינה

חשיבות הזבח שעמו מביאים נסכים להורות על קיום מעשה העבודה, אלא נעלה ממנו 

בשורש החכמה הבא ע"י הלחם הבלול בשמן, ופשוט הוא שזו גם הכוונה במה שכתב 

גם מניסוך  אלא, נסכים נסכים', אף שהנידון אינו רק לפטור ממנחת הוא במקום 'שהלחם

ד תחת מנחת הנסכים, אלא שהוא בא ממקום גבוה כי אין הכוונה שהלחם עומ היין,

 .יותר, ומייתר את הצורך במנחה ויין

 שכך גזרגם מה שכתב הרשב"א, שההוא אמינא שדוקא נסכי תודה יהיו נאכלים, היא 

 כל האמור, כי הנסכים נצרכים לעלותנגזר מ גבוה, משולחן בו זוכין וזה לגבוה שזה המלך

גבוה, כי  משולחן בהם דם, אולם לחמי תודה זוכיןלגבוה, כדי להעלות את מעשה הא

 משם הם באים.

ומעתה אין לתמוה איך לחמי תודה שהם חיוב הבעלים פוטרים את הנסכים שחיובם 

מדיני הקרבן, כי רק כאשר הבעלים בא לתקן מעשהו, אזי קרבנו טעון נסכים, וכמבואר, 

שר כבר הגיע לידי הבאת שעניינם הוא להמשיך את העלאת נפשו לסדר העבודה, אך כא

תודה, הרי חיוב נפשו הוא להביא לחמי תודה שהם ממשיכים תיקון נעלה מן הזבח, 

 ושוב אין הזבח נצרך לנסכים.

ובזה יבואר גם צד הגמרא, שכיון שיש בתודה ארבעת מיני לחם תפטר מהבאת נסכים, 

'תודה היא בנוקבא, ולכן בה ד' מינים שהביהל אור )ויקרא יב.( וכמו שכתב הגר"א 

, שהתודה נד:( בית אברהם, ח"א ברכות)הנכללים בה', וביאר הג"ר אברהם בן הגר"א 

היא במלכות, והיא מתברכת מג' אותיות ראשונות ]דהיינו יה"ו מהוי"ה[, כנגד ג' מיני 

חמץ תודה מעמיד קומה שלימה, ובה שב הייחוד, והבקרבן ש, והיינו, מצה ואחד חמץ

, ונמצא שעצם היותם תקן ע"י ג' מיני מצות, חב"ד הבלולים בשמן החכמהנשהוא נוק' 

 .ארבעה לחמים מוטר את הצורך בנסכים

 haym@mehadrin.netלתגובות: 
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 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 יטעמוד 

הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות כ"ג  'מח"ס 'מאור יעקב

 המועדים וחדשי השנה

 דר עם ד' כנפותבענין חיוב ציצית בסוו

ֵני ֶאל ַדֵבר ָרֵאל בְּ תָ  ַישְּ ָאַמרְּ ָעשו ֲאֵלֶהם וְּ ֵפי ַעל ַציַצת ָלֶהם וְּ ֵדיֶהם ַכנְּ ֹדֹרָתם ַבגְּ נו לְּ ָנתְּ  ַעל וְּ

ַתיל ַהָכָנף ַציַצת ֵכֶלת )טו, לח( סְּ  תְּ

, וכבר עוררו רבים שיש בהם ד' כנפות וכסן וכדומהעם רכהיום מצויים סוודרים 

הרמ"א )סי' י' סי"ב( סוודר כזה  השולחן ערוך חייבים הם בציצית, ואף שלדעתשלדעת 

אך כבר כתב המשנה ברורה פטור מציצית משום שאין זה שתים לפניו ושתים לאחריו, 

)סי' י סקל"ו( בשם המגן אברהם שיען שהלכה זו רופפת בידי הגאונים ולא מצאו טעם 

ש לפקפק הרבה על כן ירא שמים יעשה קרן הרמ"א( י-נכון כי גם על טעם הדרכי משה )

 אחת עגלה.

ויש שרצו לפטור סוודר עם רוכסן מציצית בטענה שכיון שהוא בדרך כלל סגור על ידי 

הרוכסן אם כן הוא נחשב בגד סתום שפטור מציצית, אבל אי אפשר לומר כן, מכיון 

יך לעשות בטלית )שם סקכ"ט( מבואר שאין צר ובמשנה ברורהח( ")סי' י ס שבשולחן ערוך

קטן קרסים למטה מחציו דהוי כסתום והוא שנכפפין מאד ראשי הקרסים לצד השני, 

שאינו יכול להתירן אלא על ידי מעשה דבזה חשיבי חבור גמור הן לענין כלאים והן לענין 

ציצית, אבל בלאו הכי כתב המשנה ברורה דלא חשיבי חיבור על ידי זה. ולפי זה יוצא 

בור קבוע לפטור מציצית כיון שהוא נפתח בקלות ואינו צריך להתירם על שרוכסן אינו חי

 ידי מעשה.

)ח"ו סי' א( שדן בארוכה בשאלה זו, וכתב כמה טעמים  בשו"ץ ציץ אליעזרוראיתי 

 וצירופים לפטור בגדים מסוג זה מציצית.

)מובא בהגהות מימוניות פ"ג מציצית אות ג' ובדברי חמודות  בספרידהנה תניא  א.

פרט לחלוקים, והנה טעמא של " אשר תכסה בה"בהלכות קטנות ה' ציצית או ס"ג( 

מיעוט החלוקים מפרש ר"י )כפי שמובא בהגמ"יי שם ובב"י סי' י' ובדברי חמודות שם( 

 לפי שעשאו סתום למעלה כמין חלוק.

( משום דלישנא דקרא א אותשם ת ציץ אליעזר )"ובביאור הדברים כתב לבאר בשו

בה משמע שהמדובר מסוג בגד כזה שבאפשר להתכסות בו כפי מה שהוא  דאשר תכסה

ולכן דרשינן דבא להשמיענו בזה דבגדים של ארבע כנפות אינם חייבים בציצית כי אם 

בפתוחים לגמרי שאז העטיפה בהם היא בדרך של כיסוי יוצא מחיוב זה בגדים כאלה 

י אפשר להתכסות בהם כפי שרובם פתוח בהיות וא פילוהסתומים למעלה כמין חלוק א

מה שהם אלא צריכים ללובשם דרך הצואר דכל בכגון דא יצא מכלל סוג בגד של ארבע 

כנפות אשר התורה חייבתו בציצית. והוסיף, שכך מודגש בדברי ר"י שכתב בלשון 
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דעיקר הפטור הקובע בזה הוא לא באי רובו סתום  ובר"שעשאו סתום למעלה" ומשמע דס

 עיקר בזה שהוא סתום למעלה.אלא פטורו תלוי ב

: "ולענין מה הו לשונו)ח"א סי' תל"ד( שהשיב וז בשו"ת הרשב"אוכתב שכן מצינו 

ששאלת במקומות שנוהגין במלבוש הנקרא גונילה שחותכין אותו מלפניו ומאחריו 

אין נקרא בגד של ארבע  תשובהודומה שיש לו ארבע כנפים אם חייבין בציצית אם לאו, 

ליתות שכולן פתוחין הן ויש להן ארבע כנפים אבל הבגדים שתפורין כנפים אלא בט

ומחוברין למעלה כעין גונילה או קוט אין אלו כסות של ארבע כנפים וכן היו נוהגין 

בראשונה בכל מקומותינו להיות כנפי אותן המלבושין אקבע ומעולם לא ראינו מי חשש 

יל בהם ציציות אין אלו אלא מן להם ומן הטעם שאמרינן ואותן שאמרת שמחמירין להט

המתמיהין" עכ"ל. וביאר שאנו רואין בעליל שהרשב"א כותב ביסוד טעם פטור הבגדים 

של גונילה או קוט דהוא בעיקר מפני שמחוברין למעלה שזה מוציאן מכלל בגדים שכולן 

 פתוחין ואין כל רמז בדבריו לתלות נימוק פטור מפני שהחיבור הוא בדרך של רובו סתום

ואדרבא היפוכו של דבר ישנו בדבריו רמז שקוף שליסוד החיוב בציצית זקוקים שיהיו 

הבגדים פתוחים לגמרי כדמדגיש לכתוב "שאין נקרא בגד של ארבע כנפים אלא בטלתות 

שכולן פתוחים" דון מינה הא כל שבאיזה דרך ובאיזה צורה שהוא אין כולן פתוחים 

ם כבר מציצית. והוסיף, שעוד זאת נלמד מדברי פטורי כל מקוםאע"פ שפתוחים ברובן מ

הרשב"א גם טעמו של דבר מדוע פטורין בגדים כאלה שמחוברין למעלה מחיוב ציצית 

שרובן פתוחין והיינו מפני דדוקא כשכולן פתוחין אז ישנם על הקצוות צורה של  פילוא

תוחים אזי הא כל שאין כולן פ ,ארבע כנפים והבגד נקרא איפוא כסות של ארבע כנפים

מאבד הבגד הצורה של ארבע כנפים והבגד לא נקרא יותר בגד של ארבע כנפים 

"אין נקרא בגד של ארבע כנפים אלא  ה שכתבשהתורה חייבתו בציצית וזה מדויק במ

"אבל הבגדים שתפורים ומחוברים למעלה  ה שכתבוכן במ ",תות שכולן פתוחים וכויבטל

ואם כך הרי אפשר ללמוד מזה גם בנוגע לצורת  וכו' אין אלו כסות של ארבע כנפים"

הבגדים שלנו התפורים בדוגמא שאינו ניכר כלל ממראה החיצוני שיש להם בכלל ארבע 

כנפות והכנפים שמלמעלה איבדו צורתם מאופי מבנה התפירה וביותר מחיבור 

השרוולים דיש לפוטרם משום כך מחיוב הטלת ציצית בכנפיהם משום דלבד דאינם 

ם בצורה שאפשר להתכסות בהם כפי מה שהם אינם גם כסות של ארבע כנפים עשויי

מיר בזה לא יהא חבגלל איבוד צורת הארבע כנפות שלהם ולא עוד אלא שמי שירצה לה

 אלא מן המתמיהין וכפי ביטויו של הרשב"א.

)שורש קמ"ח( דפשיטא ליה שכל  משו"ת מהרי"קהביא )שם אות ג( אמנם הציץ אליעזר 

ארבע כנפות צריכה להיות רובה סתומה קודם שתפטר מציצית ומסתייע על כך  טלית בת

מדברי הראשונים ואת דברי הרשב"א כותב לפרש דכוונתו דווקא כשרובו סתום כגון 

שמובן שדעתי הדלה  תבשמאריך בזה. ולכן כ ין שםגונילא וקמוא שרובן סתומות עי

מהרי"ק ז"ל בהבנת דברי הרשב"א בטלה בהחלט כלפי דעתו הגדולה והרחבה של רבינו ה

מלהעלות על הנייר מה שנדמה לכאורה שיש לשאת ולתת  ת עצמיומשום כך אני מונע א

פסקינן באמת  כהבדבריו בביאור כוונת פשטות דברי הרשב"א ומה גם כאשר להל
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כדעת המהרי"ק ורבים דעימיה דבעינן רובו סתום. אבל כתב  "ז(סי' י' ס) לחן ערוךבשו

יר יש מיהת מקום לצרף לסניף חשוב דבר זה מה שמשמע מפשטות דברי שנדמה ששפ

הרשב"א וכן מפשטות דברי הר"י בכוונת דברי הספרי דהמכוון לפטור כל שמחובר באיזה 

חיבור שהוא למעלה וכל שמאבד דרך התכסותו כמות שהוא צורת דמות תבניתו של 

 ספים.ארבע הכנפות וכנ"ל כאשר נמצא עוד יסודי וענפי פטור נו

והנה מאחר שיש לנו את דברי המהרי"ק בביאור דברי הרשב"א לא היה לנו להביא את 

ביאורו של הציץ אליעזר, אך מכיון שגם בערוה"ש )בסי' י' סעי' ט"ז( כותב נמי דמפשוטו 

של דברי הרשב"א נראה דכל שמחובר למעלה אין זה כסות של ד' כנפות ושכן תפסו 

כן מה שחוזר הערוה"ש להזכיר מזה עוד בסעי' י"ח בדברו כמה גדולים בימי המהרי"ק, ו

בקשר לסודוטון שלנו אשר כשהן ארוכים קצת הם רובם פתוחים וכותב דהעולם סומכין 

על פשטות דברי הרשב"א דכל שמחוברין למעלה אין זה כסות של ד' כנפות, כי פירושו 

 .1יין שםהעיקר ע של המהרי"ק תמוה דאם כוונתו דוקא כשרובו סתום איך לא הזכיר

, והוא )שם אות ו( הציץ אליעזרוטעם נוסף לפטירת הבגדים שלנו מציצית כתב  ב.

בהיות ואין מתכסין בהם דרך כיסוי ועטיפה אלא דרך לבישה ולא רק שאין המנהג 

להתכסות ולהתעטף בהם אלא גם שאין הדרך לכך בגלל מבנה תפירתם ובזה גרועים 

אין מתכסים ומתעטפים בהם דבהם מיהת יש דרך  כןם המה עוד מטליתות קטנים שג

להתעטף בהם דפתוחים ופשוטים המה מכל הצדדים כטלית גדול וישנם גם כמה אנשים 

בכגון בגדים שלנו שאפילו מי  ה שאין כןשמתעטפים הם בשעת הברכה עליהם ומ

 שירצה להתעטף בהם יתקל בקושי גדול ממבנה הבגד ויראה בגלוי השלא כדרך לבישתן

)סי' ד'( דכותב וז"ל: מורי רבינו מאיר זצ"ל  ר זרועבשו"ת מהר"ח אוכמובן. ומקור הדברים 

הורה לי לברך על טלית קטן שיש בו בית צואר ולובשין אותו ואמר לי מורי שיש לברך 

דהא דיש בני אדם "עליו להתלבש בציצית ורבינו אבא מארי כתב בקובץ שלו וז"ל 

על פשתן שתופרין אותם יחד מלפניהם ומלאחרים כדי שלא שמקפידין על חלוקי צמר או 

יהא בת ד' כנפים אמר מורי אבי העזרי דאינן צריכים דכיון דדרך לבישה הוא לא מיחייב 

בציצית דלא מיחייב אלא דרך עיטוף תדע דמדמברכינן להתעטף ולא מברכינן ללבוש, 

ושין בית הצואר בסרבל ומזה הטעם אמר ר' דאינם יוצאים ידי חובה אותם בני אדם שע

. ר זרועעכ"ל המהר"ח או "שלנו או בית הצואר כמו לחלוק דדרך לבישה הוא ולא עיטוף

העשויים  ותהרי שפתי דעת האור זרוע ברור מללו דאין לחייב בציצית בגדי ד' כנפ

ללובשם דרך לבישה ועד כדי כך שכיהה באותם בני אדם המקפידים לתפרם באופן שלא 

 פים בקבעו דאין צורך בכך.יהיו בת ד' כנ

                                                

 
דעפ"י טעמו של הרשב"א וההסבר הנ"ל בטעם הפיטור נראה לומר )שם אות ה( בציץ אליעזר שהוסיף  ין שםועי 1

)סי' י'( שהיה פוטר מלבושים שלנו משום דלא מחייבי  ית יוסףדהיינו נמי טעמא דתשובת רב חסדאי המובאת בב

. אבל לפי הנ"ל אפשר יין שםמתקשה בטעמו של דבר ע ית יוסףבציצית אלא חתיכה מרובעת כעין טלית שלנו, והב

שפיר הסבר דברי רב חסדאי ולומר דהוא מפני דסובר דכל שאינה מרובעת כעין טלית מאבדת צורת דמות תבנית 

בתורה ודמות וצורה אחרת לה אשר בכדמות תבניתה לא חייבה תורה בציצית דלא נקראה תו  הד' כנפות האמור

 בגד של ארבע כנפות שחייבתה תורה בציצית וכנ"ל.
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( כותב דמדברי "כ)סי' י' ס ך השולחןהערושגם )שם אות ח(  הציץ אליעזרוהוסיף 

משמע  ,פרט למעפורת שאינו מכסה בה ראשו ורובו "בה"תצא דאיתא  רשת כיהספרי פ

יש לפטור גם לבגדים שלנו מפני  זה דכל שאינו מכסה בה ראשו ורובו פטור מציצית, ולפי

יין ו מכסה בו ראשו וכדעת הפוסקים שבלא כיסוי הראש אינו חייב בציצית עשהרי אינ

 .שם

הנ"ל ודוחה אותם  ר זרוע)סי' ח' וסי' י'( מביא בקצרה דברי האו ית יוסףהבאמנם 

מהלכה. אבל כתב הציץ אליעזר שנראה ברור שלסניף להצטרף לעוד טעמים ולחזקם 

 בכך בודאי יכולים לחשוב ולצרף שיטה זאת אשר כמה מגדולי הראשנים נאחזו בה.

: הו לשונו( וזסי' סי"ט) ך השולחןהערועוד טעם לפטירת הבגדים שלנו מציצית כתב  ג.

"ואותן  הו לשונו:בתשובת מהר"ם בר"ב )סי' רפו( וז ה שכתבמ פיל היתר ע ראה לי"עוד נ

טליתות העשוין כמין קפרנו"ש שמעתי שזו היא טליתו של חסידי אשכנז ויש לו ד' כנפים 

דלא מקרי טליתות אלא כעין שלנו  ש אומריםוכשפושט מעליו שוטחן ומתכסה בו וי

בל אותו קוטו"ש שיש להן שעשוי להתעטף ואני נזהר מללובשן לאפוקי נפשא מספק א

בית זרוע לא דמי כלל ואין כאן מיחוש דכנף דידהו לאו כנף" עכ"ל, הרי כתב מפורש 

ם דאלו שיש הם בית יד כלומר שמלבישין היד שקורין אריב"ל ודאי פטורים מציצית וא

הסירדוטין שלנו הרי יש להם בתי ידים עכ"ל הערוה"ש. וא"כ למדנו מדברי הערוה"ש  כן

טעמא דמהר"ם שפוטר הקוטו"ש לפי שיש לה בית זרוע דכל שיש להם בית זרוע שמפרש 

 יצאו מכלל ארבע כנפות שחייבה התורה להטיל בהם ציצית.

 ר זהאחרי שכותב בדבריו כנ"ל ויען שהלכה זו רופפת וכו' מסיים אח ן אברהםהמגוגם 

מור פירושו של ". וכתב הציץ אליעזר שלפי האסעיף ח יין מה שכתבנולבסוף וכותב: "ע

צה בדיונו זה ר ן אברהםבכוונת דברי המהר"ם יש מקום לומר דגם המג ך השולחןהערו

שסיים וכתב דראוי לירא שמים להחמיר ולעשות קרן  ף על פילהוסיף להשמיענו דא לומר

יען שהלכה זו  רכי משהוהד ית יוסףעגול זהו רק אם נבוא לסמוך על טעמי הב חתא

טעם נכון אבל מיהת יש סמיכה אחרת בכדי להניח דעת הירא רופפת בידם ולא מצאו 

ן ח' סקי"ב הביא המג ףמה דשם בסעי ל פישמים ללבוש הבגדים כמו שהם והוא ע

דאותן קוטלי"ש שיש להם בית זרוע  ך השולחןדברי מהר"ם אלה המובאים בערו אברהם

 ך השולחןר הערואין כאן מיחוש וכנף דידהו לאו כנף והיינו דביאור דבריו המה כדמבא

הנ"ל דמכיון שיש להם בית זרוע תו כנף, דידהו לאו שלא להטיל ציצת בכגון בגדיל שלנו 

הרי יש נימוק אחר להניח דעת הירא שמים ויש להם בית זרוע  ם כןוהוא בהיות כנף וא

 ותו כנף דידהו לאו כנף.

ו היקר הנ"ל כתב הציץ אליעזר שהעיר בנ ך השולחןשלעצם דברי הערו ף על פיוא

החריף ושנון הר"ר שמחה בונם דיש לשדות נרגא בעצם פירושו בכוונת דברי המהר"ם כי 

נראה דאין כוונת המהר"ם בכתבו בלשון "אבל אותו קוטו"ש שיש להם בית זרוע" 

להשמיענו דזהו טעם הפטור מפני שיש להם בית זרוע אלא כוונתו בזה רק לסמן לנו בכך 

ר בהם אבל עיקר טעם הפטור בזה הוא מפני שמציאות שנכיר מהו בגד הקוטו"ש שמדב

וראיה לכך שהרי גם הרשב"א ויתר  ,צורת התפירה שלהם יוצא שכנף דידהו לאו כנף
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מבגד הקוטו"ש וכותבים שהפטור בהם הוא מפני שתפורים  ם כןהראשונים מדברים ג

המהר"ם ומחוברים למעלה וגופן סתום ולכן כנף דידהו לאו כנף וא"כ אין כל ראיה ש

 כל מקוםקובע שזה שכנף דידהו לאו כנף דהו מפני הבית זרוע שיש להן ויפה העיר. מ

וגם הציץ אליעזר מסיים "אבל גם אם לא כוון  ך השולחןאפשר לצרף סברת הערו

( נראה דמיהת יוכל להאמר כשלעצמו ך השולחןהמהר"ם להטעם הזה )שביאר הערו

 ולהחשב כנימוק חדש".

: הו לשונווז ן אברהם)סי' י' ס"י( כותב בקשר לדברי המג וקציעהוהיעב"ץ במור  ד.

דכדי לצאת ידי ספק יעשו הכנפים עגולות וכבר הראת לדעת שאף  גן אברהם"וכתב במ

אין עושין  א זהתיקון זה אינו מוציא לנו מידי ספק בהחלט אלא שאינו מזיק מאחר שבל

מן המתמיהין וכדברי הרשב"א  להם ציצית ובודאי המשנה ידו על התחתונה ואינו אלא

לעיל שבכל מקום שהלכה רופפת פוק חזי מה עמא ידבר והנח להם לישראל )שבני 

וכדי להפיס הדעת אני אומר  ,נביאים הם( במה שכבר נהגו גדולי עולם דעדיפי מנביאי

שאין חיוב  אהיש לסמוך על אותה דעת יחיד זכריםעוד שבכל המלבושים המסופקים הנ

כשיש לאדם אחד הרבה רק באחד מהם מטילן ודיו  רך כללבגדים בדציצית בכל ה

 מא לןדלא קיי ף על גב)להרא"ה מלוניל( א אורחות חייםח' בשם  מןכדאיתא לעיל סי

בשו"ת יש לו סמך בתלמוד" עכ"ל. וכן מובא לסמוך על דעה זו  כל מקוםכוותיה מ

 )ח"א סי' א( ומסיים "ומנהג עוקר הלכה". התעוררות תשובה

היינו  ידגם אילול וברכתב הציץ אליעזר שלמדנו מדברי המור וקציעה ראשית דסו

לא היה  ם כןמוציאם בעצמנו נימוק מספיק המניח את הדעת לפיטורם של בגדים אלא ג

ת וכבר נהגו ישראל בכך זה עידן ועידנין ולנו להסתפק בלבישתם ובחיובם בציצית בהי

יפי מנביאי ועד כדי כך שאם מי שהוא ירצה ללובשם בלי ציצית בפני גדולי עולם דעד

להחמיר על עצמו הרי הוא משנה וידו על התחתונה ואינו אלא מן המתמיהן ורק בכדי 

להפיס את הדעת בלבד הוא דמהדרינן ליישב את המנהג במילת בטעמא. ושנית דבהיות 

ים אזי ספיקות רבות בחיוב הבגדים הנ"ל בציצית מנימוקים הלכתיים שונ ו הכישיש בלא

שלובשם אשר יש לה  הבגדיםישנו בכח ידי הדעה היחידית הזאת שאין חיוב ציצית בכל 

ך בתלמוד בכדי להוסיף משקל בהכרעת פיטורם של בגדים אלה מחיוב ציצית. והוסיף מס

שלמדנו גם דהמור וקציעה פירש נמי כוונת דברי תשובת הרשב"א באופן שאפשר ללמוד 

ובשים אנו דהרי כותב דמי שבא להחמיר אינו אלא מן ממנו לפיטור בגדים כגון של

בכזאת הרשב"א וזהו על הדרך שכתבנו בתחילת דברינו  ה שכתבהמתמיהין ומסתמך במ

 בראש הקונטרס לפרש פשטות כוונת דברי הרשב"א.

)ב"ב סנהדרין סי' נו  ן אישהחזול פי )אות ז'( שכתב עוד היתר ע בציץ אליעזר שם ועיין

 ל.ואכמ", אות לז(

אמנם לענין הלכה נראה שאם כי יש כמה צירופי היתר, אך כל היתר יש לו דחיה 

בפוסקים, דדברי הרשב"א כבר הבאנו דברי המהרי"ק שביאר הרשב"א באופן אחר 

ומה שכתב הציץ אליעזר מהמהר"ח אור זרוע כבר והציץ אליעזר,  ך השולחןמהעור

, ך השולחןבהבנת העור ם בר"בהמהר"ודברי הבאנו שהבית יוסף דחה דבריו מההלכה, 
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כבר דחה זאת בנו של הציץ אליעזר כפי שהבאנו, והצירוף שהביא היעב"ץ מהאורחות 

חיים הוא שיטת יחדיאה ולא נפסק להלכה, וגם ההיתר של הרמ"א אינו ברור להיתר 

ודאי ראוי ונכון  ל כל פניםע לחן ערוךאצל כל הפוסקים, לכן נראה שהנוהגים כהשו

בשו"ת שמעעתא כהלכתא . ועיין מה שכתבתי בזה יעשה קרן אחת עגולה שמיםא שיר

 )סי' ג(.

  



 

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

 בירושלים עיה"ק

שמעון החנה את רכבו בצורה שראובן לא יכול לצאת בשופי, וביציאתו )של ראובן( 

 הזיק לו, האם ראובן חייב בנזק?
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

שמעון החנה את רכבו בצורה שראובן לא יכול לצאת 

תו )של ראובן( הזיק לו, האם ראובן חייב בשופי, וביציא

 בנזק?

ראובן החנה את רכבו במקום חניה כחוק, ושמעון שבא אחריו, החנה את רכבו שאלה: 

ללא ריוח מספיק, ובאופן שמאפשר לראובן לצאת עם רכבו מהחניה בדוחק רב. עקב 

אובן זאת, בעת יציאת ראובן פגע רכבו במכוניתו של שמעון והזיקו. האם מחוייב ר

 בתשלומי הנזק?

ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל, מי שחונה שלא ברשות )שלא כפי כללי החוק( הוא תשובה: 

שמא מתעתד שמעון לחזור מיד ולצאת משם,  –פושע, ולכן ימתין ראובן שיעור זמן מה 

ואחר שהמתין ראובן זמן מה ושמעון לא בא, יכול ראובן לצאת עם רכבו ופטור על 

ביציאתו לרכבו של שמעון. עם כל זאת, לא יוכל ראובן לתבוע  תשלומי הנזק שיגרום

 משמעון תשלומי נזק על הנזקים שיגרמו למכוניתו שלו עצמו.

* 

 ד ב ר: –ה ר ח ב 

ובא  שות הרבים,המניח את הכד ברשנינו במשנה בריש פרק המניח )ב"ק כז, א( " א[

". ובגמ' )שם, ב( זקוואם הוזק בה בעל החבית חייב בנ ,אחר ונתקל בה ושברה פטור

אמרי  ?!איבעי ליה לעיוני ומיזל ,אמאי פטוראמרו: "ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור, 

רבי  .באפילה שנו ,שמואל אמר .כולה חביות שות הרביםבממלא ר ,דבי רב משמיה דרב

 ,לא דיקא מתניתין אלא או כשמואל או כרבי יוחנן ,אמר רב פפא .בקרן זוית ,יוחנן אמר

אמר רב זביד משמיה דרבא הוא הדין דאפי'  ,מאי אריא נתקל אפילו שבר נמי ,דאי כרב

 "ואם הוזק בה בעל חבית חייב בנזקו"איידי דבעי למתני סיפא  ,והאי דקתני נתקל ,שבר

 ".קתני רישא נתקל ,אבל שבר לא מאי טעמא הוא דאזיק אנפשיה ,דדוקא נתקל

ניש דינא לנפשיה", והגמ' באה להוכיח ממה שם דנו מצד ההלכה "אי עביד אי ובגמ'

, אלמא דלא עביד איניש דינא לנפשיה. וכותבים הא שבר חייבבה" דנתקל ששנינו "ו

דבלא ממלא מודה  ,דמוקי לה בממלא ,אליבא דרב פריךהתוס' שם )כח, א ד"ה טעמא( "



 

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

 בירושלים עיה"ק

שמעון החנה את רכבו בצורה שראובן לא יכול לצאת בשופי, וביציאתו )של ראובן( 

 הזיק לו, האם ראובן חייב בנזק?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 כועמוד 

ליכא  דאע"ג דאיירי בממלאכו',  דאיבעי ליה לסגויי באידך גיסא ,ר"נ דאין לו לשבר

 ."פסידא דלא דמי לחצר חבירו שאדם יכול להקיף ברה"ר ולילך בכל מקום שירצה

ואם היתה אפילה, או שמילא כל הדרך כדים, פטור )חו"מ תיב, ב( כותב: " ובשו"עב[ 

 ,ואם מילא כל הדרך כדים שאי אפשר לעבור, אפילו שברו בידים פטורכו',  על שבירתם

פ שזה מילא כל הדרך, דאיהו דאזיק ע"סיה, פטור, אומיהו אם בשעה ששיברם הוזק בחר

 ."אנפשיה

דאף דקאמר דממלא כל הדרך כדים, מכל מקום מיירי  ,ונראההסמ"ע )סק"ג(: "וכותב 

דהיה אפשר לו לסבב ולילך מן הצד או להגביה רגליו ולעבור דרך עליהן, משו"ה דוקא 

פשר לעבור, בזה כתב בנתקל בו ושברו קאמר דפטור, אבל כשמילא כל כך עד שאי א

 ".המחבר אחר זה מיד דאפילו שברו בידים וברשות פטור

הרי שמילא חצר מציין הסמ"ע לדברי השו"ע בסו"ס שעט, ששם הוא כותב: "ועוד 

חבירו כדי יין ושמן, אפילו הכניס ברשות, הואיל ולא קבל עליו בעל החצר לשמור, ה"ז 

בכניסתו וביציאתו הרי הוא פטור עליהם. ואם נכנס ויוצא כדרכו, וכל שישתבר מהכדים 

 ".שברם בכוונה, אפילו הכניסם בעל הכדים שלא ברשות, ה"ז חייב

מבואר לפי"ד הסמ"ע, שבשני ההלכות הללו, הדבר תלוי אם יש לו יכולת לצאת ונמצא 

 .באופ"א או לא

הוא ( שם חו"מ סי' עט)בית אפרים )שם בסי' תיב( מציין לשו"ת פתחי תשובה והג[ 

מרחיב בענין הנ"ל, ובסו"ד רוצה לחדש חידוש גדול מאוד, שלפי מה דקי"ל )שו"ע חו"מ 

 סי' ד( כרבי נחמן דעביד איניש דינא לנפשיה, הכלל הנ"ל שונה, ואלו דבריו:

 ,אז יש חילוק בין נתקל ובין שיבר ,בין היכא דיש קצת דרך לעבור ,מחלק ע"הסמ"

דכל שהניח  ,וטעם הדבר מבואר .פילו שיבר פטורא ,משא"כ היכא שאין דרך לעבור כלל

רק בנתקל פטור כיון שעכ"פ מילא כל הדרך אף כו', אכתי ברשות קא עביד  ,דרך לעבור

אבל מ"מ מקרי ברשות לענין אם  ,שהניח דרך קצת מ"מ לא הו"ל להך לאסוקי אדעתיה

שעשה שלא  ממש ה"רמשא"כ מילתא דרב דקאי אמתני' דמיירי בר ,שיבר זה בידים חייב

וכיון שלא ברשות קעביד הא קי"ל כר"נ  ,מה בכך שהניח דרך ע"י סיבוב והקפה ,ברשות

". )ועי' בשו"ע )חו"מ סי' ד( דאמר עביד אינש דינא לנפשיה ואפילו שיבר ממש פטור

 שלכאורה בנידו"ד מתקיימים כל התנאים של עביד איניש דינא לנפשיה ואכ"מ(.

לראובן דרך אחרת לצד, אין את ההיתר הנ"ל, אבל זה לא האמור, אם יש לו וע"פ 

 שכיח בנידון דידן.

ומעתה בנידו"ד, ששמעון החנה את רכבו באופן שלא היה יכול ראובן לצאת בשופי, ד[ 

גם אם נדון שזה לא נידון כממלא כל רשות הרבים חביות, מ"מ ודאי מה שהזיק את רכבו 

יש לזה דין "נתקל" ולא דין "שבר", ולכן לכו"ע ראובן פטור על הנזק שארע  –של שמעון 

 למכוניתו של שמעון.



 

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

 בירושלים עיה"ק

שמעון החנה את רכבו בצורה שראובן לא יכול לצאת בשופי, וביציאתו )של ראובן( 

 הזיק לו, האם ראובן חייב בנזק?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 כזעמוד 

מ"מ אם רכבו של ראובן ניזוק בעת היציאה, אין ראובן יכול לתבוע את שמעון, אך 

 שכלפי זה כאמור אמרינן "איהו דאזיק אנפשיה".

ת את הרכב לכמה דקות מרן הגריש"א זצ"ל הוסיף, שאם מנהג המקום להחנוה[ אולם 

גם באופן המפריע )כגון שיוצא לכמה רגעים כדי להניח איזה דבר או לאסוף איזה דבר 

ממקום סמוך(, אז כלפי זה יש לדונו כ"ברשות". ולכן יש לראובן להמתין משך זמן מסויים 

 שנוכל לשער שמסתבר ששמעון היה חוזר.

שורת הניידת, על החונה בצורה בזמנינו עם התפתחות הטכנולוגיה ועידן התקוכיום 

 –שכזו להשאיר פיתקית נייר ע"ג החלון עם מספר הטלפון שלו, שיוכלו ליצור עמו קשר 

 ועל בעל הרכב לבוא מיד.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  



 

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

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 כחעמוד 

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

 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'

 פניני עיון בפרשת השבוע

 יג, ב: שלח לך.

עיין רש"י דמשה נמלך בשכינה, אמר הקב"ה אני אמרתי לכם שהיא טובה שנאמר 

אעלה אתכם מעוני מצרים וגו', חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים 

 למען לא ירשוה.

והנה מו"ר הגרש"י בורנשטיין זצ"ל ]הובא בקובץ עיון הפרשה[ הקשה כיון שמתחילה 

עמדה סכנה של צרה ופורענות גדולה א"כ מה נכנס משה רבינו לכל עיקרה של סכנה זו. 

תב והנה אין הכוונה שהקב"ה אמר מפורש למשה שיטעו, דא"כ ובאמת באילת השחר כ

למה משה שלחם, אלא כיון שלא האמינו הוא אמר שלח, ובזה נתן להם מקום לטעות, 

 ובודאי היתה להם בחירה שלא לטעות, אלא דנכנסו למצב שהיו יכולין להכשל עכ"ל.

י התפלל עליו קה אמנם ממה שכתוב פסוק טז ויקרא משה להושע בן נון יהושע ופירש"

יושיעך מעצת מרגלים עכ"ל, משמע דידע משה שכוונת המרגלים להוציא דיבה על 

וכבר עמדו בזה במושב זקנים והעמק דבר ונדחקו  הארץ והתפלל על יהושע שינצל בזה,

 ליישב.

אמנם במה דאיתא בתנחומא ]אות ה[ הלך משה ונמלך ]בקב"ה[ ואמר לו כך וכך בניך 

ה משה אין זו תחילה להם, עד שהם במצרים הלעיגו לי שנאמר זו מבקשים, א"ל הקב"

לעגם בארץ מצרים ]הושע ז[ למודים הם בכך, לכך איני צריך שהרי כתיב ידע מה 

אלא אם בקשת שלח, יודע אני מה הם אומרים בחשוכא ובנהורא ]דניאל ב[ א"ל הקב"ה 

שר שלח משה לתור שלח לך אנשים, לך עצמך מנין, שכן כתיב אלה שמות האנשים א

 את הארץ עכ"ל.

ריהטת הדברים שהקב"ה גילה למשה ואמר לו יודע אני מה הם אומרים דהיינו 

שכוונתם לרעה ולא לטובה ואפ"ה אם תרצה שלח לדעתך, וא"כ הדרא קושיא לדוכתה 

 למה משה שלחם ולא חשש לסכנה שבזה.

הו תימה כיון דידע שוב מצאתי לרבינו חיים פלטיאל עה"ת שעמד בזה וכתב וז"ל מי

משה דעצתם היתה לרעה כדפירשתי, א"כ למה שלחם, והלא היה עובר לפני עוור לא 

תתן מכשול, ותמ"ה דהם הטעוהו דהוא אמר עלו זה בנגב כלומר לא אמר להם ללכת רק 

בסמוך לדרום, כי שם לא היו ערים בצורות והם הלכו לצד אחר כדכתיב ויעלו ויתורו את 

עד רחוב לבוא חמת וזה היה בסוף דרום כדכתיב ]להלן לז, ח[ מהור הארץ ממדבר צין 

ההר תתאו לבוא חמת, וא"כ היה בסוף דרום, והדר כתיב ויעלו בנגב והלכו דרך ענקים. 

 אי נמי העם שלחו בעל כרחם עכ"ל. ובמושב זקנים כתב "דמשה שלחם בעל כרחו".



 

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

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 כטעמוד 

יב על פי ה', ועל פי זה והנה באור החיים כתב שבאמת היו שלוחי מצוה מה' כדכת

הקשה הלא שומר מצוה לא ידע דבר רע ושלוחי מצוה אינן ניזוקין ולמה לא הגינה עליהן 

המצוה עיין שם. ולדברי רבינו חיים פלטיאל בתירוץ הראשון י"ל דאף אי נניח דאם 

תרצה לשלוח יש בזה מצוה, כיון דהמרגלים שינו מכפי שנצטוו מפי משה כיצד לבצע 

 א"כ לאו שליחות מצוה היא. השליחות,

והנה מצאתי לרבינו הרוקח דמשמע מדבריו דמשה לא הבין שאין רצון הקב"ה בזה 

ולכך שלחם, שכתב ]בריש הפרשה[ בפרשת אלה הדברים נאמר ותקרבון אלי כולכם 

ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וייטב בעיני הדבר ולא בעיני ה', 

 עכ"ל, סתם ולא פירש.מדעתך ולא הבנתי מחמת צרות אחותי שלח לך ורמז לי 

 .יג, טז: ויקרא משה להושע בן נון יהושע

 .תרגם יונתן כד חזי משה ענוונתיה דיהושע קרא משה להושע בר נון יהושע

והיינו  ,שמעתי לבאר דלפי שנאמר לעיל "ויען יהושע בן נון ויאמר אדני משה כלאם"

או "משה מת ויהושע מכניס" לכן רצה שיכלא מהם הנבואה דקינא לכבוד רבו לפי שנתנב

א"כ זהו ענוה שאין מחשיב עצמו למלך ואדרבה רוצה  ,אותיות "אמלך"היפך "כלאם" 

תבטל מהם הנבואה, א"כ כשבורח מהכבוד יש חשש שישמע לעצת מרגלים שישארו תש

 לכן התפלל עליו. ,במדבר בכדי שלא יתקיים משה מת ויהושע מכניס

 .א עד חברוןוב: ויעלו בנגב ויביג, כ

כי כלב לבדו הלך שם שלא יהא ניסת בעצת חביריו  ,א" לשון יחידוכתיב "ויבמה ד

כתב בלשון נסתר, י"ל ע"פ הזוהר דמפני פחד הענקים שהיו שם הלך נמה שו ,רש"ייכפ

 בדרכים ושבילים צדדיים לחברון.

 .וגם זבת חלב ודבש היא וגו' ,יג, כז: באנו אל הארץ אשר שלחתנו

י"ל כמ"ש באור"ח דלצד שקדמה הודעה במידה טובה שנעשה להם  ,תיבת "וגם"ביאור 

מוסיפין  [,פסחים ח, ב]נס בהליכה )שלזה אמרו אשר שלחתנו ושלוחי מצוה אין ניזוקין 

 להודות גם בטובת הארץ כי זבת חלב ודבש עכ"ל. ועיין בדבריו להלן פסוק ח.

 והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם.יג, לא: 

כי יש חילוק בין תיבת עם או לפי מה שכתב בקול אליהו להגר"א ז"ל ריש פרשת בלק 

, כי תיבת "עם" יורה השיווי בדבר ההוא דקמיירי, ופעולת עמו ובין תיבת את או אתו

נה ורצון אחד וגם שניהם על כוונה אחת ממש, וכל דבר ששניהם עושים זה הדבר על כוו

אין אחד נפעל מחבירו שייך לשון "עם", אך תיבות "את" או "אתו" יורה שהגם שהם 

עושים זה הדבר ביחד אך לא על כוונה אחת ולבם אינן שווים שכל אחד יש לו כוונה 

 אחרת בדבר ההוא, עיין שם.

ם כלב לפי זה יש להקשות כאן, אמאי כתיב "והאנשים אשר עלו עמו", דמשמע שעלו ע

]שדיבר בפסוק הקודם[ בכוונה ועצה בשווה והלא לא היה כך, כדכתיב להלן ]יד, כד[ 

ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו, ופרש"י שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב, 
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ולבו היה לומר האמת ועל ידי כן היה בו כח להשתיקם למרגלים אמר אני עמכם בעצה, 

שרת המרגלים היה צריך לומר והאנשים אשר עלו עכ"ל. וכיון שלא היה לב כלב כלב ע

 וצריך עיון. ]מאחי הר"ר שמואל שליט"א[אתו 

ומו"ר הגרמ"י וולפין שליט"א יישב דהפסוק דייק "והאנשים אשר עלו עמו", דהיינו 

, דלפי מה שהיו סבורין המרגלים דכלב פיו שהמרגלים היו עמו ולא שהוא היה עמהם

", אבל הוא אליבא דאמת לא היה עמהם כי בלבו היה ולבו שווה עמהם הם היו "עמו

 סבור אחרת מהם.

 יד, ז: טובה הארץ מאד מאד.

יתכן לבאר עפמש"כ בשו"ע ]אבה"ע סימן כא, א[  הכפילות "מאד" "מאד".צריך ביאור 

צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד, וביאר מו"ר הגרי"א שווארץ שליט"א הכפילות 

מעלה על דעתו שצריך להתרחק צריך להתרחק ממנו. הכא בזה דר"ל יותר ממה שאדם 

נמי י"ל דיותר ממה שאתם מעלין על דעתכם שהארץ היא טובה, היא טובה יותר. 

וכיוצ"ב י"ל בפרשת נח בפסוק ]ז, יט[ והמים גברו מאד מאד על הארץ. ]וגם בראשית ל, 

 מג ויפרוץ האיש מאד מאד. אבות ד, ד מאד מאד הוי שפל רוח[.

 : ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים וגו'.יד, י

עיין באור החיים כאן שכתב דמה שהעם לא קיבלו את דברי כלב שאמר "עלה נעלה 

וירשנו אותה כי יכול נוכל לה", כי לדברי כלב לא חששו לפי שדבריו בטלין מעצמן שאין 

יקום דבר,  עדות יחיד עומדת לגבי עדות רבים דכתיב ]דברים יט, טו[ על פי שני עדים

לזה לא חשו לדבריו, משא"כ כאן כשבאו יחד דברי יהושע וכלב מעתה הורעה עדות 

המרגלים כי דין שני עדים כדין מאה עדים ועדות שקולה היא זאת, ואין כאן עדות לא 

של מרגלים ולא של יהושע וכלב וחזר הדין למה שהיה קודם שילוח המרגלים, לזה חשו 

צריך לדעת למה לא השכילו לדון ע"פ משפט התורה להכחיש להם ואמרו לרגום אותם. ו

דברי העשרה בדברי השנים כיון שדין העדות הוא תרי כמאה ומאה כתרי, ואפשר שדנו 

 ביהושע שהוא פסול לעדות במה שנוגע למשה כי היה משרתו מבחוריו עכ"ל.

דות הט"ו אמנם הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל הקשה על זה דברמב"ם פי"ג מע

פסק שאוהב כשר לעדות, ובאמת התשובה היא פשוטה, בעדות בסיפור עובדה האם 

פלוני לווה כסף או לא לווה כסף, אז עדות של שנים זה כבר מאה אחוז הורגין ע"פ שני 

עדים זהו בסיפור הדברים איך היה העובדה הרי תרי כמאה ומאה כתרי וספק נפשות 

 שע וכלב.להקל ולא היה להם להרוג את יהו

אבל כאן בנידון של יהושע וכלב זה דומה יותר למצב של דיינים עם שאלה בשיקול 

דעת שהולכין בתר רוב בדיינים, ולא רק בדיינים אלא גם בשמאין כשצריך לעשות שומא, 

לשום כמה שווה הקרקע בשביל לפדות אותה מההקדש או בשביל חלוקת שותפות ויש 

ין שלישי והולכין בשנים נגד אחד, אם יש חמישה סתירה בין שני השמאים אז מביא

שלושה נגד שנים, פעם שאלתי את החזו"א שהיה ספק טעות בס"ת אם האות הזאת 

דומה לדלי"ת או לרי"ש או לוי"ו או לנו"ן סופית, שההלכה היא שמביאין תינוק שיודע 



 

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

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 לאעמוד 

שהתינוק  אלף בית והוא לא חכם לדעת את הפירוש של הפסוק ]עיין מנחות כט, ב[ וכמו

אומר ככה פוסקים, שאלתי את החזו"א שאם באו שני תינוקות אחד אומר וי"ו ואחד 

אומר נו"ן כיצד לנהוג, ענה החזו"א עושין בי"ד של תינוקות מביאין בית דין שלישי 

והולכין לפי רוב דעות כי דבר שתלוי בשיקול דעת בהבנת הדברים הולכין אחר הרוב 

 עכ"ד.

התנחומא פרשת מסעי אות ד' וז"ל כשבאו המרגלים והוציאו  וקשה לי על זה מדברי

דיבה על הארץ ואמרו ושם ראינו את הנפילים ואמרו כי חזק הוא ממנו, כעס עליהן 

שנאמר ]דברים יז[  משה, אמרו לו כל ישראל משה רבינו אילו היו ב' ג' בדין הוא שנאמין

הרי מבואר דבני ישראל האמינו על פי שנים או שלושה עדים וגו' והרי הן עשרה עכ"ל,  

מדין עדים כמו שאמרה תורה על פי שנים עדים ולא משום רוב דעות, אמנם  למרגלים

 לפ"ז הדרא קושיא לדוכתא הרי גם יהושע וכלב אמרו טובתה וקיי"ל תרי כמאה.

ויתכן ליישב על פי מה דאיתא בסוטה לה, א דכשיהושע רצה לדבר בפני המרגלים נזפו 

ראש קטיעא ימלל, ופרש"י ]ד"ה דחזייה[, מי שראשו קטוע שאין לו בנים  בו ואמרו לו

 ליטול חלק בארץ הוא ידבר בפנינו.

ובהערות מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הקשה דאדרבא כיון שאין לו בנים שיהא להם 

נחלה שם הרי שאין לו שום נגיעה שיכנסו או שלא יכנסו, א"כ דובר אמת הוא גם לפי 

 מצאו בו. דרכם ומה עוולה

ותירץ על פי מה דאיתא ביבמות ]סד, א[ דילפינן דשהתה י' שנים ולא ילדה בחו"ל חייב 

לגרשה, אולם אם באו לא"י מונין מחדש דאין ישיבת חו"ל עולה מן המנין, הרי דא"י 

סגולה לבנים, וא"כ אמרו המרגלים כיון דיהושע אין לו בנים הרי הוא רוצה בכניסה לא"י 

 נים, ואין לך נגיעה גדולה מזו.כדי שיהא לו ב

ובערוך פירש דריש קטיעא היינו שמשה הוסיף לו אות יו"ד שהוא קטוע. וצריך ביאור 

דמאי איכפת לן מה שהוסיף לו דבשביל זה יפסל מלומר דבריו. ונראה פשוט דזה מה 

שאמרו דיהושע בא לדבר טוב על א"י כיון דמשה התפלל עליו שיעיד טוב והוסיף לו אות 

ו"ד, א"כ ליכא ראיה מדבריו לאמיתות הענין עכ"ל. לפ"ז שפיר י"ל דזה לא רק דיהושע י

אוהבו של משה רבינו וקיי"ל דאוהב כשר לעדות, אלא יש לו נגיעה אישית בענין זה 

 שיכנסו לארץ, ופשיטא דהוי כשאר נוגע שפסול לעדות.

עיל ]יד, ג[ שכתב שוב ראיתי בפרדס יוסף ]החדש אות קג[ שהביא את דברי הרמב"ן ל

"כי למה ישמעו לשנים ולא יאמינו לעשרה", והיינו דאע"פ שיש דין תרי כמאה, מכל  

מקום באזני בני אדם נקלט יותר מה שאומרים עשרה ובפרט דאיתא חזקה על לשון הרע 

 שתתקבל.
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ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 

 ב'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשו

 בשיטת הרמב"ם המחודשת בענין רשות הרבים

יֹום ַהַחָבת )טו, לב( ֹקֵשש ֵעַצים בְּ או ַאיש מְּ צְּ ָבר ַוַימְּ ָרֵאל ַבַםדְּ ֵני ַישְּ יו בְּ  ַוַיהְּ

, ועל זה מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה לחד מאן דאמר בשבת צ"ו ע"ב מקושש

 הרמב"ם בענין רה"ר: נידון למיתה, ואמרתי אדברה נא בס"ד בשיטת

דהרמב"ם ס"ל שכל רחוב ברוחב ט"ז  מרבותינו האחרונים נקטו בפשטותהנה רבים 

אך לענ"ד אחר העיון בלשון מדלא הזכיר את התנאי של ס' רבוא, אמה הוי רה"ר, 

הרמב"ם נראה שיש לו שיטה מחודשת בענין זה, וגם לשיטתו יש הרבה רחובות שאינם 

 ו שיבואר:רה"ר דאורייתא כלל, וכמ

כמו המדברות היערים כתב הרמב"ם בפיהמ"ש ריש מסכת שבת: "ואולם כי רה"ר הוא 

בחיבורו הלכות שבת ריש פי"ד: "איזו היא רה"ר  תבכן ", וכוהדרכים המפולשין להם

, ובלבד שיהיה רוחב הדרך ט"ז אמה ולא מדברות ויערים ושווקים ודרכים המפולשין להן

בן הרמב"ם בשו"ת ברכת אברהם סי' ט"ז: "והן  ברהםא' "ז רוכתב ע)יהיה עליו תקרה", 

, ולמדנו מדבריו שיש לקרוא את הן השווקים הן הן הדרכים אלא שהרחיב ז"ל בדברים"

דברי הרמב"ם כך: "מדברות ויערים, ושווקים ודרכים המפולשין להן", דהיינו שהשווקים 

 והדרכים מפולשים למדברות וליערות(.

מכך שהרמב"ם לא מנה כאן שום רשות הרבים מלבד מדברות ואי אפשר להתעלם 

ונראה מלשונו להדיא שדרכים ושווקים ויערות והדרכים )והשווקים( המפולשין להם, 

שאינם מפולשים למדברות ויערות לא הוו רה"ר כלל גם אם יהלכו בהם רבים כל היום, 

על הדרכים הללו ורק הדרכים והשווקים המפולשים למדברות ויערות הם רה"ר, ורק 

כתב הרמב"ם ובלבד שיהיה רוחב הדרך ט"ז אמה וכו', אך לא כתב מעולם שכל דרך 

 שיש בה ט"ז אמה הויא רה"ר.

והנראה מדברי הרמב"ם הוא, דעיקר רשות הרבים הוא רק מדברות ויערות, אך 

הדרכים והשווקים המפולשין אינם רה"ר מצד עצמם, ורק אם הם מפולשין למדברות 

הוו גם הם רה"ר, כיון שע"י הפילוש המה מצטרפין ומתחברים למדברות והיערות  ויערות

 ומקבלים את שמם.

ונראה דכן מוכח גם מדברי רבינו פרחיה )שהיה תלמיד הרמב"ם( בפירושו לשבת קכ"ה 

ע"א, שכתב שם: "בריסתקא דמחוזא. בשוק מחוזא, ומפולשת לרה"ר ודינו כרה"ר", 

בעצמם רה"ר ולמה הוצרך לומר דמפולשת לרה"ר, אכן  ולכאו' תמוה הא שווקים הם

לפמשנ"ת בשיטת הרמב"ם מבואר היטב, דבאמת עיקר רה"ר הוא מדברות ויערות, 

וסרטיא ופלטיא מצד עצמם אינם רה"ר, רק אם מפולשין לרה"ר ]דהיינו למדברות 

 ויערות[ אז גם הם רה"ר.
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שאינם מפולשין למדברות  ולפ"ז נמצא שלשיטת הרמב"ם כל הרחובות והדרכים שלנו

ויערות אינם רה"ר גם אם מצויין בהם ס' רבוא, אמנם דרכים ושווקים המפולשין 

, וצע"ג שלא הזכירו הפוסקים למדברות ויערות הוו רה"ר גם אם אין מצויין בהם ס' רבוא

 .את שיטת הרמב"ם בזה

 ביאור גדר רה"ר לשיטת הרמב"ם

אוד, דאיך יתכן שמדבר שהוא כמעט ריק מ התמוהשיטת הרמב"ם הלז אמנם לכאורה 

מאדם הוי רה"ר, ורחוב ראשי בעיר גדולה שאינו מפולש למדבר אינו רה"ר, אף שמצויין 

, ובהגהות היעב"ץ על פיהמ"ש לרמב"ם כתב דמדבר הוא דומיא דדגלי בו רבים כל היום

 .מדבר, וצ"ב

שרגל הרבים מצויה ונראה דס"ל לרמב"ם דיש בדין רה"ר שני תנאים: א. שיהיה מקום 

שם. ב. שיהיה מקום רחב מאוד ופתוח לכל הרוחות כמו מדבר, כמו שהיה אצל 

המקושש שהעביר ד' אמות במדבר הסמוך למחנה ישראל )כמ"ש הבה"ל סי' שמ"ה 

דמלשון "וימצאו" משמע שהיה מחוץ למחנה מקום שאין הרבים מצויין, ע"ש(, או מקום 

שהיה רה"ר )כמבואר בשבת צ"ו ע"ב( והיה מפולש  המפולש למדבר, דומיא דמחנה לויה

 למדבר.

 ביאור הסוגיא דשבת ו' ע"א וע"ב לשיטת הרמב"ם

 ולכאו' שיטת הרמב"ם בזה צ"ב טובא, דהא לשון הברייתא בשבת ו' ע"א הוא: "ואיזו

המפולשין", משמע דכל סרטיא ופלטיא  ומבואות גדולה ופלטיא סרטיא הרבים רשות היא

 ן שום רמז דזה דוקא אם מפולשין למדברות או יערות.הוו רה"ר, ואי

ונראה ברור בס"ד דהרמב"ם מפרש ד"המפולשין" לא קאי רק על "מבואות" אלא קאי 

אכולהו, דהיינו שגם סרטיא וגם פלטיא וגם מבואות הוו רה"ר רק אם הם מפולשין, אך 

 ברות ויערות.אם אינם מפולשין לא הוו רה"ר, ומפרש הרמב"ם דהיינו שמפולשין למד

אמנם עדיין צ"ב דאם צריך שיהיו מפולשין דוקא למדברות ויערות איך כתוב 

"מפולשין" סתם ולא מפורש להיכן מפולשין, ועוד צ"ב טובא לשיטת הרמב"ם למה לא 

תני מדברות ויערות בכלל רה"ר, הא להרמב"ם הם עיקר רה"ר, ואיך הטפל כתוב והעיקר 

 אינו כתוב.

רשים איך כתב הרמב"ם שהמדבר הוא רה"ר הא בגמ' שבת ו' ע"ב תמהו כל המפ ועוד

מקשינן למה בברייתא אחת לא כתוב שמדבר הוי רה"ר ובברייתא אחרת כתוב גם מדבר, 

ותרצינן כאן בזמן שישראל שרויין במדבר כאן בזה"ז, ופירש"י דבזמן שהיו במדבר היה 

שהרמב"ם מפרש להיפך,  אי נימאורה"ר ובזה"ז אינו רה"ר, דלא שכיחי בו הולכי דרכים, 

טפי קשה  א"כשבזמן שהיו ישראל במדבר לא היה המדבר רה"ר ובזה"ז המדבר רה"ר, 

ודאי היה רה"ר במחנה ישראל, דהא כל עיקר הוצאה ילפינן משם, ולחד מ"ד הא ד

 כנ"ל. המקושש נתחייב על שהעביר ד"א ברה"ר,

, דבאמת גם אז וגם היום אמנם לפי דרכינו נראה בס"ד ליישב הכל בחדא מחתא

המדבר הוי רה"ר, והברייתא הראשונה שכתוב בה רק סרטיא ופלטיא ומבואות 



 

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

 בשיטת הרמב"ם המחודשת בענין רשות הרבים
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 לדעמוד 

המפולשין נשנית בזמן שישראל היו במדבר, ואז לא היה צריך לומר להיכן הם מפולשין, 

כי בכל סביבות המחנה לא היה שום דבר זולת מדבר, א"כ פשיטא שהם מפולשין 

פולשין למדבר הוי רה"ר א"כ כל שכן דהמדבר עצמו הוי רה"ר למדבר, וכיון שאמרנו שמ

וא"צ לאמרו, אך הברייתא השניה נשנית בזמן שישראל לא היו במדבר, ואז באמת לא 

היה ברור להיכן מפולשין הסרטיא והפלטיא והמבואות, ולכן אז הוסיפו בברייתא את 

דהא דאמרינן מפולשין המילה "והמדבר", להורות שגם המדבר הוי רה"ר, וממילא מובן 

היינו למדבר, )ואין זה דוחק כלל, דהרי הגמרא רגילה להעמיס במשניות ובברייתות 

פירושים דחוקים הרבה יותר, כי עיקר התורה היתה ידועה להם בעל פה והברייתות באו 

 רק להזכיר את עיקרי הדברים(.

  



 

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

 כיצד לא שמעו יהושע וכלב לציוויו של משה לקחת מפרי הארץ?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 להעמוד 

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

 יען יוסף, שלחן מלכים ושא"סאלעד, ומח"ס ו

כיצד לא שמעו יהושע וכלב לציוויו של משה לקחת מפרי 

 הארץ?

 הא', וכו שנאמר וברש"י: ממשמע (כג, יג) התאנים ומן הרמנים ומן בשנים במוט וישאהו

, כלום' נטלו לא וכלב 'יהושע .רמון ואחד, תאנה נטל אחד, אשכול נטלו שמונה, כיצד

 .'וכו משונה עמה כך שפריה משונה כשם, נתכוונו דבה להוציא עצמם שכל לפי

 את לתור המרגלים את משה כשציוה הרי, יש לעיין, מדוע יהושע וכלב לא נטלו כלום

 יהושע קיימו לא וכיצד, "הארץ מפרי ולקחתם "והתחזקתם(: כ לעיל פסוק) אמר, הארץ

 .משה של ציוויו וכלב את

 בלקחם יפחדו שלא ,ולקחתם" "והתחזקתם וטעם: שכתב( שם) ן"רמב לשיטת ובשלמא

 את לקחת ציווי היה שלא ל"אולי י. כ"ע, מרגלים שהם בהם יכירו פן, הארץ מפרי

 לקיחת ידי על וזאת, הם שמרגלים בהם שלא יחשדו בידם מסר טובה עצה אלא, הפירות

 מפני תגורו ולא, לקחת גבורים כאנשים "והתחזקתם",: ם"בחוזק. וכלשון רשב הפירות

 יכנסו שלא למרגלים משה שאמר( כט פרק, רבה) אליהו תנא דבי וראה. כ"ע, איש

 .כן לעשות וכלב יהושע לא נתחייבו ולפיכך, כגנבים"

שהכוונה , יונתן ביאר ובפירוש, חזקתא" "ותעבדון: בן עוזיאל יונתן תרגום לשון אולם

ממדבר  ה"ד) י"]כדפירש בגבוליה הלכו שהרי, בקרקע חזקה שע"י לקיחת הפירות יעשו

 וראה. להחזיק בה: ספורנו פירש וכן המוכר. בפני כשאכלה חזקה דהוי פירותיה וכן [,(צין

 היה שלקיחת הפירות ראיות כמה שהביא( מאמשטרדם שאול לרבי) אריאל בנין ספר

 יהושע שמעו לא וכיצד ,משה של ציוויו בכלל זה היה ודאי ז"ולפי, ישראל בארץ להחזיק

 .זה לציווי וכלב

ת. ונראה לבאר שיטת רש"י ולומר, כי הטעם שיהושע וכלב לא לקחו כלום, היתה 

משום ד"זיל בתר טעמא", מדוע ביקש מהם משה רבינו לקחת מפרי הארץ, זהו כדי 

להראות את טובה ויופייה לעיני ישראל. כיון שראו יהושע וכלב כי דבר זה עצמו 

הופכים אותו להוצאת דיבה, שפירותיה שפירותיה גדולים, לוקחים חבריהם המרגלים ו

"משונים", מיד הבינו כי "בטל הטעם" בציוויו של משה, ואדרבה, לקיחתם תשרת את 

הרצון של המרגלים בהוצאת הדיבה, והבינו הם, כי רצונו וחפצו האמיתי של משה כעת 

 הוא שלא יקחו דבר, כדי שלא יהיו שותפים בהוצאת הדיבה, לכן לא לקחו כלום.

בזוהר הקדוש בפרשתינו מצאתי שדעה אחרת עמו, וס"ל כי באמת יהושע וכלב  אמנם

"ויבואו עד נחל אשכול, רבי אבא אמר: כרתו  :לקחו מפירות הארץ. והכי איתא התם

ההוא אשכול, אתו לסלקא ליה לא יכילו, אתו לנטלא ליה לא יכילו ]לא יכלו המרגלים 

וסליקו ליה, ואזדקף על ידייהו ]הם הצליחו  להרימו ולקחתו[. אתו כלב ויהושע, נטלו ליה



 

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

 כיצד לא שמעו יהושע וכלב לציוויו של משה לקחת מפרי הארץ?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 לועמוד 

להרימו[. מספר הזוהר בהמשך: "עד דהו אתייין ]עד שהיו באים[, אמלכו עלייהו כולהו 

]נמלכו עליהם חבריהם להורגם מקנאה, שרק הם הצליחו להרים האשכול[, קאים כלב 

י פרי, אם באיבא ]עמד כלב ליד הפרי[, אמר: איבא איבא, אי בגינך אנן מתקטלין ]פר

בעבורך אנו נהרגין[, מה אנן בחולקך ]מה אנו בחלקך[, מיד קליל גרמיה, ויהבו לון ]מיד 

 נעשה האשכול קל, ויכלו כל המרגלים לשאת אותו[" ע"כ.

ולדעת רבי אלעזר שם, יהושע וכלב נשאו את האשכול כל הדרך, עד שהגיעו לישראל, 

שאת האשכול[, דהא כתיב: "וישאוהו וז"ל שם: " רבי אלעזר אמר, לא יהבו לאחרי ]ל

במוט", וכתיב "בשנים", ובכולהו לא הוו שנים כוותייהו וכו', וכד מטו לגבייהו דישראל 

]וכאשר הגיעו יהושע וכלב סמוך למחנה ישראל[, יהבו לון ]נתנו לשאר המרגלים לשאת 

 האשכול[, ואינון אשתארו ]ללא נשיאת פירות[, ועבדו גרמייהו שירים" עכ"ל.

הרי שלדעות אלו בזוהר, אכן קיימו יהושע וכלב את ציוויו של משה "והתחזקתם 

ולקחתם מפרי הארץ", ונטלו כראוי מפירות הארץ, רק אח"כ נתנו גם לשאר המרגלים 

 ליטול.

  



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין קושית רע"א על מעשה המקושש
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 לזעמוד 

 אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים חיי

 קושית רע"א על מעשה המקוששבענין 

יו ֵני ַוַיהְּ ָרֵאל בְּ ָבר ַישְּ או ַבַםדְּ צְּ ֹקֵשש ַאיש ַוַימְּ יֹום ֵעַצים מְּ ַריבו. ַהַחָבת בְּ ַאים ֹאתוֹ  ַוַיקְּ  ַהֹםצְּ

ֹקֵשש ֹאתוֹ  ֶאל ֹמֶשה ֶאל ֵעַצים מְּ ֶאל ַאֲהֹרן וְּ ָמר ֹאתוֹ  ַוַיַמיחו. ָהֵעָדה ָכל וְּ  ַמה ֹפַרש ֹלא ַכי ַבַםשְּ

 לד(-לֹו )טו, לב ֵיָעֶשה

יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה שנאמר  יבבסנהדרין )עח:( ובב"ב )קיט.(איתא 

מחלליה מות יומת )שמות ל"א י"ד(, אלא לא היה יודע באיזו מיתה נהרג שנאמר כי לא 

 פרש מה יעשה לו.

, מתוך יגוכתבו תוס' )ד"ה לא וד"ה שנאמר( וז"ל, ואף על גב דמיתה סתם חנק היא

דת כוכבים דבסקילה, דמחלל שבת בפרהסיא ככופר הסברא היה מדמה לעובד עבו

 , ע"כ.ידבעיקר, דכופר במעשה בראשית

לא היה ספיקו של משה רבינו  דלפי זה בגליון הש"ס בסנהדרין שםוהק' ר' עקיבא איגר 

לדינא דמחלל שבת  א לןע"ה רק במחלל בפרהסיא דהוי ככופר בעיקר, אם כן עדיין מנ

בסקילה היינו דהקב"ה הסכים עם משה רבינו ע"ה  בצנעא בסקילה, דילמא הא דמקושש

 בסברא זו, ודוקא בפרהסיא, אבל בצנעא מנ"ל.

רק למ"ד מקושש מעביר דועוד יש להקשות לאידך גיסא, לפי מש"כ בח"ס )ח"ו סי' נ"ו( 

, דלמ"ד תולש או מעמר י"ל שלא הי' כאן טוהיה חטאו בפני כל העדה ד' אמות הוה

דלית בזה משום כופר בעיקר, כיון דלא חילל בפרהסיא, , נמצא יע"שעשרה מישראל, 

ומנ"ל למשה רבינו לדמות לעובד ע"ז דבסקילה, ונימא דסתם מיתה בחנק ומאי מספקא 

 .טזליה למרע"ה

וכן לפי מש"כ בביאור הלכה )סי' שמ"ה( לבאר הא דאיתא בגמ' דמעביר ד' אמות 

, רק רחוק מן המחנה ברה"ר הוה, אע"ג דודאי לא עשה במלאכה בפרסום בפני כל

מדכתיב "וימצאו", ובודאי לא היה שם ששים ריבוא, מ"מ לפמש"כ הרא"ה דלא בעינן 

ששים רבוא ממש אלא מקום שיהא רגילין לילך שם אנשים רבים תדיר כששים רבוא, 

                                                

 
 הובא ברש"י עה"ת כאן.יב
והעירו המפרשים דעדיין לא נכתבה התורה עד סוף ארבעים שנה, ולפיכך לא נוכל למילף שהוא בחנק, יע' בגור יג

גרי"ז כעי"ז, ועוד. עוד העירו דהלא משה שמע מפי הגבורה מסיני מה דינו, יע' בריב"א כאן וחזו"א אריה וע"ע ב

 )או"ח סי' קכ"ה( בזה.
ע"פ הגמ' בעירובין )סט:( לענין מומר דחמירא ליה שבת כע"ז, ומיירי בחילול בפרהסיא, וכ' במזרחי כאן ובח"ס יד

דהובא ברש"י בשם ר"מ הדרשן בסוף הפרשה למה נסמכה פרשת )ח"ו סי' פ"ג וחי' בגיטין כג.( דמפיק ליה מהא 

מקושש לפרשת עבודה זרה, לומר שהמחלל שבת כעובד עבודה זרה, דכל א' מהן שקולה כנגד כל המצוות. וגם בזה 

 העיר בשרידי אש )אבה"ע סי' קט"ו( היאך דרש מרע"ה סמיכות הפרשיות אם עדיין לא נכתבה, יע"ש.
 בשו"ת להורות נתן )חלק ט"ו סי' י"ג(.ויע' מה שדן בדבריו טו
וע"ק דהא החתם סופר גופיה )הובא בהערה לעיל( כתב דילפינן דהמחלל שבת בפרהסיא הוי מומר דחמירא טז

כעובדי ע"ז משום דנסמכה פרשת מקושש לפ' ע"ז, ופ' מקושש בפרהסיא הוי עכ"ד, ונמצא לדידיה דהל"ל דאף 

הק' בשרידי אש )אבה"ע סי' קט"ו(, ויל"ד ליישב דאינו מוכח דהיה בצנעא  המחלל שבת בצנעא הוי מומר, וצ"ע, וכן

 י"ל כן, ולכן אין להוכיח דאף המחלל בצנעא הוי מומר.דרק 



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין קושית רע"א על מעשה המקושש
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 לחעמוד 

רך לששים ריבוא, עכ"ד, גם בזה יש להקשות דניחא, דסגי בזה שהיה מקום שיש כאן 

נ"ל, דאם לא חילל שבת בפרהסיא מאי מספקא ליה למשה תוספות הדברי הלסברת 

ועוד ילה"ק היאך נעלמו דבריהם מדברי תוס' שכתבו דמעשה  .יזלדמות עונשו לעובד ע"ז

 דמקושש היה בפרהסיא.

חילול חילול  זירה שוהשכתבו דהסתפק מרע"ה אי ילפינן ג יחויע' בהדר זקנים כאן ועוד

קילה, ולפי"ז מתורץ קושיות הנ"ל, דלא ילפינן מע"ז, מה ע"ז בסקילה אף חילול שבת בס

דוקא חילול שבת בפרהסיא מע"ז, אלא אף חילול שבת בצנעא ילפינן מע"ז דדינו 

 בסקילה.

דחילול חילול אליבא דר' אלעזר בר'  זירה שוהאלא דיש לעיין בזה, דהא רק מצינו ג]

שבת לף דין רודף דלמיאמינא  איכא הוה)עג:( דלרשב"י  ויע"ש ,שמעון )סנהדרין עד.(

גם לעולם אמאי לא נימא ד אי באמת קי"ל כהך ג"ש, . עוד יל"עמחילול חילול מע"ז

, וצ"ע. ואולי מהנך טעמי בכל גווני מע"ז שבת המחלל שבת בצנעא הוי מומר כיון דילפינן

 .[נאדו תוס' מלפרש ספיקת מרע"ה כדברי הראשונים הנ"ל

ובקובץ שיעורים ב"ב  ,(220חמדה )פ' פנחס עמ' והנה בגליוני הש"ס סנהדרין שם, ובכלי 

)אות שנ"ו( תירצו קושית רע"א הנ"ל, דלעולם אין כוונת התוס' כלל דהיתה סברת משה 

לחלק במיתת מחלל שבת דבפרהסיא יהיה בסקילה ובצנעא בחנק, דודאי אין לחלק 

רהסיא, במיתה כלל, דהא קרא סתמא כתיב מחלליה מות יומת, וקאי בין אצנעא ובין אפ

פק דנהי דסתם מיתה היא בחנק, מ"מ כאן דבפרהסיא יש סברא שיהיה תורק דמרע"ה הס

בסקילה דומיא דע"ז דבשניהם כופרים בעיקר, ע"כ זה מכריע שלא לפרושי קרא על חנק 

כסתם מיתה דעלמא כיון דקרא כולל גם פרהסיא ובפרהסיא הא הסברא נותנת שיהא 

קילה ממילא אף בצנעא, דכך ניתנה מיתת סקילה בסקילה, וא"כ יהא כל מחלל שבת בס

לחילול שבת דכוונת מות יומת דקרא הוא לסקילה. והסתפק מרע"ה אם סברתו דחילול 

לו הקב"ה דמקושש בסקילה,  דהשיבשבת בפרהסיא הוא בסקילה צודקת או לא, וכיון 

 א"כ כוונת מות יומת אסקילה ואפי' בצענא, עכ"ד.

מוכרח דמש"כ תוס' דמחלל שבת בפרהסיא ככופר בעיקר  ונמצא לפי דבריהם דאין זה

דקאי אמעשה דמקושש בדוקא לומר שהיה בפרהסיא, אלא דבאו דבריהם לבאר אמאי 

, כיון דאיכא סברא דהמחלל בעלמא הסתפק מרע"ה בעונש המיתה למי שמחלל שבת

 .יטשבת בפרהסיא דינו בסקילה

ס והביאור הלכה דמעשה דמקושש וא"כ מיושב כל הקושיות, דהקשינו לעיל לדברי הח"

היה בצנעא, אמאי הסתפק מרע"ה בעונש מיתת המקושש, נימא דסתם מיתה האמורה 

                                                

 
ואולי יש לדחות דנהי דהיה רחוק מן המחנה ולא בפני ששים רבוא, מ"מ עדיין חטא בפרהסיא בפני עשרה, וממילא יז

 יך קרא "וימצאו" כיון שאר העדה מצאו אותו רחוק מן המחנה.יש לדמות חטאו לעע"ז. ועל זה שפיר שי
ריב"א, חזקוני )וכתבו המגיהים דצ"ל סקילה במקום סייף יע"ש(, מושב זקנים, רש"ש סנהדרין שם, טל תורה ב"ב יח

שם )וע"ע ברע"ב עה"ת כאן(. ויע' בראשונים בב"ב שם שכתבו דאתקש שבת לע"ז ולא הזכירו חילול שבת בפרהסיא 

 א, ויל"ע בזה.דוק
 וכ"כ הכלי חמדה שם בהדיא, דאף תוס' ס"ל דמעשה דמקושש היה בצנעא.יט



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין קושית רע"א על מעשה המקושש
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 לטעמוד 

ד ע"ז, דהא רק מדמינן חילול שבת בפרהסיא לעע"ז בבתורה היא בחנק, ואין לדמותו לעו

כדאיתא בסוגיא דעירובין גבי מומר, וכיון דלא חטא בפרהסיא מהכ"ת לחייבו בסקילה. 

הלא כתבו תוס' דמעשה דמקושש היה בפרהסיא ולא בצנעא. ולפי הנ"ל אתי ועוד, 

, מ"מ הסתפק מרע"ה בעונשו דדלמא כשפיר, דאפילו אם חטא המקושש היה בצנעא

מיתתו בסקילה הוא, כיון דאיכא סברא דהמחלל בפרהסיא מיתתו בסקילה, ממילא ה"ה 

א דין א' אית להו לענין המחלל בצנעא מיתתו בסקילה, דלא שנא פרהסיא לא שנא צנע

דדוקא  ינןעונש מיתה כדכתיב סתמא דקרא מחלליה מות יומת )משא"כ לענין מומר אמר

 המחלל בפרהסיא הוי מומר משום דדמי לע"ז, ופשוט(.

והנה, השיב הקב"ה למרע"ה מות יומת האיש רגום אותו באבנים. ויש להעיר, 

דע היה משה רבינו שהמקושש דלכאורה מות יומת הוי מיותר, דהא איתא בגמ' דיו

. כאבמיתה שנא' מחלליה מות יומת, וא"כ לא הוצרך הקב"ה להשיב למרע"ה מות יומת

וי"ל דהקב"ה גילה בזה דמיתת המחלל שבת בכל מקום יהא בסקילה, בין בפרהסיא ובין 

אלא , דמנ"ל דהמחלל בצנעא דינו בסקילה בצענא, ולהוציא מקושית רע"א בדעת התוס'

בסקילה, דלכן כתיב סתמא מות  דבכל מקום הדין של המחלל שבת הואאמר הקב"ה 

יומת ואח"כ רגום אותו באבנים, ללמד דסתם מיתה גבי שבת הוא בסקילה, וכדכתיב בפ' 

 כי תשא גבי שבת סתמא מחלליה מות יומת.

ושו"ר שכ"כ בהעמק דבר כאן, והביא מהספרי דאיתא מות יומת לדורות, וביאר דמש"ה 

קושש מות יומת כו' ללמד דגם הא דכתיב במחלל שבת מות יומת הוא כתיב גם במ

. וכ"כ רבינו בחיי דמות יומת הכתוב כאן אתי להורות אף להמחלל בצענא וכנ"ל בסקילה

 .כבדמחלליה מות יומת פירושו בסקילה

שביאר לפי כל הנ"ל דלעולם מרע"ה הסתפק  (החדש)ובדרך פלפול ראיתי בפרדס יוסף 

הדין ש פשיטא ליהת בפרהסיא דהוי כעובד ע"ז ובסקילה, אבל בצנעא דוקא בחילול שב

בחנק, וכקושית רע"א בגליון הש"ס, והקב"ה השיב מות יומת האיש רגום וכו' דלעולם 

, ולכן כתיב מות יומת להורות סקילההוי באף בצענא החיוב מיתה לכל מי שמחלל שבת 

וכדכתיב סתם  ,דאיתא בספריוהוא דין לדורות כ דגם המחלל בצנעא דינו בסקילה,

 וכדברי שאר האחרונים הנ"ל. לא שנא בפרהסיא ול"ש בצנעא,מחלליה מות יומת, 

]ולפי"ז מיושב קושית הדברי שאול כאן שהק' אמאי לא חישב הך דהכא בכלל הדברים 

שעשה משה מדעתו, והסכימה דעתו לדעת המקום )יבמות סב.( דהיה נראה לו שדינו 

לא עשה משה כלום אולי י"ל דוכך אמר לו הקב"ה )ו )כ"ה לשון התוס' בב"ב( בסקילה

(. ולפי הנ"ל י"ל דאדרבה לא הסכים הקב"ה משא"כ באחריני אלא היה נראה לו הדין כן

ואילו הקב"ה  והמחלל בצנעא בחנק, לדעתו, דאיהו סבר דוקא המחלל בפרהסיא בסקילה

 .[י בין אפרהסיא ובין אצנעאבסקילה, דקרא קאהשיב לו דאף בצנעא הדין 

                                                

 
 ולפי"ז צ"ל דהא דהמחלל שבת בפרהסיא הוי מומר לעולם לא ילפ' מסמיכות פ' מקושש לפ' ע"ז אלא ממקום אחר.כ

 וכן גבי המגדף באמת לא כתיב מות יומת, אלא ורגמו אתו כל העדה, ותו לא.כא
מה שהוקשה לדברי שאול עה"ת כאן יע"ש. ובהעמק דבר שם כ' דעוד יש לפרש דסד"א דהוראת ובזה מתורץ כב

 שעה שהדין בסקילה אבל לדורות בחנק, קמ"ל מות יומת דבכל מקום כן הוא הדין.



 

 קנדה( -חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו 

 בענין האיסור להפקיע עצמו מחיוב מצוה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 מעמוד 

חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 

'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' 

 קנדה( -)טורונטו 

 בענין האיסור להפקיע עצמו מחיוב מצוה

אסור לאדם לעשות עיסתו פחות פחות  כתב הרמב"ם פ"ו מהל' ביכורים הט"ז.

החלה. ומקור ל' האיסור מירושלמי רפ"ג דחלה . והענין בכללו  מכשיעור כדי לפוטרה מן

אמר רב יוסף הני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא לפיסחא אמר מבואר פסחים מ"ח: 

 .ליה אביי מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מפקע לה מחלה

  

ינא אמר ליה קטינא מלאכא אשכחי' לרב קטינא דמיכסי סדאכן במנחות מ"א. אי' 

קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה אמר ליה ענשיתו אעשה 

. וקשה לכאו' דמשמע דליכא איסור על הפקעה אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן

אע"פ שאין אדם ממצוה. ובימיהם היו כל הטליתות בני ד"כ. תוס' ערכין ב: וברמב"ם פ"ג 

לית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית אין ראוי לאדם חסיד מחוייב לקנות לו ט

 .   וודאי מוכח שאין איסור להפקיע עצמו.שיפטור עצמו ממצוה זו

יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו ת"ל תקום  והנה מקור הענין הוא בקידושין ל"ב: 

עיניו  יכול יעצים. ומבאר בדף ל"ג. שם ויראת דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך

מקמי דלימטיה זמן חיובא דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה דקאים מקמיה ת"ל תקום 

. והרי שלפני זמן החיוב אסור להשתמט. וראי' זו הביא בביאור הלכה סי' קכ"ח ויראת

עיין במ"ב שכתב כגון מפני חולשא דאל"ה בודאי וז"ל  –אינם רוצים לעלות לדוכן ד"ה 

בטל מ"ע בחנם והרי זה דומה לשאר מ"ע התלוי במעשה כמו לא שפיר למעבד הכי שי

ציצית דלאו חובת גברא הוא אלא חובת מנא ואפ"ה צריך לעשות בגד של ד"כ ולתלות 

בה ציצית וענשי נמי עלה בעידן ריתחא )וכדאיתא במנחות ד"מ( ]חמד משה[ ובאמת 

לימטי זמן חיובא גמרא מפורש הוא בקידושין ל"ג דאפילו הוא פוטר עצמו ממ"ע קודם ד

 מאלקיך. אפ"ה נאמר ע"ז ויראת

יש לך לירא מן היוצר היודע מחשבותיך שאתה מבקש  וז"ל רש"י קידושין ל"ג. שם 

. הנה ממה שלא הביא רש"י ריבוי בעלמא אלא ביאר את תוכן תחבולות להפטר ממצותו

"ה משמע כביה"ל שהביא זאת לענין ברכת כהנים וה –הדבר שמבקש תחבולה להפטר 

בכה"ת כולה. ולפ"ז י"ל בגדר האיסור שעיקרו הוא משום כוונה לסתור ולבטל את 

אסור לאדם לעשות עיסתו פחות פחות המצוה. וזה האיסור בחלה שכ' הרמב"ם 

. ומפרשים כ' דהכי מבואר בירו' רפ"ג דחלה, דכ' אסור חלהכדי לפוטרה מן ה מכשיעור

 לעשות עיסתו קבין והטעם משום הערמה.



 

 קנדה( -חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו 

 בענין האיסור להפקיע עצמו מחיוב מצוה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 מאעמוד 

אכן שאני ציצית דרב קטינא וודאי לא הי' מתכוון לבטל ולסתור את המצוה אלא שלא 

ַאם השתדל לקיים את המצוה. שכן ז"ל רבינו יונה בשערי תשובה שער ג' כ"ב בענין זה, 

בֹוֵתינו ַזְכרֹוָנם ַלְבָרָכה  ף ג ם ֹזאת ָאְמרו ר  ָיב ַלְקנֹותֹו, א   .(א")מנחות מֵאין לֹו ֶבֶגד ָכֶזה ֵאינֹו ח 

ָעָרה על דבר  אשר לא חמד בלבבו יפי המצוה ושכרה, לבעבור ַכי ָענֹוש ֵיָעֵנש ְלַעתֹות ב 

 .ולקחת לו בגד שיש לו ארבע כנפות לעשות בו ציצית על כנפיו סבב פני דבר חיובה עליו

, שהוא משתמט או שאינו משתדל להיכנס דקיל הדבר יותר לפני זמן החיוב ונמצא

והוא איסור מכח ויראת. וכן  להיפטרחיוב. ולעומת זה שאני חלה שביקש תחבולה  לגדר

דוקא כדי דאסור לעשות עיסתו פחות מכשיעור וכו'. כתבו הפרישה בסי' שכ"ד סקכ"ה 

לפוטרה קאמר דאסור לעשותו אבל אם אין לו קמח שיעור חלה פשיטא דמותר לאפותו 

גר"ח על הרמב"ם בפ"ו הי"ט[ ולכך פ' הרמב"ם . וכ"כ הט"ז שם סקי"ז ]וע' חי' הבלא חלה

דאסור. ובציצית יסוד הענין בציצית להשתדל להתחייב. ואם לא עשה כן עדיין איננו 

אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצוה בגדר איסור אלא כמ"ש הרמב"ם בהל' ציצית 

 .זו

נזר יו"ד שכ"א  ולכן במקום שיש צורך יתכן שיש היתר גמור וכגון עובדא דאי' באבני

 שמתיר להפקיע ממצות מילה בזמנה לפני החיוב לצורך רפואה יעו"ש.

 ,בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרוניםאכן לכאו' צ"ע מברכות ל"ה: 

דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר דורות 

ובפשטות  .צרות דרך קרפיפות כדי לפטרןהאחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך ח

אינו משמע שיש כאן איסור אלא שאינם במעלת דורות הראשונים. אכן ראיתי במאירי 

שם שיש גם בזה גדר איסור. אלא שברמב"ם בפ"ג הל' מעשר ה"ו כ' להדיא שמותר 

 לעשות כן וצ"ע.

גמ' מנחות שו"ר בדרך אמונה על הרמב"ם פ"ו מהל' ביכורים הט"ז שם שביאר ע"פ ה

ס"ז. שכ' על פטור דרך גגות שהוא זילא מילתא מכיון שהוא בפרהסיא, ולפ"ז כ' דבכה"ג 

לא גזרו רבנן בה איסור. ]אכן מ"ש דלא שכיח לכאו' ל"מ כן ממ"ש דורות האחרונים 

 וכו'[.

  



 

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

 אדם שלבש ציצית ולא  כיון  לשם "מצות ציצית", האם ביטל את המצוה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 מבעמוד 

חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

ציצית ולא  כיון  לשם "מצות ציצית", האם  אדם שלבש

 ביטל את המצוה

ֵני ֶאל ַדֵבר ָרֵאל בְּ תָ  ַישְּ ָאַמרְּ ָעשו ֲאֵלֶהם וְּ ֵפי ַעל ַציַצת ָלֶהם וְּ ֵדיֶהם )טו, ַכנְּ  לח( ַבגְּ

 שלא לפי האם, מצוה לשם בלבישתה נתכוין ולא מצויצת טלית שלבש במי לחקור יש

 ואף, כשירה ציצית הוא לבוש סוף הרי שסוף או. זו מצוה ביטל כ"א ציצית מצות קיים

 .ביטל מצות ציצית לא מ"מ קיים שלא

בגמרא סוכה  ט ע"א למדו מפסוקים שסוכה גזולה, וכן ציצית גזולה אין יוצא בהם 

ולמדו כן  מן הפסוק  חג הסוכות תעשה לך שבא למעט סוכה  גזולה ידי חובה, ובציצית 

משלהם. והקשו שם התוספות מדוע צריכים פסוק למעט סוכה ועשו להם ציצית להם 

 גזולה, והרי היא פסולה מדין מצוה  הבאה בעבירה.

  מצינו ובמנ"ח )מצוה שכה( תרץ את קושיתם, תחילה הקדים, שהנה במצוות התורה

 להניח יהודי כל על מצוה עשה וכגון, עשה מצות -חיוביות מצוות. סוגים שני  בהם

כל שלא קיים  ומחויב להניח תפילין, ממילא  הואיל תפילין הניח כשלא  וממילא, תפילין

 .המצוה את ביטל הרי היינו שלא הניח תפילין

 וכגון, מצוה  לקיים  חייב  שוב  מעשה עושה  שאם אלא לעשותם, חיוב שאין מאידך

 שוב כנפות ארבע של בגד כשלובש אולם. ציצית ללבוש אדם על חיוב אין, ציצית מצות

ואם לבש בגד של ארבע כנפות בלא  ציצית שוב  ביטל  מצות , ציצית בו להטיל חייב

 .עשה

בעבירה,  הבאה שאף שמצותו היא מצוה גזולה ציצית שאדם הלובש מעתה חידש,

שהרי זה אין זה לרצון לפניו יתברך מה שלובש  ציצית זו, כיון שציצית זו שלובש גזולה 

 יצית.היא, ושוב נחשב שלא קיים מצות צ

אמנם חידש שאף שלא  קיים, מ"מ א"א לומר  שביטל, היינו שלבש  בגד בלי ציצית, 

שהרי למעשה  לבוש הוא בגד עם ציצית. ומעתה  מחמת הדין של "מצוה הבאה 

בעבירה", שוב אף שלא קיים לא ביטל שהרי לבוש הוא בציצית, ומשום  כך נאמר 

צית והן בסוכה, שלולי כן לא היה נחשב צריכים את המיעוט  "לך"  למעט גזולה הן בצי

 שהוא מבטל מצוה.

והנה מלבד שיסודו נסתר מקושית תוספות ותרוצם שם, כתב בשער"י )שער ג פרק כ(: 

כתב על עצם יסודו,  שאם  מצות ציצית  היתה  "שלא ללכת בארבע כנפות  בלא 

. אכן, כתב  ציצית" אכן, צדקו  דברי  המנ"ח, שסו"ס למעשה הרי הוא לבוש בציצית

שכאכן כל שלא לבש ציצית אין הוא מחויב ללבוש ציצית. אולם כל שלבש ארבע כנפות, 

שוב מחויב הוא להטיל בה ציצית, ובאופן זה שווה מצות ציצית למצות תפילין שמוטל 



 

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

 אדם שלבש ציצית ולא  כיון  לשם "מצות ציצית", האם ביטל את המצוה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 מגעמוד 

עליו לקיים את המצוה. ומשום  כך כתב הואיל, ואסרה  תורה את  הגזול מדין מצוה  

חויב  להטיל  בבגד ציצית ללא חשש גזילה ומשום כך שלא  עשה הבאה בעבירה, שוב  מ

 כן ביטל מצות עשה אף שלבוש הוא בציצית.

", כונה צריכות שמצוות" בידינו, הוא כלל לדון לפי דבריו, יש, ח"המנ של בעצם חידושו

 באדם לדון ומעתה, יש. מצוה קיים לא שוב, המצוה חובת ידי לצאת אדם כיון שלא וכל

 מצוה את קיים שהואיל ולא נאמר האם מצוה לשם בלבישתה כיון ולא ציצית שלבש

 .עשה כביטול ונחשב ביטלה שוב

 עם הוא הולך סוף סוף שהרי ביטל לא מ"מ, ציצית מצות קיים שלא שאף שנאמר, או

 .ציצית

נראה  שכל שלא כיון  לשם מצוה  שוב  ביטל מצות  'ד' ס סימן הלכה ומדברי הביאור

  ל:"וז עשה  של ציצית

 ומסתמא בהול זמנו שאז לבימה לעלות הקהל טלית או טליתו ולוקח לתורה קראוהו אם

 לא אם ע"המ על בזה עובר ממילא ציצית של ע"המ לקיים בלבישתו אז מכוין אינו

 . בזה נזהרין אינם והעולם כ"ג לברך יוכל ואז מצוה לשם כשמכוין

 רוצה אין זו טלית שהלובש שלפי" מחמת אלא העולם על לסנגר מצא שלא שם וראה

 כלבישה נחשב זה אין ג"שבכה קלה לשעה התורה כבוד מפני אלא הטלית את ללבוש

 .ל"עכ מציצית אז שפטור מידתו לקונה להראות שלובש כמי הוא והרי בציצית המחייבת

 כיון מ"מ וכהלכה והוא לבוש  בה, כדין עשויה זו שציצית שאף חידוש, עולה ומדבריו

כנפות. '  ד  של בגד  עם שהולך נחשב שוב למצוה מתכוין אינו אם כונה צריכות שמצות

 ת"ל דוחה עשה שמן  הדין ופשתים, מצמר כלאים עם ציצית שאדם שעשה וכמו"כ

 לא על יעבור שוב, ציצית מצות לשם חשב שלא באופן זה ציצית זו ללבוש לו ומותר

 ציצית זמן לאו שלילה סוברים אנו שלהלכה יקשה וכן שמענו לא וזה דכלאים תעשה

 עובר כ"א ציצית מצות לשם כיון לא השחר עמוד אדם שלן עם ציצית, וכשעלה כ"א

 .חידוש והוא ציצית מצות על ורגע רגע בכל

 כיון ולא לגגו מעקה שבנה שאדם ' א' סי על עצם הנחת הביאור הלכה הקשה במנח"ש,

 עשה ביטל לא מ"מ, מעקה מצות קיים שלא אף אם נאמר מצוה לצורך המעקה בעשית

 אכן, ביתו , סכנה כמקום בביתו את שמשאיר במקום אלא אינו זה שכל, מעקה של מצות

 ביטל לא גם מ"מ מעקה עשית של העשה קיים שלא אף ושוב הוא, גדור אדם זה של

 .בביתו מעקה לו יש ס"שסו

 שהציצית עבירה בו שנעשית לפי ראוי אינו הציצית שעצם מקום בין  לחלק יש ומעתה

 הבאה מצוה מחמת למצוה ראויה הציצית זו אינה של החפצא ששם הואיל ועצם, גזולה

 מצות עשה של  ציצית. את ממילא ביטל קיים המצוה שלא שוב כל, בעבירה

 



 

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

 לא  כיון  לשם "מצות ציצית", האם ביטל את המצוהאדם שלבש ציצית ו
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 מדעמוד 

, למצוה בה כיון לא לובשה ורק, למצוה ראויה עצמה מצד שהציצית במקום אמנם,

שבודאי  למצוה, מכוין שאינו בפירוש ויאמר טלית ילבש אדם ויותר מזה  כתב שם שאם

 ציצית שהרי יושב  הוא עם ציצית ובגד לעשות חיב שלא לפי מ"מ קיים מצוה. לא לכ"ע

 יחשב לא לציצית ונעשה כדין שוב אף  אם לא כיון  להטיל בו ציצית הוא ראוי זה

 .ציצית בו להטיל חייב שאינו כנפות' ג כבגד של יחשב הבגד  רק .ציצית מצות  שביטל

  



 

 איש וביתו' ו'שמועה טובה' יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני ברק, מח"ס 'נר

 פנינים לפרשת שלח
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 מהעמוד 

יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני 

 ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'

 פנינים לפרשת שלח

הנה המרגלים היתה מעלתם גבוהה מאד, וכמבואר בספר הזכות להחידושי הרי"ם 

וכ""כ השפי צדיק בשם החידושי הרי"ם שם וז"ל המרגלים ראו שהיו ישראל במצב ע"ש, 

מפואר מאד במדבר, ובדביקות גדול רק בהשי"ת ותוה"ק בלי שום רעיון זר, היה צר להם 

שיכנסו לארץ פן ינתקו מה מהדביקות, לכן מסרו נפשם לגרום טובה לישראל שיתמהמהו 

מו אברך הדואג לנדד ממזונות שולחן חותנו פן במדבר, שהמרגלים דאגו בעבור ישראל כ

 יטרד ולא ישקוד בלימודו כמקודם עכ"ל.

ובחידושי הרי"ם שם כתב וז"ל אך אעפ"כ לא היה זה לרצון בשמים משום שלא טוב 

לומר עצות בהנהגת השי"ת שמסתם כמו שמנהיגים משמים כן הוא לטובתינו עכ"ל, 

המרגלים אמת כי בהיותם במדבר היה טוב וכ"כ בשפ"א תרמ"ה וז"ל כי בוודאי אמרו 

להם ונראה להם שח"ו יהיה להם ירידה בכניסתם לארץ, אכן באמת בני ישראל נבראו 

 להעיד על הבורא ית' ולקן את כל הבריאה וכו' ע"ש עוד.

ובהקדמות אלו יבואר כמה דברים נפלאים הרמזים בתורה הקדושה, ויה"ר דאימא 

 מילתא דתתקבל.

* 

 מרגלים לפרשת מרים שראו כי בשמים הסכימו עם דרגת משה רבינונסמכה פרשת 

ברש"י יג, ב למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, ולהאמור יש לפרש דהסמיכות 

היא להמליץ טוב על המרגלים כיון שראו שמרים נענשה על שדיברה במשה שפירש מן 

שיבח את משה ואמר האשה ומן עוה"ז, והקב"ה לא היה ניחא ליה בטענה זו, ואדרבא 

, ופרש"י אמרתי לו לפרוש מן האשה ע"ש, ובשבת פח. פה אל פה אדבר בו)במדבר יב, ח( 

 דהוא מג' דברים שעשה משה מדעתו והסכים עמו הקב"ה.

ומוכח מזה דהגם דהרצון להיות הקדושה במעשה אנוש ותחבולותיו, ניחא לקב"ה 

גשמיות כלל, וע"ז סמכה דעתם של הבחירה של בני אדם לפרוש מעוה"ז ולידבק בו ללא 

המרגלים באומרם דאם כי הקב"ה מנהיג את העולם בטבע ובוודאי בהתנהגות עפ"י דרך 

הטבע צריך לבא לבחינת ארץ ישראל לקדש העשיה, אבל אם נבחור ונשתוקק מאד 

 לצאת ממאסר הגוף ולא להתעסק בירורים ותיקונים יערב לפניו יתברך.

* 

 

 



 

 יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'

 פנינים לפרשת שלח
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 מועמוד 

ה ליוסף דמנשה דגל בשיטת אביו נזיר אחיו ולזה רצו להשאר במרגלים נתייחס מנש

 במדבר

ולמש"כ דמיאון המרגלים ליכנס לארץ ישראל כי היתה מדרגתם נעלית ולא רצן 

ַמֵטהלהתעסק בתיקון הטבע והגשמיות, א"ש מה דבמרגלים כתיב )יד, ח(  ָרַים לְּ  הֹוֵשעַ  ֶאפְּ

ַמֵטה )ושם יא(. נון ַבן ַמֵטה יֹוֵסף לְּ ַנֶחה לְּ  ואמאי אפרים לא נתייחס ליוסף.סוַסי,  ֶבן ַגַדי מְּ

דבשפתי צדיק ויחי אות י,ח כתב וז"ל וישם את אפרים לפני מנשה, אמר זקני הק ז"ק כי 

שם מנשה על שם כי נשני אלקים את כל עמלי היינו להזדכך קודם מכל עמל, ושם 

שת לעבודת הקודש אף בתוך עניות בדעת אפרים כי הפרני אלקים בארץ עניי שיוכל לג

ע"ש, ועיין מש"כ ביש מאין פרשת ויחי דבזה נחלקו יעקב ויוסף דיוסף לשיטתו שהיה נזיר 

אחיו ודרכו היא פרישות מעוה"ז רצה להקדים את מנשה ויעקב שהיה בחינתו תיקון עץ 

 הדעת הקדים אפרים למנשה ע"ש באורך.

ים שכל מגמתו היתה לתיקון הטבע היה חפץ ומעתה א"ש כי יהושע שהיה מבני אפר

ליכנס לארץ ישראל משא"כ מנשה שהיה בחינת נשני מכל עמלי ונזיר אחיו כאביו יוסף 

 לא היה חפץ בתיקון הטבע ולזה כאן דוקא מנשה נתייחס ליוסף ודו"ק.

* 

 טענת יהושע וכלב דעיקר העבודה היא תיקון הטבע ועי"ז מתגלה הטוב מאד מאד

רו ב השיבו למרגליםויהושע וכל ֵני ֲעַדת ָכל ֶאל ַוֹיאמְּ ָרֵאל בְּ נו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ַישְּ  ָעַברְּ

ֹאד ָהָאֶרץ טֹוָבה ֹאָתה ָלתור ָבה ֹאד )יד, ז( מְּ  .מְּ

ולהאמור כונתם היתה לחדד כי אדרבא תיקון הטבע והעבודה בתוך נחשוך היא 

ז( וירא אלקים את כל אשר עשה והנה התכלית הרצויה, וכמבואר במדרש )בראשית ט, 

טוב מאד רבי נחמן בשם רבי שמואל בר נחמן אמר והנה טוב מאד זה יצר הרע, וכי יצר 

הרע טוב מאד אתמהא, אלא שאלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה ולא 

הוליד ולא נשא ונתן וכן שלמה אומר )קהלת ד, ד( כי היא קנאת איש מרעהו עכ"ל 

וידוע מש"כ הספרים בביאור דבר זה דלית נהורא אלא דנפיק מגו חשוכא,  המדרש,

ודוקא ע"י ההתמודדות ועבודת התיקונים מתגלה האור כי טוב ביותר,  וזה דברי יהושע 

וכלב כי כל ההסתרות אשר ראיתם הא הנותנת לעלות במדרגות וזה שנכפל טובה הארץ 

 מאד מאד.

* 

 אל יהיה זכר לאותם מעלות שהיו במדבריהושע וכלב רמזו כי גם בארץ ישר

ֹרדו ַאל' בה ַאךְּ  ַאֶתם ַתמְּ או ַאל וְּ ֵמנו ַכי ָהָאֶרץ ַעם ֶאת ַתירְּ ' וה ֵמֲעֵליֶהם ַצָלם ָסר ֵהם ַלחְּ

ם )שם, יט( ַאל ַאָתנו  .ַתיָראֻּ

בשפת אמת תרמ"ה בסו"ד כתב וסמיכות הפרשת חלה ונסכים וציצית אחר פרשת 

להם במדבר הג' מתנות הטובות מן ובאר וענני הכבוד ולכן קשה להם  המרגלים כי היה
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לצאת מן המדבר, וניחם הקב"ה אותנו כי נשאר הארה מאלו הג' מתנות וחלה ונסכים 

 הוא זכר ממן ובאר וציצית בחינת החסד ענני הכבוד ע"ש.

 ו הםלחמנולע"ד זה מרומז עוד במ"ש יהושע וכלב כי לחמנו הם סר צילם וברבנו בחיי 

רמז לסוכות, וי"ל דכוונת יהושע וכלב לומר להם כי גם בארץ  סר צילםרמז לאכילת מצה 

הוא נגד ענני הכבוד וגם וסוכות מצה רמז למן, לחמנו ישראל יהיה אלו הג' כוחות 

בסוכות היה ניסוך המים שהוא רמז לבאר, וע"י ג' רגלים אלו יהיה להם ניצוץ מהמעלה 

 היתירה שהיה להם במדבר.

* 

 בני ישראל זכו להגלות כבוד ה' כי זה היה רצונם

רו גֹום ָהֵעָדה ָכל ַוֹיאמְּ בֹוד ָבֲאָבַנים ֹאָתם ַלרְּ ָאה' ה וכְּ ֹאֶהל ַנרְּ ֵני ָכל ֶאל מֹוֵעד בְּ ָרֵאל  בְּ ַישְּ

 .)שם, י(

דבר פלא יש כאן הלא בני ישראל חטאו ורצו לרגמם באבנים, ואיך זכו שנראה אליהם 

 וזכו למראות אלקים.כבוד ה' 

ולהאמור כי הם הו דבקים מאד בה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו לא הביט און ביעקב, 

ומה שבקשו לרגמם באבנים יש כאן רמז עמוק כי כונתם לרמז ליהושע וכלב כי ע"י 

התעסקות בגשמיות ובתיקון הטבע נהפך הלב לאבן, כי זה עניין מיתת סקילה כמבואר 

בעל התניא זצ"ל בדרושים לשבת שובה ד"ה שובה ישראל אות ג'  בליקוטי תורה להרב

וז"ל והרי הוא חייב סקילה רוחניות כי סקילה היא באבנים והיינו שעי"ז גורם שיהיה לו 

לב אבן שלא יוכל לפתוח לבו בהתבוננות בחינת הוי"ה ע"ש, והכתוב מעיד עליהם 

 שהיתה כוונתם רצויה וכבוד ה' נראה אל כל בני ישראל.

* 

אינם חפצים ליכנס לארץ  משה המליץ זכות על ישראל שהם במדרגה נעלית ולכן

 ישראל

רו ומשה ביקש בעד ישראל ָאמְּ עו ַהֹזאת ָהָאֶרץ יֹוֵשב ֶאל וְּ ֶקֶרב' ה ַאָתה ַכי ָשמְּ  ַהֶזה ָהָעם בְּ

ַעַין ַעַין ֲאֶשר ָאה בְּ ךָ ' ה ַאָתה ַנרְּ ד ֲעֵלֶהם ֹעֵמד ַוֲעָננְּ ַעםֻּ ֵניֶהם ֹהֵלךְּ  ַאָתה ָעָנן ובְּ  יֹוָמם ַלפְּ

ַעםוד ָלה. ֵאש ובְּ ֵהַמָתה ָליְּ ַאיש ַהֶזה ָהָעם ֶאת וְּ רו ֶאָחד כְּ ָאמְּ עו ֲאֶשר ַהגֹוַים וְּ ֲעךָ  ֶאת ָשמְּ  ַשמְּ

ַתי. ֵלאֹמר ֹכֶלת ַמַבלְּ ָהַביא' ה יְּ ַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶזה ָהָעם ֶאת לְּ ָחֵטם ָלֶהם ַנשְּ ָבר ַוַישְּ  . ַבַםדְּ

ובדבריו היה מליצת זכות עבור ישראל כי הם שרויים בדביקות עצומה )שם, יד טז(, 

וגילוי אור ה' עין בעין, ואם ימית את העם הזה יאמרו הגויים מבלתי יכולת ה' והמתה 

ל את העם הזה וגו' ואמרו הגויים וגו' מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה לארץ ישרא

כי שם לא יהיו דבוקים בו, ואין חילול ה' גדול מזה באמירה כזו שאי אפשר לעבוד את ה' 

 מתוך הטבע.

* 
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 יבאר מה היא הסליחה אם נענשו שלא יכנסו לארץ

ַתי' ה ַוֹיאֶמר ָבֶרךָ  ָסַלחְּ אוָלם. ַכדְּ ַיָםֵלא ָאַני ַחי וְּ בֹוד וְּ . כא( –ָהָאֶרץ )יד, כ  ָכל ֶאת' ה כְּ

ברך בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה' ואולם וכו' שלא יתחלל וברש"י כד

שמי במגפה הזאת לאמר מבלתי יכולת ה' להביאם שלא אמיתם פתאום כאיש אחד 

 אלא באיחור מ' שנה מעט מעט.

ותמוה דא"כ מאי סלחתי הא לא סלח להם אלא הענישם מעט מעט, גם צריך ביאור 

ביום כיפור לאחר כל נדרי וע"כ שהוא מורה שה'  הלא מסדרי התפילה תקנו לומר זה

 סולח עונותיהם של ישראל.

ולהאמור י"ל דהגם דבאמת חטא המרגלים היתה מרידה כלפי מעלה מ"מ קיבל הקב"ה 

את מליצת הזכות של משה רבינו שכוונתם היתה לטובה כי חפצים היו בהגלות כבוד ה' 

בוד ה' את כל הארץ, והיה גילוי עצום ללא הסתר, וזה מה שאמר ואולם חי אני וימלא כ

 כזה שלא יהיו מסוגלים ליכנס לארץ ישראל ולהתעסק בגשמיות.

* 

 יבאר דמה שלא נכנסו לארץ לא היה עונש אלא לא היו בבחינה זו של בירור  הטבע

ֹבַדי ֶאת ָהֹרַאים ָהֲאָנַשים ָכל ַכי וזה אומרו ֶאת כְּ ַרַים ָעַשיַתי ֲאֶשר ֹאֹתַתי וְּ ַמצְּ ָבר בְּ  וַבַםדְּ

ַנןו ָעַמים ֶעֶשר ֶזה ֹאַתי ַויְּ ֹלא סְּ עו וְּ קֹוַלי. ַאם ָשמְּ או בְּ ַתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ַירְּ ַבעְּ  ַלֲאֹבָתם ַנשְּ

ָכל ַנֲאַצי וְּ אוהָ  ֹלא מְּ והמדייק בהאי קרא יש כאן כפילות דבתחילה . כג( -)שם, כב  . ַירְּ

ושוב אמר וכל מנאצי לא יראוה, ולהאמור ה"פ כל האנשים  אמר אם יראו את הארץ וגו'

הראים את כבודי ואת אתתי וגו' שהם בחרו בגילוי של כבוד ה' בכל הארץ ולא להתעסק 

בתיקונים אם יראו את הארץ ואינו בלשון שלילה אלא כדבר הבא ממילא הלא אינם 

 מסוגלים לראות את הארץ, שהוא היפך בחינתם ובחירתם.

 וכל מנאצי היינו אותם המנאצים שלא היתה כוונתם לשמים לא יראוה. ושוב אמר

* 

 יבאר מימרא דרבה בר בר חנה במעלתם של מתי מדבר

עד. אמר ליה האי טייעא לרבה בר בר חנא תא אחוי לך מתי  -ובגמרא בבא בתרא עג: 

ינייהו מדבר, אזלי חזיתיניהו ודמו כמאן דמיבסמי וגני אפרקיד, והוה זקיפא כרעא דחד מ

 ועייל טעיא תותי ברכיה כי רכיב גמלא וזקיפא רומחיה ולא נגע ביה ע"כ.

וברשב"ם שהיו שוכבין בפנים צהובות כשתויי יין, אפרקיד פניו למעלה, ראיתי טעייא 

 שהיה מהלך תחת ברכי המת רוכב על הגמל ורומחו בידו ולא היה נוגע בו בברכו עכ"ל.

אחוי לך מתי מדבר כו' הוא ע"פ מ"ש בפרק חלק ובמהרש"א שם ביאר וז"ל ואמר ליה 

מרגלים אין להם חלק לעולם הבא וכו' דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא שנאמר 

אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי רבי עקיבא, רבי אליעזר אומר הרי הן 

בב"ח אמר באין לעולם הבא שנאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח וכו', ואמר ר

 רבי יוחנן שבקיה ר"ע לחסידותיה שנאמר זכרתי לך חסד נעוריך וגו'.
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והנה בזה אפשר דההוא טייעא משל לרבי יוחנן רביה ובשיטתיה אמר לכולם, ואחוי לך 

מתי מדבר כדעת רבי יוחנן דשבקיה ר"ע לחסידותיה שנאמר זכרתי לך חסד נעוריך וכו' 

לא עמדו על דעת רבן אז שלא למדו בתורה כי שאינו רק מעשה ולימוד נערים שעדיין 

אם שנה אחת וא"א לעמוד על דעת רבו עד מ' שנה, ולזה אמר דדמו במעשיהם אז כמאן 

דבסמי דהיינו כאנוסים ושיכורים שאינן נידונים על מעשיהן וכו', וכן אמר דגנו כישן 

עלה שכל שהוא אנוס במעשיו ופטור אם הזיק, ואמר בכל זה אפרקיד שהיו פניהם למ

מעשיהם אף כשחטאו ולא עמדו בי' נסיונות לפני ה' יתברך לא היה שם כפירה אבל 

פניהם היה למעלה וכההיא דפרק ראהו ב"ד וראה אותו וחי, ואז ישראל מסתכלין כלפי 

 מעלה עכ"ל.

והוא עולה בקנה אחד עם מש"כ כי הראה לו הטייעא כלפי מעלה והם היו מקושרים 

 אתם וכנ"ל.בשכינה מאד למרות חט

ולע"ד זה מרומז במש"כ דהוי זקיפא ברכיה דחד מינייהו לרמז כי הרגלים המרמזים 

למדרגה תחתונה היה זקוף ומורם מאד, ולא שלט בהם שום גשמיות והסתר כמרומז 

 שנכנס שם טייעא על גבי גמל וחרבו בידו ואפ"ה לא נגע ברגל, ודו"ק.

יש להם חלק לעוה"ב לטעמייהו אזלי ולע"ד יש להוסיף דמה שנחלקו ר"א ור"ע אם 

דר"ע היה מעביר על מידותיו וכמבואר דר"ע נתייגע מאד להאיר את מידותיוור"א היה 

מזוקק יותר, ולזה ר"ע שזכה ע"י זיכוך העשיה החשיב לחטא מה שדור המדבר לא רצו 

להתעסק בבחינת ארץ ישראל קידוש העשיה, אבל ר"א שהיה מזוכך מעיקרו והיה 

תלמידי ב"ש ומעלתו גבוהה הצדיק דור המדבר ודו"ק בכל זה, וקצרתי בביאור שמותי מ

 מימרא זו מאפס הפנאי ועוד חזון למועד.
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

מתי כדאי  -סוגיית "מאד מאד" המקשרת בהעלתך ושלח 

 לשבור מדת הענוה..

ֹאדטֹוָבה ָהָאֶרץ מְּ   )יד, ז( ֹאד מְּ

בפרשת  –יש סוגיא ששייך להשתי פרשיות אשר כלל ישראל קוראים בשבוע זו 

והוא "ענוה". התורה הקדושה מאריך בסוף פרשת בהעלתך  –בהעלתך ובפרשת שלח לך 

אודות גודל מדת ענוה של משה רבינו, וגם בפשרת שלח לך מצינו מדה זו, והוא בפסוק 

]ממעזיבוז[ הצדיק הקדוש מו"ה ברוך ואלו דבריו " כגקהנ"ל, וכפי שמצינו בספה"

זצוקללה"ה שלח להה"צ הקדוש מוהרמ"מ מוויטיפסק זצלה"ה שישלח לו טעם של ארץ 

מאד טובה הארץ "דהנה כתיב בפ' שלח  ,ושלח לו על ידי שליח דברים האלו ,ישראל

מה שהאדם  כלוהענין כי  ",הוי שפל רוח מאד מאד"אמרו  דמ" דובמס' אבות פ" ",מאד

ולכן אם תקיים מאד  ,אזי יוכל לראות יותר מעלת ארץ ישראל ,משיג ביותר שפלות עצמו

עד כאן תוכן דבריו  .אזי תוכל לראות אשר טובה הארץ מאד מאד ,הוי שפל רוח דמא

 ם.הקדושי

לך )תורה אור ב'( שמבאר הענין -והנה יסוד הדברים מצינו בשל"ה הק' בפרשת לך

להארץ הקדושה, כי אף אחר שהיתה של ישראל מצינו כמה  "כנעןשנשאר השם "

, וזהו לשון הכנעהפעמים שנקראת ארץ כנען. והכוונה היא כי כנען הוא עבד, גם כנען 

קיום הארץ שנהיה עבדי ה', וכשפרקנו עול ולא היינו עבדים לו, אזי עבדים משלו בנו, 

 , עכ"ד.ועיקר מעלת וקיום הארץ היא בהיותינו נכנעים ועבדים לו

 ארץ ישראל במשנת הרמב"ן

ֲעֹשֶיָך ויש לבאר בהקדם דברי הרמב"ן באגרתו המפורסם שכותב וז"ל " ְבָכל ְדָבֶריָך, ומ 

ָףדֹוש ָברוְך הוא ָתה עֹוֵמד ַלְפֵני ה  ְחֹשב ְבַלְבָך ְכַאֹלו א  ְחְשבֹוֶתיָך וְבָכל ֵעת ת  וְשַכיָנתֹו  ומ 

" בֹו.ֹודֹו ָמֵלא ָכל ָהעֹוָלם. וְדָבֶריָך ַיְהיו ְבֵאיָמה וְבַיְרָאה, ְכֶעֶבד ָהעֹוֵמד ַלְפֵני ר  ָעֶליָך, ַכי ְכב

דונים -דוני הא-ים ואקי האלקוהנה השם הנכבד הוא אל" וע"ע ברמבן )ויקרא י"ח, כ"ה(

ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו, לא נתן עליה לכל העולם, אבל 

". וע"ע מן המלאכים קצין שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע אוהביו

". ואולי לכן בכדי להשיג מעלת שהשכינה שורה בארץ ישראלברמב"ן )בראשית ל"ג, כ'( "

ארץ ישראל חייב להיות מתנהג במדת ענוה, כי הן הן הדברים. שישתדל לחשוב עד כמה 

יותר שייך בארץ ישראל שנאמר עליה כי עיני ד' אלקיך הוא עומד לפניו יתברך, ודבר זו ב

 בה מראשית השנה עד אחרית שנה.

                                                

 
ע' בספר בת עין )אשר כידוע עיקר הספר סובב אודות מדת הענוה(, והדברים מובאים באריכות בספר אמרי יוסף  כג

 ובספר בוצינא קדישא מאת הרה"ק ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע. –"ה ואתנה בריתי פ' לך ד
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 ביאור חדש בדברי הפסוק

ויש לצרף להאי ענינא מה ששמעתי מגיסי הר"ר עקיבא פינס שליט"א בביאור הפסוק 

ל ְסֵני " בס"פ בהעלתך )י"ב, ג'( " ושאל ָהֲאָדָמהְוָהַאיש מֶשה ָעָנו ְמֹאד ַמֹכל ָהָאָדם ֲאֶשר ע 

כי הרי האם הכוונה כפי שרגילים לתרגם שהתורה משבח משה רבינו שהיה משה רבינו 

העניו הכי גדול בכלל ישראל, הרי הדברים מוזרים לכאו', אטו משערים גדלות כלפי 

אחרים, הרי צריכים לשער הדבר כשלעצמה, מהו מעלתה בעצם, בלי לשערה כלפי 

נים אומרים "פלוני הכי טוב בכתה.." אבל מהו הענין אחרים. בדרך כלל בילדים קט

 שהתורה"ק ידבר ככה כלפי משה רבינו שהוא העניו הכי גדול?

ֶיה והציע לפרש המילים בדרך אחרת, כי ענין ענוה מבואר באגרת הרמב"ן " ָכל ָאָדם ַיהְּ וְּ

ֵעיֶניךָ  ָך בְּ בְ כדָגדֹול ַמםְּ ָתה ָעַשיר אוֹ . ַאם ָחָכם אֹו ָעַשיר הוא ָעֶליָך ְלכ   דֹו, ְוַאם ָרש הוא ְוא 

אי ַמְםָך, ֶשַאם הוא חֹוֵטא ה ָיב ַמֶםמו ְוהוא ז כ  ָתה ח  וא שֹוֵגג ָחָכם ַמֶםמו ֲחֹשב ְבַלְבָך ַכי א 

ָתה ֵמַזיד כי חוץ ממה שמבואר לעיל אודות קיום שויתי ד' לנגדי תמיד, יש בזה . "ְוא 

ם. כי אף מי שמכיר מעלותיו מ"מ אין זאת עושהו להיות מעולה הרגשה כלפי אחרי

מחבירו, כי הרי מאד יתכן שיש לו בטבעו כוחות להתגבר על יצרו, וכאשר רח"ל נכשל 

בעבירה, הוא מזיד בזה, לעומת חבירו, אף שכנראה לפי ראות הרואה שהוא איש פשוט 

ַים ו יֹדָוד יַ מאד, מ"מ הרי " ֵעינ  ֵלָבבָהָאָדם ַיְרֶאה ל  ", ויתכן אשר כלפי שמיא גליא ְרֶאה ל 

הוא עושה נחת ליוצרו, מכיון שכל מה שנכשל הוא רק שוגג. ועי"ז האדם יכול לראות כל 

 שהוא גדול ממנו. באמתאחד 

ל ְוָהַאיש מֶשה ָעָנו ְמֹאד ַמֹכל ָהָאָדם ֲאֶש לאור זאת הציע לפרש המילים באור חדש " ר ע 

ל ְסֵני יינו שמשה רבינו היה בעיניו שפל יותר "" דהְסֵני ָהֲאָדָמה ַמֹכל ָהָאָדם ֲאֶשר ע 

", דהיינו שהסתכל על עצמו, שהוא יותר שפל מכל אחד. הרי זכה לעלות לשמים ָהֲאָדָמה

ממעל ולגילוים נוראים, ואילו שאר כלל ישראל שלא זכו לזה ואין להם אותם השגות, 

' כמבואר בספה"ק כל החשבונות של משה רבינו, ובכל זאת עובדים השי"ת בתמימות וכו

אבל הנקודה הוא כאן הפירוש במילים של הפסוק, שאינו הכוונה שהוא היה העניו הכי 

גדול מכל שאר כלל ישראל, רק שבעיני עצמו היה באמת יותר שפל מכל האדם אשר על 

 פני האדמה.

 דברי הרמב"ן עה"ת בהאי ענינא

והנכון בעיני, שלח נא " ( וז"לג"י ',ד)מות בפרשת שב"ן רמוציין גיסי שליט"א לדברי ה

והסבה  - , כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחותביד כל אשר תשלח

למשה בכל הסרבנות הזאת ענותו הגדולה מכל האדם אשר על פני האדמה, שלא היה 

מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל המלך ושיתפאר לאמר ה' שלחני, ולא על ישראל 

 , עכ"ל.להוציאם ממצרים ולהיות עליהם מלך

                                                

 
בדרך מליצה י"ל כי לשון הרמב"ן "בעיניך" מעורר האדם להכיר כי כאשר מסתכלים תוך העינים של העומד  כד

ש"בעיניך" נגדך, המציאות יורה כי העינים שלו הם כמו "מראה" ורואים עצמך בהם בצורה קטנה מאד. באופן 

 יכולים לראות עד כמה אתה קטן כלפי חבירך העומד נגדך...



 

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

 מתי כדאי לשבור מדת הענוה.. -סוגיית "מאד מאד" המקשרת בהעלתך ושלח 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 נבעמוד 

עדתו, במחלוקתו של קרח ו – '(ד ,ז"טויש לציין עוד לדברי הרמב"ן בפרשה הבעל"ט )

י , כ"ויפלו"ולא  "ויפול על פניו" אשר התורה"ק כותב שמשה רבינו נפל על פניו, וז"ל

אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו, ויהי כמחריש וכמודה שמעלת 

, עכ"ל. זאת אומרת , אבל הוא עושה כדבר משה ומקיים גזירת מלךקרח גדולה ממעלתו

כי אמנם קרח צודק, כי הרי באמת קרח יותר ראוי להיות  אשר אהרן הכהן חשב בעצמו,

נתכהן לכהן גדול, כי חשב שהוא באמת יותר גדול ממני, אבל מה אעשה, כך גזרה 

השי"ת שהנני צריך להיות הכה"ג.. נמצינו למדים דברי הרמב"ן על דרך זה בין במשה 

 רבינו ובין באהרן הכהן..

 מתי כדאי לשבור מדת הענוה..

בהאי ענינא יש לציין לדבר נפלא ששמעתי השנה בחוה"מ פסח מהשב"ק של  מדי דברי

מאחד  –הרה"ח ר' משולם זילבערמאן ני"ו  -כ"ק מרן אדמו"ר מפשערווארסק שליט"א 

והוא דבר הנוגע לשלימות מדת הענוה על הפרשה של פסח שני  – כהמצדיקי ווארקא זי"ע

 המופיע בפרשת בהעלתך שקוראים השבוע בני חו"ל.

עמדו אמר לאלו שהיו טמאים לנפש אדם " ( אשר משה רבינו 'חבמדבר ט' הנה מצינו )

אשרי ילוד  ,לשמוע מפי רבו חתלמיד המובטכופי' רש"י  "םכואשמעה מה יצוה ה' ל

 .וצ"ב דמשה שהיה עניו מאוד מכל האדם האיך יאמר כזה ,ו'כו חמובט כךאשה ש

וביאר כי כאשר משה רבינו ראה גודל צערם ולבם הנשבר על אשר לא זוכים להקריב 

קרבן פסח, היה רוצה להרגיע אותם, ולמנוע מהם העגמת נפש לכמה דקות, ולכן היה 

מוכן להגיד להם מראש "עמדה ואשמעה" דהיינו שבעוד כמה דקות יהיה לו תשובה 

הענוה שלו. וכאשר סיפר זאת לכ"ק אע"פ שעי"ז יהיה מוכרח לשבור מדת  –מהשי"ת 

 מרן אדמו"ר מפשערווארסק שליט"א התפעל מאד מזה.

הקשיא הוא מוסר ספר בפני עצמה, והתשובה הוא מוסר ספר בפני עצמו. הקשיא למה 

 גילה משה רבינו מדרגותיו, והתירוץ שבכדי למנוע עגמת נפש היה הכל שוה..

  

                                                

 
ארה"ב )ברוקלין ח"ב ע' ק"ה( בשם זקנו  –ומצאתי על דרך זה ג"כ באמרי קודש של כ"ק מרן אדמו"ר מאמשינוב  כה

 הרה"ק מרבי מנחם מאמשינוב זי"ע.
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 ותלעומקה של פרשה / הרב יהודה יברוב, נתיב

 בגד של עבדי ה' –הציצית 

תכליתה של מצות ציצית מפורשת בתורה, כמו שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם את כל 

מצוות ה' ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים 

אחריהם". במאמר שלפנינו ננסה להבין מה בדיוק אמורה להזכיר לנו הציצית וכיצד 

 לנו להישמר מן העבירה.לבישתה מסייעת 

והנה יש לשאול שתי שאלות בעניין זה. ראשית כל, הדרך בה הציצית מזכירה לנו 

לשמור את המצוות, אינה ברורה דיה. הספרות התורנית, למן הגמ' ומדרשי חז"ל ועד 

אחרוני המפרשים, מלאה בעניינים שונים הקשורים בתורה ובמצוות הרמוזים בציצית, 

ל הנראה הוא זה המוזכר בגמ' )סוטה יז, א( "תכלת דומה לים וים המפורסם שבהם ככ

דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד". ברמז זה, כמו גם בשאר הרמזים שיש בציצית, 

לכאורה המסר אינו מובן מאליו, ואינו נרמז בצורה אסוציאטיבית מיד עם ההתבוננות 

 מעמיקה כדי להגיע למסקנות אלו.בציצית. צריך להפעיל "ראש למדני" ולהתבונן בצורה 

שנית, הלא התורה לא דיברה כלפי מי שזכר המצוות נשכח מראשו, אלא במי שליבו 

מסיתו לעבור עבירה, וכלשון הפסוק שצוטט לעיל "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 

זו  –עיניכם אשר אתם זונים אחריהם", ונתבאר בגמ' )ברכות יב, א(: "אחרי לבבכם 

זה הרהור עבודה זרה". האדם  –זה הרהורי עבירה, אתם זונים  –י עיניכם מינות, אחר

העשוי לחטוא בחטאים אלו אינו שוכח את התורה, אלא הולך אחרי ליבו ויצרו הרע, 

ואם כן יש להבין כיצד אמורה הציצית להגן עליו ולתת לו כח להתגבר על היצר הרע 

 ולהינצל מהעבירה?

הבנת המשמעות הכי פשטנית של הציצית. לפני כל המפתח להבנת העניין, נעוץ ב

פריט לבוש שאדם לובש  –הרמזים והסודות העמוקים הגנוזים בה, היא קודם כל "בגד" 

על גופו. דבר ידוע הוא, כי בגד, בנוסף לכך שהוא מכסה את האדם, מעניק משמעות 

ת לכך לאדם הלובשו. כאשר מעוניינים להתחקות אחרי טיבו של אדם, הדרך המובהק

היא הסתכלות בבגדיו. דרכם ניתן ללמוד כמעט הכל. על דתו, מעמדו, עיסוקו, סגנונו 

 ועוד. אמור לי מה אתה לובש ואומר לך מי אתה.

יתר על כן, הלבוש לא רק מלמד למתבונן מן הצד על האדם הלובשו, אלא הוא גם 

ה על הלובש מופנה כלפי פנים. הדרך בה אדם נראה ומיוצג באמצעות בגדיו, משפיע

עצמו ומכניסה אותו לתוך אותה "דמות". השפעה פסיכולוגית זו, נבדקה והוכחה 

 במחקרים רבים.

על פי זה ניתן לומר, כי אכן האדם הלובש את הציצית אינו "נרמז" באופן אוטומטי על 

ידי לבישת הציצית בכל הרמזים הטמונים בה ולא מוטל עליו להתעמק בציציותיו ולגלות 

תיהן. המסר הרמוז בציצית, אמור להיות ידוע ללובש מתוך לימודו ולא מתוך את סודו

ההתבוננות בציצית, וההתבוננות בציצית רק "מזכירה לו את הרמזים". היינו, עצם ידיעת 
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הרמזים שיש בציצית מעניקה משמעות מיוחדת לבגד זה, וכאשר האדם לובשו הוא 

 מכך לטובה. מתחבר לאותה דמות המיוצגת באמצעותו ומושפע

לגבי השאלה השנייה, כיצד תועיל לבישת הציצית לאדם שיצרו פחז עליו, הנה כבר 

קבלנו תשובה חלקית, שכן לבישת הציצית ממתגת את האדם בעיני עצמו כאדם 

שמחובר לה' ולמצוותיו וממקום זה הוא מתרחק רגשית מהאפשרות לעבור על דבר ה'. 

ירוש רש"י, נקבל תשובה עמוקה יותר לשאלה אולם נראה שמעיון בפרשת ציצית עם פ

 זו.

"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי  –התורה קושרת את מצות ציצית ליציאת מצרים 

אתכם מארץ מצרים", וכתב רש"י: "אשר הוצאתי אתכם, על מנת כן שתקבלו גזירותי". 

נאמר? עוד נכתב בפירוש רש"י על המילים "אני ה' אלוקיכם )שנאמר בשנית(: "עוד למה 

לא שנעשה וניטול שכר? אנו לא עושים  –כדי שלא יאמרו ישראל, מפני מה אמר המקום 

ולא נוטלים שכר. על כרחם אני מלככם". הרי לנו שהמסר העיקרי של הציצית הוא 

שאנחנו עבדי ה', ועבד אינו בוחר לעצמו אלו ממצוות אדונו יקיים ועל אלו יוותר, אלא 

 ר יצא מפי אדונו.הוא חייב בציות מלא לכל אש

הקשר בין ציצית ליציאת מצרים אינו משני בלבד, אלא הוא עומד במרכז מהותה של 

הציצית, כפי שייווכח המעיין בדברי רש"י, הרצופים ברמזים שונים שיש בציצית, 

הקשורים רובם ככולם ליציאת מצרים, מה שמלמד שזיכרון המצוות על ידי הציצית, 

ההסבר לכך הוא כפי שנתבאר מדברי רש"י, שיציאת מצרים עובר דרך יציאת מצרים. ו

היא הגורם לעבדותנו לה' יתברך. הקב"ה לא מצא אותנו יושבים באדמתנו בני חורין 

וכרת עמנו ברית, אלא הוא הוציא אותנו מתוך העבדות, כאשר המטרה הייתה שנהיה 

ייבת אותנו ולא עבדיו במקום להיות עבדי מצרים. לפיכך העבדות אליו היא בדין ומח

 ניתן להתכחש אליה.

מעתה ניתן להוסיף רובד נוסף במה שנתבאר לגבי השפעת הציצית על האדם, שהיא 

על ידי היותה "בגד", ובגד משפיע על הלובשו להתחבר לדמות המיוצגת בו. ועתה נאמר, 

י כי אין זה סתם בגד בעל משמעות של קיום תורה ומצוות, אלא בגד זה הינו בגד של עבד

ה'. וכל הלובשו מכריז כי הוא עבד לה' ונאמן למצוותיו, וגם לעצמו הוא אומר כן, ובכך 

הוא ממצב את עצמו במקום שאינו מאפשר לו לתור אחרי לבבו ועיניו. וכאן אנו מגיעים 

 לתשובה על השאלה, כיצד הציצית מסייעת ללובשה להימנע מן העבירה.

את הציצית ומרגיש שהוא עבד ה', הרי הוא והתשובה לכך היא, שכאשר היהודי לובש 

יוצא מתוך מרחב ההתלבטות אם לעבור עבירה. אמנם כוחו של היצר גדול ורב הוא, 

ותאוותיו של האדם יכולים להוביל אותו באף ולשלוט בו שליטה גדולה, אולם אלו יש 

להם מקום אחיזה ותפיסה רק באדם הנמצא ברשות עצמו, כאשר הוא נמצא במרחב 

לבטות והבחירה, אולם כאשר האדם מרגיש בעצמו עבד, כל ההתלבטויות יוצאות ההת

מתוך מרחב הבחירה שלו ואינן עומדות על הפרק וממילא הן הופכות להיות חסרות 

 משמעות.



 

 לעומקה של פרשה / הרב יהודה יברוב, נתיבות

 בגד של עבדי ה' –הציצית 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 נהעמוד 

ויש כאן מקום לדון בדברים הללו, שכן מצד אחר אנו יודעים כי עבודתנו צריכה להיות 

מור שבחירתו ניטלה ממנו, כיצד יתקיים עניין זה. מתוך בחירה, ואם האדם יחוש כעבד ג

ואולי ניתן לומר, כי אמנם היהודי צריך לבחור, אולם אין פירושו של דבר שבכל עניין 

 –ועניין הקשור לציווי ה' העומד לפניו, יבחר מרצונו החופשי לקיים את דבר ה', שאם כך 

 –לא משום שכך רצה הוא הרי לא קיים באמת את דבר ה' משום שכך רצה ה' יתברך, א

לעשות, אלא בחירתו של היהודי צריכה להיות בחירה כללית, שעניינה  –האדם העושה 

הוא בחירה להיות עבד לה', ואחרי בחירה זו ממילא יוצא ממרחב הבחירה הנקודתי 

 ופועל בכל ענייניו מתוך תודעה של עבד ה'.

טה שהבחירה ניצבת בפני גם אם לא נרחיק לכת כל כך, ונישאר עם המוסכמה הפשו

היהודי בכל שעה ולעניין כל דבר הבא לפניו, מכל מקום ניתן ליישב את הסתירה בין 

העבדות לבחירה בדרך הנ"ל. שאמנם מתחילה כשבא דבר עבירה לפני האדם, הוא 

נמצא בהתלבטות אמתית אם להיכנע ליצרו, אולם כאשר הוא מחליט להימנע מעשיית 

שהוא בחר להיות עבד ה'. כלומר, הוא דחה את האפשרות העבירה, הרי זה משום 

לבחור ברע על ידי כך שבחר להיות עבד ה' ושם את עצמו במקום שאין בו אפשרות 

 בחירה.

  



 

ְבָרה שלום / הרב מנחם צבי גולדבאום, מחבר סדרת 'מֹוסר דרך' -ֵמאֹור שעשועי   ֲאד 

 לימוד מוסר אודות חטאי הלשון
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא
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ָרה  -ֵמאֹור שעשועי  שלום / הרב מנחם צבי ֲאַדבְּ

 גולדבאום, מחבר סדרת 'מֹוסר דרך'

 לימוד מוסר אודות חטאי הלשון

ָך ֲאָנַשי ַלח לְּ ַנַעןשְּ רו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ָיתֻּ  וגו' )יג, ב( ם וְּ

לפי שלקתה  ?למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים .שלח לך אנשים"רש"י כתב 

 ".על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

וחז"ל עמדו בכמה מקומות על גודל עוון מרגלים שהוציאו את דיבת הארץ, וז"ל 

וימותו האנשים 'הרי הוא אומר  ,ר' אלעזר בן פרטא אומר(: "ב"ערכין פ)תוספתא ב

והלא דברים קל  !על עצים ועל אבנים ?על מה הוציאו שם רע .וגו' 'מוציאי דבת הארץ

ולא עונש  ,ומה אם אלו שלא הוציאו שם רע אלא על עצים ועל אבנים נענשו ,וחומר

המוציא שם רע על חברו  ,ולא עונש לשעה אלא עונש לדורות ,מועט אלא עונש מרובה

 ".כיוצא בו על אחת כמה וכמה

עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא ולא נענשו ז"ל: "אבות דרבי נתן וב

וינסו אותי זה ' )יד, כב( שנאמר ,זה של מרגלים קשה מכלם ..ואלו הן. ,אלא על לשון הרע

מוציאי דבת הארץ רעה וימותו האנשים '. כיוצא בו 'עשר פעמים ולא שמעו בקולי

ומה ארץ שאין לה לא פה לדבר ולא  ל וחומר,)שם לז(. והלא דברים ק 'במגפה לפני ה'

המדבר דברים כנגד חבירו  ,בקש הקדוש ברוך הוא עלבונה מן המרגלים ,פנים ולא בשת

 ".ומבייש אותו על אחת כמה וכמה שיבקש הקדוש ברוך הוא עלבונו

קל וחומר מהמרגלים שלא דברו  -דבר רע על בני אדם והנה עלינו ללמוד מוסר שלא ל

שדיברו  -אלא "על עצים ועל אבנים" )כמבואר בדברי חז"ל הנ"ל(, ומצד שני המרגלים  

נענשנו שלא למדו מוסר ממרים שנענשה על שדיברה על משה  -"על עצים ועל אבנים" 

 רבינו )כמבואר בדברי רש"י הנ"ל(, וקצ"ע.

 -' ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסרעל פי דברי רש"י הנ"ל: "...'וכתב רבי ירוחם ממיר 

 !...".נתפשו ביחוד על לא לקחם מוסר ממעשה מרים ,הנה מלבד כל חטאם הפלילי

ונראה שיש ללמוד מכאן חיוב כללי "לקחת מוסר", ובנוסף גם שיש ענין מיוחד בלימוד 

 מוסר אודות חטאי הלשון, שהרי בהכי עסקינן!

]ובדרך אגב הנני מזכיר שוב, שבמסגרת סדרת מאמרינו זו העוסקת בס"ד במעלת 

השלום וגנות המחלוקת, הנני כולל גם ענינים בגנות מספרי לשון הרע, וזה על פי מה 

מדת  ַמְחֵדישכתב בספר מעלות המדות: "המדה הארורה הזאת )המחלוקת( יונקת 

 וקצת מאוד בעיני המקום"[.הרכילות ולשון הרע, שגם היא מדה שנואה ומש

והנה כ"ק מרן החפץ חיים זצ"ל מלבד ספרו "חפץ חיים" על הלכות איסור לשון הרע, 

כתב עוד ספר מחובר לקודש בשם "שמירת הלשון", והוא ספר מוסר אודות חטאי הלשון, 



 

ְבָרה שלום / הרב מנחם צבי גולדבאום, מחבר סדרת 'מֹוסר דרך' -ֵמאֹור שעשועי   ֲאד 

 לימוד מוסר אודות חטאי הלשון
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 נזעמוד 

שהרי מלבד ידיעת עצם האיסור והלכותיו, עוד יש ללמוד מוסר אודות איסור חטאי 

 ואר.הלשון, כמב

וראה בהסכמת רבני ווילנא )בעלי ההגהות על הש"ס מראה כהן ופורת יוסף( לשמירת 

כיצד ראיית דברים נפלאים, ובתוך דבריהם הביאו את דברי התוספתא: " -הלשון 

שאין  ,צא ופשפש בעצמך וחזור בך ,לו (ואמר)והכהן אומר  ,היה בא אצל הכהן ?...הנגע

יאמר לו הכהן דברי  .לאמר" :ספרא...", וגם את דברי ההנגעים באין אלא על לשון הרע

...". ולמדו מזה הגאונים הנ"ל שמלבד אין הנגעים באים אלא על לשון הרע ,בני :כיבושים

חובת הכהן לטהר ולטמא את הנגע, עוד היה עליהם להשמיע דברי מוסר וכיבושין 

 אודות חטאי הלשון, עיין שם.

 נוגע ביותר לשמירת הלשון, בביאור מהו "מוסר"?ונסיים בענין כללי, אך להאמור 

מסופר, שחבורת תלמידי חכמים ישבו אצל מרן הרב מבריסק זצ"ל. מרן הרב זצ"ל ביקש 

. לאחר זמן, כאשר מרן המשגיח כומהם להגדיר מהו "מוסר". זה ענה בכה וזה ענה בכה

רבינו יונה  רבי מאיר חדש זצ"ל שמע מזה, התפלא מדוע לא השיבו את ההגדרה שהגדיר

לדעת 'אמר שלמה עליו השלום )משלי א, ב(: , ג(: "...שערי תשובה גאודות מוסר וז"ל )

ואחר  '...חכמה', פירוש: כשרון המעשה ועזיבת העבירות יקרא 'ומוסר להבין ,חכמה

צריך שילמוד גנות העבירות וההפסד והאבדון  ,שילמוד וידע המצות ומה הן העבירות

וזאת  ,נפשו מהן, ולהוכיח עצמו בזכרון העונשים וליסר זולתולהרחיק  ,הנמצא בהן

']![...". הרי ביאר להדיא שלימוד "גנות העבירות וההפסד והאבדון מוסר' -הידיעה ַתָקֵרא 

 זהו "מוסר"! -הנמצא בהן... להוכיח עצמו בזכרון העונשים וליסר זולתו" 

ור לשון הרע ממרים, ועלינו וכאמור, המרגלים נענשו על שלא למדו "מוסר" אודות איס

ללמוד "מוסר" זה עצמו, כלומר הגנות, ההפסד והאבדות הנמצא בלשון הרע, ממרים 

 ומהמרגלים.

  

                                                

 
המשגיח זצ"ל, שהרב מבריסק זצ"ל נהנה וכעת שמעתי גופא דעובדא מתלמיד מובהק שליט"א ששמע מרבו מרן  כו

מדברי בעלי המוסר שבין משתתפי אותה האסיפה, וכפי הנראה הביע את התפעלותו. שאלו איפוא אחד 

מהמשתתפים: "אם כן מדוע הרבה איננו מעודד את שיטת המוסר?". השיב הרב זצ"ל בשאלה הנ"ל: "מה זה 

אם כן כיצד אפשר לעודד שיטה שלא יודעים אפילו להגדיר מוסר?". לאחר שזה ענה בכה וזה ענה בכה, הגיב: "

 מהי?!".



 

 מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס קונטרס השביעית

 הערות בהלכות ציצית
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 נחעמוד 

מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ 

 פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס קונטרס

 השביעית

 הערות בהלכות ציצית

ֵני ֶאל ַדֵבר ָרֵאל בְּ תָ  ַישְּ ָאַֽמרְּ ָעשו ֲאֵלֶהם וְּ  ַציַצת )טו, לח( ָלֶהם וְּ

 טלית הקהל

 של ולא" כסותך" מנחות דף מד ע"א ילפי' דבעינן 'שלכם' למצות ציצית, מדכתיב

הציצית, ואינו מברך עליה. וכן פסק  מה"ת מן פטורה שאולה אחרים, ולפיכך טלית

טור מלהטיל בה ציצית. אולם המחבר בסי' י"ד סעי' ג' דהשואל טלית שאינו מצוייצית פ

אם שואל טלית מצוייצית מצינו פלוגתא, וכתב המ"ב )ס"ק י"א( שהסכמת האחרונים 

שאפשר לברך וכדעת המחבר, לפי דאדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה, וכיון דאי 

 אפשר לו לברך אא"כ תהיה שלו הוי כאילו נתנה לו במתנה ע"מ להחזיר.

המ"ב )שם( שצריך לברך אף כשלובשו מפני הכבוד, ובטעמא  ולענין טלית 'הקהל', כתב

דמילתא, הביא מדרך החיים משום דאדעתא דהכי קנוהו מתחילה שכל מי שלובש אותן 

שיהיה שלו כמו באתרוג, ובביה"ל כתב בע"א לפי שהוא טלית השותפין דהוא שייך לכל 

ני הכבוד לא יברך, הקהל. וע"ע במ"ב סי' י"ח סק"ה שהעתיק לדברי הלחם חמודות שמפ

אך הוא מטעם אחר לפי שאינו מכוין למצוה, אבל אם מכוין למצוה אף כשלובשו מפני 

 הכבוד מברך.

וצריך טעם במנהג שלוקחים טלית הקהל לברכת כהנים ולקריאת התורה, ואין מברכים. 

ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א אמר שהוא מפני שאין יודעים מי הטיל הציצית ואם 

כדין, וע"כ כתב שאם יודעים שהוטל הציצית כדין ובדק אותם, ודאי שצריך הציצית 

 לברך.

ויש שנתנו עיצה שלא יתחייב בברכה, עי"ז שיפקיר את חלקו בטלית, וכיון שאינו שלו 

אין צריך לברך. או שיכוין בהדיא שלובש לכבוד ולא לשם מצוה וכמש"כ המ"ב בשם 

 הלחם חמודות.

', דבדרך כלל מי שלוקח את הטלית הם בחורים, אובעיקרם של דברים יש לדון בתרתי, 

והם לכאו' אינם שותפים בטלית כ"א אביהם. ועוד דכיון שהמנהג בזמנינו שלא לברך, 

א"כ מעיקרא שתרמו זאת לביהכנ"ס אין כל הציבור זוכין בו מדינא דזכיה, כיון שאין זה 

נם רוצים לזכות בהם. אלא דיש לדון בכל זה, אי בזמנינו זכות הוא להם, וחשיב כמו שאי

כל ביהכנ"ס )של קהילה( חשיב כבית כנסת דכרכין דהכל שייך לכל העולם, ואפשר 

', בזמנינו שביהכנ"ס שייכים לעמותה, בשבזה גם אין צריך לזכות בו לכל העולם, וצ"ע.  

שאין לכולם שותפות בו.  ובידם למכרם, א"כ אין זה נכס של כלל המתפללים, וא"כ י"ל

ובפרט שבזמנינו כל קהילה וקהילה בונה לעצמה ביהכנ"ס א"כ אפשר דאין להם דין 



 

 מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס קונטרס השביעית

 הערות בהלכות ציצית
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 נטעמוד 

דביהכנ"ס דכרכים, ומצינו בגמ' )מגילה דף כ"ו ע"א( דביהכנ"ס של טורסיים כיון שהם 

 בנאו הר"ז שלהם אף שזה בכרכים, וצ"ע בכ"ז.

 תמשים בו קטניםשלפעמים משתמשים בו גדולים ולפעמים מש -טלית 

בהרבה בתים נהוג שבארון הבגדים יש הרבה ציצית עם שיעור, המיוחד לכל בני 

המשפחה, הן קטנים בני י"א וי"ב, הן גדולים מי"ג ולמעלה. ולכאו' בכה"ג הגדולים אינם 

 איניש ליקני לא זירא ר''מקיימים מצות ציצית מה"ת, דאמרי' בסוכה דף מ"ו ע"ב א

 דקא ואשתכח מקני לא אקנויי קני מקנא דינוקא ט''מ קמא טבא אביומ לינוקא הושענא

שלו, ושיטת הרמב"ם דינוקא היינו עד י"ג שנים והחסרון משום  שאינו בלולב נפיק

שהקטן קונה מה"ת ע"י דעת אחרת מקנה אבל אינו יכול להקנות מה"ת, ונמצא שמה"ת 

 ְביֹום ַיְתֶנמו תרנ"ח ס"ו, ֹלאחסר ב'שלכם' ואינו בזה המצוה מה"ת, וכן פסק המחבר בסי' 

ָףָטן ַמְסֵני, בוֹ  ֶשָיָצא ֹקֶדם ְלָקָטן ַראשֹון ְקֶנה ְוֵאינוֹ  קֹוֶנה ֶשה  ֲאֵחַרים מ  תֹוָרה ַמן ל   ְוַנְמָצא, ה 

 ֻמְחָזר. ֵאינוֹ  לוֹ  ֶהֱחַזירוֹ  ֶשַאם

דאינו ברור אם ויש שטענו שבכה"ג מכוין האב לא להקנות הטלית לבניו הקטנים, אלא 

בכה"ג מקיים האב מצות חינוך, דיעוי' במ"ב סי' תרנ"ח ס"ק כ"ח שהביא פלוגתא באופן 

שאינו מקנה האב הלולב לקטן אם מקיים בזה המצוה, דאפשר דמצות חינוך הוא לעשות 

המצוה כדינו וכיון דלא מיקרי לכם לא קיים בו אביו מצות חינוך, או דמצות חינוך הוא 

בן למצות, וגם בשאול מתחנך ומתרגל הבן למצוות, ולשיטה קמייתא גם בזה שמתחנך ה

כאן צריך שיקנה האב את הטלית לבנו. עוד יל"ע מאחר שהבנים כלל אינם יודעים הלכה 

זו שצריך כל פעם מחדש לקנות ואח"כ להחזירו ולהקנותו שוב לאביו, וא"כ איך כלל 

 יוצאים בו ידי חובת המצוה.

להקנות לבן שותפות בטלית, ותו הוי טלית של שותפין דחייבת ואפשר, דהאב מכוין 

מה"ת כדמבואר בשו"ע סי' י"ד סעי' ה'. אלא דיל"ע מדברי המ"ב שם )ס"ק י"ז( דשותפות 

נכרי וישראל או איש ואשה חייבת בציצית ולא יברך עליה, וא"כ יש לדון בשותפות גדול 

ישראל או לא, ולצד א' תחזור וקטן אי חשיב כשותפות עם אינו בר חיובא כנכרי ו

 קושיתנו.

 לבישת ציצית בימים החמים

בספר שלהי דקיטא )סי' ח'( כתב לחדש, דלפמש"כ התוס' בנדה דף סא ע"ב דליכא חיוב 

לבישת ציצית אם אינו נהנה מלבישתו, א"כ כשחם טובא אינו חייב ללבוש ציצית ואינו 

הציצית בחוץ אז חשיב כבגד אף  מקיים אז מצוה, אלא דהיכא שרגילים לילך עם חוטי

אם לא נהנה מלבישותו, משום שלגביו הוא חלק מבגדיו, ]וידוע פלוגתת המ"ב )סי' יג 

סק"ב( והחזו"א )או"ח סי' סקכ"ח( בבגד פחות מכשיעור ויש בו ציצית, אי חייב בשבת 

משום הוצאה או דכיון דניח"ל בהן דנראה על ידן כלובש בגד ציצית הרי הן תכסיסי 

בגד[, אך לנוהגים לילך עם חליפה ארוכה במשך היום כולו או הנוהגים להכניס ה

הציציות בפנים )כמנהג האריז"ל(, שציציותיהם מוסתרת, א"כ אין הציצית כחלק 

מלבושיהם ואין הבגד משמש לכיסוי גופו ואין לובש זאת כ"א למצוה, וכיון שאינו נהנה 
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יב כהנאה דהא בעינן הנאה מעצם בו לא חשיב מצוה, וקיום מצוה לחוד לא חש

הלבישה, וזאת מלבד הסברא דמצות לאו להנות ניתנו. וד"ז מוכח מתוס' שם, דאל"כ אף 

כשאינו נהנה מהבגד מ"מ סו"ס נהנה הימנה במה שמקיים המצוה על ידה, ובע"כ דהנאת 

מצוה לאו כלום הוא, ובעי הנאת הגוף, וביותר דמאחר שמצות לאו להנות ניתנו א"כ 

 ה שמקיים המצוה על ידה לא חשיב הנאה כלל.במ

וכתב שהציע הדברים קמיה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסכים עמו שהנאת הלבישה 

היא חלק ממצות ציצית, וכשמצטער מלבישת הציצית אכן פטור מלבישה. והוסיף עוד 

ששמע ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שביאר שהסיבה שהחזו"א לא לבש בקיץ ט"ק של 

צמר, ולא חש לשיטת המחבר )סי' ט' סעי' א'( שרק צמר חייב בציצית מה"ת, לפי דסבר 

דכשמתענה מלבישתו אזי חסר בהנאת הבגד ואין זה בגד הראוי לציצית. ויש שכתבו 

דמאחר שרוב הפוסקים לא הביאו שיטת התוס' להלכה, משו"ה אפשר לברך גם כשאינו 

א סי' א' סק"ו( דדעת הרשב"ם והר"ש שאין נהנה, וסמכו עצמם עמש"כ הבית הלוי )ח"

צריך בציצית הנאה, ודן שם שכן נמי דעת הרמב"ם, ע"ש. אולם הקה"י )חלקים ח"ה סי' 

מ'( דחה דבריו, וכתב שגם רשב"ם והר"ש מצו סברי כסברת התוס', ע"ש, ולפ"ז פשוט 

 שאם מצטער מליבישתו שאינו מברך.

וד ואינו משמש לקור וחום לא מיקרי כסות והנה בב"י סו"ס י' הביא שבגד העשוי לכב

ופטור מציצית, והדרכי משה )שם( חולק, וכתב שרוב טליתות שלנו שאנו לובשים בשעת 

התפילה שאינן להגן כלל רק לובשין אותן כדי לצאת בהן ידי חובת ציצית ומברכין ברכה 

חייב לבטלה. ולפ"ז יש שטענו שלרמ"א ה"ה בגד שמיועד רק למצוה חשיב מלבוש ה

בציצית, אך יש לחלק בין דבר המיועד לכבוד לדבר המיועד רק למצוה, דכשלובש לכבוד 

 סו"ס מחמת זה נעשה חלק מבגדיו, אבל למצוה לחוד אין זה בגד שיתחייב במצוה.

 סוודר שיש לו ד' כנפות

מצוי בזמנינו סוודר שעשוי לחמם שיש להם ד' כנפות, שני כנפות בצוואר ושני כנפות 

 ואין לו צווארון, ולא נהגו לקשור בהם ציצית או לעגל פינה אחת.למטה, 

ובפשוטו דבר זה תליה בפלוגתא בין הב"י לדרכי משה, דיעוי' בב"י סי' י' סעי' י"ב וז"ל: 

אבל הני גלימות שלנו שאנו מביאים למעלה מכל הבגדים שהם פתוחים מלמעלה למטה 

תם מציצית..... ולי נראה שהטעם ונמצא שיש להם ארבע כנפות למה אנו פוטרים או

שלא נהגו להטיל בהם ציצית משום דלא מיקרי כסות אלא הבא להגן על האדם מפני 

החום והקור, והגלימא אין לובשין אותה להגן אלא מפני הכבוד, שהרי אפילו יש לאדם 

כמה מלבושים אינו יוצא לחוץ בלא גלימא, ואע"פ שלפעמים נהנה מחומה כיון דתחילת 

תה אינו להתחמם בה לא חשיב כסות ופטור, ע"כ. והדרכי משה דחה דבריו שהרי עשיי

רוב טליתות שלנו שאנו לובשים בשעת התפילה שאינן להגן כלל כ"א לצאת בהם ידי 

חובת ציצית, וע"כ תירץ באופן אחר, וז"ל: ולי נראה ליישב המנהג כי מאחר שמצות 

אחריו, כמו שנתבאר לעיל בסי' ח', וכ"כ ציצית היא שיחזיר שתי ציציות לפניו ושתים ל

הרוקח )סי' שס"א( דאיתא במדרש בפסוק והמים להם חומה, שהכריז גבריאל למים 

שאחריהם הזהרו שעתידים להשליך כנף ציצית לאחריהם, לכן סבירא להו לאינשי דלא 
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חייבה תורה אלא בכה"ג ששתי כנפות לאחוריו ושתי כנפות לפניו שאז שתי ציצית 

יו ושתי ציצית לפניו ומעוטף בציצית אבל במלבושים שלנו שכל הארבע כנפות מאחור

לפניו, ואי אפשר להלבישן בענין אחר אין זה חייב בציצית, עכ"ד. והפמ"ג העיר שכל 

דברי המדרש שצריך שנים מקדימה ושנים מאחורה זה רק לכתחילה, ולא לעכב שכאשר 

 הכנפות מקדימה אז הבגד פטור מציצית.

בניד"ד סברת הב"י לא שייכא, כיון שהסוודר בא לחמם ולא לכבוד, אבל סברת והנה 

הרמ"א שפיר שייכא כיון שכל הד' כנפות הכל הוא לפניו. ומאחר שהב"י לא תירץ 

כהרמ"א, חזינן שדעתו שגם בכה"ג אם הוא להגן מפני הקור והחום חייבת בציצית. 

א שחלוק אם הוא עשוי מצמר או ולדינא ראיתי מובא בשם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"

פשתן שהוא מין דאורייתא לכו"ע, צריך לעגל קרן אחת, אבל בשאר מינים דהוי ס"ס, 

שלשו"ע )סי' ט' סעי' א'( אם הוא לא נעשה מצמר חיובו בציצית רק מדרבנן, ובדרבנן 

 אפשר לסמוך על הרמ"א שהכנפות כולם בצד אחד פטור מציצית.
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מלכא, הרב הראשי מעדני מלך / הרב מרדכי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 "נגיעות"!

ָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעבַ  ֵני ַישְּ נו ָבה ָלתור ַויֹוַציאו ַדַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרו ֹאָתה ֶאל בְּ רְּ

ֶביָה  ֵשי ַמדֹותֹאָתה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹושְּ תֹוָכה ַאנְּ ָכל ָהָעם ֲאֶשר ָרַאינו בְּ  )יג, לב( ַהוא וְּ

הנה בפרשת השבוע מסופר על חטא המרגלים אשר נכשלו ודיברו לה"ר על ארץ 

ישראל והניאו בכך את כל בנ"י מלעלות לארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש, ועל ידי זה 

דור המדבר מגיל עשרים ומעלה נגזרה גזרה קשה על המרגלים וגם על עם ישראל שכל 

לא יזכו להיכנס לארץ, זאת ועוד נגזר בכיה לדורות עד זמננו במשך אלפי שנים ונחרבו בו 

שני בתי המקדש וגזרות קשות שחוזרות על עצמן בתקופה זו. וכדי להבהיר ענין חטא 

 המרגלים והנלמד ממנו נקדים שאלות בפרשה.

שים והיינו חשובים וכן ראשי ישראל המה מאחר וכתוב שהמרגלים נקראו בשם אנ [א

היינו נשאי עם ישראל. ונבחרו ע"י הקב"ה בודאי היו צדיקים וחכמים גדולים וכיצד יתכן 

 שנכשלו וטעו בזה?

וביותר תמוה בהקדם דברי החפץ חיים שבכדי לקרב למושגינו קצת מאורעות התנ"ך  [ב

אנו כבני אדם ואם  יש לדעת את המבואר בגמרא שאמרו אם ראשונים כמלאכים

ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ואפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. והנה 

המתבונן יראה אם בזמן הגמרא הבינו והבדילו כי הפער בין דור לדור הוא כהבדל האדם 

לחמור אשר אין לו כלל לא שוויון ולא דמיון כלל וכלל. מה נאמר אם נעשה חשבון 

דור דעה כמה מרחק ופער בנינו אליהם, ועוד יותר לנשיאי העדה למרחק הדורות עד 

שהם נבחרי הדור, ברור שלא שייך לתאר ולשער גדלותם בצדקות חכמה וכל מידה 

 טובה, ואם כן כיצד בכל זאת הגיעו לטעות כזאת ולהחטיא את בנ"י?

לתם, ועוד יש לשאול לפי המבואר בחידושי הרמב"ן כאן פירש שהפסוק מנאן לפי מע [ג

והראיה שהרי המתבונן יראה שכאן כאשר מונה הנשיאים אינו מונה לפי סדר לידתן 

ומדוע, אלא ודאי שנכתבו כפי סדר מעלתן וגדולתן, ובכל זאת אנו מוצאים את כלב 

שלישי ויהושע חמישי במעלה זאת אומרת שהיו בניהם גם גדולים יותר מהם וכיצד בכל 

 זאת חטאו?

פירש אנשים ראשי בנ"י כשרים היו באותה שעה, ומאידך עוד קשה שהנה רש"י  ד[

וילכו ויבאו א"ר יוחנן משום רבי "לקמן בפסוק כו כתוב וילכו ויבואו וכו' ודרשו חז"ל 

. א"כ "שמעון בן יוחי מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה, אף הליכה בעצה רעה



 

שיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נ

 אמרי מרדכי ועוד

 "נגיעות"!
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 סגעמוד 

ב כשרים היו באותה לפי"ז נמצאו רשעים מתחילה וזה סותר לדברי רש"י לעיל שכת

 שעה?

למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי "שחז"ל דרשו  ,עוד יש להקשות ה[

 ,ויש להבין ".שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

כיצד יכלו המרגלים ללמוד ממעשה מרים בהיות ושם מרים דיברה על משה רבנו גדול 

 הדור ומה עניין למה שדיברו על האדמה?

 הכבוד מוציא את האדם מהעולם

והנראה כדי לבאר כל ענין חטא המרגלים נקדים דברי הזוהר ]בזוהר הסולם אות ל[ 

עלון ישראל לארעא, נתעבר אנן וז"ל בא"ד שם, אמאי נטלי עיטא דא? אלא אמרו אי י

מלהוי רישין, וימני משה רישין אחרנין, דהא אנן זכינן במדברא למהוי רישין אבל בארעא 

 לא נזכי, ועל דנטלי עיטא בישא לגרמייהו מיתו אינון וכל אינון דנטלן מלייהו עכ"ל.

על ביאור הענין: מבאר הזוהר שאמנם היו אנשים חשובים וצדיקים, אך חששו לשמור 

כבודם היות ונבחרו להיות נשיאים במדבר חששו שמא כאשר יכנסו לארץ ישראל 

יעבירם משה מתפקידם וימנה אחרים במקומם, ואם כן בכדי שלא יועברו מנשיאותם 

החליטו לספר לשון הרע על ארץ ישראל ובכך להשפיע על בני ישראל שישארו במדבר 

ולי מתוך רצון להיות מזכה הרבים.  הרי וימשיכו להנהיג כמובן כל חטא זה לפי דרגתם א

שלפי הזוהר מתבאר שהסיבה שהביאה אותם לחטא הוצאת דיבה על הארץ נבע 

מהדאגה על כבודם, ודבר זה יש בו משום גאוה שאם אדם עניו אין לו כלל לחשוש 

 מכבודו וכאשר עוד יבואר לקמן.

רש"י כיון שלמרות ובזה נבין שודאי כאשר הלכו כשרים היו באותה עת כמו שדקדק 

שהיית בהם המעט גאוה ודאגה לכבודם עדיין אינו חטא כי אין מחשבה רעה מצטרפת, 

אולם דבר זה גרר אותם והביאם לחטא לשון הרע והוצאת דיבה עד שנכשלו לגמרי, וזהו 

שכתב רש"י להקיש הליכתם לביאתם באותה עצה כוונתו בזה שהנגיעה והחשש 

 יכתם היה גם בבואם.לכבודם שהיו חוששים לו בהל

ואפשר לומר רמז שר"ת "דיב"ה" דיבורם יצא בגלל הכבוד. נמצא בגלל נגיעת הכבוד 

הטעה את שיקול דעתם ולא יכלו לראות את האמת כל עוד הם נגועים בדבר הכבוד 

שלהם. היות ובלעדי הנגיעה היה להם להאמין בדברי הקב"ה ולא לחשוש על כבודם כי 

 ה ובידך לגדל ולחזק הכל.לך השם הממלכה והגדול

 כשלון מרים

ולכן אומרים חז"ל זה הטעם שהסמיכה פרשת מרים לפרשת המרגלים, היות ואת 

היסוד הגדול הזה שכאשר יש לאדם נגיעה עצמית יכול לטעות בצורה חמורה ביותר 

יכלו ללמוד ממעשה מרים שבמה היא נכשלה בטענה וכי רק במשה דיבר השם הרי גם 

בת השם היית כיצד הם בכלל בנו דיבר ומדוע הוא פורש מאשתו יותר מאחרים, ותשו

משוים את עצמם לדרגת משה הרי יש פער כרחוק מזרח למערב כל נביא מדבר איתו 



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 "נגיעות"!
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 סדעמוד 

השם בחלום ובחידות ואילו משה פה אל פה אדבר בו, גילה להם הקב"ה עד כמה 

הנגיעה העצמית שלהם מטעה אותם להשוות את עצמם לדרגת משה רבנו, ונענשנה על 

 כך.

בתורה רואה בצורה הברורה ביותר שדרגת משה גדולה מהן הוא ובאמת כל מי שלומד 

המוציא את בני ישראל והוא השליח שבחר בו הקב"ה לגאול את ישראל הוא קרע את 

הים ורק הוא עלה להר סיני לקבל את התורה ואיך יתכן שלמרות כל הדברים הגלויים 

רואה האדם  האלה עלה בדעתם שהם באותה דרגה? אלא מתוך הנגיעה העצמית אין

 את חסרונותיו וזאת האיר השם יתברך את עניהם ונענשה על כך בצרעת.

וזו התביעה על המרגלים איך אחרי שראיתם שאפילו בדברים כאלה גלויים יכול האדם 

לטעות מפני הנגיעה שיש לו וקל וחומר אתם שחוששים על כבודכם ברור שלא תוכלו 

דברי הקב"ה אחרת ודאי אתם טועים לראות האמת והיה עליכם לחפש רק הטוב שב

 מפני הנגיעה.

 שוחד העצמי גורם לכישלון

וחז"ל דרשו  "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"ובדרך זו יובן סוף הפרשה שנאמר 

אחרי לבבכם זו מינות.  ומקשה הר' אלחנן ווסרמן כיצד יתכן שהכפירה שהיא בראשו 

שיסוד הכפירה מתחיל  :בקובץ המאמריםשל אדם ומדוע דרשו זאת על ליבו? ומבאר 

מהנגיעה העצמית שהוא השוחד הגדול ביותר להטיב עם עצמו ולמלא את תאוותיו 

ותשוקותיו שמקורן בלב, וזה מטה שיכלו לחשוב דברים כפי שנוח לו עד כדי כך שאינו 

יכול לראות האמת, ולכן השורש לכפירה היא נובעת ממידות האדם ותאוות ליבו 

פקר ומתוך אותה נגיעה מסתנוור שיכלו ורואה את האדם לעמוד והעמוד שרוצה בה

 לאדם ומעדיף לכפור בכדי שיוכל למלא את תאוותיו כאשר מאריך שם באריכות נפלאה.

 ר השכלמוס

עלה בידנו ללמוד מוסר השכל עד כמה האדם נגוע לעצמו ומתוך רדיפה אחרי הכבוד 

ולהבין הכל הפוך בגלל הנגיעה והאינטרס  או אחרי תאוותו האדם מסוגל לטעות ולראות

אין ספק שבכל נושא . והעצמי ויכול להתוכח עם אחרים על צדקתו כמו מרים והמרגלים

שהאדם נגוע בו לעולם לא יוכל לשפוט הדבר בצדק כי תמיד יראה רק את צדקתו ולא 

או  ,שכיניואו לבין  ,בינו לבין אשתו ,וזה בכל תחומי החיים .יהיה מסוגל להבין צד אחר

 .חביריו

תמיד צריך להתייעץ עם צד  ,עשה לך רב והסתלק מהספק ,ולזאת הדרך להינצל מכך

 .שלישי שאין לו נגיעה ולנהוג על פיו ובזה לא יצא שום מכשול מתחת ידו

יעזור השם שנזכה שהקב"ה יאיר את ענינו תמיד לראות האמת ולעשות רצון השם 

 ונפלאות אמן ואמן. יתברך וישפיע עלינו ממרום ישועות

  



 

מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ושא"ס, מו"צ בבית הוראה 

 'אור החכמה'

 לשון הרע לצורך השכנת שלום בין איש לאשתו
 

 ט"תשע חשל לפרשת אספקלריא

 סהעמוד 

, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ושא"ס, מו"צ בבית הוראה 'אור החכמה'

 לשון הרע לצורך השכנת שלום בין איש לאשתו

רו ֶאת  ָיתֻּ ָך ֲאָנַשים וְּ ַלח לְּ ַנַען ֲאשֶ בפרשתנו פרשת שלח )במדבר י"ג, ב'( כתוב: שְּ ר ֶאֶרץ כְּ

ָלחו ֹכל ָנַשיא בָ  ַמֵטה ֲאֹבָתיו ַתשְּ ָרֵאל ַאיש ֶאָחד ַאיש ֶאָחד לְּ ֵני ַישְּ  ֶהם.ֲאַני ֹנֵתן ַלבְּ

וכתב רש"י, וז"ל: למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה 

 שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. עכ"ל.

קתי, באדם שתובע את אשתו לגירושין ל"ע, מחמת שאינו מסתדר עמה, האם הסתפ

ולהוסיף  ,מותר לדיין לומר לאותו איש "גם אשתי לא מסתדרת עמי, ומה לך להתגרש"

כדי לחזקו ולנסות להשכין ]אפילו שאינו אמת בכלל[, לספר דברים רעים על אשתו, 

 .שם רע והוצאת שלום בביתו. או שעובר בזה משום לשון הרע

 וכתב לי הגאון האדיר רבי יוסף ליברמן שליט"א, בעל "משנת יוסף", וז"ל:

 ,הראיתי השאלה לחתני הגרמ"מ פוקס שליט"א רב קרית 'שומרי החומות' ברמות

ומרבני ארגון 'משמרת השלום', ואלה דבריו: אם מספר דברים רעים אשר אינם רגילים 

, אפילו אם יוכל על ידי זה להשכין שלום בין בנשים בדרך כלל, הרי זה איסור גמור לספר

איש ואשה אלו. ואין זה נקרא לתועלת, מכיון שאשתו של הדיין אינה גורמת שום נזק 

לאיש זה, וממילא אין בסיפור הזה היתר של תועלת. והיתר לתועלת הוא רק אם זה 

בזה היא, שמדברים עליו גורם נזק וכדומה להשומע, שאז מותר לומר לו ליזהר. והעצה 

שהדיין יספר שהוא עצמו טיפל בזוג שהאשה עשתה כך וכך, ולא יפרט במי מדובר. 

 עכ"ל.

  



 

 'מאור המנחה', ויו"ר מכון אור כשלמה –משל ונמשל / הרב מאיר ליכטנשטיין, מח"ס מנחת חינוך המבואר 

 האם ישנם דברים שהם מעבר למדרגה שלנו
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 סועמוד 

 ס"מח, ליכטנשטיין מאיר משל ונמשל / הרב

 מכון ר"ויו', המנחה מאור' – המבואר חינוך מנחת

 כשלמה אור

 האם ישנם דברים שהם מעבר למדרגה שלנו

 משל:

יחדיו, ואם כי לא ראי זה כראי זה,  ַהְלכוחיים ואפרים היו חברים מאז ומתמיד, תמיד 

ואקטיבי, אפרים לעומתו היה שקט ופסיבי. אמנם שילוב זה דווקא  טיחיים היה דומיננ

יצר חברות מעניינת, כי אפרים אם כי בחיצוניותו היה שקט, הרי בתוכיותו כל הזמן תסס 

 –ו קדח רעיונות, תכנן דברים, אך בביצועם ובהוצאת לפועל משהו, כל העת המוח של

לא היה כוחו יפה, משום שכאמור הוא היה יותר פסיבי. אזי כאן חיים היה נכנס לתמונה, 

הביצועים זה היה הצד החזק שלו, על אף שברעיונות ובתכנונם היה די חלש,. כל רעיון 

כן היה הכדור עובר שוב לידי שהגה אפרים היה מועבר לחיים לשם אישורו, ולאחר מ

אפרים, הוא היה מתכננן היטב את כל הפרטים, הדק היטב, בכדי שהכל יתבצע על הצד 

 לביצוע בפועל. –היותר טוב, ללא שום עיכובים ופישולים, ושוב עובר למגרש של חיים 

אתם בוודאי חושבים שחיים ואפרים היו כבר אנשים בוגרים שיחדיו הקימו עסק, ויחדיו 

נהלים אותו בהצלחה. לא! הם עדיין צעירים לימים, הם עדיין לומדים בישיבה קטנה, מ

תיכף הם עולים לישיבה גדולה. יכול שכשהם ינשאו, וירצו להביא פרנסה אל ביתם הם 

אכן יפתחו יחד עסק, אני מאחל להם את כל ההצלחה, רק שלא יהיה על חשבון לימוד 

דיו מתמקדים יותר במגרש של הקטנים, איך העסקים שלהם יח םהתורה. אבל בינתיי

ניתן להשיג מיטה פלונית בחדר פלוני בפנימיה, איך ניתן לשכנע את הטבח שיתן עוד 

בורֶ 'לביצה לארוחת בוקר, ומהיכן ניתן למצוא מימון   ה' בליל שישי, וכדו'...ח 

כי אני רק מקווה שאתם לא עומדים להם בדרך, בעת שעומדים הם להוציא את זממם, 

זה ממש מסוכן, השילוב של המח הקודח והפעלתנות יתר היא בדרך כלל מסוכנת, וחסד 

עשה עמהם הבורא שלא יצר את השילוב הלז באדם אחד, משום שאז... אך גם שני 

 יחידים שהתאחדו עם התכונות הנ"ל, זה גם מספיק כדי ש...

אני לא אומר, יצאו מזה גם הרבה דברים טובים, למשל: בליל שבועות החליט אפרים 

שזה יהיה מאוד נחמד אם כל בני הישיבה ילמדו יחדיו בהיכל הישיבה, ועל אף ששבתות 

רגילות במשך ימות השנה כמעט ולא היו בישיבה, אלא לעיתים רחוקות ונדירות, על 

ו כשאפרים מחליט, אז ככה זה. וכמובן, מיד אחת כמה וכמה בימי חג. אך כמו שאמרנ

לאחר התכנון חיים ניגש לדבר עם כל הבחורים ששוהים בחג בעיר בה שוכנת הישיבה, 

הטיש יבואו להתאסף יחדיו בהיכל הישיבה ללמוד \הוא שכנע אותם שלאחר הסעודה

ם בצוותא. חיים דיבר עם צוות הישיבה, עם הראש ישיבה שימסור שיעור כללי קצר, ע

המשגיח שימסור בקדרותא דצפרא שמועס קצר ומלהיב, עם הטבח של הישיבה שיכין 



 

 'מאור המנחה', ויו"ר מכון אור כשלמה –חת חינוך המבואר משל ונמשל / הרב מאיר ליכטנשטיין, מח"ס מנ

 האם ישנם דברים שהם מעבר למדרגה שלנו
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 סזעמוד 

מיני מאפה שיהיה לציבור הלומדים. בקיצור עבדו קשה, סגרו יחד קצוות, ואכן התוכנית 

 הצליחה מעל ומעבר, עד כדי כך שראש הישיבה שוקל לערוך כך בכל שנה ושנה.

ם, אבל הצד השווה שבזה, שרק צמד כזה כמו היו עוד רעיונות, יותר טובים, פחות טובי

חיים ואפרים יכולים להוציא הפקות כאלו שלא מביישים אף אנשי מסחר ועסקנים, 

אמנם רוב זמנם השקיעו הם את זמנם בלימוד התורה, ובחזרה ושינון על החומר הנלמד 

 בישיבה, וכך יצא שמם למרחקים.

לה, החליט אפרים שחייב הוא לעשות בשלהי לימודם בישיבה, לפני עלותם לישיבה גדו

חתיכת קטע[, משהו שיזכרו לכל החיים, אני לא מציע לכם  -ל  ]שַפיְצעְ  –ל ְשַטיְקעְ איזה 

לעשות זאת, משום שלפעמים זה גובל באיבוד חלקכם בעולם הבא, כמו שאמרו חז"ל 

עונשו גדול, 'המלבין פני חבירו ברבים...', וכמו כן אמרו חז"ל שהמבזה תלמידי חכמים 

 אך לא באנו כאן להגיד לכם שמוע'ס על זה, ומה גם שחיים ואפרים לא שאלו אותי...

ה, מכיון שאין להאריך בדברים שאינם ראוים ֵיָעֶש לא נאריך בפרטי המעשה אשר לא 

 להעשות. רק נמשיך הלאה...

היה  לאחר מעשה, לא היה נעים לאף אחד מהצדדים, לא היה נעים לצוות הישיבה, לא

נעים לחיים ואפרים, וגם לא היה נעים להוריהם. מה גם, שהם היו בחורים די טובים 

בדרך כלל, ניתן לומר אף מהמצוינים שבחבורה, אך נערות שהיתה בהם, גרמה שיזכרו 

 ולא לטובה...  לא חבל?!? –על ידי צוות הישיבה 

ם להכנס בשנה בצוות הישיבה שקלו באם להודיע זאת לישיבה גדולה בה הם עומדי

הבאה, אך לאחר תחנונים רבים, והשתדלויות רבות הסכימו לוותר על כך. אבל חיים 

את  ַהְלקוואפרים הרגישו מאוד רע עם עצמם, הם הרגישו חלולים ונבובים, בכל העת 

 עצמם: בשביל מה היינו צריכים לעשות זאת?!? וכי לא יכלנו להתאפק עוד חודש?!?

כל אחד מהבחורים שב אל ביתו, לנוח את מנוחת השבת, באה מנוחה,  –באה שבת 

ולהתענג על ה' ביום זה. מיודענו חיים ואפרים אף הם שבו לביתם, כמובן שהקבלת פנים 

תלוי מאיזה כיון אתם מסתכלים על זה. אבל גם על זה  –רותחת במיוחד \היתה צוננת

 נדלג ברשותכם, נשאיר זאת להוריהם לחנך אותם כרצונם.

וקר: חיים ואפרים נפגשים, 'גוט שבת', 'גוט שבת', 'נו! איך עבר עליך 'קבלת שבת בב

שבת' אמש' שאל אפרים את חיים, 'נו נו' ענה אפרים שנראה היה כי הוא מתנצל שהוא 

בכלל חי כאן בעולם, 'ואיך היה אצלך' המשיך אפרים. 'אל תשאל' השיבו חיים: ה'לכו 

 היה מאוד מרגש, מעריב היה כמו שצריך, בקיצור... נרננה' היה 'לכו נרננה', 'לכה דודי'

ס... שאחרי כזה מעשה שלא ֶאֶפע'תגיד לי' שאל אותו אפרים: אתה לא מרגיש קצת... 

ה שעשינו, אז... אני מרגיש קצת שירדתי קצת ביראת שמים, אני מרגיש לא ראוי ֵיָעֶש 

 לגשת לתפילה כמו שצריך.

, תמה חיים: אתה באמת חושב שהקב"ה לא 'אפרים תגיד לי אתה באמת חושב כך'

 אתה עם הריבונו של עולם גמרת. -רוצה לשמוע ממך יותר. אתה באמת חושב שזהו 
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'לא! מה פתאום' השיב אפרים: יודע אני שאין הקב"ה נועל דלת בפני בעל תשובה, 

ויודע אני שהקב"ה מחכה ומשתוקק שאני יחזור אליו. אבל מה לעשות, אני מרגיש בתוך 

אס... קצת רמאי, אני חושב לעצמי 'מי אתה שתבוא להתפלל ֶאֶפעלב שלי ה ק לפני ַגיְשמ 

הרבש"ע', 'אתמול עשית כך וכך, והיום אתה בא כמו איזה צדיק'ל, נעמד בצד ומתחיל 

יילהתפלל עם כל  ְפַריְשק  ט כאילו לא קרה כלום, כמובן להתפלל צריך שהרי כך כתוב ה 

תבוא להתפלל עם כזו התלהבות לריבונו של עולם, בשעה בשולחן ערוך, אבל מי אתה ש

 ש...'

'יכול להיות שאתה צודק' ענה לו חיים: יכול להיות שכך צריך להיות ההרגשה שלך, 

ָטאַתי ֶנְגַדי ָתַמי( תהלים נא הוכמו שנאמר ) י הוא זה ֶבכַ אבל זה לא אמור לשנות  ד,ְוח 

מה שבכוחך, אין הקב"ה בא בטרוניה עם ה שאתה צריך לעשות. אתה צריך לעשות ַמם  

בריותיו, ה' יודע כל אחד היכן הוא בדיוק נמצא, אך זה לא אומר שמפני זה אני לא צריך 

לעשות את מה שאני צריך לעשות. וכי מי שאכל שום יחזור ויאכל שום?!? נכון טעינו! לא 

ים לעשות, עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, אבל מעתה נעשה את מה שאנו יכול

ייועם כל  ְפַריְשק  ֵיצֶ ט. לא ניתן ה  ר להמשיך להתל בנו, מספיק כיבדנו אותו מספיק ל 

שזה די והותר, הגיע הזמן לעצור את הגלגל. להיפך, נתחיל להניע את  -השבוע, נראה לי 

 הגלגל של היצר הטוב, נשמע לו פעם אחת, ושוב הגלגל יתחיל לנוע בכיון הטוב.

* 

ל אייזנר ז"ל, שמעת עליו פעם, הוא היה משגיח באחת ָגדֶ ארט מר' רוצה לשמוע וו

מישיבות גור, הוא היה מה'חסידים של פעם', חסיד אמיתי, שיראתו קודמת לחכמתו. 

הוא אמר פעם: לפעמים בחור נעמד לומר לכו נרננה בליל שבת, ואז לפתע הוא שומע 

ך, איך אתה יכול עתה את היצר לוחש על אזנו, 'אתה לא זוכר שאמש עשית כך וכ

ל: תגיד ליצר הרע 'פעם הבאה תבוא ָגדֶ להיעמד להתפלל כאילו לא קרה כלום'. אמר ר' 

מחר בליל שבת אתה הולך להתפלל כמו שצריך, איך אתה  -ב'ליל שישי', ואז תגיד לי  

 יכול עתה לעשות את מה שאתה הולך לעשות'...

ְרֶתם ֶאת ָכל ַמְצֹות ,וְרַאיֶתם ֹאתוֹ בסוף הפרשה נאמרה פרשת ציצית, שבסופה נאמר:   וְזכ 

ֲחֵרי ֵעיֵניֶכם .ו ֲעַשיֶתם ֹאָתם ה', ְבֶכם ְוא  ֲחֵרי ְלב  ֲחֵריֶהם ,ְוֹלא ָתתורו א  ֶתם ֹזַנים א   .ֲאֶשר א 

ן ַתְזְכרו ע   .ַוְהַייֶתם ְקֹדַשים ֵלאֹלֵקיֶכם ,ו ֲעַשיֶתם ֶאת ָכל ַמְצֹוָתי ,ְלמ 

ראיה מביאה  ',... ועשיתם וזכרתם ,וראיתם אותובמנחות )מג:( דורשת מכך: 'הגמרא 

היינו ראיית הציצית מביאה את היהודי לזכור את  לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשיה.

המצוות, שהרי הציצית הם כמו חותם עבדות שבזה האדם מראה שהוא שייך לבורא 

כל המצוות, אזי הוא עושה אותם. וזה העולם, הוא עבד שלו. ולאחר שהוא זוכר את 

ְרֶתם ֶאת ָכל ַמְצֹות  –את הציצית, ועל ידי כך  –וְרַאיֶתם ֹאתֹו הכוונה בפסוק:   -ואזי  ה',וְזכ 

 .ו ֲעַשיֶתם ֹאָתם

ן ַתְזְכרוויש להקשות על הפסוק, מדוע נאמר שוב ' ע  ', הרי ו ֲעַשיֶתם ֶאת ָכל ַמְצֹוָתי ,ְלמ 

 שזכירה מביאה לעשיה, ומה חוזרת על כך התורה שוב. כבר נאמר זה
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אומר על כך הרבי ר' שמעון שלום מאמשינוב זצוקללה"ה )אמרי רצון א, ע' רסב(, 

התורה באה לתת ליהודי עיצה, דרך במלחמת היצר. שיהודי הולך לקחת את עצמו 

י היצר בא אליו , על מנת שהיא תביא אותו לזכירה ולעשיה, אזוְרַאיֶתם ֹאתוֹ לעבודה של 

ְבֶכם ואומר לו: מה אתה שייך לכל הדברים האלו, הרי אתה עדיין שייך ל ֲחֵרי ְלב  א 

ֲחֵרי ֵעיֵניֶכםול ֲחֵריֶהםול א  ֶתם ֹזַנים א  , כמו שחז"ל )ברכות יב:( דורשים על זה: אחרי ֲאֶשר א 

 לבבכם זה מינות, אתם עיניכם זה זנות, אתם זונים זו עבודה זרה.

ר לו: מה אתה קשור בכלל לכאלו 'עבודות', קודם תתקן את כל מה שאתה היצר אומ

צריך לתקן, תתקן את מה שאתה לקוי בזה, אחרי זה תתחיל עם העבודה של 'ראיה' 

 שתביא אותך לדרגות גבוהות.

... אתה לא אמור להסתכל על זה, אתה לא ְוֹלא ָתתורוהתשובה על זה אומרת התורה: 

ֲחֵרי ֵעיֵניֶכםצא במצב של אמור להסתכל שאתה נמ ְבֶכם ְוא  ֲחֵרי ְלב  ֶתם ֹזַנים  ,א  ֲאֶשר א 

ֲחֵריֶהם  אתה אמור לעשות את מה שאתה צריך לעשות, לא להביט על שום דבר. א 

... רק תעשו את מה שצריך, אזי יהא ְוֹלא ָתתורוועל כך מוסיפה התורה, אם אכן יהיה 

ן ַתְזְכרו ע  שהרי 'מעט מן האור  . הזכירה אכן תביא לעשיה,ת ָכל ַמְצֹוָתיו ֲעַשיֶתם אֶ  ,ְלמ 

 דוחה הרבה מן החושך'.

. מה הכוונה שתהיו קדושים?!? אומרים ַוְהַייֶתם ְקֹדַשים ֵלאֹלֵקיֶכםולא רק זה, אלא יהא 

חז"ל 'כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה שם אתה מוצא קדושה', היינו תגיע עד למדריגה 

למדריגה שאתה לגמרי גדור ולגמרי מסולק מכל הענינים של היפך  הכי גדולה, תגיע

 הקדושה.

 אם רק יהיה 'לא תתורו' יהא 'למען תזכרו' ו'עשיתם', וזה כבר יביא ל'והייתם קדושים'.

* 

 נמשל:

מצוי מאוד אצל יהודים, שהם לא עושים כל מיני דברים בגלל שזה לא בשבילם. למשל: 

לפרנסתם, אבל הם לא יכנסו יום אחד לבית המדרש, ישנם יהודים יקרים שעובדים 

להתיישב ללמוד איזו סוגיא כמו שצריך, מקסימום יקשיבו לשיעור דף היומי, או שיעור 

 אחר, אבל ללמוד לבד איזו סוגיא כמו שצריך, לא!

 למה?!? בגלל שאתה לא אברך כולל אסור לך ללמוד כמו שצריך, בזמן שכן יש לך?!?

ד', הוא יושב ולומד בכולל, אזי לא בֵ יעוֹ איזה אברך שהחליט שהוא לא 'יכול להיות גם 

 יקרה שהוא בטעות יתפלל איזה תפילה טובה, יום אחד הוא יתפלל כמו שצריך.

ד', אסור לך להתפלל טוב?!? וכי התפילה שייכת בֵ יעוֹ למה?!? למה?!? אם אתה לא '

 לב זו תפילה?!?לסקטור מסוים, רק הם מחויבים לעבוד את ה' בעבודה שב

ם על ה'ענין' שלא לעשות דברים שלא ָהֲאמוַניועוד יותר מצוי אצל חסידי פשיסחא 

 –אוחזים בזה, ועל כן ניצב לפני האדם השאלה: מהו הדבר שהוא מעבר למדרגה שלי 

 שאני מחויב לעשות?!? –שאני לא אמור לעשות, ומהו הדבר שהוא כן במדרגה שלי 
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של עבודת ה' זה קשור לכל יהודי לא הבדל מין, מוצא, גזע,  אומרים לנו כאן, כל דבר

חברה, כל התורה כולה על פרטיה, דקדוקיה, הדוריה, מעלותיה, הרגשותיה, שייכים 

 זה יהיה שייך אליך. -לכולם, אין כזה דבר 'זה לא שייך אלי', להיפך תעשה זאת 

חזון למועד[, הוא  מה שכן תיעבו בפשיסחא ]ואין כאן המקום להאריך בנושא, ועוד

לא שייך לזה, ואתה עושה  אתההענין: לעשות כי כולם עושים, לעשות כי אתמול עשית. 

אתה לא שייך לזה, ואתה עושה רק כי אתמול עשית זאת.  היוםזאת רק בגלל החברה. 

ֵעָבה ֲאֶשר ָשֵנא זהו דבר שאינו הגון, אינו ראוי לעשות, שכך אמרו   ה'ֹלא ָתַקים ְלָך מ 

, אל תעשה את העבודת ה' 'מצבה' דבר קבוע. אבל אם אתה עושה זאת כי הבנת ֹלֶקיךָ אֱ 

שאתה צריך לעשות זאת, אל תתן לשום יצר לבלבל אותך, אתה שייך לזה, אם נולדת 

 אתה קשור לזה. –לאב ואם יהודים 
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 כתבי עורך, קלויזנר דוד ישכר הרב/  ישכר נחלת

', ישכר נחלת'  ס"מח. ד"הי' שכיר משנה'ה זקנו

 מלאכי קרית - ד"חב הר נחלת

 בשנה החמישית להוסיף לכם תבואתו -'אספקלריא' 

ואילך( בשיחת ש"פ קדושים תשכ"ה' דן כ"ק אדמו"ר  263ב'תורת מנחם' חלק מג )ע' 

זי"ע לגבי השכר על אי אכילת פירות בשלוש שנות הערלה הראשונות, ועל הבאת 

 …"ובשנה החמישית [2]לאכילתם בירושלים, אומרת התורה  [1]הפירות בשנה הרביעית 

שהתכלית והכוונה של מצוות אלו היא  –להוסיף )עם האות ל' בתחילתה( לכם תבואתו" 

 .[3]בתבואה שתצמח בשנה החמישית התוספת 

, שהפירות של השנה החמישית אינם בדרגה נעלית [4]מכך מובן, בפנימיות הענינים 

ל שלוש שנות הערלה, האסורים באכילה )אשר חיותם היא יותר רק לעומת הפירות ש

, ככל הדברים האסורים(, אלא אף לעומת הפירות [5]משלוש הקליפות הטמאות לגמרי 

לים הם "קדש הילו –של השנה הרביעית, למרות שהם מותרים באכילה, ואף יותר מכך 

להוי'". ומפני מעלה זו של פירות השנה החמישית, הרי התכלית של המצוה "ובשנה 

 ".…היא: "ובשנה החמישית …הרביעית"

, שהפירות של שלוש השנים [6]כפי שמסביר אדמו"ר הזקן בספרו "לקוטי תורה" 

נגד שלושת העולמות בריאה יצירה עשיה, אשר מהם אפשרית יניקה הראשונות הם כ

כנגד עולם  –; הפירות של "בשנה הרביעית" [7]והענקת חיות לשלוש הקליפות הטמאות 

כנגד ארבע האצילות, אשר ארבעה עולמות אלו, אצילות בריאה יצירה עשיה, הם 

הוא  –להוסיף לכם תבואתו"  …; והענין של "ובשנה החמישית[8]האותיות של שם הוי' 

"תוספת האור הנמשך מקוצו של יו"ד דשם הוי'", הנעלה אף מהאות יו"ד. וכדבריו 

 ב"לקוטי תורה": "והוא בחינת הכתר".

יש להבין: כיצד ייתכן, שאת הפירות של השנה הרביעית חייבים לאכול רק בירושלים, 

שמעלתם גבוהה יותר  –והם "קדש הילולים להוי'", ואילו הפירות של השנה החמישית 

אין בהם כלל קדושה, ומותר לאוכלם בכל מקום, ואפילו  –מפירות השנה הרביעית 

 בטומאה?

 מהי?ב. פרנסתו של הקדוש־ברוך־הוא 

כדי להבין זאת יש להקדים ולציין את הסיפור אודות הבעל־שם־טוב, אשר סיפר הרבי 

. וכך נאמר שם [9]נ"ע במאמר דיבור המתחיל "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל" 

 )בתרגום חפשי(:

קדוש עדיין נסתר, והיה נודד מעיר לעיר ומכפר בתקופה שבה היה הבעל־שם־טוב ה

לכפר, היתה אחת מהנהגותיו הקדושות לשאול כל יהודי, אנשים ונשים, מבוגרים 
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בפרנסה, והיה מרוצה ביותר לשמוע את תשובותיהם  …וצעירים, לגבי מצבם בבריאות

ם של בביטויים שוני –אנשים נשים וילדים  –מלאות האמונה שנהגו להשיב לו היהודים 

 …בטחון בה': ברוך השם, השבח לה' יתברך וכדומה

פעם אחת הגיע הרבי הבעל־שם־טוב לישוב מסויים, ונהג שם בדרכו הקדושה בעבודת 

בזכות העצומה של שבח והלל לשמו הקדוש  –אנשים נשים וילדים  –ה' בזיכוי היהודים 

חכם גדול, שהיה  של הקדוש־ברוך־הוא. באותו ישוב התגורר יהודי זקן מופלג, תלמיד

פרוש מכל עניני העולם הזה, וכבר יותר מיובל שנים הוא יושב יומם ולילה ולומד את 

התורה הקדושה בפרישות ובקדושה. כל ימיו היה יושב בתענית ומעוטר בטלית ובתפילין 

 עד לשעת המנחה המאוחרת, ורק לאחר תפילת ערבית היה טועם מעט לחם ומים.

, שהיה לבוש בבגדי כפרי פשוט, לגאון זה בחדר פרישותו כאשר ניגש הבעל־שם־טוב

שבפינת בית הכנסת, ושאלו אודות מצבו בבריאות, ואם יש לו כל צרכו, לא התייחס 

אליו הלה כלל. הבעל־שם־טוב שאלו שאלות אלו מספר פעמים, עד אשר הגאון כעס 

הבעל־שם־טוב ביותר והורה לבעל־שם־טוב באצבעו לכיוון הדלת, לאות שיעזבנו. אמר 

בשומעו  [10]לגאון: רבי, מדוע אינך מספק לקדוש־ברוך־הוא, כביכול, את פרנסתו וכו'? 

דברים אלו נותר הגאון נבוך, כיצד יהודי כפרי פשוט מדבר על הקדוש־ ברוך־הוא, 

 וכדומה. כביכול, שיש לספק לו פרנסה,

הבעל־שם־טוב, אשר ידע את מחשבותיו של הגאון, אמר לו: היהודים "יושבים" 

)ניזונים( מהפרנסה שמספק להם הקדוש־ברוך־הוא, וממה "יושב" )מתפרנס( הוא, 

"יושב תהלות  –ומהי פרנסתך  –כביכול? על כך אומר דוד המלך בתהלים "ואתה קדוש" 

הלות ושבחי ישראל, אשר מודים ומשבחים לה' ישראל": הקדוש־ברוך־הוא "יושב" על ת

יתברך על הבריאות ועל הפרנסה שהוא מעניק להם. ועבור מלות שבח אלו, שמשבחים 

 ישראל לה', מברכם הקדוש־ברוך־הוא בבני חיי ומזוני רויחא.

 ג. התכלית: דירה בתחתונים

מכל יש להבין: אמנם, כדי ש"ואתה קדוש" )אשר מצד עצמו הוא קדוש ומובדל 

העולמות( יהיה "יושב" )כלומר, יורד ו"נמשך" למטה, אשר המשכה זו נקראת "בשם 

, יש צורך בעבודתם של ישראל, אך, לכאורה, [11]ישיבה כמו היושב שמשפיל קומתו"( 

 ,[12]אפשר להגיע לכך גם באמצעות לימוד התורה 

ואם כך, מדוע אמר זאת הבעל־שם־טוב לגאון, אשר למד תורה יומם ולילה במשך יותר 

ובמיוחד כאשר אף  –ברוך־הוא וכו'" שנים, "מדוע אינך מספק פרנסה לקדוש־ [13]מיובל 

 אז, כאשר הבעל־שם־טוב אמר לו זאת, הוא היה שקוע בלימודו?

אף אם נבאר שמגיעים לידי "ואתה קדוש" דוקא באמצעות "תהלות ישראל", יכול היה 

הבעל־שם־טוב לעורר את הגאון לשבח את הקדוש־ברוך־הוא על לימודו "בפרישות 

 בריאות וכדומה? –אול אותו אודות ענינים גשמיים ובקדושה". מדוע היה צריך לש
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 ההסבר לכך הוא:

, שמהדברים הנחותים [14]תכלית הבריאה היא שתהיה דירה לה' יתברך בתחתונים 

 יעשו דירה לקדוש־ברוך־הוא.

לא כל־כך באמצעות לימוד  –עבודת האדם בתחתונים ו"דירה" זו נעשית בעיקר על ידי 

התורה, או באמצעות שבח לקדוש־ברוך־הוא על לימוד תורה, כי לימוד התורה קשור 

 בעיקר ל"עליון" שביהודי, לנפש האלקית,

ענינים הקשורים לגוף  –אלא על ידי שבח לקדוש־ברוך־הוא על בריאות ועל פרנסה 

: על ידי שיהודים חשים ומכירים בכך, שאף צרכיהם הגשמיים באים [15]ולנפש החיונית 

 מאת ה',

 על ידי כך עושים דירה לה' יתברך בתחתונים. –והם מודים לו על כך 

ולפיכך, כאשר ראה הבעל־שם־טוב שהגאון יושב בחדר פרישות, מנותק מכל עניני 

עם  –לם, ואינו בא במגע עם עניני הגוף, הנפש הבהמית ועם חלקו בעולם העו

 ה"תחתונים",

)שהרי אכל רק את הנחוץ וההכרחי ביותר לקיומו, אך לא עסק בזיכוך וב"בירור" הגוף, 

 הנפש הבהמית, וחלקו בעולם(,

, כדי שיתקיים הענין של [16]הוא אמר לו "מדוע אינך מספק פרנסה לקדוש־ברוך־הוא" 

 "נתאוה הקדוש־ברוך־הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים"..

ולכן אמר הבעל־שם־טוב, ש"פרנסתו של הקדוש־ברוך־הוא היא על תהלות ושבחי 

ניק ישראל, אשר מודים ומשבחים לה' יתברך על הבריאות ועל הפרנסה אשר הוא מע

 .[17]להם 

 ד. "ואתה קדוש יושב" על ידי "תהלות ישראל"

שהם קודש ונאכלין לפנים מן  –לפי כל האמור לעיל יובן מדוע פירות השנה הרביעית 

, [18]חמישית עדיין אינם המעלה הגבוהה ביותר, אלא דוקא פירות השנה ה –החומה 

 :[19]הנאכלין בכל מקום ואפילו בטומאה 

 כאשר יהודי יודע, שאפילו הפירות שאינם "קודש", אף הם תלויים בברכת ה' )בראותו

בעיני בשר את תוספת התבואה שמעניק לו הקדוש־ברוך הוא(, הרי הוא בודאי משבח 

הרי הלל זה לה', הוא ה"תהלות ישראל", המביאות  – [20]את הקדוש־ברוך־הוא על כך 

 – [21]כשהכוונה לעצמותו יתברך  –לידי "ואתה קדוש יושב", שהענין של "ואתה" 

 "קדוש" ומובדל, הוא "יושב" ויורד למטה לדירה בתחתונים.

אשריך 'אספקלריא'! שזכית שהפירות של שלוש השנים הראשונות שהם כנגד שלושת 

כנגד עולם  -פירות של "בשנה הרביעית" העולמות, בריאה, יצירה, עשיה, וכן גם ה

ואשר ארבעה עולמות אלו, אצילות בריאה יצירה עשיה, הם כנגד ארבע  -האצילות, 

הצלחת לעבור ב"ה בהצלחה מרובה ועצומה; ועתה שנכנסת  -האותיות של שם הוי' 
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הוא "תוספת האור הנמשך מקוצו של יו"ד  -להוסיף לכם תבואתו"  …ל"בשנה החמישית

וי'", הנעלה אף מהאות יו"ד. וכדברי רבנו הזקן נ"ע ב"לקוטי תורה": "והוא בחינת דשם ה

הננו בזה להביע ממעמקי הלבב ברכת מזל טוב ולעורך החשוב  -הכתר" כנ"ל בארוכה 

שליט"א, ויה"ר מהשי"ת  ישראל אברהם קלארוהכשרוני מאד, ה"ה הרב הגאון רבי 

'דירה בתחתונים'  -לכם תבואתו" בב"א להוסיף  …שיתקיים במלואה: "בשנה החמישית

 בביאת משיח צדקנו.

 ישכר דוד קלויזנר 

* 

 :מקורות והערות

 ראה תו"כ ורש"י כאן: הרי ארבעה שנים כו'.[1]

 פרשתנו יט, כה.[2]

ועפ"ז יובן מ"ש רש"י "המצוה הזאת שתשמרו תהי'* להוסיף לכם תבואתו, שבשכרה [3]

כם אני מברך כו'" דלכאורה הי' מספיק שיכתוב "שבשכר המצוה הזאת אני מברך ל

כי בזה מפרש -פירות הנטיעות"**, ומהי האריכות שכותב "המצוה הזאת .. תבואתו"

הלשון "להוסיף גו'", "המצוה הזאת תהי' להוסיף כו'". ועפ"ז יובן גם המשך דברי רש"י 

ולכאורה: הרי בכו"כ מצות פירש הכתוב  –"הי' ר"ע אומר דברה תורה כנגד יצה"ר כו'" 

כי בזה  -זו יש חידוש אשר "דברה תורה כנגד יצה"ר" שכרן. ומהי ההוכחה דבמצוה 

מפרש שהטעם לזה שהתורה חידשה כאן )התירה( ששמירת מצוה זו תהי' בכדי לקבל 

 108פרס, כי*** "דברה תורה כנגד יצה"ר שלא יאמר כו'". וראה בארוכה לקו"ש חכ"ב ע' 

דש, שההוספה תהי' המצוה(.** שבזה מח –ואילך.* שיש לפרשו תהי' שמירתכם )ולא 

תהי' גם לאחרי שישנם כבר פירות הנטיעות )וע"ד המבואר בלקו"ש ]המתורגם[ ח"ה )ע' 

ואילך(, בפרש"י )כו, יב( ד"ה מאה שערים(. והוכחת רש"י לזה היא, ממש"נ "להוסיף  124

שמזה  –לכם תבואתו" לאחרי "ובשנה החמישית תאכלו את פריו" )וראה ראב"ע כאן( 

סיף גו'" היא ב"פריו" )ועפ"ז יומתק גם לשון רש"י "פירות הנטיעות" מוכח, שהברכה "להו

כי הברכה "להוסיף" היא ב"פריו"(.*** ועפ"ז יומתק  –אף שבכתוב נאמר "תבואתו"  –

הלשון "דברה תורה כנגד יצה"ר", שמורה אשר מתירין איזה ענין בכדי שלא יבוא לידי 

תצא כא, יא[, כי באם לא יתירו לו  ענין חמור יותר ]ראה קידושין כא, סע"ב. רש"י

 לא יקיימה. –שישמור את המצוה בשביל להוסיף 

 ראה הערה הקודמת. –משא"כ בדרך הפשט [4]

מפרדס שער כד  –תניא רפל"ז. וראה לקו"ת פרשתנו כט, ג )וראה לקמן בפנים( [5]

 בסופו: שלש שנים יהי' לכם כו' זהו כנגד ג' קליפות הטמאות.

 שם ל, ד.[6]

 –בחי' נה"י )לקו"ת שם((  –כי מצד זה שהם כנגד ג' עולמות בי"ע )ובענין הספירות [7]

אין טעם שיהיו אסורים.ועפ"ז מקשר בלקו"ת שם )כט, ג ואילך( מ"ש הרמ"ז )לזח"א צז, 
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ת ג' עולמות סע"ב( שבג' שנים הראשונות מקבלת המלכות מבחי' נה"י )ובענין העולמו

 .5בי"ע( עם פירוש הפרדס דלעיל הערה 

 .123לקו"ת מסעי צה, א. וש"נ. וראה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ו ע' [8]

ואילך. וי"ל, שמה שמקדים בלקו"ת פרשתנו )כט, סע"ב(  138נדפס בסה"מ אידיש ע' [9]

"אך הענין ע"פ מ"ש ואתה קדוש* יושב תהלות ישראל כו'" ]שהפירוש שבלקו"ת שם 

הוא, כנראה, מיוסד על פירוש הבעש"ט ע"פ זה המובא לקמן בפנים[ הוא גם בכדי לרמז 

 –ס"ד.* להעיר, שיש לזה שייכות לשם הסדרה תירוץ להקושיא דלעיל סוס"א, כדלקמן 

קדושים. ולהעיר, שגם בסיום הסדרה בלקו"ת כותב "יקנה ויחקוק סדר קדשים כו'". וכן 

 בסיום הסדרה: והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל גו'.

 מפרנסתי". –במאמר שם ס"ב בביאור מרז"ל )שהש"ר פ"א, ט בסופו( "רעיתי  ראה[10]

 לקו"ת שם כט, ג.[11]

, הוא ע"י 10מ, סע"א ואילך, שענין "רעיתי", נראה לעיל הערה וראה לקו"ת בהר [12]

 לכו לחמו בלחמי. –התורה 

שנקרא "עולם" )תדבא"ר פ"ו. מכילתא ורש"י משפטים כא, ו. וראה בחיי וציוני [13]

 שם(.

 .42הערה  17תנחומא נשא טז. וראה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ו ע' [14]

 ראה תניא פל"ז )מח, ב(.[15]

הפרנסה )המזון( כפשוטה, שבהעדר המזון אז נפרדת  –להבדיל באין קץ  –וע"ד [16]

. בזה תלוי 10עד"ז הוא גם בענין מפרנסתי למעלה. ראה לעיל הערה  –הנשמה מהגוף 

"ה מלא כל קיום הענין דנתאווה הק' להיות לו ית' דירה בתחתונים. וכמחז"ל מה הקב

העולם אף הנשמה מלאה את כל הגוף )ברכות י, א. וראה ויק"ר ספ"ד )ובכ"מ( בסדר 

 שהובא בכ"מ: הנפש הזו ממלא את הגוף והקב"ה ממלא את עולמו כו'(. –הפוך 

אף שת"ת גדולה מכל המצות  –קו באמצע לימודו ועפ"ז יובן מה שהבעש"ט הפסי[17]

כי בלי הילול זה, חסר גם בהתורה שלומד. וכמרז"ל  –)הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד רה"ג( 

 )יבמות קט, ב( כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו.

קדושין נד, ב( אין לוקחים בכספו  –להעיר מהא דנטע רבעי )שדינו כמעשר שני [18]

קדשי קדשים )מע"ש פ"ג מ"ב(. ופשיטא שאין נלקחים להדברים דקדש הקדשים 

עיקר דירת הקב"ה בתחתונים )אחרי טז, ב ובפרש"י שם. תניא פנ"ג )וראה  –שבביהמ"ק 

 טושו"ע או"ח סצ"ד(. ובכ"מ(.

ולא רק שהפירות דשנה החמישית יש בהם מעלה מיוחדת, אלא שזהו גם התכלית [19]

חסר בה"הילולים לה'", וע"ד שנתבאר בהערה  –של הפירות דשנה הרביעית, ומבלעדם 

תחיל מיד באכילת כי באם י –.אלא שמ"מ צ"ל תחלה העבודה ד"בשנה הרביעית" 17



 

קרית  -נחלת ישכר / הרב ישכר דוד קלויזנר, עורך כתבי זקנו ה'משנה שכיר' הי"ד. מח"ס  'נחלת ישכר', נחלת הר חב"ד 

 מלאכי

 בשנה החמישית להוסיף לכם תבואתו -'אספקלריא' 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 עועמוד 

פירות של הדיוט כו', הרי עלול הוא ש)הגם שרואה הוספת התבואה, מ"מ( לא יורה על 

 זה לה' כו'. ובדוגמת מה שאסור לאכול קודם התפלה )ראה לקו"ת צו ח, רע"א. ובכ"מ(.

יוב לברך להקב"ה על בורא .. חסרונן )ראה טור וב"י )שו"ע אדה"ז( ומכ"ש מהח[20]

באו"ח ס' רז(. ולהעיר ממרז"ל דעל כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך אדם לקלס 

 לבורא )ב"ר פי"ד, ט(.

א תרנ"ג קרוב לסופו. חכמות בחוץ תרונה תרצ"ד ראה ד"ה תפלין דמארי עלמ[21]

 )בסה"מ קונטרסים ח"ב( פ"ב. ובכ"מ.

  



 

 עומק הנפש / הרב שמעון גולדשטיין

 'כשרים בהשקפה רעה' -המרגלים 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 עזעמוד 

 עומק הנפש / הרב שמעון גולדשטיין

 'כשרים בהשקפה רעה' -המרגלים 

'אשר עיני ה' מעשה 'שליחת המרגלים' לתור את הארץ המיוחלת 'ארץ הקודש' 

ולא לקחו מוסר  ממה שראו את עונש דוברי  -'עצה רעה' , וביאתם חזרה באלוקיך בה'

 מחייבת ומצריכה אותנו לראות את הדברים וכן לקחת מוסר.לשון הרע, 

 שליחת מרגלים, מעשה ראוי?

יש להבין ולהתבונן, האם שליחת המרגלים היה מעשה ראוי אם לאו. שהרי כפי 

בה, והרי שהבטיחם על ארץ טו חוסר אמון בה'הנראה עצם שליחת המרגלים מורה על 

כמו שהילכו במדבר על פי ה', סמוכים ושעונים עם כל צורכיהם באורך נס ופלא, כך גם 

כאן על ה' עליהם להישען. ואם כן מדוע רעיון שליחת המרגלים הוטב בעיני משה רבנו 

 ]דברים יא[. 'וייטב בעיני משה'ע"ה כמבואר בפסוק 

'לדעתך, אני איני ש"י הק', וכביאור ר – 'שלח לך אנשים'מצד אחר, ה' אמר למשה 

מבואר, שאין שליחת המרגלים רצון ה', אלא נתן בו מקום מצווה לך, אם תרצה שלח. 

ואפשרות למשה רבנו ע"ה, שעל פי דעתו יחליט בעניין שליחת המרגלים. ועיין אשליך 

 שהקשה כגון דא.

 המרגלים כשרים או לא

רץ ישראל. מחד התורה מצינו סתירה בדבר כשרות המרגלים לפני שליחותם לא

ואותה ]יג ג[, וכדברי רש"י 'כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות,  'כולם אנשים'מעידה, 

'וילכו ויבואו אל , ומאידך, בהמשך הפרשה בחזרתם לארץ ]פסוק כו[ שעה כשרים היו'

מה ביאתן בעצה רעה, אף הליכתן בעצה ביאר רש"י, להקיש הליכתן לביאתן,  משה'

' יש 'כשרות, ואיזו 'עצה רעה'ה לה.[ מבואר שמהרגע הראשון, כבר היו ב]מגמ' סוטרעה, 

 .!להם לאנשים עם 'עצה רעה'. והרי חמור הוא הנותן עצה רעה לחברו

 משה רבנו חשש מ'עצת מרגלים'

]יג טז[ והתפלל עליו  'יהושע'משה רבנו קרא לתלמידו הושע, והוסיף לו את האות י', 

משה על פי החלטת ריך להבין, הרי כל שליחת המרגלים צ 'קה יושיעך מעצת מרגלים'.

ומה מקום , והתפלל על יהושע, מ'עצתם'רבנו, וכאן מוכח שכבר משה רבנו היה זהיר 

 היה לשלוח מרגלים, הרי יחד עם זאת צריך ל'ישועה מעצתם'?

 המרגלים? -למה שלא ייעצו 

של המרגלים, הרי הם שלוחי העם, אנשים  מ'עצה'ובכלל יש להבין, מהו החשש 

כשרים, ראשים, ואדרבה, הם שראו את הארץ 'ייעצו איך לכובשה'? מה המטרה 

 במרגלים, בלא עצה, הרי המרגלים נשלחים לשם כך?

סיכום התמיהות: א. מדוע שליחת המרגלים תלויה ב'דעתו' של משה רבנו. ב. המרגלים 

 מה שלח מרגלים כשחשש מ'עצתם'.בתחילת שליחותם כשרים או לא. ד. ל



 

 יןעומק הנפש / הרב שמעון גולדשטי

 'כשרים בהשקפה רעה' -המרגלים 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 עחעמוד 

 המרגלים דיברו לשון הרע על 'אדמה'

ונקדים, בחומרת מעשיהם כנאמר בתחילת הפרשה, ]תנחומא ה[ ברש"י, שנסמכה 

שרשעים אלו ראו שנענשה על דיבור באחיה ולא לקחו פרשת המרגלים לפרשת מרים, 

 מוסר.

ומה יש להקיש דיבור  ב'אדמה'פלא הדבר, הרי היא דברה על משה רעיא מהימנא, ולא 

 על 'אדם' לדיבור על 'אדמה'?

 חומרת עוון 'לשון הרע'

ביאור הדבר, שחוץ מחומרת עוון 'לשון הרע' שמזיק לחבר שעליו מדברים, חמור הדבר 

מוציא מפיו דבר רע. שהרי  -חושב רע  -, שהוא רואה רע ב'אדם המדבר'שמורה על פגם 

שורשו ורצונו לטוב, ואם כן, איך זה כשרואה מעשה אין לך אדם שאין בו טוב, ואין 

מפרש רעהו ל'רע', ומוציא דיבתו רעה. אלא, הדבר מורה  –מסוים אצל רעהו ואינו מבינו 

. ובעומק הדבר, כי בכך שמפרשהו לרע, מראה שדוחה את האדם 'במדבר עצמו'על פגם 

יעשה לחברו הטוב ' להבינו לטוב, כמו ש'מקבל אותו כיציר כפיו של ה'שמולו, ולא 

שהוא שוחר יושר, אך עצם פרשנותו לרע,  -שיראה בו רק טוב. ואף שסבור המדבר רע 

 כבר שם עצמו במקום עליון מחברו, מקום של גאווה, ואי קבלת ברואי ה'.

 חומרת לשון הרע גם על אדמה

כי אם מראה שמוציא דבת  כולל הארץ עצמה,עניין זה הוא גם בקבלת כל המציאות, 

ץ רעה, הווה אומר שלא קיבל אותה כרצון ה', וככל שהאדם נכנע יותר לבורא עולם האר

ולא יראה בהם רע אלא רק טוב, וזאת, כי מדרך הטוב  'יקבל את כל הבריאה'וברואיו, כך 

 להיטיב ולברוא טוב, ובכך יצליח האדם גם להביאם אל הטוב.

ארץ באמת נראית רעה, יש אמנם, פעמים הדבר קשה הוא יותר, כשהשני פועל רע או ה

'ארץ אשר כל עבודה רבתי, וצריך הכנעה ואמונה בבורא לידע שזה טוב, וכהבטחת ה', 

ולא די להיות 'כשר', אלא צריך 'חיבור עמוק' ואמונה חזקה לה' ולדבריו עד כדי בה', 

שישפיעו שגם מה שנראה קשה הוא טוב. ואדרבה, דווקא על ידי קבלת הקושי וראיית 

, 'הארץ הטובה'עצם הקשר של האדם עם בורא עולם, וכשבורא עולם מעיד על הטוב ית

ובזה ביארנו, חומרת אי לקיחת מוסר מעונש מדברי לשון הרע,  ודאי ובודאי טובה היא.!

 כי אין להוציא רע על כל יצירת הבורא.

 ראיית הטוב על ידי אמונה

, דברים שהיו למשה ונה''ענווה הכנעה ואמדרגה זו של ראיית הטוב הפנימי, דורשת 

רבנו בקבלתו את ההנהגה עם כל סירובי העם ועם כולם ראה את הטוב בהם, ולכן ה' 

כל העניין שליחת המרגלים תלויה אם הם קשורים לדעתך, לחיבורך  – 'לדעתך'אומר, 

 עם ה' וראיית הטוב, ולכן אני איני מצווה לך.

 

 



 

 עומק הנפש / הרב שמעון גולדשטיין

 'כשרים בהשקפה רעה' -המרגלים 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 עטעמוד 

 המרגלים היו כשרים ועצתם פסולה

אנשים כשרים היו, הגונים וישרים, ואף חשובים. אך בעניין זה של אותם מרגלים 

 מחשבה דיבור ומעשה רע, לא הגיעו לדעתו הרוממה של משה רבנו ע"ה.

ואת הדרך  'נתונים מציאותיים'ברם, משה רבנו לא חשש ממה שירגלו את הארץ, כ

בין זי"ע להכניסם אליה, ואדרבה, משה רבנו יראה את הטוב בה, וכביאור הרה"ק מקו

, שיש בה בארץ הרבה אפשרויות לקנות קשר עם ה', ודווקא בגלל 'מלאה הארץ קנינך'

, ורק חשש משה רבנו ע"ה, ממה שיביאו 'עיני ה' אלוקיך'הקשיים שבה, דווקא שם 

 'עצה'.

 מעולמו של המציע –'עצה' 

המגיש את ה'עצה', ואמת שלא באו -באה מתוך עולמו הפנימי של המציע -'עצה' 

מרגלים ליתן 'עצה רעה' ח"ו, אלא נתנו 'עצה' מתוך ראייתם את העולם, ולא זכו ה

 שה'יועץ' אינו 'נותן' עצות, אלא 'מציע' עצות,לראיית טוב הארץ, וכבר אמר האומר '

ולכן עוון המרגלים היה 'בעצתם' ולא בהבאת וזאת כי כל אחד עולמו שונה מרעהו. 

 המציאות.

 החיבור לה' יושיעך –יהושע 

כשתהיה מחובר עם 'קה',  – 'קה'משה רבנו ע"ה הוסיף את האות י' ליהושע, ורמז לו, 

, ודאי תינצל, כי 'קה'על ידי חיבורך לעצת ה' היא תקום', , כי 'זה יושיעך מעצת מרגלים

 .'הכנעה אמונה וענווה'תהיה במדת 

, כנען'ץ ובזה יובהר מה שביאר החיד"א, בדברי הפסוק 'שלח לך אנשים, ויתרו את אר

, והיה לו לומר 'ויתרו את הארץ', אלא, לרמז בא ארץ של 'הכנעה', 'כנען'מה נכנס כאן 

 הכנעה, כזו ארץ הם באים לתור, וממבט זה באמת יראו את הטוב בה. –כנען 

יהי רצון שנזכה להגיע לדרגת הכנעה ואמונה זו, ולראות בטוב כל ברואי ה' והארץ 

 הקדושה, אמן.

  



 

 עיונים בפרשה / הרב יעקב ברמן, בני ברק

 יסודות האמונה –לבן ותכלת  –מצוות ציצית 
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 פעמוד 

 ברק בני, ברמן יעקב הרב/  בפרשה עיונים

 יסודות האמונה –לבן ותכלת  –מצוות ציצית 

ֹוָתי  רו ַוֲֽעַשיֶתם ֶאת ָכל ַמצְּ כְּ ַמַען ַתזְּ  טו. מ((לְּ

חז"ל הרבו בשבח מצות ציצית ששקולה מצוה זו כנגד כל המצוות. ובוודאי שעיקר 

וקיום המצוות,  מעלתה עפ"י פשט הוא ההתעוררות שבכוחה וסגולתה להביא לזכירת ד'

כדברי הגמ' )מנחות מ"ג:( ראיה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי עשיה, ופשוט 

שעיקר המעלה הוא ע"י התבוננות בדברים עצמם בשעת לבישה וברכה ]ידוע כמה 

מקרים של תלמידים שהי' צורך בחיזוק היר"ש, ואמר מרן החזו"א זצ"ל לקנות להם 

 בה[.ציצית מהודרות, והשתנו לטו

 והרחיבו בזה רבותינו ואענה חלקי אשר חנני ד'.

 מצות לבן ומצות תכלת

 כזא[ נצטוינו בב' חלקים במצוה זו א. מצוות ציצית ב. מצות תכלת

שבתשלום הלבן והתכלת תשלם לנו והנה כבר כתב הרמב"ן )בהשגותיו בשורש י"א( "

הלבן וחוטי התכלת כל ", ומבואר דחוטי הכונה במצוה הזאת לזכור כל מצות ד' ולעשותם

 אחד חלק נפרד שע"י צירופם נבא לזכירה ועשיה. ויבוארו הדברים בס"ד.

 ביאור הקשר בין פרשת ציצית ליציאת מצריים

ב[ נצטוינו במצוות זכירת יציאת מצריים ביום ובלילה, ותקנו חז"ל לקיימה בקריאת 

ע"י פרשת ריבית ועוד  שמע ע"י הזכרת פ' ציצית, אעפ"י שזכירת יצי"מ היה אפשר לקיים

עשרות פ' מפורשות בתורה, ואדרבה אולי מהראוי הי' לקרות יציאת מצריים עצמה )בפ' 

לתקן דוקא פ' ציצית לקיום מצות זכירת יצי"מ, עוד טעון ביאור מדוע  בא(, ומה ראו חז"ל

נכנסה מצות זכירת יצי"מ לתוך מצות קריאת שמע, שלכאו' אינה נוגעת לענין יצי"מ, 

 ן קשר ישיר ביניהם.ואי

כעין  -והנה בעיקר מצוות ציצית וענינה כתבו התוס' )מנחות מג:( שהוא כבלא דעבדא 

חותם של עבד שעושין לעבדים לסימן, כך הציצית המעיד על ישראל שהם עבדי הקב"ה, 

וכעי"ז כתב בס' החינוך )מצוה שפ"ו( "שורש המצוה.. למען נזכור מצוות ד' תמיד, ואין 

                                                

 
 (א מציצית ה"ה ובסה"מ עשין י"ד ובשורש ט' וי"א"בפ)]שלדעת הרמב"ם הם מצוה אחת המורכבת מב' פרטים,  כז

ה , והרמב"ן דח"מצוה א' היא ואינה ב' מצוות ,כול יהיו ב' מצוות...ת"ל והי' לכם לציצית"י וכיח מלשון הספריוה

זה  מעכביןתכלת ולבן כמ"ד דקאי הספרי וה את זה, , יכול יהיו ב' מצוות ולא יעכבו זכוונת הספרישאפשר לפרש 

 .ע"ש את זה,

וא"כ התכלת משמש  מצוה להטיל לבן ומצוה לכורכו בתכלת,דהאמינא דהרמב"ם לשיטתו שם  אולולי דמסתפינ

חוטי תכלת וב' חוטי לבן, שאז יש יותר מקום לומר שהם  ולא כרש"י ותוס' שהם ב' את הלבן ולא כדבר בפני עצמו,

 ודו"ק[.ב' ענינים, 
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ם יותר טוב לזיכרון כמו נושא חותם אדוניו קבוע בכסותו אשר יכסה בה תמיד" דבר בעול

 .כחובדרך ד' כתב שהוא סימן ניכר שהוא עבד לאדוניו

 זכירת המצוות ושכרן ועונשן -הציצית 

ומבואר שענין הציצית  –א. בפסוק מבואר "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ד'" 

אחר מחשבת הלב וראיית העיניים(, ובגמ' )מנחות  הוא זכירת המצוות )ועי"ז לא נתור

 .וזכירה מביאה לידי עשיה –מ"ד:( איתא ראייה מביאה לידי זכירה 

ר "ת –שמנין גימטריא של ציצית  –וברש"י הביא מהתנחומא "וזכרתם את כל מצוות ד' 

, זכירת המצוות, ומבואר שמהות הציצית הוא "' קשרים, הרי תרי"גוהושמונה חוטים 

 .כטוע"כ נקרא בשם זה 

ובגמ' מנחות מד. במעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית שהלך לכרכי הים 

לעבירה, ובשעת מעשה באו ד' ציציותיו וטפחו על פניו...ואמר "מצווה אחת ציוונו ד' 

אלוקינו וציצית שמה, וכתיב בה אני ד' אלוקיכם ב' פעמים אני הוא שעתיד ליפרע ואני 

על מצוות  זכרון שכר ועונששלם שכר..", ומבואר שחלק מהמצוה הוא הוא שעתיד ל

ועבירות )והינו שלא נזכר סתם אח"כ אני ד' אלוקיכם ביחס לזכרון יצי"מ, אלא הוא 

המשך לזכירת הציצית שנזכור מצוות ד' ועי"ז לא נתור אחר לבבנו ועינינו, ונזכור שכר 

 וזכירת יצי"מ הוא ג"כ חיזוק לזה(. –ועונש שהבורא שהוציאנו ממצרים עתיד ליתן, 

ובדעת זקנים הביא ד' חז"ל "למה נסמכה פ' מקושש לפ' ציצית לפי שבשעה שחלל 

המקושש שבת, אמר משה להקב"ה רבוש"ע כתוב בתפילין למען תהיה תורת ד' בפיך 

וציוית שלא לנשאם בשבת, ואילו היה נושאם היה נזכר ולא היה בא לידי חילול שבת, 

ותהא נוהגת שעל ידה יהיו נזכרין מן המצוות ה אני קובע להם מצוות אחרת אמר הקב"

 בשבת וזו היא מצוות ציצית, ומבואר כנ"ל שעיקר הציצית הוא זכירת המצוות.

 זכירת ד' ומלכותו -התכלת 

ב. עוד מצינו "תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד" ופירש רש"י 

" ומבואר שענין התכלת הוא זכירת ד' ע"י הדמיון על כיסאומכיר ע"י התכלת היושב "

 שדומה התכלת לים וכו'...עד כסא הכבוד.

ובספרי איתא "ראב"ש אומר למה נקרא שמה תכלת, ע"ש שנתכלו המצרים בבכורות, 

ד"א על שכלו המצרים בים". וביאור הדברים דע"י מכת בכורות וקריעת ים סוף ראו הכל 

עוד מלבדו, והיה בזה שלימות ידיעת ד' של י' מכות ושל יציאת  מלכות ד' בבריאה ואין

                                                

 
ובזה יבואר הגמ' בשבת ל"ב: אמר ר"ל כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים  כח

  שישמשוהו."ל בשכר העבדות שסימן עצמו כעבד ד' יזכה מדה כנגד מדה לעבדים רבים ]ועי' ברש"י החשבון[, ואפ

, ועי' רמב"ן שהקשה איך עולה לחשבון תרי"ג, דמן התורה הקשרים אינם אלא שניים כדאמרי' בגמ' קשר עליון כט

 דאורייתא.

ואולי י"ל בדעת רש"י דכיון שעיקר המצווה ענינה הוא זכירת המצוות וכמו שיתבאר, וזה גופא זכירת המצוות 

ימן בעלמא הביא רש"י שרואים כך גם משם המצוות וקשריה בראיית חפץ מצוה זה המזכיר את המצוות, ולס

מדרבנן שמכוון למנין המצוות, וזה הוכחה שזה מהות הציצית, אך זכירת המצוות הוא בעצם ראית החפץ המורה 

 מדברי ר"א גינזבורג זצ"ל( –על קיום המצוות, ולא מהגימטריא המזכירה תרי"ג, )כן הבנתי מ"מסמרות נטועים" 
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 מלכות ד'מצרים, נמצא שע"י התכלת נזכרים במכת בכורות וקריעת ים סוף המבטאים 

 בבריאה.

 בצירוף זכירות הלבן והתכלת זוכים לעבדות מושלמת

' ונתבאר שבמצות ציצית ישנם ב' זכירות, זכירת ד' וזכירת המצוות, ונראה שהם ב

החלקים של מצות לבן ומצוות תכלת, כמו שנתבאר שתכלת מעוררת לזכירת כסא 

הכבוד, וכן זכירת מכת בכורות  וקריעת ים סוף שהם זכירת מלכות ד' בבריאה, והלבן 

, וע"י צירוף שני חלקים אלו זוכים למעלה זו, ואז נחשב "חותם למעורר לזכירת המצוות

נאמנות לבורא, ועבדות לבורא בקיום מצוותיו, ובזה של עבד" כמש"כ התוס', המעיד על 

יש לבאר דברי הרמב"ן "שבתשלום הלבן והתכלת תשלם לנו הכונה במצוה הזאת לזכור 

כל מצוות ד' ולעשותם", דהיינו ע"י זכירת ד' ועול מצוות נזכה לזכירה ועשייה 

 לאבשלימות.

 קבלת מלכות ד' ועול מצוות –יציאת מצריים 

רים מצינו גם כן שני עניינים אלו, שיציאת מצרים קבלת מלכות והנה ביציאת מצ

הבורא שאז נהיו עבדי ד' כמ"ש אני ד'...אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם 

לא', ומאידך גם קבלת עול מצוות, כמו שנאמר בדברה הראשונה אנכי ד' א' אשר 

תכלית יצי"מ היה קבלת ופרש"י קבלתם מלכותי קבלו גזרותי, ו -הוצאתיך מארץ מצרים 

התורה כדכתיב "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את ה' על ההר הזה", נמצא 

וקבלת  –שמהות יציאת מצרים מורכבת גם היא מב' חלקים אלו של קבלת מלכות ד' 

 עול מצוותיו.

 קבלת מלכות ועול מצוות –קריאת שמע 

זכירת יציאת מצריים היא ולפי"ז בס"ד יאירו הדברים היטב, מדוע מקומה של מצות 

בקריאת שמע, שהרי שנינו )ברכות י"ג.( "למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל 

עליו עול מלכות שמים תחילה ואח"כ יקבל עליו עול מצוות", ומבואר שפרשת שמע היא 

)ושכר ועונש עליהם כמוזכר  קבלת עול מצוות, ופרשת והיה היא קבלת עול מלכות ד'

מה שנתבאר לעיל זכירת יציאת מצרים מטרתה להביא לחיזוק ב' ענינים אלו  שם(, ולפי

 , וא"כ מקומה ראוי אחר ב' פרשיות ק"ש.קבלת מלכותו וקבלת מצוותיו

 

                                                

 
נין תרי"ג מורכב מכלל החוטים שהוא הלבן והתכלת, אמנם כבר כ' רש"י ר"פ התכלת דאם אין תכלת )ואמנם מ ל

מטיל ד' חוטי ציצית, והביאור דהמצוה להטיל ד' חוטי לבן וחלק נוסף מהמצוה שא' הלבנים יהיה צבוע בתכלת, 

טים בפתיל תכלת )ועי' תוס' ובפרט לדעת הרמב"ם דהמצוה רק לכרוך החווא"כ מנין הלבן מתייחס לכלל החוטים, 

 .שם(

ואולי יש לבאר בזה ענין גניזת התכלת בדרך הפשט, ע"ד מה שאמרו בסוף סוטה משרבו המנאפין בטלו מי  לא

סוטה, משרבו הרצחנים בטלה עגלה ערופה, דאם יש פגם וחסרון בענין זה שוב אין ראויים לזה, ואולי התכלת 

צוות, וכשירדו ממדרגתם )אחר חורבן הבית( וירד פנימיות קיום המצוות שהוא דרגה גבוהה של זכרון ד' בקיום המ

לדרגת מצוות אנשים מלומדה, בלא זכירת מלכות ד' כראוי, נלקח מאיתנו המדרגה של תכלת שהוא זכירת ד' 

 ונשאר בידינו רק זכירת קיום המצוות )ע"י לבן(.
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 השייכות בין ציצית לזכירת יציאת מצריים

ומעתה ברור שפרשת ציצית שיש בה מצות לבן ומצות תכלת שבציצית, היא הראויה 

זכירת יציאת מצריים, שהרי כפי שנתבאר הלבן ענינו להזכיר עול ביותר לקיים בה 

מצוות ושכרם ועונשם, והתכלת להזכיר עול מלכות שמיים, וזכירות אלו באות ג"כ ע"י 

זכירת יציאת מצריים, ומשתלבים יחדיו אחר ב' פרשיות  ק"ש שמטרתם ג"כ לחזק ב' 

 ענינים אלו.

"ם )פ"א מהל ק"ש ה"ב( שכתב ענין ומצאתי בס"ד שמקצת הדברים מבוארים ברמב

פרשיות ק"ש, "ומה הוא קורא ג' פרשיות אלו .. ומקדימין לקרות פ' שמע מפני שיש בה 

ציווי על ייחוד ד' ואהבתו ותלמודו.. ואחריה והיה אם שמוע שיש בה ציווי על שאר 

וביאר  ".שגם היא יש בה ציווי על זכירת כל המצוות כולןהמצוות כולן, ואח"כ פ' ציצית 

הכס"מ שכונת הרמב"ם לתת טעם לצירוף פרשת יציאת מצריים לקריאת שמע שאינה 

מעניינם, וע"כ כתב הטעם שיש בה זכירת כל המצוות. ]אלא שלדברינו הנ"ל קשורה 

 פרשת ציצית גם לקבלת מלכות ד' שהיא פרשת שמע[.

פרשיות ועי' לח"מ שביאר שכונת הרמב"ם לבאר למה קורין פרשת ציצית ולא שאר 

שנזכר בהם יצי"מ, אמנם בגמ' ברכות י"ב: אמרי' פרשת ציצית מפני מה קבעוה, אמר 

ריב"ח מפני שיש בה ו' דברים, מצות ציצית, יצי"מ, עול מצוות, ודעת מינים, הרהור 

עבירה, והרהור ע"ז, וצ"ל שכונת הרמב"ם דמ"מ עיקר החשיבות של פרשה זו היא מחמת 

 משאר ענינים שהוזכרו בגמ'.עול מצוות שנזכר בה יותר 

נמצא שפרשת ציצית היא חלק בלתי נפרד מזכירת יציאת מצרים, ואינה נקראת רק 

 משום שנסמכה ליציאת מצרים, אלא היא מענין המצוה ממש.

]ובזה יתבארו דברי הרמב"ם )פ"א מק"ש ה"ג( שכתב "אעפ"י שאין מצות ציצית נוהגת 

בה זכרון יציאת מצרים, ומצוה להזכיר יצי"מ בלילה, קוראין אותה בלילה מפני שיש 

 ביום ובלילה..".

ולכאו' הדברים טעונים ביאור מה הוקשה לרמב"ם, הלא כל הטעם שקורין הוא משום 

זכירת יצי"מ ולא משום פ' ציצית, ומה לנו אם נוהג ציצית בלילה או לא, וביאר בכס"מ 

וב בציצית והציצית אינו כוונת הרמב"ם "שזכירת המצוות הכתוב בויאמר תלאו הכת

 נוהג אלא ביום, דין הוא שלא נקרא אותה בלילה, אלא מפני שיש בה זכרון יצי"מ..".

והביאור כנ"ל שזכירת המצוות ע"י הציצית היא חלק בלתי נפרד מענין זכירת יצי"מ, 

ולא בכדי נבחרה פרשה זו כהמשך לק"ש, וא"כ בלילה חלק נכבד ממטרת הקריאה לא 

 תירץ הרמב"ם שמ"מ שייך ענין זכירת יצי"מ[.שיכת, ולכן 

 yehudit2761@gmail.comלתגובות: 
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 ס"עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח
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 ההבטחה קיימת -בנו של אוהבו 

ן ֶאֶרץ ֶאת ְוָיֻתרו אחרי העונש הנורא, האם נשארה להם שייכות עם  .(ב, יג במדבר) ְכנ ע 

 ארץ הקודש.

דור המדבר נענשו ולא נכנסו לארץ ישראל. בסופו של דבר, אחרי העונש, האם הם 

 עדיין מחוברים לארץ הקודש.

 לך נותן ואני עימי לך לו ואמר עמו והתנה אוהב, לו שהיה למלך למה הדבר דומה,

 בי חוזר איני אביך, שמת אף על פי אוהבו, של לבנו המלך אמר ומת. עמו הלך מתנה.

 .(טז, ג שלח רבה במדבר) אתה וטול בוא לו, שאמרתי במתנה

אף שנגזר על דור המדבר שלא יכנסו לארץ, עם כל זה נתקיימ בבניהם אחריהם בזכות 

 האבות )אשד הנחלים(.

* 

 או לרעה ניצול הכוחות לטובה -יין או חומץ 

ח השליחה היא שלך, ממך. האם משה רבינו לקח בכוונה  ,(ב, יג במדבר) ֲאָנַשים ְלךָ  ְשל 

 אנשים שעלולים לקלקל.

משה רבינו שלח מרגלים, והם קילקלו. הקילקול חזר אל משה רבינו בעצמו, השם שלו 

ַלח -נקרא על המרגלים  ךָ  שְּ לדעת על זה,  , משלך )עפ"י עץ יוסף(. האם משה רבינו יכללְּ

האם הוא עשה את זה בכוונה. המרגלים היו עם כח ועצמה, בשביל להתגבר על 

 המפריעים לדרכם. הם השתמשו בכח שלהם לרעה.

 הכניסו אומר היה יפה, שהיין רואה כשהיה כרם. לו שהיה לעשיר למה הדבר דומה,

 במדבר) בבתיכם היין את הכניסו אומר היה חומץ, שהיין רואה וכשהיה בביתי. היין את

 .(טז, ד שלח רבה

מכונית יכולה להיות כמו כלי נשק, יש לה כח ויכולת. בלימודי נהיגה לומדים כיצד 

להשתמש במכונית לטובה, לנסוע ממקום למקום, ולא לגרום נזק בתאונות דרכים ר"ל. 

לא אפקיד את המכונית שלי בידי אדם קל דעת, גם אם הוא אומר שהוא יודע לנהוג, 

 ים להאשים אותי בגרימה לתאונה.עלול

ענבים יכולים להוציא יין טוב, ועלולים גם להחמיץ. בצלים ותפוחי אדמה לא יכולים 

להוציא יין, וגם לא יכולים להחמיץ. עושי היין לא מעוניינים בחומץ, זו תקלה, ואז הם 

, צריכים להתפטר מהסחורה, ומוכרים אותה בזול. העשיר לא רוצה את החומץ בביתו

 ואמר להם לקחת אותו לבתיהם.
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משה רבינו בחר באנשים עם יכולת, אנשים שמסוגלים להתמודד עם הקשיים של 

 הריגול. אותה יכולת הפכה את פניה לרעה, הם השתמשו בה בצורה שלילית.

הגבורה וחוזק הלב, כשהוא משמש עמו לטוב, אז אין טוב ממנו, כי יתחזק בדרכו. 

שה רבינו בחר באנשים גיבורים, למען לא יפול ליבם מפניהם. ולהיפך, היא רעה רבה. ומ

אבל השתמשו במידת הגבורה לרע... כי כל המידות המה טובות אם משתמשים בהם 

 לטוב, ורעה אם הם משתמשים לרעה, כי כל כח מסוגל לטוב ולהפכו )אשד הנחלים(.

 כלי הוא ביותר, תוקפו שיצרו שבמה ידע אחד כלוכפי שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין: 

 ידע בהם, לפשוע שהירבה ובדברים. אצלו וזכים נקיים להיות ביותר דברים לאותם מוכן

 איזה לתיקון נברא אחד כל כי לבב... ובר נקי דבר באותו דייקא להיות מוכן כלי שהוא

 אין( א מג, גיטין) אמרו כזה ועל חבר. לה ואין בפרט, נפשו נתייחדה בו אשר פרטי דבר

 נוצר שלכך מבין הוא המכשלה ידי שעל, נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם

דבר )צדקת הצדיק אות מט ואות קפא, הביאו הרב וולבה זצ"ל בעלי שור  אותו לתקן

 .חלק א ח"א שער ראשון פרק ה עמוד לה(

משה רבינו בחר את המרגלים, אבל היה בזה סיכון, שהם ישתמשו בכוחותיהם לרעה, 

חושלוחו של אדם כמותו. לכן נאמר שהמרגלים נאספו עבור משה רבינו,  והזקנים  ְלָך. ְשל 

 .(טז, יא במדבר) ַיְשָרֵאל ַמַזְקֵני ַאיש ַשְבַעים ַלי ֶאְסָפהנאספו עבור הקב"ה, 

* 

 להאמין להבטחות -לבינך אני נותנה 

ח  הוא ברוך הקדוש מן היה לא -השליחה היא שלך  ,(ב, יג במדבר) ֲאָנַשים ְלךָ  ְשל 

 .(המובא להלן רבה במדבר) שילכו

האם היה מן הראוי שישלחו מרגלים, הרי בני ישראל שמעו מהקב"ה את שבחה של 

 ארץ ישראל.

אמר  ועשירה. טובים ובת נאה אשה לבנו שזימן למלך דומין, היו למה אומר, יהושע רבי

 שלא אותה, ואראה אלך הבן אמר לו ועשירה, טובים ובת נאה אשה לך זימנתי המלך לו

 לו אומר אם אעשה, מה אביו אמר לאביו. והירע הדבר הוקשה מיד לאביו. מאמין היה

 לסוף להראותה. רצה לא לפיכך היתה, כעורה אומר הוא עכשיו, לך אותה מראה איני

 אתה שאין קונם בי, האמנת שלא ובשביל לך. כיזבתי אם ותדע אותה, ראה אמר לו

 נותנה. אני לבינך אלא בביתך, אותה רואה

הבטחתי לילדים מתנה מיוחדת. כל אחה"צ הם שאלו אם אפשר לראות את המתנה, 

אמרתי להם שהיא ממתינה במחבוא, ובבוא העת אוציא אותה. ריבוי הבקשות 

באמת זו מתנה יפה,  -והנדנודים גרם לי להראות להם את המתנה, ואז אמרתי להם, נו 

אבל תקבלו אותה רק בשבוע הבא. מדוע, מפני שכל הזמן ביקשתם לראות אותה, לפני 

 הזמן.
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 אלא האמינו, ולא ,(ז, יד במדבר) ָהָאֶרץ טֹוָבה לישראל אמר הוא ברוך הקדוש וכך,

 עליהם אני מעכב אם הוא, ברוך הקדוש אמר לנו. ויחפרו לפנינו אנשים נשלחה אמרו

 אחד שאין ובשבועה אותה, יראו אלא לנו, אותה הראה לא טובה שאינה על אומרים הם

 .(טז, ז שלח רבה במדבר) לתוכה נכנס מהם

* 

 זיכרון העונש נועד להפחיד -תינוק שסרח 

ֶמֶגב ְבֶאֶרץ יֹוֵשב ֲעָמֵלק בשביל מה הזכירו את עמלק ראשון, מדוע  .(כט, יג במדבר) ה 

עמלק עבר לגור בכניסה לארץ ישראל )עפ"י מהרז"ו, שפתי חכמים על רש"י מבאר 

 בצורה שונה(.

הזיכרון של עמלק אינו רק זכרון המלחמה, הוא מזכיר את הצער והקשיים, הוא מזכיר 

 את העונש שאבותינו קיבלו, ומפחיד אותנו שוב ושוב.

 בו. שלקה הרצועה לו מזכירין להפחידו וכשמבקשין ברצועה, ולקה רחשס לתינוק משל

 .(טז, יח שלח רבה במדבר) לישראל רעה רצועה עמלק היה כך

* 

 היה מסוגל להתרומם -גזר על עצמו את עונשו 

ְתנו לו ַים ְבֶאֶרץ מ  ַםְדָבר אוֹ  ַמְצר  ֶזה ב  הם הביאו על עצמם את  - (ב, יד במדבר) ָמְתנו לו ה 

 העונש.

האם מלכתחילה זה היה העונש המגיע לאבותינו במדבר, האם חטא המרגלים היה 

באמת צריך להפריד בין יציאת מצרים לבין ירושת הארץ, הרי זה העונש החמור ביותר 

 שהיה בזמן המדבר.

 הניח עצמו. את שחייב במה מפיו דבר הוציא לידון, שלו לבימה אחד שעלה למלך משל

 בו מפיך שהוצאת בדין לו, אמר מפיו. וחייבו שלו ]= ספר החוקים[, האליגון את המלך

 שאמרת. כמו לך יהא דנך, אני

ילד עומד לפני המנהל ומצפה לעונש אשר יושת עליו, עקב מעשיו הרעים בזמן 

השיעור. הילד אומר, אל תשלח אותי הביתה, המעשה שעשיתי לא מצדיק כזה עונש. 

 כאשר הילד חוזר על עצמו שוב, המנהל מבין שזה מה שמגיע לילד.

ַםְדָבר הוא, ברוך הקדוש להם אמר כך אף ֶזה ב  י(כט, יד במדבר) ַפְגֵריֶכם ַיְסלו ה   ָאַני . ח 

ֲאֶשר ֹלא ַאם ה', ְנֻאם ְרֶתם כ   שלח רבה כח. במדבר, יד במדבר) ָלֶכם ֶאֱעֶשה ֵכן ְבָאְזָני ַדב 

 .(טז, כא

בני ישראל הבינו בעצמם שהם לא מסוגלים לרשת את ארץ ישראל, הם ראו שהם לא 

מספיק בדרגה בשביל להגיע לארץ ישראל, ומנעו מעצמם את ההתרוממות לקראת 

 המתנה הזו.

* 
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 הרצון להישאר במצרים -שתי שדות 

ת ו ֹתאְמרו ְבָאֳהֵליֶכם ו ֵתָרְגנו מדוע  - (כז, א דברים) ַמְצָרַים ֵמֶאֶרץ יָאנוהֹוצַ  ֹאָתנו ה' ְבַשְנא 

 בני ישראל חשבו שארץ מצרים יותר טובה מארץ ישראל.

אחרי שראו במפלתם של מצרים, אחרי שבני ישראל הבינו שהקב"ה מציל אותם, כיצד 

הם העלו על דעתם שיש כאן צד של שינאה, שארץ מצרים יותר טובה מארץ ישראל. 

 ניחם במצרים אחרי שאבד פרעה וכל חילו )אשד הנחלים(.ימדוע הם רצו שהקב"ה 

 למי לא בעל. של ואחת שוקי של אחת שדות,' ב לו ויש בנים, שני לו יש ודם בשר מלך

 שוקי, של מצרים ארץ בעל. של נותן הוא ששונא ולאותו שוקי, של נותן אוהב שהמלך

 במדבר) כנען ארץ את לנו לתת ממצרים והוציאנו בעל, של כנען וארץ בתוכה, והיינו

 .(יז, ג שלח רבה

* 

 זכירה וסימן -לשמור על הקבלות 

ן ע  הזכירה תבוא מתוך העשיה, מקיום המצות  - (מ, טו במדבר) ו ֲעַשיֶתם ַתְזְכרו ְלמ 

 בפועל.

מדוע לא מספיק לשנן ולחזור, מדוע חייבים את המצוות המעשיות בשביל להישמר 

 מפיתויי העולם הזה.

 בני אביו, לו אמר אפכיות ]= קבלות[. וכותב ארנוניות שוקל שהיה הבית לבעל משל

 .(יז, ה שלח רבה במדבר) בהן נתון שחייך באפכיות, זהיר הוי

מישהוא שילם מס רכישה דרך המחשב, מס של אלפי שקלים. הוא לא שמר על 

והוא הקבלה, ומשום מה התשלום לא נקלט במחשבי מס הכנסה. כל תחנוניו לא עזרו, 

נאלץ לשלם את המס פעם שניה. הקבלה, הנייר שמראה את התשלום, הוא זה ששומר 

 עליו מלשלם שוב ושוב.

אנחנו נמצאים בעולם עם יצרים, העולם מלא נסיונות ופיתויים. בכל מקום יש לנו 

תזכורת לשמירה על מצוות ה', בכל מקום יש איזו מצוה שתשמור על נפשותינו. אסור 

 הקטנות, מפני שהן שומרות עלינו מכל וכל. לזלזל בפעולות

 ֵרק ָדָבר ֹלא והורו כמה גדלו מצות המעשיות, שמביא לידי זכירה גדולה ורוממה, ַכי

. שהמצות המעשיות הוא ענין גדול... שאי אפשר לבוא לידי זכירה, אם (מז לב, דברים)

הסימן עיקר גדול  לא בעשיה ממש בפועל. וזהו המשל, להורות שהזכירה תלוי בסימן, כי

 מאוד, שעל ידו יזכר )אשד הנחלים(.

* 

 שמירה מפיתויי היצר -תפוס בחבל 

עשיית המצוות שומרת עלינו מפני הרעה,  .(מ, טו במדבר) ַמְצֹוָתי ָכל ֶאת ו ֲעַשיֶתם

 מפיתויי הגוף והיצר.
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כיצד מצות מעשיות מסוגלות לשמור על המחשבה, מחשבות מרוממות ונעלות עלולות 

ֹלאלהתקלקל על ידי תאוות הגוף, והמצוות שומרות עליהן.  ֶכם ַאֲחֵרי ָתתורו וְּ ַבבְּ ַאֲחֵרי לְּ  וְּ

כיצד העינים והלב מסוגלים למשוך אותנו למה שאנחנו לא  - (לט שם פסוק) ֵעיֵניֶכם

 רוצים לעשות.

 זה חבל תפוש לו, ואמר החבל את הקברניט הושיט המים, לתוך מושלך לאחד משל

 .(יז, ו פרה שלח רבה במדבר) חיים לך אין תניחהו שאם תניחהו, ואל בידך

מצד שהנפש מחוברת בגוף הנואף, שהוא המעורר לרע להמית הנפש בתוכו, כאילו הוא 

ן וזהו ְוֹלאבים מסוכן. ועל ידי המצוות במעשה ובפועל יהיה ניצול.  ע  ַתְזְכרו,  ָתתורו... ְלמ 

 כי אי אפשר שלא תתורו אם לא יהיה לכם זכירה על ידי המצוות בפועל )אשד הנחלים(.
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 המקושש וקדושת השבת -פרשת שלח  

את קדושת השבת למדנו מהמקושש, הכיצד? | חמש דעות על קדושת השבת | קדושת 

 יהודי של שבת -יום של יהודי השבת משפיעה על ימי המעשה || צורת הק

 א. קידשו במקושש

 קדושה מהמקושש

ביום  מקושש עציםהמדרש אומר לנו שקדושת השבת נמצאת באותו יהודי שנמצא 

 דבחדש מסכתא - יתרו ישמעאל דרבי מכילתא)במקושש  קידשו אומר יצחק רבי -השבת 

 .(ז. בראשית רבה יא, ב פרשה

וצריך להבין את הרעיון הזה, ממתי הקדושה באה לעולם על ידי ההיפך שלה. אותו 

ביותר שיש בתורה, והמדרש אומר שכאן  העונש החמוריהודי חילל שבת ח"ו, קיבל את 

 .קדושת השבתנמצאת 

מנהל בית ספר שיהיה מאוד קשוח, ילד שיזיז את היד יותר מידאי כבר יקבל עונש 

האם נאמר שהוא מרומם  -ת תעלול יתחרט על כך באופן מיידי חמור, ילד שיעיז לעשו

את התלמידים, מחנך אותם ומלמד אותם. מלבד כמה יחידי סגולה שהצליחו להקים 

מוסדות מפוארים עם משטר כבד, ברוב מוחלט של המקומות זה לא עובד. אולי יגידו 

 מתמרדים.הם  -שהמנהל הזה מאלף את התלמידים, אבל ברגע שהרצועה משתחררת 

וכאן אומרים בדיוק ההיפך, מה שמלמד אותנו את קדושת השבת הוא פרשת המקושש, 

או המעשים שלו או העונש החמור שהוא קיבל. חיים של פחד אינם חיים עם רוממות, 

 מצב של יראה אינו הוד והדר של קדושה.

 בחירה חופשית

ַיְהיו ַםְדָבר ַיְשָרֵאל ְבֵני ו  ַיְמְצאו ב  ָבת ְביֹום ֵעַצים ְמֹקֵשש ַאיש ו  ח  בשבת  .(לב, טו במדבר) ה 

שבני ישראל שמרו )עפ"י רש"י שם(, כבר אז היו בעיות. זה לא פותר שום בעיה,  השניה

אותנו כל כך  המצב המצערזה לא מפחית מחומרת האיסור, אבל נלמד מכאן שלמרות 

אמונתינו. הקב"ה ברא את העולם שישנם חילולי שבת, זה לא צריך לערער את יסודות 

על  לשמורועם אפשרות לרדת מטה מטה, והתפקיד שלנו הוא  בחירה חופשיתעם 

 עצמינו ולהילחם ברע.

ְנֵוהו ַלי-אֵ  ֶזהאפילו בגילוי הגדול שהיה בקריעת ים סוף,  , ראתה שפחה (ב, טו שמות) ְוא 

אפילו שם  רש"י שם(,על הים מה שלא ראו נביאים )מכילתא ומדרש שכל טוב שם, 

כספו של פסל מיכה עובר בים )שמות רבה כי תשא מא, א;  -היתה גם עבודה זרה 

 סנהדרין קג, ב ורש"י ד"ה זה פסלו(.

 קדושתה של השבת

אבל כאן נלמד משהוא הרבה יותר גדול, המקושש לימד אותנו את קדושתה של 

שת שבת בדברים הרבה הייתי מבין קדובמקושש.  קידשו -השבת. כפי שנאמר במדרש 
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יותר מרוממים וגבוהים מההשגות של בני אדם, כמו הדעות האחרות במדרש המובא 

 להלן. ומה שמלמד אותנו על קדושת השבת היא דוקא החיסרון, העונש של המקושש.

דלשם שמים נתכוון... שמסר נפשו למיתה אפשר להוסיף את מה שנאמר על המקושש, 

המקושש לימד את כלל ישראל  )תוס' ב"ב קיט, ב ד"ה אפילו(.כדי שיהרג ויראו אחרים 

 עונשו של מחלל שבת. מטרתו היתה קידוש ה', ללמד אותנו על קדושתה של השבת.

 העדר מול מציאות

 נמצאבו יהודי  המצבקידשו במקושש, מבאר המהר"ל שהעונש החמור מלמד אותנו על 

 בלי שבת קודש.

 שמחלל ...ההעדר עליו יבוא, שבת של קדושתו את שמחלל שמי. קדושה זה ודבר

 מקבל היה שכאשר שבת... של עליונה קדושה על מורה וזה. ההעדר לו ראוי קדושתו

 שבת )תפארת ישראל פרק מ(. של קדושתו נראה, יתברך השם פי על המיתה

, החיסרון, הוא נעלם יבוא אליו ההעדראין כזה דבר יהודי בלי שבת קודש, בלי שבת 

כואבת למי שחילל שבת, עונש המיתה הוא  מכה. עונש המיתה לא נאמר רק בתור ואיננו

 בה נמצא יהודי שחילל שבת ח"ו. המציאות

ממילא, מעונש המיתה נלמד על קדושתה של השבת. מדוע, מפני שאם בלי שבת יהודי 

וקיומו של היהודי היא שבת קודש. קדושת השבת  מציאותונמצא בהעדר, הרי שכל 

הופכת את היהודי לבר קיום, קדושת השבת מרוממת את היהודי מהיותו סתם בעל חי, 

 .יהודי של שבת -למציאות האמיתית שלו 

 יהודי של שבת -סיפור 

 מגפיים להכין, חייו כל תכלית היתה זו האמנם, סנדלר רק אייזקה היה האם אבל

 ודמות צורה לובש היה ובחגים בשבתות! וחלילה חס? לא ותו, העיירה ילתושב מעולות

 היה אפשר אי. חדשות פנים בבחינת בעיירה היה הוא חג או שבת ביום. לחלוטין אחרת

. בהכנותיו התחיל היום חצות אחר שבת בערב כבר. והדר הוד אומר היה כולו. להכירו

 ישב כבר נרות הדלקת זמן לפני ניכר זמן ועוד, מלבושיו החליף, שבת לכבוד במקווה טבל

תהילים )בסערות הימים, הרב  ספר ליד, שבמערב במקומו שבעיירה הגדול הכנסת בבית

 (.182גרשון גורא, חלק א, אייזיקה הסנדלר, עמ' 

 ב. קדושתה של השבת

 קדושת השבת

יש במדרש חמש דעות על קדושת השבת. במן, בברכה, במקושש, במאורות ובמאור 

 ו של אדם.פני

ל ךְ  ֵכן ע  ָבת יֹום ֶאת' ה ֵבר  ח  ְדֵשהו ה   רבי דברי במן וקידשו במן בירכו(. יא כ, שמות) ו ְיק 

 וקידשו במן בירכו אומר יצחק רבי בברכה, וקידשו במן בירכו אומר עקיבא רבי ישמעאל,

 יהודה בן שמעון רבי במאורות, וקידשו במן בירכו אומר יוחאי בן שמעון רבי במקושש,
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 מכילתא) אדם של פניו במאור וקידשו במן בירכו, שמעון רבי משום אומר עכו כפר איש

 .(ז. כעין זה בראשית רבה יא, ב פרשה דבחדש מסכתא - יתרו ישמעאל דרבי

בעזרת ה' נלמד את הדעות השונות שנאמרו במדרש על קדושת השבת, בדרכו של 

 קדושת השבת לתוך החיים שלנו.המהר"ל )שם(, ואולי נצליח גם להכניס את 

 בירכו במן

המן ירד לכבוד שבת, ביום שישי קיבלו מן גם עבור שבת קודש. בזאת ראינו את ברכת 

 השבת, לחם משנה, וכל הדעות המובאות במדרש מסכימים עם זה.

דעת רבי ישמעאל היא שגם קידשו במן, במן רואים גם את קדושת השבת. ויש לשאול, 

של פעילות נקראת  הפסקהבשבת. היכן ראינו כאן קדושה, האם  לא ירדהרי המן 

קדושה. את ברכת השבת ראינו בירידת המן ביום שישי, וזה לא היה בשבת, בשבת ראינו 

רק הפסקה, שיכולה להיראות גם כמו הפסקה של הברכה. אמנם אין כאן חיסרון בברכה, 

את ברכת השבת, אבל האם זה מפני שהמן ירד ביום שישי גם עבור שבת, ואפילו ראינו 

 ביום השבת. משהוא מיוחדנקרא קדושה, האם יש כאן 

 קידשו במן

 וכל, בזמן היא הויה שכל. קדוש שהיום מורה, בשבת מן ירד שלא שמהכתב המהר"ל 

 בה אין הויה כל ולכך. קדוש שאינו לגשם היא תנועה וכל, בתנועה תולה הוא זמן

. ..המן הוית בו היה שלא גורם היה שבת קדושת ולכך. אמרנו אשר מטעם, קדושה

 )תפארת ישראל שם(.

מראה על חיסרון, על צורך להגיע למטרה, לכבוש את היעד. הפסקה של  התנועה

תנועה אומרת שכבר הגענו, שאנחנו נמצאים במצב גבוה יותר. ]והמהר"ל מסביר מדוע 

 הטבע.[ הטבע ממשיך את פעולתו בשבת קודש, וגם אומות העולם הם כמו

לפני כמה שנים היה סיפור על מישהוא ששפך כוס תה, וקיבל את עונשו. נתאר לעצמנו 

את אותו יהודי הולך ברחוב, ולא נעים ציפור מלכלכת אותו. האם הוא ידאג להעניש את 

הציפור, ברור שלא. התנועה של הציפור לא מדברת אליו, היא לא התכוונה לבייש אותו. 

 במעמד אחר, הוא בן אדם ולא ציפור.הוא נמצא במצב אחר, 

באותה מידה, כל השבוע אנחנו עסוקים בהויות העולם הזה, רודפים אחרי הפרנסה. 

, גבוה במצב אחרבשבת כל מלאכתנו עשויה )שו"ע או"ח שו סע' ח(, אנחנו נמצאים 

יותר. התנועה של העולם הזה לא מדברת אלינו. הפסקת ירידת המן מלמדת אותנו את 

זה, את הקדושה שיש בעצירת המלאכה, את ההתרוממות הנפשית הנעשית בכך הדבר ה

 שאנחנו נמצאים מעל הפעולות של העולם הזה.

 קידשו בברכה

 שאין מה , כי'במלאכה שקידשו' דגרסינן לי ונראה. בברכה שקידשו עקיבא רבי ולדעת

 שכל, מלאכה תנועת בו אין הזה שהיום, לשבת קדושה הוא השבת, ביום מלאכה לעשות

 .גשמית )תפארת ישראל למהר"ל שם( תנועה
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לפי הסבר זה, דעת רבי עקיבא שקידשו במלאכה דומה מאוד לדעת רבי ישמעאל 

 שקידשו במן. הפסקת התנועה של ירידת המן, דומה להפסקת המלאכה של בני האדם.

קידשו בברכה, שצריך לברך עליה ברוך אתה ה' מקדש מפרשי המדרש מסבירים 

אמירת הברכה היא היא חיבור לעולמות  )מתנות כהונה בראשית רבה שם(. השבת

עליונים, קדושה ורוממות, ואת זה רואים גם בשפע המתרבה בברכת השבת. וכפי שכתב 

וענין הברכה הוא תוספת השפע, שהיא נקראת אשד הנחלים )על מדרש רבה שם( 

 קדושה, כי השפע נתרבה מהקדושה.

 מאורות ומאור הפנים

 כח תוספות יש זה ביום כי לומר רוצה. במאורות שקידשו, רבי שמעון בר יוחאי ולדעת

גשמי )תפארת  בלתי דבר אל רק קדושה שאין, קדושה בעצמו וזהו, גשמי הבלתי לדבר

 .ישראל למהר"ל שם(

האור הוא דבר רוחני, קשה למדוד אותו בכלים הגשמיים המוכרים לנו, קשה לתפוס 

מהותו. ריבוי האורה הוא מראה על קדושה, על דבר שהוא מעבר אותו ולהבין את 

למושגים הגשמיים. וכאשר יש תוספת במאורות, זה מראה על קדושה שמשפיעה גם על 

 העולם הזה.

 הגשמיים הפנים כי, לומר רוצה. אדם של פניו במאור קידשו, יהודה בן שמעון רבי

 .וזיו אור שמקבלים מה בודאי קדושה הוא זה ודבר, גשמי בלתי וזיו אור מקבלים

 מהות קדושת השבת

והנה הטעם שיום השבת קדושת יותר משאר הזמנים, יש אמר רבי אריה פינקל זצ"ל 

לבאר משום שזוכים בו בנשמה יתירה, שתכליתה כדברי האבן עזרא )בראשית ב, ג( 

ומגיע תוספת כח ההכרה והשכל. ועל ידי תוספת זו של חלק אלוק ממעל, מתעלה האדם 

 להכרה מיוחדת ומחודשת בהשגחתו ומלכותו של בורא העולם... )יבא שילה, עמ' מח(.

של חלק אלוק ממעל, על ידי כך שנתעלה ונגיע  תוספתאת קדושת השבת נראה על ידי 

, על ידי התרוממותלהכרה מחודשת בקשר שלנו עם בורא עולם. קדושה תבוא על ידי 

 קשר מיוחד עם בורא עולם.

. הפסקת ירידת המן או הפסקת מלאכה, רוחניותים האמורים הם תוספת של כל הדבר

הם מראים על חיבור עם מקום שבו אין צורך במלאכה, מקום שבו אין תנועה. ברכה 

ומאורות או מאור פניו של אדם, הם מראים את החלק הרוחני בעולם או בנפשו של 

 האדם, ובשבת אנחנו מתחברים אליו.

 עג. שבת וימות השבו

 השפעת קדושת השבת

כיון שהשבת היא מקור הברכה, ובשם 'מלכתא' נקראת המשיך רבי אריה פינקל זצ"ל 

להשפיע על כל ימות השבוע, לכן את אותה מעלה והכרה שמשיג האדם בנשמה יתירה 

 מכח קדושת השבת, הרי היא משפיעה ומאצילה גם לימי החול... )יבא שילה שם(.
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, ואנחנו בשבת עצמהושת השבת, הם תוספת רוחנית כל המושגים האמורים על קד

צריכים ללמוד מהם ולקחת אותם גם לימות השבוע. ישנה קדושה אחת, אשר כבר מצד 

לימד אותנו  המקושש קידשו במקושש., והיא ימות השבועעצמה היא מדברת על 

שכאשר חסרה קדושת השבת, גם לימות השבוע אין קיום. ואת זאת לא למדנו מכל 

ת האחרות, רק רבי יצחק הסובר קידשו במקושש, רק הוא לימד אותנו את קדושת הדעו

 השבת השייכת לכל ימות השבוע.

 רוממות הנפש

ישנם אנשים שעובדים קשה כל השנה, בשביל להרשות לעצמם לצאת לחופשה 

יוקרתית, ובחופש הם נחים בשביל לאגור כוחות להמשך העבודה של כל השנה. וכך הם 

 שלא נגמר, ואי אפשר לדעת מה עיקר ומה טפל, מה המטרה ומה האמצעי. חיים במעגל

אותה טעות עלולה להיווצר בשבת קודש. השבת לא נעדה בשביל לאגור כוחות 

להמשך העבודה בימי המעשה, השבת נוסכת בנו כוחות רוחניים, ומרוממת את ימי 

אנו יים בחיפה( המעשה. כתב רבי ישראל מאיר וייס שליט"א )ראש ישיבת נחלת הלו

שקועים כל כך בעולם החומר, עד כדי שנהפכו סדרי בראשית, ושבת נהיה יום מנוחה 

לאגור כח ורוח לעבור את ימי השבוע הבאה, ולשקוע ר"ל עוד יותר בתאות עוה"ז 

ותענוגיה )מכתב הסכמה לספר במעלות השבת, אופקים ה'תש"ס. הרחבתי בזה בחוברת 

 (.ב קידוש-3לקראת שבת א פרק 

ופרי השבוע יום השבת את כל ימות השבוע, וכפי שכתב הכוזרי  מרוממתשבת קודש 

)מאמר ג אות ה, הובא בחיבור התשובה למאירי ב, ט, ובאברבנל ויקרא ו ד"ה האמנם 

, שיהודי מחובר לקראת שבתבכל השבוע צריכים לראות שיהודי מתכונן  במסכת(.

 השבוע. לשבת. היהודי נעשה קדוש יותר גם בכל ימות

בן אדם יכול להיות שקוע בעסקיו ובתאוותיו, ושום דבר לא יעצור אותו. כך הוא עלול 

להימשך ולהיסחף, ולא לראות את הסוף. אם הוא עוצר פעם בשבוע, ויום אחד הוא לא 

נמצא שם, אז הוא לא ייסחף, אז באותו יום הוא יישאר מה שהוא רוצה להיות בלי 

 הפרעות.

, זאת אפילו גוי יכול להבין, אחרי מנוחה, פריון מנוחת הנפשל ואני לא מדבר רק ע

רוממות (. כאן מדברים על 13העבודה גבוה יותר )חוברת 'השבת' בהוצאת ערכים, עמ' 

כמו היחס בין אדם ששופך כוס תה לבין ציפור שמלכלכת,  , על נשמה גבוהה יותר.הנפש

עוצר את העבודה בשבת קודש,  כך היחס בין יהודי של שבת לבין סתם בן אדם. יהודי

 ונעשה בן אדם מרומם יותר.

במה מתבטאת הנשמה של אייזיקה, בנעלים הטובות שהוא מכין, בתיקונים 

האמנותיים. מה שהופך אותו לאדם מרומם יותר זה שבת קודש, זה מראה שכל מלאכות 

ם הזה. כל אלו הם רק כורך המציאות בשביל חיי העול -השבוע, כל העסקים והקריירה 

אבל הוא עצמו מרומם יותר, ובלי זה הרי הוא כגוף בלי נשמה, בלי הנשמה היתירה 

 שמשפיעה גם על כל ימות השבוע.
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 , חייב מיתה כמו המקושש.נמצא בהעדרבלי זה הוא באמת 

 מתנת השבת

 מבקש ואני שמה. ושבת גנזי, בבית לי יש טובה מתנה למשה, הוא ברוך הקדוש לו אמר

ביאר רבי אורי וייסבלום שליט"א )משגיח  .(ב י, שבת) והודיעם לך לישראל, ליתנה

'מתנה', מפני שהיא למעלה מקומתו של אדם, וזוכה לה בישיבת נחלת הלויים בחיפה( 

רק בבחינת מתנה. שהרי היא לקוחה מבית גנזיו של הקב"ה, ממקום סתר... אדם שזוכה 

מעודו בשאר ימות השבוע )הארת לה, חש רוממות פנימית כבירה, שלא זכה לה 

 .התפילה, שבת, הקדמה לתפילת מוסף, עמ' דש(

את אותה רוממות קשה לנו להרגיש עם עונשו של המקושש, בשביל זה צריכים קדושה 

העצומה של השבת, של מתנת  הקדושהאת  שקיבלנושל מלאכה או מאורות. אבל אחרי 

לכל ימות השבוע. ואז גם  ייכתשהשבת, אז נצטרך ללמוד מהמקושש כיצד קדושה זו 

גם הם יהיו מחוברים לשבת  -המלאכה שלנו, שנעצרת בשבת, וגם המאורות שלנו 

קודש. גם בכל ימות השבוע ניעשה ליהודי של שבת, נראה את צורתינו האמיתית שהיא 

 נשמה יתירה, נשמה של יהודי.

זרים עם מרץ רגעי ההפסקה בכל עבודה נוסכים כוחות, אחרי ההפסקה העובדים חו

מחודש, ועובדים ביתר יעילות. אי אפשר להשוות את רגע ההפסקה, לאותו רגע מרגש בו 

הכריזו במכשיר הקשר 'הכותל בידינו'. כל הלוחמים במלחמת ששת הימים נעצרו לרגע. 

זה לא היה הפוגת קרב, זה היה רגע מרגש ומרומם, זה היה רגע שהפך את המבט על כל 

להיות שבת קודש, כל שבת ושבת, להפוך את ימות החול ליהודי וכך צריכה המלחמה. 

 של שבת.

 ד. מדרשים ומשלים

 הבריאה מקבלת את הרוחניות שלה. ,בשבת -שתעבור עליו שבת 

ְחַמיַני ָוהָ  ת ַאםֹו, וַמיֹום ה  ח  ת ָיַמים ת  ְלָאה ֵיָרֶצה שֹור אֹו ֶכֶשב אֹו ֵעז ַכי ַיָוֵלד, ְוָהָיה ַשְבע 

ה' )פרשת אמור, ויקרא כב, כז(.לְ  ן ַאֶחה ל   ָקְרב 

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, משל למלך שנכנס למדינה, וגזר ואמר כל אכסנין 

שיש כאן לא יראו פני, עד שיראו פני המטרונא תחילה. כך, אמר הקדוש ברוך הוא, לא 

שבת, ואין מילה בלא  תביאו לפני קרבן עד שתעבור עליו שבת, שאין שבעה ימים בלא

ְחַמיַני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה )ויקרא רבה כז, י(.  שבת. הדא הוא דכתיב וַמיֹום ה 

היתה לי תמיה רבתי על תשובה של אחד מגדולי הדור, נועצתי במורי ורבותי, והם 

עודדוני בכך שאכן השאלה שלי, יש בה ממש, ומן הראוי לגשת לפני אותו גאון ולהציג 

השאלה. טרחתי ונסעתי לבני ברק, ואמר לי הגבאי כי למרות שנועצתי במורי בפניו את 

ורבותי, הוא מבקש שאציג את השאלה לפני אחד התלמידים של אותו גאון, שיבחן אם 

אכן יש ממש בדברי, ולא אעיז פני עם דברים בטלים. אחרי בחינה זו, נעשיתי ראוי 

תי להארת פנים מיוחדת. ]הנושא הודפס לעמוד ולשוחח בדברי תורה עם אותו גאון, וזכי

 בספרי בדמיך חיי מהד' שניה עמ' פז.[
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בכפר נידח התקבלה הודעה כי בעוד שבועיים המלך ופמלייתו יעברו דרך הכפר. תושבי 

הכפר ביקשו, כי מלבד הזכות לראות את השיירה המלכותית, הם רוצים גם להכין למלך 

והתרעננות. בית המלוכה הסכים, אך בתנאי קבלת פנים, שהמלך יעצור אצלם למנוחה 

לצורך כך הם קבעו תאריך, בו יגיע נציג בית  .שתושבי הכפר ילמדו גינוני מלכות

להגיע ללימודים, ולכן  לאהמלוכה, וילמד אותם כיצד מכבדים את המלך. תושב אחד 

 מנעו ממנו להיכנס למעמד קבלת הפנים.

המכניס מידת שבת לענין גדול )אשד הנחלים(. הדבר הזה ידוע לחכמי אמת בספריהם, 

דשבת היא הנקודה האמצעית, ויום רביעי הכנה לקבל נפש דנשמה חדשה, ויום חמישי 

לקבל רוח דנשמה חדשה, וים שישי לקבל נשמה לשבת הבאה... )קרבן נתנאל גיטין עז, א 

ת שלו )עפ"י לכל דבר גשמי יש שישה צדדים, והשביעי הוא הרוחניו סוף פרק ו אות ה(.

 ס"י פ"ד מ"ג. ראה בים דרך, ענייני שבת קודש, הרב מיכל זילבר, מאמר ב עמ' יג(.

בשבת קודש, הבריאה מקבלת את הרוחניות שלה. אי אפשר לעשות ברית מילה, או 

להקריב קרבן, לפני שעברה עליו שבת, בה הוא קיבל את הרוחניות שלו. גם אם הקרבן 

חול, אחרי שבת יום החול נעשה מרומם יותר, הוא קיבל ים ביום נעשאו ברית המילה 

 את הרוחניות שלו.
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 ומה הארץ

ַלח( יג, יז) ָנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלתור ֹמֶשה ֹאָתם ַוַישְּ  ֶאת ַוֲעַליֶתם ַבֶמֶגב ֶזה ֲעלו ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר כְּ

ַאיֶתם( יח) :ָהָהר ֶאת ַהוא ַמה ָהָאֶרץ ֶאת ורְּ ַעט ֲהָרֶפה הוא ֶהָחָזק ָעֶליהָ  ַהֹיֵשב ָהָעם וְּ  הוא ַהמְּ

 הוא ֲאֶשר ֶהָעַרים וָמה ָרָעה ַאם ַהוא ֲהטֹוָבה ָבה ֹיֵשב הוא ֲאֶשר ָהָאֶרץ וָמה( יט) :ָרב ַאם

ַמֲחַנים ָבֵהָמה יֹוֵשב ָצַרים ַאם ַהבְּ ַמבְּ ֵמָנה ָהָאֶרץ וָמה( כ) :בְּ  ַאם ֵעץ ָבה ֲהֵיש ָרָזה ַאם ַהוא ַהחְּ

ֶתם ַאַין ַחַזקְּ ַהתְּ ֶתם וְּ ַקחְּ ַרי ולְּ ַהָיַמים ָהָאֶרץ ַמסְּ ֵמי וְּ  :ֲעָנַבים ַבכוֵרי יְּ

יל"ע בדברים: א[ שציוה להם שיעלו בנגב תחילה, ואח"כ בהר ואח"כ בכל הארץ, 

עליהם לבדוק את כל הארץ. ופירש"י כדרך התגרים המראים הפסולת תחילה, ולכאורה 

לכאורה צ"ב, הלא לא באו לבדוק טיבה, אלא כיצד לכבשה, ומדוע יראו קודם הפסולת. 

ב[ התחיל בארץ והעם היושב בה, וחוזר ומה הארץ אשר הוא יושב בה, ושוב חוזר ומה 

ג[ דברי רש"י על 'היש בה עץ' אדם כשר הארץ השמנה וגו', שלכאורה אין סדר בדברים. 

שמגין על דורו כעץ, שלכאורה צ"ב כיצד שמענו כעי"ז בפירוש הכתוב, למרות שהוא 

לשון יחיד, אפשר שהוא כמו שם המין, שור וחמור. ד[ על 'הבמחנים אם במבצרים' 

פרש"י שנתן להם סימן, שאם דרים במבצרים סימן שחלשים הם, ואם חזקים הם גרים 

זות, ואילו בפועל המרגלים טענו שהם גבורים וגם דרים בערים בצורות בשמים, הרי בפר

 שאינו סימן, ומדוע נקט שסימן הוא. ה[ מדוע ציוה שיביאו מפרי הארץ.

ה ָהָאֶרץ ֶאת וְרַאיֶתם -נראה לומר, שהפסוק  ֹיֵשב ָהָעם ְוֶאת ַהוא מ   הוא ֶהָחָזק ָעֶליהָ  ה 

ט ֲהָרֶפה ְמע  בא לציין ג' ענינים שאותם צריכים לתור ולספר אחר כך. ג'  :ָרב םַא  הוא ה 

 נקודות אלה נתבארו בהרחבה בפסוקים הבאים תחתם לבארם.

ה ָהָאֶרץ ֶאת וְרַאיֶתם -א[ כנגד   ֲהטֹוָבה ָבה ֹיֵשב הוא ֲאֶשר ָהָאֶרץ וָמה( ַהוא: אומר )יט מ 

על ידי שבודקים אם טובה היא אם רעה, ָרָעה. היינו שבדיקת הארץ מהי, היא  ַאם ַהוא

וענינו מזג האויר, או סוגי המזונות, וסוגי המתכות הנמצאים בה, ואפשר עיקר טוב הארץ 

הוא מצד הפרנסה שהיא ארץ טובה למזון ומגורים, שיש בה מים ומאכל לרוב. ונראה 

אשר שגם בזה, סימן מסר להם, שאינם צריכים לבדוק בכל הארץ, אלא לבדוק בארץ '

הוא יושב בה', כי דרך התושבים למצוא את כל המקומות המשובחים לדור שמה, 

 וממילא אם במקום ישיבתם טובה היא, יישבו הם תחתם באותם המקומות.

ֹיֵשב ָהָעם ְוֶאת -ב[ כנגד   יֹוֵשב הוא ֲאֶשר ֶהָעַרים ֲהָרֶפה: אומר וָמה הוא ֶהָחָזק ָעֶליהָ  ה 

ֲחנַ  ָבֵהָמה ְבמ  ְבַמְבָצַרים. גם זה סימן להם, כי אם חזק הוא, אינו צריך מבצרים ודי  ַאם יםה 

לו במחנים, ואם רפה הוא, צריך הוא למבצרים לדור שם. בזה יבחן העם היושב עליה. 

אכן שאלנו הלא אין זה סימן, ויש מקום לומר, שאין זה סימן על גבורתם, אלא על אמוץ 

, שאם חזק לבם, הנה למרות ש'הנה עם יצא ממצרים' הלב, אם רפה לבם, או שחזק לבם

ונודע בעולם שבאים לכבוש את ארץ כנען, שלכן 'נבהלו אלופי מואב ואילי מואב יאחזמו 
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 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 צזעמוד 

רעד, נמוגו כל יושבי כנען', מכל מקום יישבו במחנים, אבל אם בנו ערים בצורות, סימן 

שעיר מבצר קשה  הוא להם שיראים ממלחמה, וממילא בנקל יוכלו לכבשם. ]והגם

 לכבשה, ידע משה אפשרות של נס כעין יריחו, שתפול חומתה, והבן[.

ט -ג[ כנגד  ְמע  ְחֵמָנה ָהָאֶרץ ָרב: אומר וָמה ַאם הוא ה   ַאם ֵעץ ָבה ֲהֵיש ָרָזה ַאם ַהוא ה 

ַין. היינו שיבדקו האם גורם מיעוט או ריבוי, וזה נבדק בב' דברים, בגידול הצמחים, וכ ן א 

באנשים שבה, האם הם אנשי האיכות והכמות, ולכן ביש בה עץ, נדרש גם על אדם כשר 

שמגין על דורו כעץ, שהם מושרשים באדמתם בזכויות שיש להם. נראה שגם כאן סימן 

מסר להם, כי אם הם עם רב, יתכן שנחלש לשד הארץ, ושמא אין בה עץ מרוב 

והמון עם לרוב, נמצא שמגדלת ריבוי שמשתמשים בה, אולם אם אם יש בה עצים לרוב, 

 מופלג, וממילא 'רב' הוא.

נמצא שהם כנגד ג' טובות שמזכיר ה' על הארץ, 'טובה' כנגד 'הטובה היא', 'רחבה' 

כנגד 'העם היושב עליה החזק הוא', שזה ענין הרחבות, וכנגד 'זבת חלב ודבש' מזכיר 

' דברים א' ארץ, ב' חוזק, ג' 'השמנה היא', שזה ענין השמנונית בפירות כדבש. המה ג

 ריבוי. הארץ עצמה, היושבים עליה, הפירות הצומחים ממנה.

מעתה נוכל להסביר גם, שהנה הם נשלחו לבדוק ג' ענינים אלה, ומשה מציין להם שיש 

מקומות שבהם ניתן לראות ענינים מסוימים בצורה מבוררת יותר. ומשה רצה שקודם 

, ששם למרות שגרועה מכל הארץ, מכל מקום נבנתה יבדקו 'מה הארץ הטובה' בחברון

לפני צוען מצרים, שלמרות שגרועה מכל הארץ, טובה היא לאין ערוך מטוב ארץ מצרים. 

את העם היושבים, יבדקו בהר, כי שם לא ישבו הגבורים כנראה, ואת טיב הפירות יבדקו 

ומשובחים הימנה,  בכל הארץ, ובפרט ככל שיעלו לצפון הארץ יגלו שהפירות עוד טובים

כמו שחזינן בהר המלך ובפירות גינוסר. ונראה שדייקא בזה חטאו המרגלים, שהם הפכו 

הסדר, והגיעו לנחל אשכול לבסוף, נמצא שאת טוב הארץ למדו ממקומות אחרים, ואכן 

הסכימו שטובה הארץ מאד מאד, אלא שאת טיב יושביה למדו דייקא מחברון שם 

ות למדו מחברון ששם היה אשכול ענק, נמצא ששינו מדברי הענקים, ואילו טיב הפיר

 משה, ומזה נפלו לחטא הגדול הזה.

והנה לשון עלו 'זה' בנגב, צ"ב. לפי פשוטו יש מקום לומר, שהכונה כאדם המראה 

באצבע, ומאחר שישבו אז בקדש ברנע לדרומה של א"י, אמר להם עלו זה בנגב. אולם 

להדגיש, שיעלו לראשונה בנגב, ויראו קודם פסולתה, לפי המבואר, יש מקום לומר שבא 

 ואחר כך יראו מעלותיה, והם שינו הסדר וגרם המכשול הגדול שנולד.

  



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק

 בדברי הרמב"ם שאנו מחויבים היום במצוות רק מכח הציווי של משה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 צחעמוד 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק

בדברי הרמב"ם שאנו מחויבים היום במצוות רק מכח הציווי 

 של משה

ַכי גו וְּ ֹלא ַתשְּ ֹות ָכל ֵאת ַתֲעשו וְּ ' ה ַצָוה ֲאֶשר ָכל ֵאת. ֹמֶשה ֶאל' ה ַדֶבר ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהַםצְּ

ַיד ֲאֵליֶכם ֹדֹרֵתיֶכם  ... ֹמֶשה בְּ  (כד-טו, כג)לְּ

 הגמ' בהוריות ח:

א. הוריות ח: דבי ר' ישמעאל תנא, למן היום אשר צוה ה' והלאה  לדורותיכם, איזוהי 

עשר מצוות נצטוו ישראל מצוה שנאמרה תחילה, הוי אומר זו עבודת כוכבים, והאמר מר 

 במרה, אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא.

ופרש"י, הכי משמע, את כל אשר צוה ה' אליכם ביד משה זו ע"ז, ומנין שזו ע"ז, דכתיב 

בהדיא למן היום אשר צוה ה' והלאה, שאר מצוות והלאה, כלומר מכאן ואילך 

כוכבים, דכתיב בתחילת לדורותיכם, איזוהי מצוה שנאמרה בתחילה, הוי אומר זו עבודת 

עשרת הדברות אנכי ולא יהיה לך, ופריך דעשרה מצוות נצטוו ישראל במרה קודם מתן 

 תורה, אלמא עבודת כוכבים לא נאמרה תחילה.

ובתוס' שם כתבו, הא דלא מייתי מהני דכתיב בהדיא, כגון מילה לאברהם, שפיכת 

 . לבצטוו ישראל והתם בני נח דמים דכתיב שופך דם האדם, וגילוי עריות, משום דהכא נ

 הוכחה מזה לדברי הרמב"ם

ב. והנה מילה גם מתחילה נאמרה רק לישראל רק כוונתם שאז עדיין היה להם דין ב"נ.  

וא"כ יל"ע  מנלן לדרוש הפסוק דוקא על מה שנצטוו אחר שחל עליהם דין ישראל הרי 

 מ"מ גם מילה שנאמרה קודם נאמרה רק להם.

הוא עפ"ד הרמב"ם בפיה"מ בחולין ק: שמה שאנו חייבים היום במילה ולכאורה הביאור 

אי"ז בגלל הציווי שנאמר לאברהם, אלא בגלל הציווי שנאמר למשה, וכן שאר מצוות 

שנאמרו קודם סיני ולכן ודאי כוונת הפסוק רק לציווים שאנו מצווים בהם ומה שנאמר 

 כשהיו בני נח זה נפקע בסיני.

וק שכתוב לדורותיכם ותיבה זו מיותרת שהרי כבר כתוב לפנ"ז מן ונראה דמדויק כן בפס

היום אשר צוה ה' והלאה. ולהנ"ל ניחא דהכוונה לומר שמדובר רק על המצוות שנוהגות 

לדורותיכם ולא על המצוות שנאמרו בתורת ב"נ שהם נפקעו בסיניאינם נוהגות יותר 

 לדורותיכם.

                                                

 
. ואולי ביד משהסוק מפורש אשר צוה ה' אליכם וצ"ב מה הקשו התוס' ממילה וכו' שלא נאמרה למשה, הרי בפ לב

יש לומר דהמשך הפסוק מן היום אשר צוה הוא משפט חדש ויכול להתפרש גם על מה שנאמר לפני משה ויש 

 לפלפל בזה.
 



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק

 בדברי הרמב"ם שאנו מחויבים היום במצוות רק מכח הציווי של משה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא
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שמצוה זו נשארה לעולם וזה כוונת הגמ' וכעי"ז פירש במלבי"ם כאן שוהלאה הכוונה 

בהוריות שע"ז היא המצוה שנאמרה בתחילה ונשארה לדורות. וא"כ גם לפי דבריו מוכח 

 מהגמ' כהרמב"ם שהמצוות שנאמרו קודם סיני )ומרה( נפקעו בסיני.

)אלא שהמלבי"ם עצמו מפרש את הגמ' באופן אחר מרש"י ותוס' וכדלהלן שפירש 

דה"ר נצטוה מתחילה על ע"ז וזה נשאר לעולם ופריך דא"כ למה שכוונת הגמ' היא שא

 . לג נצטוו ע"ז שוב במרה וע"כ שהציוווי לאדה"ר לא היה לעולם(. 

 מה שנצטוו עד מרה וממרה

ג. אבל מ"מ יש להקשות גם למה הגמ' לא מביאה מכל המצוות שנצטוו במצרים, 

י"ז הלוי עה"ת פרשת בא ונשאר החודש הזה לכם, ופסח וחמץ וכו', וכן הקשה בחי' מרן ר

בצ"ע, ולכאורה גם על זה צריך לתרץ כמו שתירצו התוס' על מילה, שגם מה שהצטוו 

במצרים עדיין היה בתורת ב"נ ולא בתורת ישראל, דאל"כ גם אחרי שתירצו התוס' על 

 מילה עדיין היה להם להקשות ממצוות אלו.

וות אלו הרי גם אותם צוה ה' ובזה יקשה טפי לכו"ע למה לא להעמיד הפסוק במצ

לבנ"י ביד משה והיכן רמוז בפסוק שמדבר דוקא על מצוה שנאמרה להם בתורת ישראל, 

וע"כ צ"ל כנ"ל ע"פ הרמב"ם שהמצוות שנאמרו בתורת ב"נ נפקעו בסיני ואנו מקיימים 

אותם רק כי משה חזר ונצטוה בהם בסיני, וממילא הציווי שנאמר קודם אינו נוהג היום 

 יני הציווי על ע"ז נאמר תחילה, וכמשנ"ת שפסוק מדבר רק על מה שנוהג לדורותיכם.ובס

ולפ"ז מוכח דמש"כ הרמב"ם שאנו מחויבים במצוות רק בגלל הציווי למשה בסיני, אין 

הכוונה למה שנצטוה בסיני דוקא, אלא למה שנצטוינו ממרה ואילך, וכתב סיני לפי ששם 

 מבואר בגמ' שגם מה שנאמר במרה נאמר לדורותיכם.ניתנו רוב המצוות, דהרי להנ"ל 

וכ"כ במשאת המלך עה"ת בפרשת בשלח עה"פ שם שם לו חק ומשפט ע"פ גמ' זו. 

)והביא שכ"כ המש"ח  שסיני לאו דוקא, אך לא ציין מקומו, ובמש"ח המובא בסמוך 

תנה נראה להיפך(, וביאר שם ע"פ מש"כ במד"ר בתחילת במדבר )א,ו(, בשלושה דברים ני

 תורה באש ובמים ובמדבר, ולכן נתינת התורה התחילה רק ממרה שאז היו במדבר.

 דעת הבאר שבע והמלבי"ם

ד. והבאר שבע בהוריות שם מקשה על פירוש רש"י כמה קושיות ע"ש, ומבאר הסוגיא 

באופן אחר, שאיזוהי מצוה שנאמרה תחילה הכוונה שנאמרה בתחילה לאדה"ר, והיא 

זה עבודה זרה, והגמ' מקשה שבנ"י הוצרכו להצטוות   דרין נו: מויצוע"ז כדדרשינן בסנה

במרה בעשר מצוות וחד מינייהו זה עבודה זרה, ואם אדה"ר הצטוה על עבודה זרה גם 

בשביל ישראל וכמו שכשהאבות הצטוו על מילה )וגיה"נ לר' יהודה( הרי הצטוו בעדם 
                                                

 
ויל"ע אולי זה גם מיישב מה שהקשינו על תוס' שמילה לא נאמרה למשה ואיך אפשר להעמיד בה את הפסוק  לג

ולפי הרמב"ם ניחא דגם מילה ה' ציווה אלינו ביד משה.   ומ"מ תירצו שמה שנאמר  אשר צוה ה' ביד משה,

 מתחילה היה בתורת ב"נ ומה שנאמר למשה זה כבר לא היה בתחילה.

אך עדיין צ"ב דקושייתם היתה שעדיף לשאול ממש"כ בפירוש ולא מאמר מר שלא כתוב בפירוש שנצטוו ומה 

 בפירוש, ועיין.שמילה נאמרה למשה זה לא כתוב 
 



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק
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על מילה וגיה"נ, א"כ למה על ע"ז  ובעד כל ישראל, ולכן במרה לא הוצרכו להצטוות שוב

ושאר מצוות שנצטוה בהם אדה"ר הוצרכו בנ"י להצטוות שוב במרה, ועל כרחך שאדה"ר 

לא הצטוה בעד ישראל, וא"כ איך אפשר לפרש והלאה לדורותיכם על ע"ז שהצטוה 

אדה"ר בתחילה, הרי היא לא נאמרה לדורותיכם כיוון שלא נאמרה לישראל, וכך פירש 

 בהתורה והמצוה על פסוק זה את הסוגיא כאן כפירוש הבאר שבע. המלבי"ם

)ויש להעיר על פירושם, שהגמ' מביאה רק שעשר מצוות נצטוו ישראל במרה ולא 

מזכירה שאחד מהם זה ע"ז, אפילו שמזה כל הקושיא למה הוצרכו להצטוות שוב על 

 עבודה זרה, והעיקר חסר מן הספר(.

ת קושיית התוס' בסנהדרין גבי עשר מצוות שנצטוו וכתב הבאר שבע שלדבריו מיושב

במרה, שהקשו למה הגמ' לא אומרת שהצטוו גם על מילה וגיה"נ, )דתוס' למדו שבעשר 

מצוות נכללו כל המצוות שהצטוו בנ"י מעולם(, ולדבריו א"ש דעל כל העשר מצוות 

אבל מילה הוצרכו שם ציווי חדש כיוון שמתחילה היה ציווי רק לב"נ  ולא לישראל, 

 וגיה"נ מתחילה כבר אברהם ויעקב נצטוו גם בשביל ישראל.

]ובמלבי"ם אי"ז מפורש אלא דיקשה למה לא נצטוו על מילה במרה אם נפקע הציווי 

 עליה שנאמר לאברהם, ואי נימא שהוא כבר לא נפקע ניחא.

ם אך אי"ז מוכרח לגמרי די"ל דכיון שבלא"ה לא מלו במדבר לכן לא היה צריך לצוות

על זה במרה ]ואף ששבט לוי מלו גם במדבר מ"מ אי"צ לצוות ע"ז בשבילם שמלו רק 

לפנים משורת הדין[.  אבל זה תלוי בתירוצי הגמ' ביבמות האם מתחילה לא מלו במדבר 

משום חולשא דאורחא או שלא נשבה רוח צפונית שלא יתפזרו ענני הכבוד, או שרק 

ית כי היו נזופים מאז, ואם רק מחטא העגל אחר חטא העגל משום שלא נשבה רוח צפונ

 לא מלו א"כ אין לדחות כנ"ל[.

ולפירוש הבאר שבע מבואר ]והוא לומד כך בספרי[ שאמנם בז' מצוות ב"נ איננו 

מחויבים היום בגלל הציווי שנאמר לאדה"ר, אבל במילה אנו כן מחויבים היום בגלל 

מחויבים רק בגלל הציווי של  הציווי שנאמר לאברהם, ולא כרמב"ם שגם במילה אנו

 משה.

 בדעת הספרי

ה. וכתב הבאר שבע דכך מבואר בהדיא בספרי שוהלאה לדורתיכם הכוונה על המצוה 

שנאמרה תחילה לאדה"ר, וז"ל הספרי, אשר צוה ד' אל משה, מניין אתה אומר שכל 

המודה בע"ז כופר בעשרת הדברות, ת"ל אשר דבר ד' אל משה כו', ומנין אף במה 

נצטוו אבות, ת"ל והלאה לדורותיכם, ומהיכן שהתחיל הקב"ה לצוות את האדם ש

 שנאמר ויצו ה"א על האדם.

והנה הספרי דורש באופן אחר לגמרי מהגמ', דהגמ' דורשת שמש"כ וכי תשגו ולא 

תעשו את כל המצוות הכוונה לע"ז, מסוף הפסוק שכתוב מן היום אשר צוה ד' והלאה 

דורש את זה לפני זה כבר מתחילת הפסוק ע"ש ב' דרשות על  לדורותיכם, ואילו הספרי

זה, ואת המשך הפסוק מפרש הספרי שהכוונה שמי שלא עושה את כל המצוות שהכוונה 
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לע"ז, הרי הוא ככופר בכל אשר דבר ד' ביד משה ושאר הדברים הרמוזים בהמשך 

 הפסוק, ואין דברי הספרי ענין כלל לדרשת הגמ'.

ונת הבאר שבע לומר שהספרי והגמ' זה אותה דרשה, אלא רק וצ"ל דאה"נ ואין כו

 שהספרי מפרש והלאה לדורותיכם על הציווי לאדה"ר, וא"כ אפשר לפרש כך גם בגמ'.

והנה לכאורה סו"ס מוכח מדברי הספרי שגם המצוות שנאמרו לאבות ולאדה"ר נוהגות 

מב"ם הנ"ל שאין אנו לדורותיכם כיוון שהספרי דורש אותם מתיבות אלו, ודלא כדברי הר

 מחויבים במצוות אלו אלא בגלל הציווי בסיני.

אבל בעמק הנצי"ב פירש בספרי, ת"ל והלאה לדורותיכם, פירוש רחוק מדור שלכם, 

והיינו מה שנדבר עם האבות עד אדה"ר כדמסיק, ולפ"ז לפי הספרי אין כוונת הפסוק 

 "ם.שמצוות אלו הם נוהגות לדורות, וא"ז סתירה לדברי הרמב

)ומ"מ לפי פירוש רש"י ותוס' בגמ' על כרחך לפי הגמ' הכוונה כמו שכתבנו לעיל דמוכח 

 מזה כהרמב"ם(.

וגירסת הגר"א בספרי היא, ומנין אף במה שנצטוו אבות, ת"ל מן היום אשר צוה ד', 

ומהיכן התחיל לצוות מאדם כו', ומנין אף במה שנצטוו הנביאים ת"ל והלאה 

כ לק"מ דוהלאה לדורותיכם הכוונה למה שנצטוו הנביאים שזה לדורותיכם, ולפ"ז ג"

 באמת נוהג לדורות.

  בדעת המשך חכמה

ו. ובמשך חכמה בפרשת וזאת הברכה עה"פ תורה צוה לנו משה, ביאר, שבנ"י שמעו 

בסיני שה' מצוה למשה את התורה, משא"כ המאמין בגלל אותות ומופתים אינה אמונה 

ן גם על מצוות ב"נ ישראל מצווים רק ממה שהש"י אמר צלולה ואמיתית לגמרי, ולכ

למשה בסיני שישמרו זה, ולא שומרים בגלל שאדם ונח  נצטוו בזה לפי שעל נביאותם לא 

בא אמיתת עצמיות במוחש כמו שבא על נבואת משה, וביאר שזה כוונת הרמב"ם שאנו 

מעאל איזוהי מצוה מקיימים את המצוות רק בגלל הציווי למשה, וכתב שזה כוונת ר' יש

שנאמרה תחילה זו ע"ז, שמן המצוות שנצטוו באמיתת המוחש להאמין לדורות היה ע"ז 

 תחילה, ומיושב קושית הגמ' שבמרה נצטוו תחילה.

ומבואר דס"ל דלפי הרמב"ם אין אנו מחויבים היום אפילו מכח הציווי במרה, אלא רק 

הגמ', ובאמת המש"ח כתב שלפ"ז בגלל הציווי בסיני, ודלא כמו שכתבנו שצ"ל לפי 

מיושבת קושית הגמ', אך צ"ב דהגמ' מסיקה לא כך, ואם כוונתו רק לבאר דעת את ר' 

ישמעאל אך מודה שלמסקנת הגמ' מוכח שגם הציווי במרה נשאר לנו היום, א"כ מסקנת 

 הגמ' תסתור לכל היסוד שמאריך בו שם.

הביא מהיפה תאר שסובר שאין וצ"ל דהנה עיין מל"מ הלכות מלכים פ"י סוף ה"ז ש

כוונת הרמב"ם שהציווי שנאמר לאברהם ולנח לא קיים אחרי הציווי בסיני, אלא גם 

הציווי הראשון נשאר, אלא שכיוון שיש גם את הציווי למשה מסיני, אנו מקיימים את 

 המצוה בגלל הציווי השני דעדיף טפי.
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בר לגמרי כיפ"ת שכל המצוות ועפ"ז אפשר ליישב את דברי המש"ח בב' אופנים או שסו

שנאמרו מאדה"ר לא נפקעו מישראל אף שנאמרו בתורת ב"נ, דישראל לא גרע מב"נ,  

וממרה נצטוו בתורת ישראל, ומ"מ אנו מקיימים רק מצד הציווי בסיני דעדיף טפי,  ומה 

שהגמ' לא שואלת מהמצוות שנאמרו לפני מרה אף שאין הבדל בחיובינו בהם דשניהם 

צם ואת שניהם איננו מקיימים בגלל הציווי ההוא אלא בגלל הציווי בסיני, צ"ל נשארו בע

שהיה פשוט לגמ' שמש"כ בפסוק מן היום אשר צוה ה' אליכם הכוונה רק למה שנצטוו 

 בתורת ישראל.

או שסובר שרק מה שנצטוו בתורת ישראל ממרה ואילך לא נפקע, אבל מה שנצטוו 

תורת ישראל, אבל גם מה שנצטוו ממרה עד סיני בתות ב"נ לא מחייב אחר שנכנסו ל

 עדיף לקיים מצד הציווי בסיני שהיה אחר מרה, ולכן הגמ' שואלת מהציווי במרה שסו"ס

הוא נשאר לדורות אף שאנו מקיימים מצד הציווי בסיני דעדיף טפי, אבל ממה שנאמר 

ווי בסיני לשאול דזה כן נפקע, ור"י סובר שהפסוק מדבר רק על הצי לפני מרה א"א

 שבפועל אנו מקיימים רק בגללו, והגמ' סוברת שהפסוק מדבר על כל ציווי שנוהג לדורות.

 אך ב' אופנים אלו שניהם דוחק וצ"ע בכוונת המשך חכמה.

ויותר נראה לומר שנבואת משה גם לפני סיני נחשב שנצטוו באמיתת המוחש, כיוון 

שזה נהיה רק למפרע לכן ר"י אומר  שבסיני היה בירור על כל נבואת משה, ומ"מ כיוון

שהמצוה הראשונה שנצטוו בה בפועל באמיתת המוחש זה ע"ז בסיני, והגמ' שמקשה 

ממרה ס"ל שאין כוונת הפסוק דוקא לציווי שנאמר באמיתת המוחש אלא לכל מה 

 שנאמר בתורת ישראל שזה ממרה ואילך.

  



 

 שלהבת התורה / הרב שלמה משי זהב, מח"ס מחשבת שלמה, מחיית עמלק

 ך עליה בקדשה ובטהרהונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכ -ברכת מעין שלש  
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שלהבת התורה / הרב שלמה משי זהב, מח"ס 

 חיית עמלקמחשבת שלמה, מ

 ונברכך מטובה ונשבע מפריה ונאכל -  שלש מעין ברכת

 ובטהרה בקדשה עליה

 לחמוד שאין", מטובה ונשבע מפריה ונאכל" לומר דאין( ח"ר' סי ח"או) הטור דעת

 ש"הרא שאביו הביא והטור, בה התלויות מצות לקיים אלא וטובה פריה בשביל הארץ

 .אומרו היה כן ש"שהרא הטור בדברי יוסף הבית וגירסת, אומרו היה לא

 '.הקד מהשכינה מושפע ישראל ארץ פירות

 הארץ מקדושת בה הנשפע הארץ שקדושת הברכה נוסח לבאר כתב( שם) ח"הב

 כי, הארץ בקרב השוכנת השכינה מקדושת שיונקים בפירותיה גם נשפעת היא, העליונה

 יושבים אתם אשר הארץ את תטמא ולא( ד"ל ה"ל) מסעי פרשת בסוף ואמר הזהיר כן על

 הארץ את תטמא אם ואמר, ישראל בני בתוך שוכן' ה אני כי בתוכה שוכן אני אשר בה

 אשר הארץ מקרב השכינה נסתלקה וכבר, ממנה היונקים בפירותיה גם הטומאה נמשכת

 גם כי מזה ונמשך, שטימאתם הטומאה מפני נסתלקה, הארץ בגוף ממש בתוכה שוכן אני

 ועתה, ממש בקרבם שורה היתה שהשכינה לפי, ישראל בני מתוך שכינתי מסלק אנכי כן

 עם נכנסת כשהטומאה כי, השכינה נסתלקה הארץ מטומאת היונקים פירות באכלם

 שאנו ניחא כן ועל, ישראל מקרב הקדושה כנגדה יוצאת ישראל בני בתוך פירות אכילת

 מקדושת ניזונים אנו פירותיה באכילת כי, מטובה ונשבע מפריה ונאכל זו בברכה מכניסין

 .ק"עכד מטובה ונשבע ומטהרתה השכינה

 הרבה ללכת לטרוח מצווה האם נשאל( ח"תי' סי חי איש לבן) לשמה תורה ת"בשו

 ומובא, מצווה בזה איכא דבוודאי לשמה בתורה והשיב, ישראל ארץ פירות להשיג כדאי

 .ישראל ארץ מפירות יום כל אוכל היה ל"דהאריז

 .לרוחניות הגשמיות את לחבר היא הארץ ביאת תכלית

 משה ויקרא( ז"ט ג"י שלח' פ) נתן הלהורות שכתב מה י"עפ הדברים עומק לבאר ויש

 דהנה, לפרש נראה, מרגלים מעצת יושיעך ה"י עליו התפלל י"פירש. יהושע נון בן להושע

 טענו שהמרגלים בקדמונים המבואר י"עפ והכוונה", יושביה אוכלת ארץ" אמרו המרגלים

 לעסוק נצטרך לארץ בבואנו אבל, בתורה ולעסוק ממן ולהתפרנס במדבר לשבת לנו טוב

, יושביה אוכלת ארץ והיינו. תורה מדברי ונתבטל הזה עולם של ארציים בעניינים

 השיבו וכלב יהושע אולם. יושביה את ומשעבדים מכלים והגשמיים הארציים שהעניינים

 אותנו והביא' ה בנו חפץ אם מאוד מאוד הארץ טובה אותה לתור בה עברנו אשר הארץ"

 ממילא בארץ התלויות מצוות שמקיימים י"שע כלומר". לנו ונתנה הזאת הארץ אל

 והיינו, דעהו דרכך בכל בבחינת שבקדושה דברים ונעשים הארציות עניני כל מתעלים
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 את שנגביר י"ע לנו תיכנע הארץ שאדרבה", לנו ונתנה הזאת הארץ אל אותנו והביא"

 .החומר על הצורה

 הזה שעולם( ד, כו ישעיהו) עולמים צור' ה ה"בי( ב"ע ט"כ מנחות) ל"חז אמרו והנה

 הזה עולם שגם א"וה ד"יו ענין לאחד הוא ישראל ותכלית, ד"ביו הבא ועולם א"בה נברא

 למדרגת ויעלוהו הגשמיים העניינים את גם שיקדשו י"ע, הבא עולם בבחינת יהיה

 שמיך על' י אות שתתוסף י"שע, מרגלים מעצת יושיעך ה"י משה שהתפלל וזה, רוחניות

 כי לדעת ותשכיל שתבין כלומר, הבא ועולם הזה עולם לבחינת תעלה ממילא, ה"י ויהיה

 – וגשמיות הזה עולם – א"ה עניני את גם להעלות הוא שהתכלית, עולמים צור' ה ה"בי

 שהארץ שאמרו מרגלים עצת ביטול בזה יהא וממילא, הבא עולם שהוא ד"יו לבחינת

 שיעלוהו מקורה אל להעלותה בקדושתה מסוגלת הארץ דאדרבה, ל"וכנ יושביה אוכלת

 מעצת יושיעך, א"וה ד"יו צירוף בחינת ידי על ה"י והיינו, ד"יו בבחינת קדושה לבחינת

 .נתן הלהורות ד"עכ מרגלים

 ונברכך מטובה ונשבע מפריה ונאכל הברכה נוסח בביאור ח"הב דברי עומק מבואר ובזה

 של א"ה באות דגש יש וכן" מפריה" של א"ה באות דגש יש, ובטהרה בקדשה עליה

 היינו, ה"פרי, מפריה ונאכל, הגשמיות הזה עולם על רומז א"ה האות היינו", מטובה"

 דבפירות, הרוחניות ד"יו לאות התחברותו י"ע א"ה באות שמרומז הגשמיות להעלות

 .השכינה השפעת בו יש ישראל ארץ

 .ישראל בארץ המן ירד שלא הטעם

' ג מעין) ל"ז אזולאי אברהם ר"הר המקובל להרב לאברהם חסד בספר כתב זה ומעין

 לזה הטעם כי ל"וי, הרוחני מן ממנו יגרע ישראל בארץ למה להקשות יש ל"וז( א"כ נהר

 שהם העמים בארץ הגדלים והטמאים החיצונים מן שבו הדברים כל במדבר כי הוא

 גוף אין כי, הקדושה של הרוחניות את לקבל כדאי פירותיהם אין כן על, השרים ממשלת

 בפירותיהם ההיא הקדושה היתה ואם, הקדושה רוחניות לקבל כלי נעשה טמא

 להם נתן כן ועל, כלל ענין אינו וזה, חלילה השרים ידי על ניתן הכל היה ובמזונותיהם

 הם ישראל ארץ פירות אמנם, כלל השרים אל חלק בו אין אשר, המן השמים מן ה"הקב

 כן ועל, ההם הקדושים בפירות נתלבש המן אל ראוי שהיה הרוחניים ואותן, הקדושה ידי

 .ל"עכ במדבר אם כי ישראל בארץ מן היה לא

 על ידי חיבור והעלאת הגשמיות לרוחניות מייחדים שמו הגדול.

הה"א שהוא מרמז על הגשמיות ליו"ד שהוא מרמז על הרוחניות על ידי החיבור של 

הרי הוא מייחד את שמו הגדול שמשרה את שכינתו בתוך הגשמיות, ה"א יו"ד גימ' 

 עשרים ושש כמניין שם הוי'.

וזהו הטעם דבענייני הגשמיות יש את האותיות י"ה, אכיל"ה, שתי"ה, לינ"ה, שיח"ה, 

הגשמיות שהיא מרומז באות ה"א, ולחברו ולהעלותו שינ"ה, דהעבודה היא להעלות את 

 לקדושה שמרומז באות יו"ד, ועי"ז מייחדים שמו הגדול, ה"א יו"ד במלואו גימ' שם הוי'.

  



 

 דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד שמחת מיכאל / הרב דוד

 בגדר מלאכה שא"צ לגופה ובענין מקושש עצים
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קהעמוד 

שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל 

 יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד

 עצים מקושש ובענין לגופה צ"שא מלאכה בגדר

או צְּ ֹקֵשש ַאיש ַוַימְּ יֹום ֵעַצים מְּ  ַהַחָבת )טו, לב( בְּ

 והתכוון צלפחד היה שהמקושש'[ אפי ה"ד:( קיט) ב"ב' בתוס ומובא] במדרש איתא

 חטא י"ע י"לא להכנס שלא עליהם שנגזר כיון ישראל אומרים שהיו, שמים לשם

 שיראו כדי ונהרג שבת וחילל עמד ולכן, במצוות מחוייבים אינם שוב כ"א המרגלים

 בזה ש"לש שהתכוון לבאר א"באופ הביא[ לד, טו במדבר] ע"יב ובתרגום, וייראו אחרים

 ידעו שלא ל"צ, יומת מות מחלליה' שנא פ"ואע, ]שבת המחלל של עונשו מהו ידעו שלא

 .ההענשה סוג מהו ללמד שבת וחילל עמד ולכן[, מתחייבים מיתה סוג איזה י"בנ

ויש  ר"ברשה א"ד מעביר או, מעמר או תולש על עבר האם:( צו) בשבת' בגמ ונחלקו

 ותירץ, כרמלית אלא ר"רשה הוי לא המדבר הרי ר"ברשה א"ד דהוי ד"למ להקשות

, ר"רשה חשיב במדבר שרויים היו שישראל:( ו) שבת' בגמ כ"עפמש האוה"ח )שם(

דהא  לאשמועינן אתא מאי וקשה ,'וכו במדבר" ישראל "ויהיו' שנא בפסוק נפלא ומדוקדק

 .ר"רשה דין שכאשר בנ"י היו שרויים במדבר חשיב ש"א נ"ידעינן שהיו במדבר, ולפמש

 גידולו במקום שיהיה בעינן שהרי תיקשי מעמר היה )שם( שהמקושש ד"למ גם והנה

תיקשי  וכן, כן שהקשה'[ ב אות] מעמר ב"ל מצוה ח"במנ ועיין, הראשונים לכמה מדעות

 שיישב ש"ועיי, מצמיח שאינו עפר חורש במשכן שהרי במדבר הויכיצד היה מלאכת 

, ומצמיחים זורעין היו במדבר היו שישראל שבזמן[ אלא ה"בד:( ]פח) בחולין כ"עפמש

 בפסוק כ"וזש, מצמיח היה שהמדבר לשעתו מיוחדת הנהגה היה שבמדבר נמצא ז"ולפי

 מיוחדת. הנהגה שהיתה' וכו" במדבר" היו י"שבנ

 זכר ובבית ס"בביהכנ בשבועות עשבים לשטוח שנוהגים ישראל לבאר מנהגיש  ז"ולפי

 וקשה[. ג"ס ד"תצ' סי] ח"אור הרמ"א פ"ד וכ"עכת עשבים סביבו שגדלו סיני להר

 בחולין' התוס בדברי נ"ולפמש, פרחים ולא ירוקים לא ובפרט עשבים גדלו לא שבמדבר

 .ק"ודו, לשעתו וצמחים עשבים שגדלו מיוחדת הנהגה היתה שבמדבר ש"א( שם)

 להורות כדי שבת לחלל לעצמו התיר כיצד י"הת בשם( שם) ב"בב א"המהרש והקשה

 אלא צ"וא גומא חופר וכדין לגופה צ"שא כמלאכה דהוי' שתי ש"ועיי, ישראל לכלל

 לכלל להורות כדי אלא המלאכה לעצם צריך היה לא ד"בנדו וגם, ש"לר שפטור לעפרה

 דא ועל, הרגוהו ד"הב מדוע כ"דא זה על שהקשה אלא. מתחייבים מיתה באיזה ישראל

 כוונתו והסתיר ש"לש שהתכוון ומה, והתראה עדים י"ע אדם בדיני מחוייב שהיה תירץ

, והתראה עדים של תורה דין פ"ע אותו דנים ד"וב, שבלב דברים הוי ומהמתרה מהעדים

 חלל של בגדר דהוי[, ס"ש אות] ב"בב ש"הקוב' תי א"המהרש שאלת עצם ועל. ]ד"עכת

 לגבי, ז"ט סעיף ו"ש' בסי ע"השו וכדפסק, הרבה שבתות יחלל שלא כדי אחת שבת עליו



 

 שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד

 בגדר מלאכה שא"צ לגופה ובענין מקושש עצים
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קועמוד 

 שאוכלים למוסד להכניסו שצריך בשוטה מ"נפק וכן ש."ועיי דתה להמיר שרוצים נערה

 ע"וע] הרבה שבתות יחלל שלא כדי אחת שבת עליו דחלל דנקטינן, וטריפות נבילות שם

 [.נ"ג סי' כ"במש

 מבואר שהרי, לגופה צ"שא מלאכה הוי דמקושש מעשה אמאי תיקשי דאכתי אלא

 וכדין, לו באה היתה לא שברצונו הוא לגופה צ"שא דמלאכה:( צד) בשבת בראשונים

 אלא צ"וא גומא חופר וכן, המת את לסלק כדי אלא בהוצאה רצונו שאין המת הוצאת

 לבצע התכוין המקושש ד"בנדו אולם, העור את צריך כשאינו הצבי צידת וכן, לעפרה

 הצריכה מלאכה הוי כ"וא וייראו יראו למען ודקדוקיה פרטיה כל על" גמורה מלאכה"

 .ע"וצ, לגופה

 שתהא דבעינן, לגופה צ"שא מלאכה בהגדרת א"המהרש דברי את לבאר והנראה

 כצידת, לצורך האדם היתה המלאכה צורת המשכן ובמלאכת, המשכן דמלאכת" דומיא"

 את ללמד שרצה כהכא צדדית מטרה לו שיש באופן אולם', וכו עורם לצורך וצבי תחש

 דומיא הויא לא ס"דסו, לגופה צ"שא מלאכה הוי', וכו המלאכה דין מהו ישראל כלל

 התכוין שהרי גמורה כונה לו היה המלאכה מעשה שכלפי פ"ואע. המשכן דמלאכת

 הוי לא ג"בכה האחרים את ללמד רצון גם לו בכ"ז כיון שהיה שבת, מלאכת על לעבור

 .לגופה הצריכה מלאכה

 שבת שמחלל באופן, הניחא[ ה"בד:( עב)] בשבת י"הפנ שדן במה זה דין בגדר מ"ונפק

 שבת מחלל דהוי, מלאכה חשיב אם ואביי רבא בהא שנחלקו ייסורים מעליו לסלק כדי

 כל את שדוחה ל"קיי הרי נ"פיקו הוי דאי, נ"פיקו של למצב שהגיע איירי ולא" ]מיראה"

 כיון, לגופה הצריכה מלאכה הוי לא ג"דבכה י"הפנ וצידד[. בהם וחי' שנא כולה התורה

ובשם התוס'  א"המהרש לדברי שציין ש"ועיי, מהייסורים להנצל כדי רק היתה שכוונתו

 ונראה, זו הבנה שדחה ש"ועיי. ]לגופה הצריכה מלאכה הוי לא ג"דבכה ישנים דידן

 לו שיש מלאכה לדעתם שבכל ישנים דלכאורה תיקשה' התוס בדעת הדוחק את לפרש

 [.בוכרא דהוי ודאי, לגופה צ"שא מלאכה הוי וכי צדדית סיבה

 דמה, א"המהרש דברי על[ ס"ש אות] ב"בב ש"הקוב קושיית לן תיקשי דאכתי אלא

 שבלב דברים דהוי משום הוא לגופה צ"שאי מלאכה ל"הו דבאמת פ"אע ד"ב שהרגוהו

", האיש יומת מות משה אל' ה ויאמר( "שם) בפרשה' נא שהרי דבריו על והקשה', וכו

 .ע"וצ, מיתה שחייב עליו נאמר משמים כ"וא

 שמיא שכלפי והיינו, ז"זא הסותרות הנהגות' ב שתהיינה דיתכן זה בענין לבאר והנראה

 רשע הוא הרי מטה של ד"ב כלפי ומאידך, ישראל כלל את ללמד נפשו מסר המקושש

 של בהקדמה ע"וע[ א"י ודרוש', ז דרוש] בדרשותיו ן"הר בדברי וכדמוכח, מיתה וחייב

 כח את מטה של ד"לב שניתן", ארצה אמת השליך" הפסוק על בהרחבה ח"הקצה

 מ"בב וכדאיתא, איפכא גליא שמיא שכלפי' ואפי, עיניהם ראות כפי וההכרעה ההחלטה

 אמרי מתיבתא וכולהו. טהור אמר ה"דהקב לבן לשיער בהרת קדמה אם ספק לגבי.( פו)

 .טמא נגד מתיבתא דרקיעא שאומרים חכמים כדעת והלכה טמא



 

 שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד

 בגדר מלאכה שא"צ לגופה ובענין מקושש עצים
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קזעמוד 

 אצל לכם מה ואמרה מהשמים, קול בת שיצאה וחכמים א"ר במחלוקת:( נט) מ"בב וכן

 קול בת על סומכים שאין הסוגיא בהמשך מובא ז"ובכ, מקום בכל כמותו שהלכה א"ר

 שהיתה קטנה א"א לגבי במדרש איתא וכן. ]ש"עיי, בני נצחוני, בני נצחוני אמר ה"והקב

, חוזרים שבתוליה קטנה שהיא נמצא כ"וא החודש את עיברו כ"ואח, וזינתה שנים' ג בת

איתא )כה.( "אשר תקראו , החכמים והכרעת פסק פ"ע נקבעת הטבע שמציאות והיינו

 עוד ויש מזידים אתם אפילו מוטעים, אותם במועדם" אתם אפילו שוגגים אתם אפי'

 [. ל"ואכמ זה ליסוד ראיות הרבה

 

 אותו חשיב שמיא דכלפי, ז"זא הסותרות הנהגות' ב כאן שיש פ"דאע ש"א ז"ולפי

 מטה של ד"ב הנהגת כלפי ומאידך, ישראל כלל עבור ונפשו עצמו את שמסר מקושש

 עדים שהיו וכיון, בשר לעיני הנראה כפי מיתה חייב הוא אם ולהחליט להכריע ד"לב ניתן

 הורה כן ועל מיתה מחוייב הוא הרי, ולהתראה לעדים כוונתו את גילה ולא והתראה

 .גמור צדיק הוי שמיא שכלפי פ"ואע', וכו" יומת מות" למשה ה"הקב

 שלא ממצוה יותר לשמה עבירה דגדולה:( כג) בנזיר מהסוגיא זה דין גדר להוכיח ויש

 שמעלתה שם' הגמ וביארה", תבורך באוהל מנשים" יעל לגבי התם וכדאמרינן, לשמה

 את להתיש כדי עבירה שעשתה' ואפי', וכו אוהל בהם' שנא האמהות מכל יותר יעל של

 מעשה חשיב מטה של ד"ב וכלפי, ובמדרשים שם בגמרא וכמבואר סיסרא של כוחו

 מנשים" תבורך" עליה נאמר כ"וע ישראל לכלל הצלה הוי שמיא כלפי אולם, גמור עבירה

 .יעל

 אולם, גמור צדיק חשיב שמיא שכלפי, סותרות הנהגות' ב להיות שיכול. א לן והעולה

 שהתכוון באופן. ב. לפסוק ד"לבי שנמסר כפי מיתה מחוייב הוא מטה של ד"ב כלפי

 שכוונתו כגון צדדית מטרה לו יש אולם, ודיניה פרטיה כל עם גמורה מלאכה לעשות

 לגופה צ"שא מלאכה חשיב, מייסורים להנצל שכוונתו באופן או, ישראל לכלל ללמד

 .עליה פליגי הפוסקים ושאר( שם) בשבת י"הפנ אולם א,"במהרש וכמבואר

  



 

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק 

 קורלנסקי

 המסתפק אם בירך ברכות התורה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קחעמוד 

 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

הרב  יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י

 ע"י הרב יצחק קורלנסקי ונערך

 התורה ברכות בירך אם המסתפק

 לאחר המסתפק? | מדרבנן או מדאורייתא החיוב האם|  התורה ברכות חיוב מקור

 קודם דין פסיקת|  תורה שיעור שמיעת|  תורה בדברי והמהרהר ם"סת סופר|  התפילה

 הלילה כל לניעור התורה ברכות|  התורה ברכות

 ?מספק יברך האם, לא או התורה ברכות בירך אם המסתפק: שאלה

 התורה ברכות חיוב מקור

 לפניה התורה לברכת מנין, רב אמר יהודה רב אמר(: "א"ע כא ברכות) בגמרא :תשובה

 בא שכאשר", לאלוקינו גודל הבו, אקרא' ה שם כי(: "ג לב דברים) שנאמר? התורה מן

 אחרי ענו ואתם, תחלה אברך אני, 'לישראל להם אמר, תורה בדברי לפתוח רבינו משה

 '.לאלוקינו גודל הבו, אקרא' ה שם כי' וזהו', אמן

 החיוב גדר

 רק שזה או, התורה מן הוא והחיוב כפשוטו זהו האם, הגמרא דברי בביאור לחקור ויש

 חיוב גדר מהו, נוספת בחקירה תלוי זה ודבר. מדרבנן הוא והחיוב בעלמא אסמכתא

 - המצוות כברכת אם. השבח כברכת או המצוות כברכת הוא האם, התורה ברכות

 שהיא, תורה תלמוד על לברך יש כך, ב"וכיו ולולב סוכה מצוות על שמברכים שכשם

, מדרבנן היא זו ברכה ממילא", ולילה יומם בו והגית( "ח א יהושע) שנאמר כפי, מצווה

 היא עליהן הברכה אך, התורה מן הן עצמן המצוות שאמנם, המצוות ברכות ככל

 את לנו ונתן בנו בחר ה"שהקב שזכינו על השבח ברכת הם התורה ברכות ואם. מדרבנן

 הן הגמרא ודברי, התורה מן חיובן אלו שברכות יתכן כן אם, לאחרים ולא התורה

 .התורה מן שהוא, כפשוטן

 במסתפק, דידן לנידון וכן, דברים לכמה מינה נפקא בזה ויש, הראשונים דנו זו בחקירה

 כן אם, המצוות ברכת בגדר הוא התורה ברכת שאם, לא או התורה ברכות בירך אם

 ואינו לקולא דרבנן שספק, מדרבנן שהם הברכות ברכת ככל ודינם, מדרבנן שהוא ודאי

 ברכות הם אם אך. להקל ברכות ספק כי, עצמו על להחמיר רשאי אינו ואף, מברך

 לחומרא דאורייתא ספק - בירך אם מסתפק אם כן ועל, התורה מן והם יתכן, השבח

 .ויברך

 



 

רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון 

 קורלנסקי

 המסתפק אם בירך ברכות התורה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קטעמוד 

 ן"והרמב ם"הרמב מחלוקת

 בכלל התורה ברכות של זו מצוה מנה לא( טו מצוה, עשין) המצוות בספר ם"הרמב

 בעלמא אסמכתא" אקרא' ה שם כי" והפסוק, מדרבנן שהיא שסובר ומשמע, מצוות ג"תרי

 היא התורה שברכת לומר יתכן איך עליו העיר( שם מ"לסה בהגהות) ן"הרמב אולם, היא

 יתברך' ה עמנו שעשה הטובה עצם על השבח ברכת הם התורה ברכות הרי, מדרבנן רק

 הדין הוא, יתברך לבורא שבח שהוא, המזון ברכת שמברכים וכמו, התורה את לנו ונתן

 הטובה על בתורה שנקרא עת בכל יתברך לשמו להודות ונצטוינו, התורה לברכות

 שבהם, לפניו הרצויים המעשים והודיענו אלינו תורתו את בתיתו, לנו שעשה הגדולה

 מדוע ם"הרמב על ותמה, מדאורייתא הם התורה ברכות כן ואם, הבא העולם חיי ננחל

 .ן"והרמב ם"הרמב בכך שנחלקו נמצא. זו מצווה מנה לא

 ערוך השולחן מרן דעת

 ע"שו) אחר ממקום ללמוד לנו יש אך, להדיא מפורשים דברים כך על אין ערוך בשולחן

 לא, מברך אינו, לא או בירך אם נסתפק אם, הברכות כל: "מרן כתב שם(, רט סימן סוף

 קפד' סי) עוד כתב וכן". תורה של שהיא מפני, המזון מברכת חוץ, בסוף ולא בתחילה

, מספק לברך צריך, לאו אם המזון ברכת בירך אם ומסופק ושבע שאכל שמי( ד סעיף

, התורה מן היא המזון ברכת שרק ערוך השולחן מדברי ומבואר. התורה מן שהיא מפני

 וברכת הנהנין לברכות השבח ברכות בין חילק לא ומרן, מדרבנן הן הברכות שאר כל אך

 רשאי ואינו, מברך אינו שבנסתפק פסק ובכולם, לאחריה ולא לפניה לא, המצוות

 .תורה של היא רק כי, המזון מברכת חוץ, להקל ברכות ספק כי, עצמו על להחמיר

 ברכת מרן לדעת כי, מברך אינו, לא או התורה ברכת בירך אם שמסתפק מי זה לפי

 מחזיק) א"החיד מרן כתב וכך. לקולא דרבנן וספק, ם"הרמב כדעת, מדרבנן היא התורה

 רבי הגאון פסק וכן. מדרבנן היא התורה שברכת ערוך השולחן שדעת( מז סימן ברכה

 וכן, מברך אינו בירך אם בנסתפק ולכן(, א"סק מז' סי) יהודה מטה בספרו עייאש יהודה

 (.א סימן) משה פני ת"בשו כתב

 הוראה עמודי שלשה דעת

 החיי כי ואם. כך שסוברים חברים עוד לו מצינו כי, כך סובר ם"הרמב רק שלא ובאמת

 ת"בשו וכן, יחידאה סברא הוא ם"שהרמב לומר חשב( א סימן ט כלל, אדם נשמת) אדם

 ראשונים כמה באמת אך, יחידאה סברא הוא ם"שהרמב כן למד( כד סימן) אריה שאגת

 רב דברי השמיטו ש"והרא ף"שהרי, משה פני ת"בשו שכתב וכפי, ם"כהרמב סוברים

", אקרא' ה שם כי" שנאמר, התורה מן שהיא התורה לברכת מנין שאמר רב בשם יהודה

 – ם"והרמב ש"והרא ף"שהרי ונמצא. מדרבנן היא התורה שברכות להו דסבירא משום

 שמסתפק מי למסקנא ולכן. מדרבנן היא התורה שברכות סוברים, הוראה עמודי שלשה

 .לקולא דרבנן ספק מברך אינו, לאו או התורה ברכות בירך אם

 



 

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק 

 קורלנסקי

 המסתפק אם בירך ברכות התורה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קיעמוד 

 לשיטתו ברורה המשנה

 שהמסתפק( כה-כד' סי) אריה שאגת ת"שו בשם מביא( א"סק מז' סי) ברורה המשנה

 הברכה שהיא', בנו בחר אשר' ברכת  לברך ויחזור, ומברך חוזר התורה ברכת בירך אם

 הוא הדין מרן דעת שלפי הזכיר ולא דבריו וסתם(, א"ע כא ברכות) שבברכות המעולה

, מסופק כשהוא שיברך מי - הוראותיו שקיבלנו ערוך השולחן לדעת ובאמת. מברך שאינו

 מן איסור היא לבטלה שברכה וכידוע, מאד חמור והוא, לבטלה ברכה חשש זה הרי

 גנוזה בחמדה) גאון פלטוי ורב( פח' סי המכריע בספר) גאון נטרונאי רב דעת וכן, התורה

 בשערי) גאון האי רב וגם(. ג שאילתא יתרו' פר, בשאילתות) גאון אחאי ורב( א' סי

 וכך. מלקות וחייב' תשא לא' משום עובר לבטלה ברכה שהמברך כתב( קטו סימן תשובה

' סי הדור פאר ת"שו) ובתשובה( טו' הל ברכות מהלכות א"פ) בהלכותיו ם"הרמב כתב

 היא לבטלה שמים שם שהזכרת( ד"ס רטו' סי) ערוך בשולחן מרן פסק וכך(. קה

 .מדאורייתא

, מדרבנן איסור זה לבטלה' ה שם שהזכרת סובר( יח ק"ס רטו' סי) ברורה שהמשנה אלא

 להקל פסק ולכן(, מט סימן דקידושין ק"פ) ש"והרא( א"ע לג השנה ראש) התוספות כדעת

 השולחן כדעת נוקטים הספרדים אבל. מספק מברך התורה ברכת בירך אם שהמסתפק

 יברך והאיך, מדאורייתא הוא לבטלה ברכה שאיסור ם"והרמב כהגאונים שפסק ערוך

 שלבני ולהודיע לפרסם וצריך ולכן?! מדאורייתא לבטלה ברכה שזו חושש אינו וכי, מספק

 המשנה שפסק כמו ולא, ומברך חוזר אינו, התורה ברכות בירך אם המסתפק - ספרד

 ברוך יענה ולא, חובה ידי לצאת ויכוין אחר מאדם התורה ברכות ישמע יכול ואם. ברורה

 .אמן רק אלא, שמו וברוך הוא

 התפילה לאחר המסתפק

 התפלל לא עדיין כאשר היינו, התורה ברכות בירך אם המסתפק לענין האמור כל

 חובה ידי יצא כבר( ז"ס מז' סי) ע"בשו מבואר הרי, שחרית התפלל כבר אם כי, שחרית

 שכבר אלא. התורה ברכות חובת ידי לצאת בה כיוון לא אם ואף', עולם אהבת' בברכת

, התפילה אחרי למד לא אם אף חובה ידי יצא אם הספק שעקב( ח"ס שם) ע"השו כתב

 .התפילה קודם התורה ברכות לברך לשכוח ולא ליזהר יש

 התורה בברכות זהירות

 כמבואר, שיברך עד תורה בדברי לעסוק שאסור, התורה בברכות מאוד להזהר צריך

 בין, למשנה בין, למקרא בין לברך וצריך(. א"ע פה מציעא בבא, א"ע פא נדרים) בגמרא

 כא ברכות' הגמ י"עפ, ב"ס מז' סי) ע"בשו שפסק כפי, ל"חז למדרשי וכן, ופוסקים לתלמוד

 (.א"ע

 תורה בדברי המהרהר

 שיברך קודם אפילו תורה בדברי להרהר מותר( ד"ס מז' סי) ערוך השולחן מרן לדעת

 שנאמר וכמו, בשפתיו כשמוציא היא תורה תלמוד מצוות שעיקר מפני, התורה ברכות



 

נערך ע"י הרב יצחק פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ו

 קורלנסקי

 המסתפק אם בירך ברכות התורה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קיאעמוד 

( א"ע נד עירובין) ל"חז דרשו וכן", מפיך הזה התורה ספר ימוש לא(: "ח א יהושע)

 ובלבבך בפיך"ש בזמן? אימתי -" מאוד הדבר אליך קרוב כי( "יד ל דברים) מהפסוק

 וכן". שפתיך על יחדו יכונו, בבטנך תשמרם כי נעים כי( "יח, כב משלי) ונאמר". לעשותו

 ב-שמואל) ונאמר. בפה למוַצאיהם בה קרא -" למוְצאיהם הם חיים כי( "כב ד שם) נאמר

 אז, בשפתיו אותה שמבטא, איבריו ח"ברמ ערוכה היא אם -" ושמורה בכל ערוכה( "ה כג

. תורה בדברי המהרהר על התורה ברכות לברך ל"חז תיקנו לא ולכן. בזכרונו שמורה היא

 .בלבד הלב והרהור מחשבה שהוא דבר על ברכה תיקנו שלא, ועוד

 ם"סת וסופר תורה דברי הכותב

 שכל וראוי. התורה ברכות קודם יברך כן אם אלא לכתוב לו אין תורה דברי הכותב

 לצאת כדי, תיבות כמה בפיו יוציא, התפילה לפני בבוקר תורה דברי שכותב ואחד אחד

 לברכות סומכים אנו שהרי, לבטלה לברכה חיישינן לא הכי ובלאו. הדעות כל חובת ידי

 שהגיע קודם וקם, קבע שינת בלילה שישן מי כן וכמו. כנהוג, כהנים ברכת פרשת התורה

 לימוד לשם כותב שאינו אף, ומזוזות תפילין תורה-ספרי לפרנסתו וכותב, תפילה זמן

 מכן ולאחר, כהנים ברכת פרשת ויאמר התורה ברכות תחילה יברך מקום מכל, תורה

 .יכתוב

 תורה דברי שמיעת

 תחילה שיברך נכון, חכם תלמיד מפי תורה שיעור או, מחבירו תורה דברי השומע

 השומע כן וכמו. וישמע יקשיב כ"ואח, כהנים ברכת פרשת להן ויסמוך, התורה ברכות

 תחילה שיברך נכון, בהקלטה תורה דברי שומע אם וכן, חיובא בר שאינו ממי תורה דברי

 .התורה ברכות

 בספר עיון

 מקום יש כי, התורה ברכות תחילה שיברך נכון, בפיו מילים מוציא ואינו בספר המעיין

 ע"שו) כדיבור אינו שהוא בעלמא כהרהור ולא, כדיבור נחשב ספר מתוך שהעיון לומר

, כהנים ברכת פרשת להן ויסמוך התורה ברכות תחילה שיברך טוב ולכן(, ד-ג' סע סב' סי

 .כחפצו לעיין ימשיך כ"ואח, בשפתיו יוציא בספר שיעיין שבשעה או

 התורה ברכות קודם דין פסיקת

 ברכות שיברך קודם כן יעשה שלא להחמיר נכון - טעם בלי הלכה לפסוק אפילו

 .התורה ברכות שבירך קודם אפילו יענה, ונחוץ דחוף הדבר אם אך. התורה

 הלילה כל הניעור

 והושענא השבועות חג בליל קדושים ישראל שנהגו וכפי - הלילה כל ניעור שהיה מי

 שכן, השחר עלות בזמן התורה ברכות לברך חייב - ב"וכיו, כרת תיקון בליל וכן, רבא

, המקובלים גדולי כל אחריו ונמשכו, ל"האריז רבינו הסכים וכן, הפוסקים ורוב מרן דעת

' להקל ברכות ספק' אומרים אין מנהג שבמקום וידוע, ספרד בני בקרב המנהג פשט וכך



 

כה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק פינת ההל

 קורלנסקי

 המסתפק אם בירך ברכות התורה
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קיבעמוד 

 שישן אחר מאדם התורה ברכות ולשמוע" להדר" צריך ואין(. לד' סי הדשן תרומת ת"שו)

 (.א"ע מא קידושין" )מבשלוחו יותר בו מצוה" - ואדרבה, בלילה קבע שנת

 מאדם הברכות לשמוע לכתחילה להקפיד שנוהגים וגדוליהם מהאשכנזים יש אמנם

 יברכו, חובה ידי להוציאם שישן אדם למצוא להם קשה אם מ"ומ, בלילה שישן אחר

 התורה ברכות לברך שנהגו אשכנז בקהילות גם שיש גם ומה. בעצמם התורה ברכות

' סי) השולחן ערוך בספרו אפשטיין מיכל יחיאל רבי הגאון שכתב וכמו, לכתחלה בעצמם

 טוב היותר הצד ועל(. ב' סי ח"או טייטלבוים) משה השיב ת"בשו כתב וכן(, כז' סעי מז

 שאינם, רבא הושענא וערב השבועות חג ערב, הקודם היום של התורה בברכות יכוונו

 חג בבוקר, היום שלמחרת השחר עלות עד אלא התורה בברכות עצמם לפטור רוצים

 .רבא והושענא השבועות

* 

דברי מרן הראש"ל שליט"א נאמרים מדי יום שישי, ערב שבת קודש, ונערכים ע"י הרב 
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 חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

 חזקו ואמצו
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קיגעמוד 

 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה מפקח בתלמודי תורה

 חזקו ואמצו

שני צפרדעים נפלו לתוך בור עמוק מאוד. הביטו חבריהם וראו שאין סיכוי שיקפצו או 

ת ניסו יטפסו החוצה. החלו לקרוא לעברם 'אין לכם סיכוי... חבל על הזמן....'. עם זא

השניים לקפוץ ולנסות להציל עצמם. אלה שעל שפת הבור המשיכו לנפנף בידיהם 

צפרדע אחד טבע  -בתנועות ייאוש ולצעוק שאין טעם לנסות. לאחר מאמצים מרובים 

כוחותיו, אך האחר קפץ וקפץ עד שהצליח לצאת, תשוש  בטיט ומת לאחר שכשלו

הסימנים' כי 'תנועות העידוד' שהניפו ומרוצה! שאלו אותו איך הצליח, והשיב ב'שפת 

כולם לעברו חיזקו אותו, כשראה שצועקים ומעודדים אותו, התעוררו בו כוחות לנסות 

שמעודדים... משל מעשי בשדה החינוך, נשכיל ממנו להלכה  חשב עוד... בהיותו ֵחֵרש

 ולמעשה!

ללמידה בפרשה נקרא על מעשה המרגלים. הפרשיות לא ניתנו לקריאה בלבד, אלא 

למדבר וגדעו את אומץ ליבם של בני ישראל.  נצחית בדרכי החיים. המרגלים ָשבו

הסבירו כי 'פשוט לא שייך' לעלות לארץ. הרי ראו ערים גבוהות ובצורות, בני הענק ועוד 

שנטועה בלב העם, הרי למדו זה מכבר לא להביט  עקרו את האמונהדברים קשים. 

ֶתם ָלֶכם ביכולת ה', כך שמעו על ים סוף 'ה' ַיָלֵחם ןלהאמיבעיניים 'ריאליות' אלא   ְוא 

ֲחַרישון', ובמלחמת עמלק כאשר ידי משה ַנָנאֹות, ורק בתפילה גוברים על הטבע.  ת 

ל המרגלים 'הסבירו' לבנ"י ושכנעו 'בהגיון' שאין להם סיכוי...  ֹלא ֲעלֹות נוכ   ַכי ָהָעם ֶאל ל 

'הניאו שה מתמצת את חטא המרגלים )בדבריו לבני ראובן וגד( שהם ַמֶםמו. מ הוא ָחָזק

 .את לב העם'

האם 'בדרך הטבע' ילד יכול לעמוד במלוא רשימת מחויבויותיו כנדרש? ברור כי 

'צידה לדרך' סייעתא דשמיא מלווה אותו בדרכו העולה בית ה'! חובה עלינו להעניק לו 

ף' להצלחתו. תלמיד חש האמון שרבו , עידוד ומילות חיזוק, כי הם רגשי ונפשי ח  'מנוע ד 

 !".בסדר אתה" מסר להעביר בכדי ומחבר ישיר עין במבט די. כוח נוסך נותן בו. חיוך

ומאידך, כאשר אין מורה והורה מאמינים בילד, גם ללא אומר וללא דברים, חוסר האמון 

 מכרסם ופוגע ביכולותיו.

סטודנט מוכשר למד שנים רבות בבית ספר לרפואה הצמוד לבית חולים מוביל. לאחר 

שנות לימוד, עיון ומחקר, לקראת סיום תקופת הסטאז' וההתמחות, נדרש לעבור, בליווי 

ראשי האוניברסיטה ורופאים וותיקים, בין מיטות המחלקה, ולמסור סקירה מקצועית ליד 

החדרים. המתמחה שטח בפני הבכירים את הרקע  כל מיטת מאושפז. עברו יחדיו בין

הבריאותי ותיאור הרפואי של כל מטופל. בכך מוכיח את הכשרתו והיקף ידיעותיו 

המעשיות. ליד אחד החולים עמד ותיאר חומרת מצבו. בתוך הדברים התבטא כי ימיו של 
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הרופא חולה זה ספורים וקיצו קרב. כשיצאו מן המחלקה ביקש מנהל ביה"ס לרפואה כי 

הצעיר יסור עמו ללשכתו. שם הודיע לו המנהל נחרצות, כי הינו מסולק מבית הספר, 

ואפילו אינו זכאי לקבל תעודת גמר! "איך אתה עומד ליד חולה אנוש ומשמיע פרוגנוזה 

". התלמיד החוויר, הרכין אינך ראוי לתפקיד!כה מייאשת? היכן הרגישות האנושית? 

 .ראש ויצא מחדר המנהל, בהלם

בצאתו התיישב על ספסל ליד המעליות, שבור ורצוץ, כשראשו שמוט על חזהו. חברו 

עבר ושאל מה ארע. סיפר הרופא המדוכדך כי כל שנות עמלו ירדו לטמיון. גם אם ישלים 

חוק לימודיו בבי"ס אחר, הרי כתם הסילוק ידבק בו לנצח. עודו מדבר והמנהל קורא לו 

אמת. הרי מוכשר אתה ומצטיין בלימודים. רציתי רק שוב "לא התכוונתי לסלק אותך ב

את תחושת הייאוש, החידלון והאפסיות. לעולם אל 'תעניק' הרגשה זו לשום  שתרגיש

 אדם ובכל מצב!".

. האופן בו אתה ...(הם רכים 18 גיל ועד)ילדים רכים קולטים הכל והינם רגישים ביותר 

הדרך בו הנך מקשיב לשאלותיו  מתייחס לתשובות שתלמיד משיב )אפי' המוטעות(,

 מחנך יקר, זכור!הללו חמצן/רעל לנפשו.  ַמָבֵעי עיניך ומחוות פניך...)אפי' הטיפשיות(, 

אינו  - לוח לב התלמידניתן למחוק, אך מה שכתבת על  - לוח הכיתהמה שכתבת על 

 נמחק לעולם.

דורש את  בנאלאבר יצחק' דון' רבינומיד לאחר חטא המרגלים באה פרשת ה'נסכים'. 

הסמיכות כי המטרה היתה לעודד בזה את בני ישראל! עוד יבואו לארץ! יקריבו קרבנות! 

 ייסכו יין! יש תקווה טובה ואחרית שלום! לחיים!

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי 

 משוררים על הגש"פ

 שלחשאלות בפרשת 

איזה לשון משותפת למי המבול, ליעקב אבינו, ולארץ ישראל? והיכן נמצאת לשון  .א

 זו במשנה?

 היכן הוזכר מעמד הר סיני? .ב

 היכן מצאנו לשון "כריתות"? ולשון "חושך"? לשון "פתיחה"? ולשון "הגנה"? .ג

 "סלעים" )עי' סוטה לד:(? ו"אבנים"? היכן הוזכרו ברש"י .ד

היכן נקרא אדם בפרשה כשם מלך גוי? וכשם עם? כשם אביו של נביא? וכשם  .ה

 מלאך?

 חדוותא דאפטרתא שלח )יהושע ב(

 איזה דין מדיני טומאה וטהרה נלמד מפסוק בהפטרה? .ו

  okmail.co.il@7628366תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

* 

 בהעלותךתשובות ל'חדוותא' 

איזה לשון מתפרש בפרשתנו כדרך שהוא מתפרש בפרשת בתי ערי חומה ובפרשת  .א

 חיי שרה?

 שנה".", שפירושו "ימיםהלשון "

ַים אֹו ֹחֶדש אֹו ט, )שבפרשתינו נא'  ַםְשָכן ַלְשֹכןָיַמים כב( אֹו ֹימ  ל ה  ֲאַריְך ֶהָעָנן ע  ָעָליו  ְבה 

כמו ימים תהיה גאולתו  ימים. שנה,י ֲחנו ְבֵני ַיְשָרֵאל ְוֹלא ַיָןעו וְבֵהָעֹלתֹו ַיָןעו: ופירש"י או 

 )ויקרא כה, כט(:

ב עַ ( כטובפרשת בתי ערי חומה נאמר )ויקרא כה,  יר חֹוָמה ְוַאיש ַכי ַיְמֹכר ֵבית מֹוש 

ד ֹתם ְשנ ת ַמְמָכרֹו  ימי שנה שלימה קרוים  ַתְהֶיה ְגֻאָלתֹו ופירש"י ָיַמיםְוָהְיָתה ְגֻאָלתֹו ע 

 , וכן תשב הנערה אתנו ימים )בראשית כד, נה.(:ימים

ֲעָר ַאָתנו  (נהובפרשת חיי שרה נא' )בראשית כד,  מ  אֹו ים ָיַמ ו ֹיאֶמר ָאַחיָה ְוַאָםה ֵתֵשב ה 

ר ֵתֵלְך: ופירש"י ח  )כתובות נז:( כמו ימים תהיה גאולתו )ויקרא כה,  ימים. שנה ָעשֹור א 

 כט.( שכך נותנין לבתולה זמן י"ב חדש, לפרנס את עצמה בתכשיטים:

 איזו לשון פעולה המוזכרת בפרשתינו מצאנו פרי הנקרא כשמה )בראשית רבה יט(? .ב
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 "תאנה".והוא כעין  תואנה",שהוא מלשון " מתאוננים",הלשון "

ְיַהי ָהָעם יא, ) ַנים א( ו  ֹאנְּ ַמתְּ ר ָבם ֵאש ה'כְּ סֹו ו ַתְבע  ר א  ע ה' ו ַיח  ע ְבָאְזֵני ה' ו ַיְשמ  ל  ר  ו ֹתאכ 

ֲחֶנה: ופירש"י אין מתאוננים אלא לשון עלילה, מבקשים עלילה האיך לפרוש  ם  ַבְקֵצה ה 

 הוא מבקש )שופטים יד, ד(:תואנה שמשון כי מאחרי המקום, וכן הוא אומר ב

ַיְתְסרו ֲעֵלה (ו אותבראשית רבה פרשה יט ומצאנו בדברי חז"ל ) ֵאָנה ו  )בראשית ג, ז(,  תְּ

ַבי ַשְמעֹון ֶבן יֹוָחאי ָעֶלה ֶשֵהַביאו  ר ר  ". והיינו שכיון חטאו בתאנה נתכסו ָלעֹוָלםתֹוֲאָנה ָאמ 

ר"מ אומר אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן " :(ע סנהדריןבתאנה, כדברי חז"ל )

ז( , רבי נחמיה אומר תאנה היה שבדבר שקלקלו בו נתקנו שנאמר )בראשית ג וכו'היה 

 ". ובלשון "תאנה" רמוז הלשון "תואנה".ויתפרו עלה תאנה

, כי על ידה בקש תאנה אדםרא שמה קולכך ובמדרש אגדה )בראשית ג, ז( איתא "

 ".לדר עליהם מיתהולגז א בה תואנהצומוש ברוך הוא הקד

 היכן מצאנו לשון "סנהדרין" )עי' כלי יקר(? .ג

ַםְדָבר י, ) ְעָת ֲחֹנֵתנו ב  ל ֵכן ָיד  ֲעֹזב ֹאָתנו ַכי ע  ל ָנא ת  ֵעיָנַיםלא( ו ֹיאֶמר א  ָהַייָת ָלנו לְּ : וְּ

 .מעינינו תהיה מאיר עינינוופירש"י דבר אחר לשון עתיד, כל דבר ודבר שיתעלם 

 לההסנהדרין שנקראו עיני העדה הבטיחו בטובה רוחנית שיהיה מכללוכתב בכלי יקר "

כמ"ש והיית לנו לעינים. ואמר והיה הטוב אשר ייטיב ה' עמנו. הזכיר השם בטובה 

רוחנית זו כי יתן ה' את רוחו עליו ונעתר לו, וכן היה לדעת רז"ל )סנהדרין קו.( שמבני 

 ."ובודאי היה זה מהבטחת והיית לנו לעינים ,ו זכו וישבו בלשכת הגזית כו'יתר

 י "תהיה מאיר עינינו"."וייתכן שזו היא גם כוונת רש

 ולשון "הכאה"?

ְםֹנָרה ח, ) ֲעֵשה ה  ָשה ד( ְוֶזה מ  ד ַסְרָחה ַמְקָשה ַהואַמקְּ ד ְיֵרָכה ע  ופירש"י  וכו' ָזָהב ע 

 (.)דניאל ה, ו דא לדא נקשןן מקשה. בטדי"ץ בלע"ז לשו

                                                

 
 ומשמע הקב"ה היה מבקש תואנה ע"מ לגזור מיתה לעולם. לד

ויוסף הורד וכו' לכו חזו מפעלות אל' נורא עלילה על בני "וז"ל:  פרשה ד( וישב)מדרש תנחומא ב וכעין זה איתא

כשברא  אדם )תהלים סו, ה( א"ר יהושע בן קרחה אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה אתה מביאן. בא וראה

ם" ומנין א"ר ברכי' משום שנא' "וחושך על פני תה ,הקב"ה את העולם מיום הראשון ברא את מלאך המות

)בראשית א, ב( זה מלאך המות המחשיך פניהם של בריות, ואדם נברא בששי ועלילה נתלה בו שהוא הביא את יום 

מלה"ד למי שמבקש לגרש את אשתו המיתה לעולם שנאמר: כי ביום אכלך ממנו מות תמות )בראשית ב, יז(, 

כשבקש לילך לביתו כתב גט נכנס לביתו וגט בידו מבקש עלילה ליתנו לה אמר לה מזגי לי את הכום, מזגה לו כיון 

שנטל הכוס מידה אמר לה הרי גיטך, אמרה לו מה פשעי, א"ל צאי מביתי שמזגת לי כוס פשור. א"ל כבר היית יודע 

ר שכתבת הגט והנחתו בידך. אף כך אמר אדם לפני הקב"ה רבוש"ע עד שלא בראת שאני עתידה למזג לך כוס פשו

עולמך קודם שני אלפים שנה היתה התורה אצלך אמון שכך כתוב ואהי' אצלו אמון וכו' )משלי ח, ל( וכתיב בה 

את  אדם כי ימות באהל )במדבר יט, יד(, אלולי שהתקנת מות לבריות היית כותב בה כך. אלא באת לתלות בי

 העלילה. הוי נורא עלילה על בני אדם". 

ֹכל ָצפוי, ְוָהְרשות ְנתוָנה" (פרק ג משנה טוובאמת זה הוא ביאור המשנה )אבות   ".ה 
זקנים מאירי ( מעיני העדהד"ה  .תענית כדופירש"י ) ֶנֶֽעְשָתה ַלְשָגָגה ֵמֵֽעיֵני ָהֵֽעָדהכד( ְוָהָיה ַאם טו, )כאמור לקמן  לה

 ם:עיני הע
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, בטדי"ץ מכת קורנסולשון מקשה ( מקשה לא ד"ה ,כה)שמות בברש"י  הרחיב בזהו

 בלע"ז, כמו דא לדא נקשן )דניאל ה, ו.(:

משמע חתיכה אחת כדמתרגמינן "מקשה  (כח. ד"ה מקשה)מנחות ועוד מצאנו ברש"י ב

כדכתיב )דניאל  המוכה ונהלםמקשה משמע דבר  ,נגיד משוך שנמשך הכל מחתיכה אחת

 ".( וארכבתיה דא לדא נקשןה

 לשון "טיול"?

ַים  ָשטוח( יא, ) אישבני"ר,  טיולופירש"י אין שייט אלא לשון  וכו'ָהָעם ְוָלְקטו ְוָטֲחנו ָבֵרח 

 .לובלא עמל

 ולשון "חרב"?

ְסֶכם ְוָהָיה ָלֶכם  ד ֲאֶשר ֵיֵצא ֵמא  ד ֹחֶדש ָיַמים ע  ָזָרא)כ( ע  ופירש"י ובדברי רבי משה  לְּ

 .לחרב זראהדרשן ראיתי, שיש לשון שקורין 

 איה דבר משותף למנורה ולכלי המוזכר בפרשתינו? .ד

 "מקשה".הדין 

ְםֹנָרה ח, )שנא' במנורה  ֲעֵשה ה  ָשהד( ְוֶזה מ  ד ַסְרָחה ַמקְּ ד ְיֵרָכה ע  ָשה ָזָהב ע   וכו'. ַהוא ַמקְּ

ָשהה ְלָך ְשֵתי ֲחצֹוְצֹרת ֶכֶסף ב( ֲעֵש י, )ונא' עוד בחצוצרות  ֲעֶשה ֹאָתם  ַמקְּ  וכו'.ת 

 איזה חלק בגוף האדם חביב עליו ביותר? .ה

ַםְדָבר וְ י, )גלגל עינו, שנא'  ְעָת ֲחֹנֵתנו ב  ל ֵכן ָיד  ֲעֹזב ֹאָתנו ַכי ע  ל ָנא ת  ָהַייָת לא( ו ֹיאֶמר א 

שנאמר ואהבתם את הגר  חביב עלינו כגלגל עינינו, שתהאָלנו ְלֵעיָנַים: ופירש"י דבר אחר 

 .)דברים י, יט(

* 

 ד(-חדוותא דאפטרתא בהעלותך )זכריה בתשובות 

 איזה אדם נקרא בהפטרה בשם אחד, וברש"י נקרא בשני שמות אחרים שונים? .ו

 נחמיה בן חכליה., והוא זרובבלהוא  צמח,

נְ ג, )שנא'  ֹיְשַבים ְלָפֶניָך ַכי א  ָתה ְוֵרֶעיָך ה  ָגדֹול א  ֹכֵהן ה  ע ָנא ְיהֹוֻשע  ה  ה ֵשי מֹוֵפת ֵהםָ ח( ְשמ 

ְבַדי  ופירש"י כי הנני מביא את עבדי צמח. כי עתה זרובבל פחת  ֶצַמח:ַכי ַהְנַני ֵמַביא ֶאת ע 

בעיני המלך למלאות  יהודה קטן בחצר המלך אני מצמיח לו גדולה ושם נתתיו לחן

והוא זרובבל  ,נחמיה בן חכליהכמו שמפורש בעזרא דברי  ,שאלתו בבנין הבית והעיר

 :רין )לח.(כדאמרינן בסנהד

                                                

 
וטיילין הם הבטלים שאין להם טורח ומשא משום " (משנה ו כתובות פרק ה) כמבואר בפירוש המשניות להרמב"ם לו

 "אדם המעונגים שאינם עוסקים לא בסחורה ולא במלאכה

 והיינו שהלשון טיול הוא לשון של בטלה בלא יגיעה.



 

 לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פשאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס  –חדוותא 

 ד(-תשובות חדוותא דאפטרתא בהעלותך )זכריה ב
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קיחעמוד 

 זרובבל ,דבר אחר שלתיאל שנשאל על אלתו אל" .(סנהדרין לחוכן מבואר בחז"ל )

 .לז"שמו נחמיה בן חכליהומה שמו  ,שנזרע בבבל

 היכן מצאנו לשון התראה? .ז

ְך ה' ַביהֹוֻשע  ֵלאֹמר: ופירש"י לשון  ַוָיַעדו( ג, ) ְלא  כמו )דברים לא( ואעידה בם  התראהמ 

 את השמים וגו':

 ולשון מעיין?

ת ָזָהב ֻכָלהד, ) ר ָרַאיַתי ְוַהֵמה ְמנֹור  ָתה ֹרֶאה ָוֹאמ  י ָמה א  גָֻּלה ב( ו ֹיאֶמר ֵאל  ל ֹראָשה  וְּ  וכו'ע 

 כמין ספל גדול עגול:לשון מעיין אשה. כמו )יהושע טז( גולות עלית ופירש"י וגולה על ר

  

                                                

 
אבל   אבות שמנאום לשנים.בריש  "ברעהעל הרמב"ם בהקדמתו ועל ובפתח עינים לחיד"א הקשה מדברי חז"ל  לז

 " יכול להתפרש שהיה נחמיה אחר.ֲאֶשר ָבאו ַעם ְזֻרָבֶבל ֵישוע  ְנֶחְמָיה ְשָרָיה"ב(  עזרא ב, )לשון הפסוק 



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 כתב חידה לפרשת שלח
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קיטעמוד 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 כתב חידה לפרשת שלח

ֵמי רו ָהָאָדם יְּ ַהירות ַיַעבְּ  ַבמְּ

ָמה ֶיֱחֶסה ָצא ַבָחכְּ ַימְּ  ֲעַשירות וְּ

ַאם ֹסץ ֵלאלֹוָקיו וְּ רות ַיחְּ ַחבְּ ַהתְּ  בְּ

ָנָפיו ַתַחת ֶכה כְּ רות ַיזְּ ַתתְּ ַהסְּ  בְּ

* 

ַחֵמן ָטַרי שֹוֵפט ַבים ַיתְּ סֹובְּ  ַלםְּ

בו ֵביַתי ֲאָנַשים ַעזְּ ַבים ֶשבְּ  יֹושְּ

ֵכיַצד ֵנעַ  וְּ ַשכְּ  ָחָגַבים ֲעַדת נְּ

ַסלוק ֹלא ַאם ַבים ָמֵגן בְּ  ָהאֹויְּ

* 

ָצא רֹון ֶאת ַנמְּ  ַבֲהָלָכה ַגם ַהַסתְּ

ָדל ָחה ָאחֹות ַעל ַהָלָבן יובְּ שולְּ  שְּ

ַמן ַמן, ַאןוף וַבזְּ ָחה זְּ  ַשמְּ

ֹרב ַריָכה, ַמַםַעל ֶשַםַגיעַ , בְּ  ַנצְּ

* 

פָֻּעל ָצָבא ֵיֵרד ֵמָהָהר  מְּ

יֹונֹות ֶעֶבד ֵבן ָיַביס ַדמְּ  נַֻּעל ֶשבְּ

יֹות ָהרֹוֶצה  ַנַעל ֵמֲעַניות ַלהְּ

ַנַחת ֵיֵשב ֹיאַכל בְּ  ָבָצל וְּ

* 

ָםָשל ַסֵים ובְּ  ַהַחיָדה ֶאת נְּ

ֶשָחַאל ָרָכה ֵאיךְּ  כְּ  ַיַגיָדה בְּ

שוֹ  ָכל ַקיֵבל ֶשֲהֵרי ָדה ֶשַמפְּ  ָחמְּ

כו ָכךְּ  כו ַתזְּ לוָדה ֵסרֹות ַויֹברְּ  יְּ

* 

 

 



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 פתרון כתב חידה לפרשת בהעלותך: 'אש'
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קכעמוד 

 'אש' פתרון כתב חידה לפרשת בהעלותך:

ֶכה ֹלא ַבד, ַיזְּ ֶשלְּ ֶנה כְּ ַמיד, ַישְּ אינו דולק יחידי אף דברי תורה נמשלו לאש, מה אש  ַהַתלְּ

 ד"ת אינם מתקיימים ביחידי )תענית ז:(

ָשֹחר ָלָבן ה' ַכי התורה ניתנה באש לבנה חרותה באש שחורה )שקלים  ֶהֱעַמיד אֹוַתי בְּ

 טז:(

ַגבֹור לֹוש כְּ ַמיד ֵמאֹות ֶשחְּ שמשון הצמיד זנבות שלוש מאות שועלים עם לפידים  ַהצְּ

 ם טו, ה(לשלח אש בקמת פלישתים )שופטי

ֶאת ַיֲעֶלה ֶלָעַתיד ָכךְּ  ַמיד ָאַחיו וְּ והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו  ַישְּ

 לקש... ולא יהיה שריד לבית עשיו )עובדיה יח(

ָחן ַעל לְּ שולחן גבוה. אש תמיד תוקד על המזבח )ויקרא ו, -מזבח  ָתַמיד ָגבֹוהַ  ֶאָחֵאר ַהחֻּ

 ו(

ַאַחר ֶיה ָשַנים ֶשַבע וְּ סלמנדרה היא תולדה מאש שבערה שבע שנים ומי  ָעַמיד ַמֶםַני ַיהְּ

 שסך בדמה אין האש שולטת בו )חגיגה כז. ורש"י שם(

ֵחץ ַתֵסק וָממֹון בְּ ַמיד ַיסְּ  האם אשו משום חיציו או משום ממונו ַהַםתְּ

* 

ָבָעה ָבֶאָחד ַגֵלַני ֵמַארְּ ַמיד יְּ  זיקין הוא אש )ב"ק א, א(אחד מארבע אבות נ ַהַתלְּ

ֶשֹכחַ   הגדרת אב המזיק אש הוא כח אחר מעורב בו )ב"ק ג.( ַיֲעַמיד אֹוַתי ַאֵחר כְּ

ֵנס ַכי ֶאת, בְּ ַמיד ַבַםָכה ָהפְּ  במכת ברד הוא ירד מעורב באש )שמות ט, כד( ַהצְּ

ַבן ָקרְּ ַקים וְּ ַמיד ֱאֹלַקים חֹולְּ  טז, יח(מחתות עם אש של עדת קרח )במדבר  ַהשְּ

ָבַעים ֵאֵלךְּ  ַבֵלילֹות  לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה )שמות יג, כב( ָתַמיד ַארְּ

ָכל ַלךְּ  ָנַביא וְּ שְּ ַאר ֶשהֻּ נזרקו לכבשן האש וניצלו: אברהם )פסחים קיח(, חננאל ,  ָעַמיד ַנשְּ

 מישאל ועזריה )דניאל ג(

ַחלוק ַציָאה בְּ ַתֵסק יְּ ַמ  ַיסְּ  לא תבערו אש... ביום השבת ללאו יצאת או לחלק יצאת ידַהַםתְּ

* 

ֶנה ַהָטמון ֶאת ַמיד ַישְּ  טמון פטור באש )ב"ק ה:( ַהַתלְּ

חֹומֹות  ה' הצית את ציון באש ועתיד לבנותה באש )ב"ק ס( ַיֲעַמיד ַבי ַציֹון וְּ

ַמיד ֹלא זוג, ָזכו ֹלא ַאם אש אוכלתם )סוטה איש ואישה שזכו שכינה בניהם, לא זכו  ַאצְּ

 יז.(

לונֹות ֵני ותְּ ַקיָעה ַלפְּ ַמיד שְּ בתבערה האש אכלה בקצה המחנה ואז שקעה )במדבר  ַהשְּ

 ב(-יא, א

ֹלא  מלמד שלא שינה )במדבר ח, ג( -ויעש כן אהרן  ָתַמיד ֶאֱעֶלה ַשמוי לְּ



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 פתרון כתב חידה לפרשת בהעלותך: 'אש'
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קכאעמוד 

ָתן ַהַסשְּ ַנֵתק וְּ ֹלא ַמתְּ פתיל הנערת בהריחו שמשון ניתק את היתרים כאשר ינתק  ָעַמיד וְּ

 אש

דֹותַ  ֶאת ַגֶלהי תֹולְּ ַמיד יְּ  תולדות האש בשבת ובאבות הנזיקין ַהַםתְּ



 

 פולמוס / הרב יהודה לב מחבר סדרת הספרים לב המועדים, ורבני ולומדי אספקלריא

 למה זורקים מגבות על חתן בשעת הבדלה?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קכבעמוד 

 פולמוס

לב דרת הספרים מחבר ספולמוס / הרב יהודה לב 

 המועדים, ורבני ולומדי אספקלריא

 ?בשעת הבדלהלמה זורקים מגבות על חתן 

 לרבני אספקלריא, 

מנהג ישראל שבמוצאי שבת שבע ברכות החתן מבדיל ובסוף ההבדלה זורקים 

  עליו מגבות וכדו',

 האם יש לזה מקור? ומה הענין?

 ישר כוח

* 

 תגובות ותשובות:

 תגובה א.

הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה 

 טובה'

בדרך צחות אמרתי דבאים להדגיש לחתן כי ימי הש"ב נעלים מאד ולא יקל 

לחול הרי הוא מצהיר ששאר ימי הש"ב  בקדושתן וכיון שאומר המבדיל בין קדש

  זורקים עליו מגבות להזכירו כי ימי קדש המה הם חול,

  בברכה

* 

 תגובה ב.

 הרב מרדכי זייבלד והרב שלמה טרייטל

 :זה לשון ספר נעימות החיים )הרב גרוס(

 מקור למנהג

נשאלתי ע"י אברך מלייקווד מהו מקור המנהג שזורקים אלונטיות מגבות על 

 ור אברך.החתן במוצאי שבת שבע ברכות שעושה לראשונה הבדלה בת

 וחקרתי ושמעתי מכמה מקורות טעמים לזה.

 זורקים אלונטית בדי לבטל ה'הבדלה' אם ח"ו נגזר עליו וד"ל. א.



 

 פולמוס / הרב יהודה לב מחבר סדרת הספרים לב המועדים, ורבני ולומדי אספקלריא

 למה זורקים מגבות על חתן בשעת הבדלה?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קכגעמוד 

ללמד לחתן שיתרגל להיות במצב שזורקים עליו ומבזים אותו ואינו יכול  ב.

 לענות ואינו יכול להשיב במעשה מפני שהוא באמצע הבדלה ואסורים להפסיק.

שאינו יודע לומר את ההבדלה בראוי לכן עושים רעש  שלא לביייש חתן ג.

 והמולה שלא ישימו לב לטעויותיו.

להראות לתתן שלא תמיד זורקים 'פעקאלעך' עם צימוקים ואגוזים ושיתרגל  ד.

 או אינם נעימים. -לסבול ולקבל גם 'פעקאלעך' שכואבים 

ויכול לבוא לידי גאוה לכן מכיון שכולם באים לשמוע את ההבדלה שלו  ה.

 .זורקים עליו כדי לבטל גאוותו

 הערת הרב מאיר לאש:

לפי הטעם הראשון מובן למה דווקא מגבות, שאולי לכן זורקים עליו מגבות דיקא 

שיעזור בבית לקפל כביסה וכדו', עצה טובה קא משמע ליה שכך בס"ד לא תהיה 

 בן בדרך צחות'הבדלה' ביניהם ח"ו וישכון השלום בביתם... כמו

* 

 תגובה ג.

 הרב משה רוזנר

בודאי אין לזה מקור ממש. ובספר נעימות החיים ]הרב גרוס[ כתב שכיון שכולם 

 .באים לשמוע אותו, זורקים עליו שלא תזוח דעתו עליו

עוד כתב שהוא כדי שהחתן שעכשיו יוצא לחיי המעשה, יידע שיש קשיים וצריך 

 .להתגבר עליהם

* 

 :החתן מבדיל אמרתי ע"פ שו"ת בית יצחק ובעיקר מה שדוקא

ד( והנה אמרנו היום בבקר 'במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה הט אזנך ממרום יושב 

תהלה לשמוע אל הרנה ואל התפלה', נלע"ד לפרש עפ"י דברי הזהר הקדוש פ' 

 בראשית סוף פיסקא ויאמר אלקים יהי רקיע ויהי מבדיל בין מים למים:

בין מים עילאין לתתאין ברזא דשמאלא הכא מחלוקת "הכא בפרט רזא לאפרשא 

ברזא דשמאלא דעד הכא רזא דימינא היא והכא היא רזי דשמאלא ובגין כך 

אסגיאו מחלוקת וכו' ובההיא מחלוקת אתתקף אשא דרוגזא ונפיק מיני' מההיא 

מחלוקת גהינם וגיהנם בשמאלא איתער וכו' כגונא דא מחלוקת קרח באהרן 

ו' חשך כד איתקף איתער בתוקפי' וברא בי' גיהנם וכו' כי נפיק שמאלא בימינא וכ

שבת סלקא מגיהנם חד סטרא ממנא בישא דבעא לשלטאה בשעתא דאמרין 

ישראל ומעשה ידינו כוננה עלינו ונפיק מההיא דרגא ובעא לאתערבא בזרעא 



 

 פולמוס / הרב יהודה לב מחבר סדרת הספרים לב המועדים, ורבני ולומדי אספקלריא

 למה זורקים מגבות על חתן בשעת הבדלה?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קכדעמוד 

דישראל ולשלטאה עלייהו דישראל וישראל עבדי עיבדא בהדס וביין ואמרו 

תפרש דכתיב הבדלו מתוך העדה וכו' כד איתברא גיהגם כדין הבדלה ואי

 איתבריאו כל אינון מלאכים דקטרגי למריהון לעילא". 

וכונת דבריו הקדושים, שהעולם נברא ביום א' וידוע דקודם שנברא העולם הי' 

הוא אחד ושמו אחד, ותיכף בהתחלת הבריאה דהתחילה בליל א' כדאמרינן בריש 

ו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בקר, ותיכף כשאמר הקדוש ברכות יליף מבריאת

ברוך הוא ויהי מבדיל בין מים למים נעשה גופין מורכבין והיא שורש ההפרדה 

דבעולם עליון עושה שלום במרומיו וכאשר נעשה גופין מורכבין נעשה מחלוקת 

כמ"ש בעקידה פ' תשא, וכשאמר הקדוש ברוך הוא שיהי' הבדל בין מים למים 

אסגיאו מחלוקת דהמים התחתונים נתקנאו בעליונים ועל כן נקראו מי בוכים 

כמ"ש באור החיים פ' סוטה, ובההיא מחלוקת אשא דרוגזא ואיתברא גיהנם 

ונבראו מקטריגין ובעא לאתערבא בישראל, אולם ישראל מבדילין תיכף במוצאי 

שר ביארו שבת ומברכין על הריח שחוש הריח לא נפגם בחטא אדם הראשון, כא

חז"ל באמרם מנין שמברכין על הריח שנאמר כל הנשמה תהלל וכו' איזה דבר 

שהנשמה נהנה ממנו לפי שלא נפגם בהחטא, וגם הדס רמז ליעקב אבינו כדאמרינן 

במדרש אמור וענף עץ עבות זה יעקב מה הדס רחיש בעלי' כך יעקב אבינו רחיש 

דרין כי יין בגמטריא שבעים בבנים, ומברכין על היין והיא רמז לשבעים סנה

ומברכין על הנר והוא אור התורה, וכ"ז רמז על מדת השלום, כי הסנהדרין ישבו 

אצל המזבח אשר כתוב לא תניף עליהם ברזל כי היא נעש' לעשות שלום ולהצמיח 

האחדות ויעקב הי' לו שבעים נפשות וקרא אותם הכתוב נפש כי ישראל היה 

שר דגלה שלום וכח הסנהדרין ומדת יעקב אבינו שורש האחדות, ובכח התורה א

גוברין על המקטרגין ואש של גיהנם ועל כן אמרו חז"ל פושעי ישראל אין אש של 

גיהנם שולטת בהן ק"ו ממזבח, כדאיתא בסוף חגיגה, וע"כ כשאומרין ישראל 

הבדלה יקוים הבדלו מתוך העדה הזאת ואז קרח ועדתו ירדו לגיהנם שישראל 

 גוברין על קרח סטרא דשמאלא, וזה סוד ההבדלה.  שורש האחדות

ועל כן העתרנו היום בבקר במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה שאנו קדמנוך במוצאי 

מנוחה בעת שנברא גיהנם ואיתבריאו מקטרגים דמקטרגין למריהון לעילא ואנחנו 

קדמנוך בג' מצות יין הדס ואור, ובו הבדלנו אינון מקטריגין למריהון ולכל בני 

ישראל אור במושבותם, ועל כן אנחנו מחלים הט אזנך ממרום יושב תהלה לשמוע 

אל הרנה ואל התפלה ואל תתן כח למקטריגים שיחוצו בעד תפלתינו, הטה אזנך 

 ושמע אבינו שבשמים.

 משה רוזנר

* 
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 קכהעמוד 

 

 תגובה ד.

 מןרהם הרב אב

ראה טעמים בספר נעימת החיים, ואמנם גם אם טעמים מצאנו מקורות קדומים 

 עוד לא מצאנו.

* 

 תגובה ה.

 הרב משה בצלאל וינברג

 בענין זריקת מגבות על חתן במוצ"ש בהבדלה

שחיבר הרב חיים גרוס שליט"א, בסוף הספר עמוד תקע"ג  בספר נעימת החיים

ו, ומביא שם שאחרי חקירה הגיע לחמש טעמים ע"ב, הוא כותב שנשאל שאלה ז

 .בזה, ע"ש

 .רק חבל שלא כתב בספר מקורות לחמשה טעמים הללו

* 

 תגובה ו.

 הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר סדרת הספרים 'גם אני אודך'

ב"ה. קיבלתי השאלה הנכבדה מהגר"י לב שליט"א, והנה אכתוב כמה נקודות 

  .נחוצות בזה בחמלת ה' עלינו

שמעתי טעם כדי "להפריע את ההבדלה", פירוש: שבזה שמפריעים לעשות  א(

זה רמז שלא יהיה הבדלה בין בני הזוג חס ושלום, וזהו "להפריע את  ,הבדלה

  .ההבדלה". ודו"ק, ע"כ מה ששמעתי

לענ"ד י"ל שמרמזים מיד לחתן, שגם אם זורקים עליו מגבות, או שצועקים  ב(

ובה על זה כלל, וכמו שחתן שזורקים עליו מגבות עליו, וכדומה, לא ישוב תג

במוצאי שבת שבע ברכות, אינו מחזיר דבר, כמו כן תמיד יזכור החתן שלא ישוב 

למחרפיו דבר, וזהו סגולה חזקה לשלום בית תמיד. ]ואם תאמר למה לכלה לא 

עושים כך, כדי שתזכור לא להשיב למחרפיה, וי"ל בדרך צחות, שלכלה כבר לפני 

 פורס החתן על ראשה את המפה, ואינה משיבה דבר...[  החופה

י"ל ב"ה שהנה עושים כך שלא יקנא השטן בחתן שנמחל לו כל העוונות, ובונה  ג(

כעת בית חדש לעשות נחת רוח לקוב"ה, ולכן כדי לבלבל השטן, זורקים מגבות על 

 החתן, וחושב השטן שכביכול סתם מתקוטטים אחד עם השני. 
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י פעם רמז שהנה בקהילת שומרי אמונים נוהגים במנחה של וכעין זה אמרת

והטעם נראה כנ"ל כדי לבלבל  ,שמחת תורה, שזורקים על החזן מגבות וכדומה

השטן, שלא יקנא בכל העבודות העצומות של ישראל בחודש תשרי, בראש השנה 

וכו', לכן זורקים מגבות על  'ויום כיפור וסוכות והושענא רבא ושמחת תורה וכו

החזן במנחה בשמחת תורה, וסובר השטן שסתם מתקוטטים, ולא עושים כלום 

 בעבודת ה'. 

והנה  ,אולם כמובן שצריך ליזהר מאד לא להפריע לחזן באמצע התפילה ממש

ראיתי שכ"ק מרן האדמו"ר ציס"ע משומרי אמונים בעל "חוקי חיים" זיע"א הורה 

לה, שהחזן מסיים קדיש כמה פעמים שלא יזרקו על החזן מגבות עד סוף התפי

וכן בקהילת קרעטשניף  ,תתקבל, כדי שלא להפריע ממש לחזן באמצע התפילה

נוהגים במעריב של מוצאי שמחת תורה, שהחזן עושה קצת שמח, ומנענע באמצע 

 בלולב וחלה, והכל נראה הטעם כנ"ל, כדי לבלבל השטן שלא יקנא בישראל.

 ,י בבית הכנסת שמדליק נרות חנוכהוכן יש איזה מנהג שזורקים מגבות על הגבא

וכן  ,וראה בבטאון פנינים להגאון רבי מרדכי חיים שליט"א שהאריך מאד במנהג זה

הביא שם הרבה תגובות למנהג זה, לכאן ולכאן, ואכמ"ל. עכ"פ גם נראה הטעם 

ולכן  .כנ"ל כדי לבלבל השטן, שלא יקנא במצוה העצומה של הדלקת נרות חנוכה

  .וחושב השטן שהם סתם משחקים בנרות ומגבותזורקים מגבות, 

 ,ומה שהמנהג היה אז לזרוק רק בבית הכנסת, ולא בבית כשמדליקים נרות חנוכה

נראה להסביר לפי דברינו, כי בבית אינו מקנא השטן כל כך, אלא בבית הכנסת 

שמדליקים ברוב עם, ויש פירסום הנס גדול, לכן מקנא השטן, ולכן היה המנהג 

גבות על הגבאי שמדליק הנרות חנוכה בבית הכנסת, וכאמור שיש כאלה לזרוק מ

  .שתקפו בחריפות המנהג הזה, ראה שם בבטאון פנינים ואכמ"ל

וזה וודאי שצריך ליזהר בכל הנ"ל בכבוד בין אדם לחבירו, וכן שלא יהיה הפסק 

בין הברכה לתחילת ההדלקה נרות החנוכה, וכן להיזהר שלא יכבה הנר הראשון 

 צריך לדלוק חצי שעה. ש

וכן יש עוד מנהג שיש כאלה שדופקים על הכובע של החתן, שבת אחד לפני 

החתונה, זאת אומרת השבת האחרונה שהולך הבחור החתן עם כובע, דופקים לו 

על הכובע, ]ואגב בקהילת קרעטשניף רחובות ת"ו, שמעתי מכ"ק מרן האדמו"ר 

כדי שלא יפריע לחינוך הטוב  מקרעטשניף שליט"א, ששלל לגמרי מנהג זה,

 בהנהגת בין אדם לחבירו, ודו"ק[. 

)ופעם אמרתי טעם נוסף ב"ה שמרמזים לחתן שינצל עוד שבת אחד, שהוא בחור, 

וחבל על כל רגע, שהרי הוא רואה שהחיים מתקדמים הלאה, ולכן דופקים לו על 

 הכובע, לתזכורת, שינצל כל רגע עוד בבחרותו(. 
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ל, י"ל שזה גם לבלבל השטן, שמקנא כעת בחתן שהולך לבנות אולם לדברינו הנ"

בית גדול ונפלא לעבודת ה' יתברך, ולכן דופקים לו על הכובע, וכבר השטן לא 

  ...מקנא בו, כי חושב שהוא לא מוצלח חס ושלום, שהרי דופקים לו על הכובע

שצריך ליזהר מאד שלא יגרום לחתן ברכה עוד נקודה חשובה לגבי ההבדלה,  ד(

לבטלה, כשמברך על הנר ההבדלה, שיש כאלה ששופכים מלח לתוך הכוס, שלא 

יוכל החתן לשתות הכוס, וכן יש כאלה ששופכים לו הכוס באמצע ברכה, או 

שרוצה החתן לברך על הבשמים והנר, ומרחיקים זאת ממנו, ואע"פ שמוחלים 

ם כעת עוונות חדשים לחתן חס ושלום, לעבור על הם גורמי ,לחתן כל העוונות

ולכן גם מי שרוצה לקיים מנהג זה,  ,ההלכות שצריך ליזהר בשעת עשיית הבדלה

עדיף לקיים זאת בסוף ההבדלה, אחרי ששותה החתן רוב הכוס, אפשר אז לזרוק 

מגבות, כמובן שקודם כל יצניעו השטריימל החדש של החתן, שעולה היום הון רב, 

ותוך כדי דיבור משסיים החתן לשתות הכוס   .ה חסה על ממונם של ישראלוהתור

  ...ההבדלה, אפשר עוד לצאת מנהג זה

ואגב, מי שרוצה לצאת ידי חובתו מההבדלה ששומע מהחתן אז, צריך להיות 

מרוכז במה שהחתן אומר בהבדלה, ולא להיות מרוכז איזה מגבות וכדומה הולכים 

  ....לזרוק עליו

 בשורות טובות לעד לנו ולכל ישראל

 בברכת כהנים באהבה, כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ

* 

 תגובה ז.

 הרב מרדכי גנוט, בני ברק

 שלום וברכה,

 אינני מופנה אף לא מצד אחד, ובאמת היה מקום להאריך, אך אין העת בידי.

בקצרה אכתוב את הנלע"ד ש'טעם ה'מנהג' לזרוק מגבות וכו' )ולאחרונה 

'מהדרים' בהשלכת גם שאר דברים וחפצים, בתקיעות שופר, בהנפת מגילה, 

ח, כנראה, מהסיבה הפשוטה  –וכו', וכל המוסיף  במסכות וברעשנים  אינו גורע( ָצמ 

"שלא לבייש את מי שאין לו" אומץ כזה, להתייצב מול סוללת בעלי עיניים 

ומה ביד שמאל, מתי בוחנות, ולומר את כל סדר ההבדלה המפותל )מה ביד ימין 

נוטלים ומתי מניחים וכו', עד שנראה שהחותן היה צריך לבחון את חתנו המיועד, 

בשמיעתו ממנו סדר הבדלה כתיקונו, ומן הצד גם לשמוע ממנו את יָכלתו 

-הדקדוקית בבטאו נכונה את תיבות הפסוקים והברכות, ול'קינוח' גם את השיר

... שהרגיע את החתן המבוהל )מכך שאינו  הפיוט "המבדיל"...(, וכמו שמסופר על
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יודע לברך את ברכות התורה בפרהסיא, בעלותו הבימתה בשבת "עליה לתורה" 

שלו( "שיהיה בסדר", ובא לשבות בעיירה בה עלה לתורה, וכשרק פצה פיו הרוטט 

ותתגעש ותרעש הארץ, בקולות וברקים שיצאו מפיו של הצדיק  –ב"ברכו" רפה 

והגים' בויז'ניץ )ובמקומות נוספים ?( להשליך מגבות ובגדים ובלואי וכו', וכדרך ש'נ

סחבות על מדליק המנורה בביהכ"נ בשמונת ימי חנוכה )אגב, על זאת שמעתי טעם 

אחר, לבלתי רום לבב מאחיו, על שזכה הוא ולא הם בתפקיד נכבד זה, של הדלקת 

לפני התיבה מקדש מעט, "זכר למקדש"( ועל היורד -המנורה בביהכ"נ, בית

 בתפילת מנחה של שמח"ת )ובאשלג ראיתי כן בתפילת ערבית של מוצאי החג(.

 ותן לחכם ויחכם עוד.

 בברכת התורה,

 מרדכי גנוט

 * 

 תגובה ח.

 הרב יצחק מאיר הגר, רב ומו"צ חניכי הישיבות רמב"ש ב', ומח"ס פרי ביכורים

מקור לזריקת מגבת על חתן מסתמא להרבות שמחה, כי הרי במוצ"ש יוצאת 

הנשמה יתירה ומתמעטת השמחה ועל זה באו הבשמים לכן עושים מעשי שטות 

להרבות כדי לשמח החו"כ. ושמעתי פעם רמז מגב"ת ר"ת מצוה גדולה בשמחה 

 ...תמיד

 ]הארת המעתיק: לפי זה כדאי לזרוק גם מגלב...[

* 

 תגובה ט.

 רב דוד מ.מ.ה.ה

פעם שמעתי בדרך צחות שרוצים ללמד את  -לגבי זריקת מגבות על חתן במוצ"ש 

החתן שלאחר הבדלה וקיפול הטלית במוצ"ש צריך לקפל מעט גם את השרוולים 

וליטול מגבת בימינו וסבון כלים בשמאלו ולעזור בהדחת כלי השבת, שזה סגולה 

 .א בדוק ומנוסהמפורסמת מהסטייפלער זצ"ל לשלום בית, והו

עוד שמעתי, שמגבת ר"ת מ'צוה ג'דולה ב'שמחה ת'מיד  לעורר החתן להמשיך 

 השמחה לכל החיים.

* 

 

 



 

 פולמוס / הרב יהודה לב מחבר סדרת הספרים לב המועדים, ורבני ולומדי אספקלריא

 למה זורקים מגבות על חתן בשעת הבדלה?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קכטעמוד 

 תגובה י.

 הרב נח גדליה קזצ'קוב, מח"ס מנחת הזמן

בסדר חתונה למנהגי פרנקפורט, וכן נהגו היקים יוצאי אשכנז בהרבה מקומות עד 

לובש טלית חדשה, את אותה השואה, היה החתן מבדיל על הכוס תוך שהוא 

הטלית היה החתן משליך לאחר ההבדלה לאשה עניה שהייתה מזומנת במקום 

והייתה מוכרת אותה כדי להתפרנס ממנה, כדי שיתחיל החתן את השבוע הראשון 

 בנישואיו מתוך מצות צדקה, וזאת לקול תרועת ותשואת הנוכחים.

שערכתי בעבר, המנהג שהוזכר בדברי הרב לב קיים אך ורק בקהילות  לפי בדיקה

בעלי איזשהוא מוצא ירושלמי )הנקרא צ'אלמער(, והוא אינו מוכר בקהילות שאין 

להם מוצא זה באחד מהצדדים ואף נראה בעיניהם פרוע וחסר דרך ארץ 

קה )מנסיוני...(. אין ספק שהוא הגיע בהשפעת המנהג האשכנזי הנ"ל שהפך מצד

למעשה היתול. יצוין שבבאבוב וצאנז נהוג מנהג זה בדיוק על מדליק נרות החנוכה 

 בבית הכנסת.

 להלן המקור 'סדר והנהגה של נישואין פרנקפורט תס"א': 

 

השושבנים לאחר יציאת מבה"כ ילך החתן עם הגאון אב"ד פה ועם כל  יא

וקרובים וכל הקרואים לס"ת וכל מי שחפץ ביקר של החתן עם כלי זמרים, 

כהליכתו כך חזירתו לבית הכלה, ושמה יושבת הכלה עם כל הבתולות כלות 

ושארי כל הבתולות מסובין על השלחן. והגאון אב"ד נ"ר פה יקח הטלית מהחתן 

השלחן. ותחת השלחן  ויזרוק להכלה, ואז יקחו הבתולות הטלית הלז לזרוק תחת

שמה תשב עניה אחת ותקבל הטלית, ואז צריך החתן לפדות הטלית מהעני' הזאת 

וליתן לה מתנה הגונה תמורת הטלית. ואח"כ ילכו כל הכלות לבית המשתה 

 לסעוד שמה סעודת שענק וויין, וכל החתנים יבואו ג"כ וכו'

 



 

 ומדי אספקלריאפולמוס / הרב יהודה לב מחבר סדרת הספרים לב המועדים, ורבני ול

 למה זורקים מגבות על חתן בשעת הבדלה?
 

 ט"תשע שלח לפרשת אספקלריא

 קלעמוד 

* 

 תגובה יא.

 הרב ישראל יעקב ברגר

על חתן, שמעתי מדודי הרה"ג ר' מנחם מנדל ה. שליט"א בענין זריקת מגבות 

 ביאור נחמד ומתוק:

שהנה מוצאי שבת שבע ברכות מסמל במידת מה את סיום ימי הנישואין, את 

החזרה לשגרה לימות החול. ועל כן כשאנו עומדים במוצאי שבת וחוזרים לשגרה, 

לא יפול ברוחו אנו מזכירים לחתן הטרי שהולך בקרוב לחזור גם הוא לשגרה, ש

 מהשגרה ה'אפורה' וכו', אחרי שבעת ימי השמחה הגדולים והמרוממים.

וזה נרמז בענין זריקת המגבת על החתן, שכן כל מציאותה של המגבת הוא כדי 

שיש להם  -לספוג לכלול, דהיינ כדי להתלכלך, בשונה משאר הבגדים וכדו' 

, המגבת כל כולה נועדה שימוש עיקרי וחשוב, והלכלוך הוא רק 'בדיעבד' אצלם

 -להתלכלך ולהתכבס שוב ושוב... ובזה אנו מרמזים לחתן שזוהי צורת החיים 

 מתכלכלים ומתנקים, ויהי ערב ויהי בוקר...

 –מיד" ת שמחהב דולהג צוהמוכפרפרת לחכמה הוסיף ורימז זאת בראשי תיבות "

 ר"ת מגבת...

נרות חנוכה בבית הכנסת,  ]מענין לענין יש הנוהגים להשליך מגבות על המדליק

ויש בזה כמה וכמה טעמים, וחלקם שייכים גם בעניננו, ומקוצר הזמן לא אוכל 

 להאריך בזה כעת, ועוד חזון למועד[

* 

 תגובה יב.

 הרב יוסף הרבסט

ראיתי לפני זמן רב ואיני זוכר את המקור, שהענין שהיו זורקים מגבות בזמן  .בס"ד

רנים, כידוע הצפרנים נשארו מחטא אדם ברכת הנר, כאשר מסתכלים על הצפ

ולכן חתן בשבת הראשונה לאחר חתונתו שלא יזכיר  .הראשון מכותנות עור

 .לאשתו את החטא הקדמוני

ראיתי במוצאי שבת אצל חסידי באבוב בארה"ב לפני שנים חוץ מהמגבות שזרקו 

 בזמן ברכת הנר עמד אחד הדודים ליד החתן כאשר הבדיל וכאילו התעטש כאשר

 .הגיע זמן ברכת הנר וכיבה את הנר כך מספר פעמים

 יוסף הרבסט בברכה,
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 סיפור

 כהן שלמה רבי הסופר של קדיש על החי / סיפורו

בעיבוד , שנה 150 לפני שחי פראג מילידי ל"זצ

 חנוך חיים ויינשטוקהרב 

 האיש המסתורי ביותר–פרק ו' 

 תקציר של הסיפור עם יצחק סאלאן:

ר' יצחק סאלאן צאצא לגולי ספרד שמתגורר בכפר לולה מרינסקא שבחבל לובלין 

מקבל הוראה מאביו לנסוע לאמסטרדם כדי לאשרר את הירושה הגדולה שממתינה להם 

כחודשיים ומחצה אחרי לידת הבן הבכור שם בסך שלושה מליון מארקים, אשתו שהייתה 

מתנגדת לכך בכל תוקף, אבל רב שלמה חמיה משכנעה שתסכים למסע שמשוער על ידו 

כשלושה חודשים, אחרי כן תהיה בידם הירושה שתוכל לעמוד להם לדורי דורות. הנסיעה 

בתחילתה מתנהלת בדיוק כפי המתווה, אבל אחרי כן משתבשת לחלוטין, בנמל הורן 

לה כי לא ממתין לו העגלון בער אופנהיימר שצריך היה להובילו לאמסטרדם )בשל מתג

מחלה( הוא נאלץ מכורח הנסיבות לקחת עגלון גס נפש שמענה אותו כל הדרך כשהוא 

מעדיף לנסוע בדרכים צדדיות ובהתנהגות נלוזה ביותר, לאחר מספר ימי מסע קשים 

לנדי טיפוסי, למזלו הטוב מתברר כי ביותר נפרד ממנו ובכוחות עצמו מגיע לכפר הו

פרסאות, הוא משתכן במלון בחדר עלוב בקומה השניה,  4 -המקום קרוב לאמסטרדם כ

באמצע הלילה פורצת דלקה ענקית, יצחק חש כי סופו קרוב, אך לפתע הוא שומע קול 

בגרמנית שמודיע לו כי אם יקפוץ מבעד החלון יש לו סיכוי להינצל, הוא נשמע 

 אך בעת הקפיצה הוא מאבדת את הכרתו. להוראות,

* 

כשאדם מתעורר לאחר מספר ימים ממצב של חוסר הכרה מוחלט, הרי הוא מבולבל 

לחלוטין, לוקח לו זמן ניכר כדי להתחבר לאישיותו, עליו לזהות את עצמו ולחזור לאחור, 

ת כדי להיזכר מה קרה לו ובאלו נסיבות ניטלה הכרתו. כך אירע עם יצחק סאלאן בע

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?

זמן רב לקח לו לקלוט כי הוא נותר בחיים לאחר שזרק את עצמו מחלון בית המלון 

כל שהיא, בביתו של אחד שחזותו מראה שהוא באיזה כפר הולנדי וכי נמצא הוא בעיר 

יהודי שומר תורה ומצוות. מי הוא ולמה הוא עושה בביתו, הוא נזכר קלושות כי המאורע 

האחרון שחקוק בזיכרונו מלון עולה בלהבות והוא אחוז ייאוש איך יחלץ מהמקום חי, 

ן שעשה הוא נזכר שמישהו צעק אליו לזרוק את עצמו החוצה וזה היה המעשה האחרו

 יותר לא זכר.
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הלה ניגש אליו רק לאחר שבדק כי יש ביכולתו לשוחח, הוא השלים לו את כל הפרטים 

החסרים, הוא הציג את עצמו בשם "משה טויער" גבר ממוצע קומה ובעל פנים סתגפניות 

שנים במקום, יהודי בעל מראה פולני וכי הוא מעיר  4שמתגורר כבר  50-שגילו נושק ל

שתקע באמסטרדם ודובר ארבע שפות, אידיש פולנית גרמנית והולנדית "רדומסק" שה

בשליטה מלאה, הוא נקלע בהשגחה פרטית באותו יום בכפר בו שהה יצחק כדי ומגמתו 

הייתה להסיע מספר סוחרים שהתכוננו להגיע ליריד, בעת הדליקה היה מחוץ לבנין וכך 

 ניצל מהשריפה.

ל כי מדובר ביהודי, אבל כששמע את המילה כששמע את הזעקות הנואשות לא ידע כל

"ראטעוועט" )הצילו( הבין כי מדובר ביהודי אומלל שנקלע למקום, כיהודי האמון על "לא 

תעמוד על דם רעך" נחלץ להצלה תיכף ומיד בלי לאבד זמן, הוא ליקט מספר כרים 

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 

קפץ לתוך הלהבות ואף לא נחנק מהעשן הכבד, הוא איבד את הכרתו למשך כמעט 

 שבוע, עתה התעורר מעלפונו הכבד.

עורר, עדיין היו חייו בסכנה מוחלטת, דלקת ריאות חריפה מאד אך גם לאחר שהת

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 

חשבונו והביאו לבית החולים היהודי "לעבנסרטונגס" כדי לרפואתו, הוא שכר כרכרה על 

ששכן לא הרחק מביתו, הוא לא סמך על הטיפול הקונבנציונלי שניתן לכל חולה, אלא 

שכר עליהם רופאים מומחים ואחיות מסורות על חשבונו, כדי שיקבל את הטיפול הנאות 

 ביותר.

רגעים שנראה היה שהוא קרוב לשבועיים היו עליות ומורדות במצבו הבריאותי, היו 

נכנע לגורלו ונשמתו עומדת חלילה להיפרד מהעולם, אך משמים נגזרו עליו שנות חיים, 

לאחר מאבק קשה עם מלאך המוות, עבר את המשבר הזה בהצלחה מרובה, לאחר קרוב 

לשבועיים של עלפון כבד התעורר יצחק שוב, הפעם נראה כי התאושש, היה זה השלב 

דרשו לו עוד שבועות נוספים של החלמה איטית מאד עד שיצא הראשון להחלמתו נ

מבית החולים לבית מצילו, ר' משה טויער שהצטייר בעיניו כ"האדם הטוב ביותר עלי 

 אדמות" סייעתא דשמיא מיוחדת להשיג אנשים כאלו.

לאחר שבירך "הגומל" בבית הכנסת הספרדי "אוהל משה" שבקרבת מגוריו, ישב 

 צילו.לשיחה ראשונה עם מ

"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, 

ה לא רצה לקחת לעצמו כל קרדיט על התגייסותו הוא גם "גדול ענווי הדור". ר' מש

 להצלת יצחק.

"מאכך נישט פון דעם קיין גרויסע וויסען )אל תעשה מזה עניין גדול( אני מלאתי את 

חובתי הקדושה המוטלת עלי, המעשה שעשיתי אינו כדאי לדבר עליו" סיים את דבריו 

 כשעיניו מושפלות כלפי מטה כדרך הענווים האמיתיים".

ווה גוררת ענווה", כיון שנכנס לעומק שערי הענווה, הפליג עד "מ"ט שפלות ברך" ו"ענ

וכמעט שנגע בשער ה"נון" ברם מידה זו טבולה במידת "הסוד ש]בי[סוד" כי מי שהוא 

שפל ברך עד שנושק לאדמה ו"נפשו שחה וכעפר לכל תהיה" הרי לוקח עמו את כל 

 ייטול עמו את כל הסודות שיש. הסודות "אלי קבר" כחלק הטבעי שבו, למה שלא

"ספר נא לי מה הביאך עד הנה ומהי מגמת פניך? תוהה בפניו ר' משה, לראשונה הוא 

 מראה בו עניין מעבר להצלה, הוא ניחן אבל בקורטוב טקט ומיד ממהר להתנצל.

"כמובן שכל זה אם אין הוא סוד כמוס עמך, אשמח לשמוע, לא בשל סקרנות גרידא 

י העמוקה כי תצטרך אולי לעזרתי הנכבדה ואני )העניו ביותר עלי אלא בשל תחושת

האדמה( בעזרת השי"ת, מלא תקווה שאהיה לך לעזר ותושייה, בשום השכל הישר 

שחונני הבורא כ"מתנת חינם" ממש!! ובעזרת הקשרים ההדוקים שהעריף עלי הבורא, 

רי הכל "באש ובמים" שאהיה לחן ולחסד בעיני חלק גדול מהבריות, שמוכנים לעשות עבו

את זה תוכל לברר בעיר בכל רגע נתון, כי בס"ד אינני נסתר לחלוטין, כבר יצא שמי 

 "לשם ולתהילה" ורבים האוהבים והידידים שיעשו עבורי כל מה שאדרוש מהם.

אלא שלפתע הוא עובר ללחישה מסתורית מאד ורבת משמעות: "אמנם, באותה מידה 

נים לרדוף אותי ולהשפילני עד מוות. מה לעשות, זכיתי יש לי שונאים ושוטמים, שמוכ

להקים שתי מחנות, כאדם מיוחד במינו שאי אפשר להיוותר אדיש כלפיו. אפשר: או 

לאהוב אותי ביותר, או לשנוא אותי, שנאת מוות!!! חחחחח כבר הפלגתי בדיבורי יתר על 

קה, פעמים אני המידה, כנראה שאני דומה מעט לאשה שט' קבין שיחה הוא מנת חל

דומה לה, וואס קעהן מעהן טאהן )מה לעשות( גם לי יש איזשהו חסרון דקיק בבחינת, 

 אין מושלם בלא זה".

ר' יצחק שעדיין הוא "שה תמים לעולה" עמד תמה ונדהם ביותר, למשמע דברים 

מוזרים ביותר שרק ניתן לשמוע, אותו משה טויער נראה לו עתה, עוף מוזר לחלוטין, איש 

וב ומטיב כמוהו, שמוכן למסור את נפשו עבור זולתו בלי לצפות לכל גמול, שהוא ט

 ירכוש לעצמו שונאי דם?!

אם היה קצת יותר בוגר בנפשו, היה סוג דיבורים זה צריך לשמש לו כתמרור אדום 

מאותת "עצור נא לרגע, בדוק נא את האדם הזה קצת יותר לעומק" אך באותם רגעים 

אמר החכם "נקוט בידך כלל: רצויים ט' שערי זהירות ושער אמונה עדיין לא למד את מ

 )מוגבל( אחד"
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"משה הצדיק, האם לא נסחפת? מי זה שיוכל לדבר מילה אחת רעה עליך? אנא באר לי 

 את דבריך הסתומים"

"נו שוין, כשתשהה קצת זמן בעירנו, תראה שלכל אחד בעירנו שפועל למען האחרים 

אוהבים ושונאים. ועם חיוך רב משמעות הוסיף, לא משנה  בלא לאות יש שתי מחנות,

מה תעשה, תמיד יהיה אחד שיאמר שכל מעשיך ש"לא לשם שמים". חייב הייתי 

להקדים לך זאת, כדי שלא תהיה בהלם רציני כשתפגוש באחד משונאי שינסה להשחיר 

ליקקו  את פני בפיח הכבשן, אך אל תשים לבך לכך, גם בדור המדבר ובארץ ישראל לא

המנהיגים הגדולים דבש, תפתח את החומש והנביאים ותראה לכל אורך הדרך, איך 

צדיקי הדורות זכי המעשים וצרופי האישיות היו נרדפים על צווארם, משה רבינו חשדוהו 

בדברים הנוראים מכל, וירמיה הנביא הושלך לבור מות ה' ירחם, לפיכך הקדמתי 

תוכל לראות דבר נוסף "אלו שמאמינים בי  הקדמה קצרה שלא תיכנס לבהלה. אבל

 ונאמנים, יאמרו עלי את הדברים הטובים ביותר".

יצחק חש עתה רוגז עז על כל השונאים העלומים שעדיין לא הכיר, דבר אחד ידע, כל 

מי שמדבר על צדיק עתק זה הוא בגדר "מטיל מום בקדשים". הוא החליט להתייעץ עמו 

 על המשך דרכו.

תני בשביל מה הגעתי לאמסטרדם, ובכן... לא בכדי הגעתי לכאן, כדי "ר' משה, שאל

 לממש את ירושת אבי שיחי'.

 ר' משה טויער מקדיש עתה ליצחק את מלוא תשומת לבו.

"אממ.. גאר אזוי )ככה( לאביך ר' שלמה סאלאן ישנה ירושה בעירנו? א'נייע געשיכטע 

מכיר בכל רחבי אמסטרדם, אחד  )סיפור חדש( ברם זה נשמע מוזר בעיני מאד, אני לא

שעונה לשם סאלאן. לא בקהילתנו האשכנזית ואף לא בספרדית, איתם אני ידיד אמת. 

 אלא אם הוא מתגורר מחוץ לפרברי אמסטרדם.

"אמת, לאבי שיחי' אין כל שייכות עם אמסטרדם, אבל לאחיו ז"ל יש פה ירושה 

ני שעושה מיטיבו בלי שיוכל מכובדת מאד" מצטחק לו יצחק קצת נבוך מהתחקור הרצי

 להתגונן.

"שיינע נייעס )חדשות נאות( היה לאביך אח בעירנו? מוזר מאד, אני מתגורר בעיר 

 ארבע שנים ומעולם לא נפגשתי ביהודי ממשפחת סאלאן עד כמה שאני זוכר.

"ובכן.. דודי ז"ל החליף את שמו מסאלאן למוטערפערל, שמו היה ר' יעקב והוא היה 

 י שיבדל לחיים טובים וארוכים בעשר שנים ומחצה".מבוגר מאב

"אוהו עכשיו אני שומע, את רב יעקב מוטערפערל ז"ל הכרתי היטב, אכן הייתה לו 

א'שטיק )חתיכת( ירושה. העביר ר' משה את ידו על פדחתו הלוך ושוב, נראה שהוא 

 שרוי בהתרגשות רבה מאד מהמידע החדש ובנשימה אחת הוסיף.

לך כעת עבודה רבה מאד, ברגע שתעמוד על רגליך תצטרך לעשות  "אני מבין שיש

הרבה בעניין, אם תהיה זקוק לכוח עזר, אני הקטן מוכן להושיט לך יד בכל עת שתצטרך 
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ביום ובלילה, כידיד אמת תמיד אהיה לצידך". כעת לא הסתיר רב משה את התעניינותו 

 הרבה בסיפור החדשותי.

, ובכן.. אני חושב בעוד מספר ימים לשוב לארצי פולין, "בדיוק על זה באתי לדבר איתך

 אין לי מעתה עניין להתעסק בירושה זו שנראית לי כאינה ברת השגה.

 "וכי למה אתה אומר כך?!" השיבו ר' משה כולו אחוז תדהמה אמיתית.

"אתה זוכר שהייתי באותו לילה בבית המלון שבער באש, ובכן יצאתי משם "ערום 

י מסמכי וכספי שהיו מצויים במזוודתי היו למאכולת אש, כעת אין לי בדל ועריה" כל בגד

הוכחה כי אני יורשו של ר' יעקב פערלמוטער, אין לי מה לחפש כאן יותר, לפיכך באתי 

להתייעץ איתך או יותר נכון להיפרד ממך ולבקשך הלוואה לתקופת זמן בלי נדר אשיב 

לסכום כסף מכובד שאוכל לצאת לדרך לך זאת ברגע שאשוב לביתי, אני זקוק כעת 

הארוכה, אני מתגעגע מאד לביתי, השארתי בכפרי אשה וילד קטן שכמעט ולא מכירני, 

כל רגע שאני מתמהמה מוסיף על סבלי, אין לי כוח להתעכב כאן יותר, משמים מראים 

לי שכל מסע זה היה בטעות, איני מצטער לרגע על הכסף הרב שאני עלול להפסיד מכך, 

 לום ביתי חשוב לי יותר".ש

"ביסטו אינגאנצען צודרייט?! )אתה מסובב לחלוטין( אתה הולך לאבד ירושה ששווה 

הון עתק, אין לי מושג מדויק בכמה זה נאמד, אבל כל מי שגר כאן בעיר יודע שרב יעקב 

ז"ל דודך היה עשיר מופלג ובעל נכסים גדולים, יש כאלו שאומדים אותו בסכום של 

ליון מארקים, אין לי מושג אם אתה מבין בערך הירושה הזו, ובכן.. אנסה כשלשה מי

להמשיל לך זאת כך. אתה ועוד ששה דורות צאצאיך תוכלו לשבת במנוחת הנפש גמורה 

בלי לנקוף אצבע, בלי לתת את הדעת על עניין הפרנסה, אתה מבין איזו טעות אתה 

 עומד לעשות אם תוותר על הירושה?!

זאת, אני נזקק למסמכים שאינם קיימים ואין לי את הכוח לחזור לביתי  "אבל כדי לממש

ולשוב לכאן עוד, אם אבי שיחי' ירצה, יוכל לבוא ולעשות בעניין, מבחינתי הנושא הזה 

מאחורי גווי, ב"ה אינני עני אביון, אבי עצמו אף הוא בעל ממון מכובד ובזכותו אוכל 

חת הנפש גמורה, למה לי להתעסק ב"הבל בס"ד לשבת "על התורה ועל העבודה" במנו

הבלים" שאינו נדרש לי רק לדורות הבאים? מי שעושה חשבונות כאלו יפסיד את הזמן 

 היקר מכל!

"אני חושב שאתה טועה טעות מרה, אסור לך לזרוק את הירושה לים המלח כאיסורי 

ירושה, הנאה, כיון שכבר הגעת לכאן, עליך לעשות את כל המאמצים כדי ליטול את ה

 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 

להישאר במקום, הוא שכנע אותו כי לא אפסה תקווה, יש לו את מיטב הסיכויים לקבל 

 ת את מה שצריך לעשות.את הירושה וחבל על כל רגע שיעבור עליו בלי לעשו

"ער זיך צו צומיר, מיין ליבער יצחק )הקשב נא לי אהובי( ובכן יש לי חבר מהימן ביותר, 

ששמו ר' יונתן פליטנשטיין שמתגורר בקרבת מקום, הוא גברא רבה ובר סמכא מובהק, 
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הוא יכתוב עבורך מכתב וישלחנו בידי צוות שלוחים מהירים קלים כנשרים שעובדים 

י אירופה )היימישע פוסט( תוך זמן קצר ישלח אביך לך גיבוי מוחלט מכל בכל רחב

המסמכים, לא יתכן שאביך שיחי' שנראה לי שהוא אדם חכם מאד שלא הכין לעצמו 

"עותק גיבוי" למצב בו יצטרך לזה, כל חכם הרואה את הנולד יעשה כן, לא יתכן שהוא 

 לא חשב על כזו תוצאה.

ועוד היום יסודר העניין, אמנם אין לו את "גמלי אליעזר עבד ובכן תיכף נלך לר' יונתן 

אברהם" שיוליכו את המכתב בקפיצת הדרך, אבל אני תקווה שבעוד מספר שבועות בוא 

יבואו המכתבים, מיד לאחר מיכן אגייס לעזרתך את אחד מגדולי עורכי הדין של 

הילה, כאחד שכל אמסטרדם ידיד אישי שלי, שמו הוא מרטין פלשר וכבר יצא שמו לת

בתי המשפט יודעים כי איתו לא מתעסקים, תיק שהוא מנהל תמיד מסתיים בהצלחה 

 רבה.

"אבל אין לי מהיכן לממן את המערכה הזו, נא לא לשכוח שמזוודתי נשרפה ובו מסמכי 

וכל ממוני, אין לי את היכולת לממן אפילו נסיעה חזרה לביתי לא כל שכן מערכה כבידה 

 כל כך?"

'לה חביב שלי, אני לוקח על עצמי את מימון כל הוצאותיך, ואם תשאלני, למה "שוטה

אני כזה נדיב וכי אין לי מה לעשות עם כספי?! ובכן.. איני חושש לרגע שמניח אני את 

כספי על "קרן הצבי" אביך שיחי' ודאי ישלח לך סכומים נוספים יחד עם כל המסמכים 

די לממן את כל ההוצאות, מלבד זאת, הרי לבטח הדרושים, אני מאמין שיהיה בכסף זה כ

תזכה בתיק השמן. ובכן... הוא ייקח לו איזה אחוזון מסוים לצורך ניהול התיק, אמנם הוא 

קצת יקרן, אך כשאפעיל עליו את מיטב קסמי וכוח השפעתי, לא יחפוץ להתעשר על ידך, 

יחס למה שהוא לוקח כבר ראיתי זאת מתיק אחר שניהל עבורי וממש לא לקח יקר מדי, ב

 מאחרים היה זה ממש מ)י(תת חסד".

ובכן יצחק הבין כי אכן קם לו "אדון המושיע" הוא שכח את הפסוק "אל תבטחו 

בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה" אבל מהו אשם? האם אתם קוראים חביבים נוהגים 

יתי שוכח הייתם יותר טוב? אני על עצמי לא בטוח, אולי להיפך, מי יודע אם לא הי

חלילה וחס )מה לעשות ניסיונות זה דבר קשה ומי אני שיכול לומר על עצמו שהוא חסין 

 בזה?(

רק שר' משה המתוק טעה בעוצמת יונתן, הלה אמנם ניסח מכתב מעולה ור' יצחק גמר 

עליו את ההלל, אבל סוסי המרוץ שלו אכזבו קשות, כשלושה חודשים תמימים עברו 

תבים הגיעו מפולין, בצירוף תיקיה שהכילו סכומי כסף רבים בצפייה דרוכה עד שהמכ

למימון התהליך המשפטי וכל ההוצאות הנלוות לשהייה ארוכה מהרגיל. משהו מוזר 

נלווה לעניין, כל המכתבים היו פתוחים, מישהו קרא מה שכתוב. יצחק היה המום 

 מהפתיחה, פגיעה אנושה בחוק הפרטיות.

ין, הוא הבהיר ליצחק התמים כילד בן יומו, כי יש לא ר' משה ידע להבהיר את העני

מעט מתיחות בין המדינות, ובכן אמסטרדם כרגע לא חיה בשלום ושלוה מוחלטת עם 
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מדינת פולין, לפיכך ישנן חוקי צנזורה שמחייבים אותם לעיין בכל מכתב שעובר בין 

 הארצות, שמא הם מכותבים לאיזה שפיאנער )מרגל(.

לא שפליאה גדולה הייתה לו, למה אותם פקידים לא חתמו על כך כי יצחק גמר וסבר, א

המכתב עבר תחתיהם, לזה כבר לא היה לר' משה הסבר נאות, הוא כחכך בגרונו ופלט 

משפט: "יש הרבה קושיות ואיבעיות שנותרות בתיקו, אולי אף קושיא זו תיפתר בהגיע 

 הגואל צדק במהרה בימינו אמן".

בר נאות, למה לא  קיבל מענה לכל המכתבים ששלח לאביו לא כ"ש שלא היה לו הס

 ולאשתו )גם קושיא זו תיפתר עם ביאת הגואל(.

עתה עברו לשלב השני, עו"ד מרטין פלשר קיבל על עצמו את הייצוג, הוא התחייב, לא 

מערך הירושה סכום עלוב מכלל הירושה )הירושה בכללותה הייתה  3%ליטול יותר מ

מארקים גרמניים, אבל הממשלה נוטלת נתח שמן מתוכו, הנקרא מס מיליון  3-מוערכת כ

עיזבונות(, יצחק חרק בשיניו, ושאל את רב משה: האם זה נחשב למחיר סביר, בשעה 

שעו"ד אחרים נוטלים רק אחוז ומחצה וגם פורסים זאת בתשלומים סבירים? ברם ר' 

הבטיח את הצלחת משה הסביר לו שיש לקחת בחשבון שרוב העו"ד אינם מצליחים ל

 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 

 המסמכים שמבטיחים כי הירושה אמורה להגיע לצידי?

על כך ענה ר' משה: הממשלה מערימה קשיים רבים על התובעים, בתקווה להלאים 

בה עיזבונות הפכו להיות נחלת הממשלה בשל חוסר יכולת היורשים את כספיהם. הר

לממש את בעלותם, כל איזו סירכונת הם מגדילים כבועת ענק. לכך צריכים לעורכי 

דינים "טורפים" שיודעים לעשות את מלאכתם כיאות, בשל זה צריכים להרבה השקעה 

בה מעדיפים להיפרד והר 3%ונדודי שינה, לזה יש למרטין את הזכות המלאה לתבוע 

 , מאשר להקשיח עמדות ולא לקבל כלום.97%מעוד אחוז וחצי ולממש 

לא היה ליצחק סאלאן לשון לימודים שיוכל לענות כנגדו, לפיכך סבר וקיבל. וכך נעשה 

 אותו מרטין פאלשער העו"ד שלו.

יצחק המתין בקוצר רוח לראות את ההצלחות הפנטסטיות, אבל משום מה לא הועיל 

כלום, מרגע לרגע צצו להן בעיות נוראות שלא שיער. לפתע התגלה דבר מוזר, יש לו 

לרב יעקב פערלמוטער תובעים קשוחים, אין המדובר באחי אשתו הנפטרת, הם כלל לא 

באו למחות נגד הצוואה, אחיה היו יראים ושלמים שלא ניסו לפעול כנגד רוח הצוואה 

כי על פי דין תורה אין להם זכות ירושה כלל שנכתבה בפירוש לאחי הנפטר, הם גם ידעו 

)הבעל יורש את אשתו ולא להיפך( היו אלו שלושה גברים שטענו כי היו מנהלי העסקים 

של ר' יעקב פערלמוטער. כולם הביאו מסמכים בהם התחייב המנוח לכל אחד מהם 

 סכומים גדולים מהירושה, כאות הערכה לפועלם הרב במשך כל ימי חייו.

שהם מליון  40%כל התביעות )כולל מס העיזבון הממשלתי( התקטנה הירושה בבצירוף 

 ומאתיים אלף מארקים שאינם שלו.
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יצחק נגס את שפתיו וטען כי אין ערך למסמכים אלו, אין לו כל ספק כי הירושה נכתבה 

מאוחר יותר מתביעותיהם, כידוע שצוואה אחרונה מבטלה את הראשונות, אך הייתה לו 

הממשלה הסתירה את תאריך כתיבת הירושה ואי אפשר היה לדעת בבירור,  בעיה קשה,

 תאריך של מי קדם. לפיכך לא התקבלה טענתו של יצחק בערכאות.

אם סבר לרגע שבכך הצרות הסתיימו, גילה כי העתיד לוטה בערפל, לפתע הגיעה 

היא  תובעת חדשה, אחת בשם בריינדי שטענה טענה מגוחכת שאף גבלה בעלילת דם, כי

הייתה נשואה בסתר לר' יעקב. כל מי שהכיר את ר' יעקב המנוח ידע כי היה יהודי חרד 

וירא שמים שניהל חיים טהורים על פי ההלכה הצרופה ולא עשה מעשים שיש בהם סרך 

פסול. נשוי היה לאשה צדקנית ביותר שנפטרה על פניו בלי להותיר לו זרע של קיימא, 

פתע באה בריינדי זו וטרפה את כל הקלפים, היה כאן סיבוך לאחר מיכן לא נישא יותר. ל

 מושלם.

מבחינה חזותית התאימה לו מאד, היא אכן נראתה חרדית מאד, עטויה בשביס שחור 

ובגדיה צנועים מאד, אך טענתה הייתה לא צנועה בעליל. היא סיפרה כי שימשה כסוכנת 

שאה בשל איסור יחוד, אך כל הבית של רב יעקב משך עשר שנים, כיון שנפטרה אשתו, נ

זה נעשה בסתר. לשאלת יצחק איך נשאה דודו בלי שידע על כך איש? הודתה כי היה זה 

במעמד מניין אנשים אך כולם אינם ידועים לה, לכך לא ידעה לנקוב בשם אחד מהם, 

 היא גם לא ידעה לספר מי היה מסדר הקידושין ושני העדים שהעידו על הקידושין.

היה כי אשה זו משקרת במצח נחושה, מאביו שמע כי דודו לא נשא אשה יצחק בטוח 

לאחר פטירת אשתו הצדקנית, לפתע ישנה איזו פלויניסטע שנשבעת כי נשאה ועוד 

בסתר?! ולא עוד שילדה לו שני בנים, בשעה שבכל העיר פקע שמו של רב יעקב כאחד 

עידו בעליל שסידר צוואה שנותר ערירי, המסמכים שחתומים היו ע"י נוטריון מוסמך ה

 שמתארת את מצבו כאדם ערירי שיורשו היחידי הוא רב שלמה אחיו.

כדי להציגה באור מגוחך תבע ממנה יצחק שתביא מספר שכנים שיעידו כי נודעה 

בשכונה כזוגתו, מינימום של אישוש לטענתה, הלא גרה עמו מספר שנים איך איש לא 

עו"ד עז פנים שטען שאין לו זכות להביך את ידע על כך? היא חמקה מטענה זו ע"י 

 מרשתו ולהציגה כנוכלת.

כל הסיפור הריח רע מאד, יצחק יכול היה להישבע בציציותיו כי הכל "עורבא פרח" אין 

ספק שאם היה מתגלגל דינו בבית דין שדן על פי דיני התורה, לא היה לסיפור זה כל 

 כל להיות.אחיזה במציאות, אבל ב"ערכאות" הגויים יכול ה

למרות שהעביר את טענותיו לעו"ד הגאון וביקשו להיות לו לפה, התגלה כי הלה שוכח 

לטעון את טענותיו כאילו לא שמעם מעולם, הוא גם לא ניסה להראות את חריפות 

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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 5אישרו את טענתה כי נשואה הייתה לר' יעקב וכי יש לה ממנו שני בנים, האחד בן 

 .2והשני בן 

שר את הסיפור ברוב רגש הילדים הובאו לבית המשפט כמוצג ראייתי, והילד הגדול אי

 מלווה בבכי רב.

שבועת העדים ועדות הילדון התקבלה בבית המשפט ללא עוררין, אמנם אחד השופטים 

]הבכיר מכולם[ התבטא בצורה נחרצת כי הסיפור כולו "מצוץ מהאצבע" אך 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 שמקטינים את 

הסיכוי להוליד בשנות השבעים ומעלה, אך גם טענה זו נדחתה על ידי חבריו השופטים 

 בעת.שמשוחדים היו ללא כל ספק על ידי התו

כיון שכן יצאה לבסוף הכרזה, כי על יצחק להתפשר עם האשה וילדיה. הם סיכמו עם 

האשה שלא תתבע יותר ממיליון דויטשע מארקן, עדיין יהיו בידי יצחק קרוב למיליון 

 מרקים, סכום מכובד דיו כדי לחתן את כל ילדיו ונכדיו ולחיות בטוב ובנעימים.

על כך, שכל הגמרא שבו אמר לו, כי עדיף לקחת מרוב יאוש מוכן היה יצחק להתפשר 

 את מה שיש ולא להגיש ערעור, שמא יצא קרח מזה ומזה.
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 ההבטחה

מעבר לידיעותיו הרחבות בים . דמות מופלאה ונדירה היה רבי יהודה צדקה זצ"ל

 התלמוד, ידע הוא להיות מתלמידיו של אהרון בבחינת 'רודף שלום'. 

באחד הימים ניגש מנהל תלמוד תורה לרב יהודה צדקה זצ"ל, ובפיו החלטה נחושה 

תו שאמרה לו: "היום אל תלך רעיילהפסיק עבודתו כמנהל הת"ת, עקב לחציה של 

  .לתלמוד תורה. נמאס לי!"

, אך השר )שם בדוי(, שהיה מנהל ת"ת מצליח ניסה בפעם המי יודע כמה לפייסר' א

שה על שלה בעיקשות: "העבודה גוזלת לך את כל היום והלילה, אתה הפעם עמדה הא

 בקושי בבית. אף אחד לא עוזר לי, מספיק!". 

ר' אשר הבין כי עליו להתפטר. שלום הבית שלו עומד בחשיבותו לפני עבודתו. בהבזק 

לפנות למורו ורבו רבי יהודה צדקה, ולספר לו על  -של רגע החליט לקום ולעשות מעשה 

 הדבר. 

רבי יהודה שמע את דברי המנהל, וידע כי התפטרותו של ר' אשר המוכשר משמעותה 

 אשתך", אמר רבי יהודה. ומר דבר מה לברצוני לסכנה קיומית לת"ת המצליח. "

ואכן התקיימה השיחה, ובמספר משפטים הצליח רבי יהודה במקום שהבעל נכשל שוב 

ושוב. "לך לעבודתך, עלה והצלח!" אמרה האישה במאור פנים "אני כבר אסתדר בעז"ה, 

 אל תדאג לי". 

במוחו: מה הסוד? איך המום כולו פנה המנהל אל הת"ת. כל אותו יום ניקרה השאלה 

 הצליח רבי יהודה לשכנע את אשתי להסכים? 

כשחזר לביתו, ביקש מאשתו שתספר לו מה נאמר לה בשיחה עם הרב,  האישה נענתה 

 וסיפרה ברטט: 

"כך אמר לי הרבי, בזו הלשון: 'בעוד ימים לא רבים עומד אני להיפטר מהעולם, ואני 

הת"ת, שתינוקות של בית רבן מתחנכים בו  מבטיחך שאם תסכימי שהבעל ימשיך בניהול

 אמליץ טוב בעדך במרומים'".  -לתורה ויראת שמים 

נבעת המנהל ושמר הדברים בלבו. והעניין התאמת: באשמורת הבוקר דיום ראשון י"ד 

חשון תשנ"ב, השלים רבי יהודה נפשו הזכה לאלוקים ותעל נשמתו השמימה, זכותו -מר

 אור דניאל(לק; הרב חנניה צ'ו) .תגן עלינו


