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 פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר –אשרי האיש 

ת רשעים * והרי זדונות נעשים לו שלא הלך מעולם בעצ –אשר לא הלך בלשון עבר 

 כזכויות?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ו ודעמ 

 תשע"ח וקתח לפרשת אספקלריא

 / הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 קלאר אברהם ישראל

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

מעולם בעצת רשעים *  הלך שלא – עבר בלשון הלך לא אשר

 לו כזכויות? נעשיםוהרי זדונות 

כמה ביאורים, מדוע נאמר "אשר לא הלך וגו'" בלשון עבר? במאמר הקודם הובאו 

ובהם גם דברי החסיד הדודש רבי יוסף יעבץ זי"ע ממגורשי ספרד, שהכוונה שמעולם לא 

 הלך, גם בעבר.

ועכשיו נפנה לבאר, מדוע באמת גדולה מעלת מי שמעולם לא חטא, שעליו נאמר 

 "אשרי", על מעלת מי שחזר בתשובה.

ושו לתהלים, ובפירושו ולמעשה את הביאור לדברים מוסר לנו הר"י יעבץ עצמו )בפיר

לאבות ד,יג(, וכותב שמעלתו היא מפני שלא איבד אפילו יום אחד מימיו, כדברי חז"ל 

)סוכה פ"ה מ"ד( "אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותנו וכו'", ועל זה אין מועיל שישוב 

בתשובה. ובפירושו לאבות החמיר החסיד יעבץ עוד: כי על אותו זמן שאיבד נאמר 

, טו( "מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות". ומי שעבר עבירה קנה לו )קהלת א

קטיגורים, וחרפתו לא תימחה, אלא שהתשובה היא כ"תריס" המגן עליו מן הפורענות 

 שלא יוכלו קטגורים אלו כלל להזיק לו.

, כבר עמד על כך שדברי החסיד יעבץ הנ"ל הינם דווקא אוהגר"ד שפרבר אב"ד בראשא

תשובה מיראה, שהרי על השב מאהבה אמרו חז"ל "מקום שבעלי תשובה עומדים אין ב

 בצדיקים גמורים יכולים לעמוד".

רמזי תורה", פרשת  –ובאמת זה כדברי המגיד ממזריטש, שאמר )מובא ב"אור תורה 

תולדות, ד"ה "בפסוק ויגדל"( שמה שאמרו חז"ל )עבודה זרה יט, א( "אשרי מי שעושה 

א איש" זה דוקא בשב מיראה, ואילו בשב מאהבה מתאים מאמר חז"ל תשובה כשהו

)סוכה נג, א, מברייתא( "אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותנו", מכיון שהשב מאהבה נעשים 

                                                
א

 .בחיבורו 'לדוד להזכיר' על ספר הצוואה לר"מ מקוסוב 
ב

לתוספת עיון ראה יחזקאל לו, כו "ונתתי לכם לב חדש וכו'", וראה דברי הרבינו יונה בתחלת  

"יסוד התשובה" מיחזקאל יח, לא שיעשה הבעל תשובה את עצמו כאילו היום נולד. וראה דעת 

רחב"א בשם ר' יוחנן בברכות לד,ב, סנהדרין צט,א ועוד, ומה שכתב השל"ה הקדוש שאין זו 

 מחלוקת ולשון 'ופליגא' מתפרש אחרת )תולדות אדם רמזי אותיות לחתימת ההקדמה.



 

 פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר –אשרי האיש 

שלא הלך מעולם בעצת רשעים * והרי זדונות נעשים לו  –אשר לא הלך בלשון עבר 

 כזכויות?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ז ודעמ 

זדונותיו כזכויות, ולא רק כשגגות, ומי שהיו לו הרבה זדונות ושב מאהבה, יש לו הרבה 

 זכויות.

חשאי שליט"א מרבני אספקלריא, לבאר בזה עצמו והנה עתה האירני ידידי, הרב נתנאל 

את המזמור לפי החסיד יעבץ, שאולי זה 'כי אם' בתורת ה' חפצו, כלומר: רק מי שבתורת 

 -שמגיע על ידי כך לתשובה מאהבה )ע"פ ילקוט שמעוני ואתחנן רמז תתלט(  -ה' חפצו 

 אצלו אין אומרים שהיה אשריו יותר אילו לא חטא מימיו.

* 

לעקוב יחדיו אחר חלקי המזמור, וללקוט שושנים, עוד כמה פירושים  נצא עתה

]הפירושים אינם בהכרח משלימים זה המתייחסים לענין זה של זדונות נעשים לו כזכויות 

 [:, ויסודתם בהררי קודשאת זה, והמה נפלאים כל אחד בפני עצמו

 אשרי האיש:

רשות 'אשרי מי שמתגבר על התוספות ועוד ראשונים הקשו על הגמרא בעבודה זרה בד

יצרו כאיש' או 'אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש', מדוע דרשו כן מפסוק 'אשרי 

איש' ולא מפסוק 'אשרי האיש' ]שקודם בסדר המזמורים, וכן שעוסקת בו הגמרא שם 

יט([, ושמא יבואר שמזמורנו מדבר על השב מאהבה שזדונותיו נהפכים -באריכות )יח

זה אין מתאים לומר שאשריו דווקא ככל שמקדים לשוב, או שלא חטא לזכויות, ולכן ב

 כלל )וכדברי המגיד(.

 ובדרך חטאים לא עמד:

את לשון 'ובדרך חטאים לא  גהגאון ר' שלמה קלוגר בספרו 'תהלות ישראל' מבאר

לא שב מיראה בלבד, כי אז זדונותיו נהפכים רק לשגגות  דעמד', כלומר שכשעשה תשובה

 "חטא"[ אלא שב מאהבה, שאז זדונותיו נהפכים לזכויות )יומא פו, ב מפסוקים(. -]

 אשר פריו יתן בעתו:

האיש שהוא נקי מחטא,  -רב ייבי, מגדולי החסידות, מבאר: 'אשר פריו יתן בעתו' 

מעשיו הטובים הינם "בעתם", לעומת מי שלדבריו על כך מדובר בתחילת המזמור, 

רק באיחור, אחר ששב  –בעת עשיית המעשה  –שחטא שמעשיו הטובים אינם בעיתם 

 בתשובה.

והיינו, אפילו שכאשר שב מעלתו גדולה מאוד, כמו שאמרו חז"ל )ברכות לד, ב ועוד, 

, מכל עי"ש הגירסא( "מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"

 מקום יש לו את החסרון שמעשיו אינם "בעתם".

                                                
ג
 וכיון לדבריו ב"לדוד ברוך" )רב"צ מאשקאוויטש, אב"ד פאקש שב'פעסט'(. 
ד

שובה". "לדוד ברוך" )רב"צ מאשקאוויטש, עי"ש(: "דרך" מורה על "תשובה", כלשון הפסוק )תהלים כה,ח(: "על כן יורה חטאים בדרך", ופירש רש"י: "תמנין שהמזמור מדבר לגבי תשובה? א.  

]יא"ק: כך מתפרש בדרך " מתפרש "תשובת שגגות", כלומר: תשובה שאחריה נעשים זדונותיו כשגגות, שבדרך כזו לא עמד, אלא שב מאהבה שאז זדונותיו נעשים כזכויות. ומוסיף: ולכן "דרך חטאים

יא"ק,  ב.פשר לומר בדומה לדבריו, שהכוונה: "תשובת שוגגים".[ דרש, אמנם לפי הפשט יש לפרש את מלת "חטאים" שהכוונה "שוגגים" ולא "שגגות", כיון שהטי"ת דגושה, ואולם גם לפי הפשט א

יא"ק, השוה: נחלת עזריאל )ר"פ הלוי, אב"ד ווענגראווי, י"ל תקע"ז, דף עה, על ע"ז יט(: "אשרי ג. השוה: חז"ל )ע"ז יט,א( דרשו פסוק דומה )תהלים קיב,א( "אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש". 

 יא"ק: הכוונה שזה המשך ממה שנאמר "אשר לא הלך בעצת רשעים", כלומר: וגם אם היה רשע ובא לחזור בתשובה לא שב מיראה בלבד אלא מאהבה. ד. ה בעל תשובה". ( "ז728האיש" בגימטריא )



 

 פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר –אשרי האיש 

שלא הלך מעולם בעצת רשעים * והרי זדונות נעשים לו  –אשר לא הלך בלשון עבר 

 כזכויות?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ח ודעמ 

ונראה להוסיף אחר דבריו הקדושים, שאולי יש לסמוך לזה את הכתוב במשלי )יג, ז( 

"יש וגו' מתרושש והון רב", שמבואר בחתימת ספר שמירת הלשון שהכוונה שזדונות 

ה לב", נעשים לו כזכויות, ובהמשך הפסוקים )יב( כתוב שם "תוחלת ממושכה מחל

 שיבואר שאמנם התעשר לבסוף בזכויות, אך עצם התוחלת הממושכה מהווה חסרון מר.

 ועלהו לא יבול:

בספר 'תהלות יעקב' )ר' יעקב אור שרגא פיוויל, אב"ד זלאטווי( וכן בספר "לדוד ברוך" 

על תהלים, מוסיפים לבאר על פי זה את לשון "ועלהו לא יבול": "עלהו" )לשון דבר טפל( 

 נה לעוונות, שגם הם יתהפכו לו לזכויות על ידי תשובתו.הכוו

 על כן לא יקומו וגו': –כי אם בתורת ה' חפצו 

שתהיה תשובתו מאהבה, כיון שהתורה  –כי אם בתורת ה' חפצו עוד בספר לדוד ברוך: 

 –על כן לא יקומו וגו' וחטאים בעדת צדיקים היא תורת ה' לכן חפצו לשוב בתשובה. 

ם הצדיקים שתשובתם מאהבה אין יכולים אלו שתשובתם מיראה במקום שעומדי

יודע ה' את טיבה של  –כי יודע ה' דרך צדיקים , הונהפכו זדונותיהם רק לשגגות לעמוד

 תשובת הצדיקים, שהיא מאהבה )שתשובה קרויה "דרך", עי"ש(.

 כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד:

כהן כץ מתלמידי רבי אלימלך מליז'נסק, מפרש: כי ג. בספר תפארת ראובן לרבי ראובן ה

אבל  הצדיקים מחשב ה' לצדיקים בשכרם )"יודע"(, ואת "מחשבת" -יודע ה' דרך צדיקים 

"תאבד", כלומר  -מחשבת הרשעים אינה נשמרת להם )עי' קדושין מ, א( ואף כשישובו 

 לא תהפוך להם לזכויות )עי' יומא פו, ב(.

ראובן שם את דברי המדרש )בר"ר ב, ה( "מתחלת בריתו של ובזה מבאר בתפארת 

עולם צפה הקדוש ברוך הוא במעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים, הה"ד כי יודע 

ה' דרך וגו', וכו', אבל איני יודע באיזה מהם חפץ וכו', כיון דכתיב וירא אלקים את האור 

יהן של רשעים", שעמדו רבים כי טוב, הוי במעשיהן של צדיקים חפץ, ואינו חפץ במעש

על הקושי להבין מהי ההוה אמינא שבמעשיהם של רשעים חפץ, ומבאר שהכוונה כלפי 

 מעשי הרשעים שחזרו עליהם בתשובה:

, זלמרות שמי שחטא ושב בתשובה נעשים זדונותיו כזכויות, עדיין מעשה הצדיקים עדיף

 כי הם מקבלים שכר גם עבור המחשבה )עי"ש(.

                                                
ה

ין אלו שהפכו זדונותיהם לשגגות, עומדים במקום של אלו אפשר לבאר, שאלו ששבים מאהבה קוראם "צדיקים" על שם הזכויות שבידם מן הזדונות שנהפכו להם לזכויות, ואז יהיה הפירוש: א 

 שזדונותיהם הפכו לזכויות.
ו

ם הם דרכי הנפש שמהם צומחות הפעולות", ולפי יא"ק: מה שלדבריו קרויה המחשבה "דרך" טעון ביאור, ויש לבאר שהכוונה בדומה לדברי המלבי"ם )יחזקאל טז,מז, ועוד מקומות בדומה( "הדרכי 

 את כוונת המלים "דרך רשעים" שהמחשבה היא הדרך המובילה להיות רשעים במעשה, וכן "דרך צדיקים" להפך.זה יש לבאר 
ז

למהר לעשות תשובה,  –ובה כשהוא איש" יא"ק: נראה שיש לקשר גם את תחילת המזמור לדבריו, ש"אשרי האיש" יש לפרש בדומה לדרשת חז"ל בע"ז יט,א )עי"ש הפסוק( "אשרי מי שעושה תש 

זלאטווי( ועוד כיצד מתפרש המזמור כולו בדרך  ולפי דבריו לכאורה מצד אותה סיבה שאשרי מי שלא חטא כלל גם אשריו ככל שממהר לשוב, וראה בתהלות יעקב )ר' יעקב אור שרגא פיוויל, אב"ד

 זו.



 

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

 כל אחד מכיר את מקומו –ענין הדגלים 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ט ודעמ 

תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס באהלה של 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 כל אחד מכיר את מקומו –ענין הדגלים 

ַוע ַאֲהֹרן  ה ַכי גָּ ֵעדָּ ל הָּ א ַיְש כו' ַוַיְראו כָּ ד ֹיֵשב ַהֶמֶגב ַכי בָּ ֵאל ֶדֶרְך ַוַיְשַמע ַהְכַנֲעַני ֶמֶלְך ֲערָּ רָּ

חֶ  ַרים ַוַילָּ ֲאתָּ ֵאלהָּ  כט, כא, א(-)כ ם ְבַיְשרָּ

מה שמועה שמע? שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני אומרת: גמ' בתענית )ט, א( א[ ה

לחם בישראל. והיינו דכתיב "ויראו כל העדה כי גוע יוכסבור ניתנה לו רשות לה ,כבוד

 ".אהרן", אמר רבי אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו

 ענני הכבוד במיתתו של אהרן? עלינו להבין, א. מדוע באמת נסתלקו

ב. מדוע חשבו הכנעניים, שבגלל שנסתלקו ענני הכבוד, זה סיבה ונתינת רשות, 

 להילחם נגד ישראל?

ֻאם" נו ַאל ַתירָּ ם ֵמֲעֵליֶהם ַוה' ַאתָּ ר ַצלָּ ֶרץ סָּ אָּ  "ַאל ַתיְראו ֶאת ַעם הָּ

ֹלא ת ישראל: "ב[ והביאור הוא, ע"פ מה שמסופר בפרשת שלח, שהמרגלים הפחידו א

", ֹותְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ָרַאינו ְבתֹוָכה ַאְנֵשי ַמדכו'",  נוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ַכי ָחָזק הוא ַמֶםמו

 כו'".ֲעָמֵלק יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ַהֶמֶגב , ְוַגם ְיַלֵדי ָהֲעָנק ָרַאינו ָשםכו'  ַעז ָהָעם ַהֹיֵשב ָבָאֶרץ"

ֵליֶהם ְוַאֶתם ַאל ַתיְראו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ַכי ַלְחֵמנו ֵהם ָסר ַצָלם ֵמעֲ כלב: "וענו להם יהושע ו

מתוך עמוד הענן ועמוד האש שהולכים ". ומבאר רבינו בחיי וז"ל, "ַוה' ַאָתנו ַאל ַתיָרֻאם

אלא  ,אפילו לא סר צלם מעליהם ,אתם רואים כי ה' ובית דינו אתנו. וכיון שכן ,עמנו

כיון שהוא ובית דינו בעזרנו מה אנו חוששין להם, על  ,מונים עליהם בתוקף כוחםשהיו מ

 כן אל תיראום לשרים".

לעומת  ,ענני הכבוד מורים על ההנהגה המיוחדת שלנו עם הקב"הבואר מדבריו, שומ

. ולכן כל זמן שענני הכבוד נמצאים עמנו, זה אומות העולם שהם מסורים לכוחות שלהם

 ", ואין לנו מה לירא מאומות העולם.מורה ש"ה' אתנו

לישראל גשמית שהיה ה תועלתהשמלבד  ,("חהרמח"ל )דרך ה' ח"ד פוכך גם כותב 

היו  ,שעל ידי הענניםעלת רוחנית, תוגם , היה (לסכך עליהם ולהגן בעדםבענני הכבוד )

היה נמשך להם מציאות הארה המשכנת אותם לבד ונמצאים ישראל מובדלים לבדם, 

 מכל העמים להגיעם אל המעלה העליונה הראויה להם. נבדלים

ש"ורוממתנו  ,ומבואר היטב מש"כ המגיד צדק תלמיד הגר"א )סידור שער הרחמים(]

 ., מאחר שסוכות הוא כנגד ענני הכבוד[מכל הלשונות" מיוחס כנגד חג הסוכות

 

 



 

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

 כל אחד מכיר את מקומו –ענין הדגלים 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת קלריאאספ

 י ודעמ 

ֶניךָּ " ְך ְלפָּ ֹנַכי ֹשֵלַח ַמְלאָּ  "ַהֵמה אָּ

יראו כל  ,זוההנהגה נפגם הו ,מעת שנסתלקו ענני הכבודג[ וממילא מובן היטב, ש

 שניתן רשות להילחם בישראל. םייהכנענ והי יםוסבור ,העדה

וכך מצינו בגר"א )שה"ש א, ד( שכותב, שבחטא העגל נסתלקו ענני הכבוד ]וחזרו בט"ו 

 ג, םש עבודת הגרשוניבתשרי[. ומה מבטא שנסתלקו ענני הכבוד? כותב אחיינו ותלמידו )

"הנה אנכי שולח מלאך לפניך "נ כמש ,למלאךמו, שרצה הקב"ה למסור אותם ד( בש

כשעמדו  ,במדרש )שמו"ר לב, ז(. ואמרו חלשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי"

ם יש לך רשות "על כל עכו ,ישראל בסיני וקבלו את התורה, אמר הקב"ה למלאך המות

וכתיב "כי חלק ה' עמו יעקב חבל  כו'קי בהם ועל אומה זו אין לך רשות בה שהם חל

נחלתו". ולא רציתם אלא חבלתם מעשיכם ואמרתם לעגל "אלה אלהיך ישראל", ולכך 

 ם משתמשים בשרים אף אתם כן שנאמר "הנה אנכי שולח מלאך"."מה עכוכו' 

מבואר, שבחטא העגל רצה הקב"ה לשנות את ההנהגה של "כי חלק ה' עמו", ולמסרם 

 .טושליחלהנהגת מלאך 

שנסתלקו ענני " ,"עד שיפוח היום ונסו הצללים" וז"לעה"פ גר"א )שה"ש ב, יז( ותב הוכ

כו'.  ויראה שמא יבחר לו אומה אחרתוידעה שאי אפשר בשום אופן שיהיה עמה,  ,הכבוד

שלא תראה אשה אחרת לבחור לך  ,קשה ממנו לכל הפחות "מי יתנך במדבר"ילכן ב

במקומו, ותלך "על הרי בתר" פי' חתוך זקוף שאין יכולין לעלות אליו ולא יבחר אחרת 

 .ובודאי יזכרנה"

מבואר מכל הנ"ל, שענני הכבוד מורים על ההנהגה המיוחדת שיש להקב"ה עם ישראל, 

י הכבוד, מטיל שונה מכל אומות העולם שנמסרו לידי שרים ומזלות, ולכן העדר של עננ

חשש בכל ההנהגה הזו. ולכן משנסתלקו ענני הכבוד יראו ישראל, וחשבו הכנעניים 

 שניתנה להם רשות להילחם בישראל.

 ענני הכבוד בזכותו של אהרן

 במיתתו של אהרן?נסתלקו ענני הכבוד באמת  ד[ נשאר לנו לבאר, מדוע

היה רק בזכותו של אהרן,  אומנם הביאור הוא, כי כל מה שזכו מתחילה לענני הכבוד,

שבזכותה של מרים, זכו לבאר. בזכותו של משה, זכו למן. תענית )ט, א( גמ' בכמבואר ב

 ובזכותו של אהרן, זכו לענני הכבוד, ולכן מובן שהם נסתלקו במיתתו.

                                                
פתי יד( ובש-דבר זה הוא לגריעותא כמבואר להדיא בב"ק )צג, א(. וע"ע ברש"י עה"ת )שמות לג, ג ח

 חכמים )שמות לב, לד אות ב(.
שגם בזמן שבגדו ישראל ונאמר להם "הנני  ,א("וראה מש"כ המבי"ט )בית אלוקים שער התפילה פ ט

כי  ,שולח מלאך כו'" שנראה שהמלאך היה אמצעי בינינו לבין בוראינו, הרי ביאר וסמך הכתוב מיד ואמר

לא שלח המלאך אלא כשליח להביא אל הארץ. ואמר "לא תשתחוה לאלוקיהם" וסמיך מיד "ועבדתם 

כלומר גם כי שלחתי לפניכם מלאך ואמרתי לכם "השמר מפניו אל  ,אך ה' אלוקיכם וברך את לחמך כו'"

עכ"ד.  עכ"ז לענין התפילה אין לכם רשות להתפלל אלא לה' אלוקיכם שהוא אלוקיכם ביחוד ,תמר בו"

 וע"ע בספר יד הקטנה )פ"א מהל' ע"ז אות יד(.   
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אהרן היה אוהב שלום ורודף ומה שזכו לענני הכבוד בזכותו של אהרן, הטעם הוא, כי 

 .יכותו לענני הכבוד אשר מורה על האחדותשלום, ולכן זכו בז

לפי שענין " :מועד לכל חי כ, מח( בשם הרב לחמי תודה)חיים פלאג'י  כפי שכותב הג"רו

משום דקי"ל שהוא זכר לענני כבוד שהקיפו כל ישראל ונשאו הסוכה הוא מדת האחדות, 

וצאים . וזהו שרמזו כו' מלמד שכל ישראל יאותם, כאילו כולם נחשבים לאיש אחד

דהיינו לרמוז על ענין האחדות כו'. והיינו שאמרו רז"ל בפ"ק דמסכת ע"ז  –בסוכה אחת 

דהיינו שרימז על מדת  –שאמר הקב"ה לאומות העולם מצוה קלה יש לי וסוכה שמה 

והראה להם שבהם אין שייך ענין קבלת התורה כו' לפי שאין בהם מדת האחדות שבו כו' 

כה מרמז על מדת האחדות ובגויים אין מדה זו של האחדות כו', לפי שענין הסו

 ".האחדות

מבואר מדבריו, שמה שמבדיל את ישראל מאומות העולם, זה מכח האחדות, שלהם יש 

הרמח"ל במאמר אחדות בניגוד לאומות העולם שאין להם אחדות, וידועים דברי 

חזקת אלא "וצריך שתדע, שהנה האדון ב"ה הוא אחד, ואין הארתו מת , שכותב:החכמה

והם  ,בענין שמתאחד, ולפיכך ישראל אע"פ שבאישיהם הם רבים נקראים "גוי אחד"

אמנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי ואינם  ,ראוים שתתחזק בם הארתו יתברך

 ".נתקנים ביחוד ונמצאים רחוקים מהתיקון לגמרי כו'

"והוא באחד ומי ישיבנו איוב כג, יג( מש"נ )תב לבאר ומשלי ו, יט( שכ)וראה גם בגר"א 

אז השכינה שורה בישראל, וזהו  ,כלומר כאשר ישראל באחדותוז"ל, " ונפשו אותה ויעש"

 "ונפשו אותה ויעש", אבל כאשר מדנים בין אחים אז "וגעלה נפשי אתכם וגו'".

כי כלל האומה : "שיח יצחק דרוש לפרשת שקלים(והביאור בזה, כמש"כ הגרי"א חבר )

אדם שלם המורכב מאיברים וגידים, שכמו כל אבר הוא מיוחד לדבר  הוא דמות ,הזאת

וכולם משמשים לבריאות  ,ועושה פעולה מיוחדת שהיא צריכה אל הגוף בכלל ,פרטי

לא היתה  ,הגוף וחיותו שתוכל הנפש להיות שורה בו, ואם לא יהיה היחוד שבין האברים

עשות מלאכתו וצורך הנשמה שורה בו, למשל אם הידים לא היו משמשים לגוף ל

לא היה לו במה לחיות, וכל האיברים צריכים הם להכיר מדרגותיהם  ,אכילתו לקיום גופו

 ולעשות כל אחד פעולה מיוחדת אליו.

הם מורכבים מריבוי ניצוצות ונשמת כל אחד הוא צריך אל הכלל  ,כמו כן ישראל בפרט

 ,א השראת השכינה שבהםוהי ,אז הנפש שורה בהם ,כולו, ועל ידי שמאוחדים זה בזה

שהיא נפש של ישראל וקיומו, שבאיברים כל אחד הוא מיוחד לדבר פרטי, כמו כן כל 

והרי ממש כל אחד מישראל הוא  ,אחד מישראל נברא לדבר מיוחד לקיום העולם בכלל

שגורם בדבר המיוחד לו קיום העולם בכלל. ולכן אמרו "כל המקיים נפש  ,עולם שלם

                                                
 (.בי ,א)  דרך חייםוב פרק נד()ראה גם מש"כ המהר"ל )נצח ישראל  י
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כל אחד מישראל הוא אבר )יש להוסיף ש קיים עולם מלא"אחת מישראל כאילו 

 יא!(.שהנשמה תלויה בו

ולכן מובן היטב, שענני הכבוד שכאמור מורים על הבדלתם של ישראל משאר האומות, 

זכו לכך, רק בעבור שהם מאוחדים. ולדבר זה לחיות באחדות זכו ישראל על ידי אהרן, 

 נמצא שענני הכבוד הם בזכותו.

 okmail.co.il@5322206לתגובות: 

                                                
מצד  ,רק בזה העולם, ובתוך דבריו מוסיף ש"החפץ חיים )שמיה"ל שער התבונה פ"ו(ראה גם מש"כ  יא

הוא ענין בפני עצמו, מדמה האדם  שכל אחד מלובש בחומר בפני עצמו, ועניניו ועסקיו של כל אחד

 בדעתו שהוא איש פרטי ואינו שייך לחבירו הישראלי כלל, אבל באמת לא כן הדבר".
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'מג"ש בביהכ"נ איצקוביץו אברהם'

 באר צבי

 שכר מצוה בגוי שהתכוין לרעה

א ֹאתוֹ  ל ַעםֹו  ַוֹיאֶמר ְיֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה ַאל ַתירָּ ַתַתי ֹאתֹו ְוֶאת כָּ ְדךָּ נָּ  וגו' )כא, לד(ַכי ְביָּ

ממדרש תנחומא )כ"ה(, שהיה משה ירא להלחם עם עוג מלך הבשן, שמא רש"י הביא 

תעמוד לו זכותו של אברהם, שנאמר )בראשית י"ד י"ג( ויבא הפליט וכו'. והוסיף ה"כלי 

 שר ודםיקר", דההכרח של חז"ל לפרש כן, משום דאל"כ קשה וכי משה היה ירא מזרוע ב

אותו ואת עמו, וא"כ היה לו לומר "אל באשר ה' אתו. ועוד, מאחר שנאמר כי בידך נתתי 

תירא אותו ואת עמו", אלא ודאי שמעמו ודאי לא היה ירא כי ה' אתו, אך מאותו היה 

 ירא פן תעמוד לו זכות אברהם. ע"כ.

והקשו המפרשים, איך תעמוד לעוג זכות זו שהגיד לאאע"ה על לוט, והלא כל כוונתו 

שם בפ' לך לך שנתכוין היה שיהרג של עוג בזה לא היתה אלא לרעה, וכדפירש"י 

אברהם וישא הוא את שרה, ומדוע א"כ חשש משה מזכותו. ותירצו בדעת זקנים מבעלי 

התוס' וכן בשפ"ח, שמאחר וסו"ס בפועל יצא על ידו הצלה, זו זכות שמגיע לו ע"ז שכר. 

וכמו שמצינו בקרבנות שהקריב בלק, שאע"פ שכוונתו היתה לרעה, להשמיד את עם 

ל, מ"מ אחז"ל )סוטה מז.( שבשכר ארבעים ושנים קרבנות שהקריב זכה ויצתה ממנו ישרא

רות שיצא ממנה שלמה וכו', כי מ"מ מאחר והקריבם להקב"ה והיה כאן בפועל מעשה 

 .מצוה, היתה לו זכות

כאשר הקב"ה  תיד לבאאלא שיש להקשות על היסוד הזה מהא דאיתא בע"ז )ב:( דלע

מי שעסק בתורה יקבל שכר, יבואו כל אומות העולם לבקש מניח ס"ת בחיקו ואומר ש

שכר בטענה שכל מה שעשו לא עשו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה, ואומר 

להם הקב"ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם וכו'. ולכאורה לפי 

ך עצמם, בעלי התוס' הנ"ל, צ"ב אמאי באמת לא מגיע להם כל שכר משום שעשו לצור

הרי מאחר ובאמת יצא מהם טובה שנתעסקו ישראל בתורה, ]וכמו שידוע ביאור מרן 

הגרי"ז זצ"ל, דלעת"ל אכן יתגלה לעין כל איך שכל מה שעשו אוה"ע היה לצורך ישראל 

והתוה"ק, דע"כ גם לא עונה להם הקב"ה ששקרנים הם אלא רק "שוטים שבעולם", וכבר 

רו "פרי צדיק"[, וא"כ מאחר ומ"מ היה תועלת לקיום הקדימו בזה ר' צדוק הכהן בספ

התורה, מה בכך שעשו לצורך עצמם, והרי נתבאר שאפילו אם כוונתם היתה לעבירה 

 מ"מ יש מקום לתת להם שכר.

ובפשטות היה נראה לומר, דיש לחלק, דכל מה שמצאנו שכר על מעשה שלא לשמה זה 

 שעשו לשם מצוה.דוקא בעוה"ז, אבל לעת"ל אין שכר אלא על מה 
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עוד יש לחלק, דבדבר שמהותו נחשב למצוה אלא שהיה עם נגיעה צדדית, ומחשבה 

פסולה, בזה תמיד יש איזה שכר. משא"כ בדבר שאינו בגדר מצוה כלל אלא שיצא ממנו 

דבר טוב, בזה דווקא אם כוונתו לשם מצוה יש ע"ז שם מעשה מצוה, אבל אם אין כוונתו 

שכר, דהרי ללא כוונה לשם מצוה לא נחשב כלל בגדר עשיית למצוה ל"ש ע"ז שום 

מצוה. וממילא באוה"ע שלא היה במעשיהם שום מעשה מצוה, ורק לעצמם, אלא שנגרם 

מזה טובה גם לישראל, בזה דווקא המחשבה לשם מצוה היא זו שקובעת את המעשה 

]והא  כל שכר.שיהיה בזה שם של מצוה, ומאחר ולא היתה להם כוונה כזו לא מגיע להם 

דאחז"ל )תו"כ ה' שס"ג, הובא ברש"י ויקרא ה' י"ז( היתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה 

הימנו ומצאה עני ונתפרנס בה הרי הקב"ה קובע לו ברכה. ואע"פ דהיה ללא כוונה כלל, 

צ"ל דזהו מאחר והרי עצם מה שנתפרנס בה העני הוי מצוה, ומה שהבעה"ב לא ידע מזה 

 היתה לו מחשבה פסולה[. אינו גרע מאשר אם

וכששאלתי זאת להגרמ"צ ברגמן שליט"א אמר לי, שמאחר וכל הענין שיצא ממעשיהם 

תורה, זה הרי לא שייך כלל למעשה שלהם באופן ישיר, אלא מעשי השי"ת, וממילא לא 

נחשב שעשו שום מעשה, משא"כ גבי עוג ובלק שעשו את המעשה מצוה אלא שהיה 

 שכר.בכוונה רעה, ע"ז שייך 

אולם לכאורה אכתי צ"ע בזה מהא דאיתא בגיטין )נז:( ובסנהדרין )צו:( מבני בניו של 

המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של 

סנחריב למדו תורה ברבים, מאן אינון שמעיה ואבטליון. וא"כ הרי מבואר שאע"פ שכל 

עבירה ממש ומתוך כוונה רעה, מ"מ היתה להם זכות שמבני אותם רשעים עשו מעשה 

בניהם למדו תורה, וע"כ שזה מחמת הטובה שיצאה לישראל בעקיפין מזה, ]שבגרמתם 

לא יקבלו  מות העולם לעתיד לבאאמאי או דרא קושיה לדוכתאחזרו למוטב[, וא"כ ה

 שכר אף אם יתגלה לעין כל שיצא מזה טובה לישראל שיתעסקו בתורה.

זה הלום ראיתי שכל הענין מיושב ע"פ מה שביאר הרשב"א בביאור ההגדה בריש ע"ז ו

שם, דמלבד מה שיש להקשות מה ההו"א של אוה"ע לקבל שכר, קשה שהשכר הוא הרי 

מיועד בפירוש למי שעסק בתורה, והם הרי סו"ס לא עסקו בתורה. ומבאר הרשב"א, 

שו זה עזר בפועל ללימוד התורה, שהטענה של אוה"ע היא, שמאחר ונתברר שכל מה שע

א"כ כמו שיש ענין שותפות של "יששכר וזבולון", שגם זבולון שלא עסק בתורה מקבל 

שכר כיששכר, משום שעל ידו נתאפשר לימוד התורה של יששכר, כך מגיע שכר גם 

להם, כי סו"ס הם היו הצינור שעל ידו יכלו ישראל לעסוק בתורה. והתשובה ע"ז היא, 

לא התכוונו בכך אלא לטובת עצמם, ממילא לא חל ע"ז כלל ענין שותפות. שמאחר ו

 עיי"ש בדבריו.

וממילא י"ל, דאה"נ שזכות שפיר יש להם, ואכן אפשר שמשום כך קיבלו הרבה שכר 

בעוה"ז כפי מה שנותן הקב"ה לרשעים כאן על כל מעשה טוב שעושים, אולם שם היתה 

]שזה מהות אחרת לגמרי של שכר נצחי[,  הטענה מצד שותפות בעצם לימוד התורה,

 .וע"ז ענה להם הקב"ה שוטים, שבלא כוונה ל"ש כלל ענין שותפות. ולפי"ז מיושב הכל
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 הכרה במוגבלות שכלנו - ןהדרך לביטחו

ה  )יט, ב( ֹזאת ֻחַקת ַהתֹורָּ

אנו חשים חסרי אונים. הדבר יכול כולנו, נתקלים לעיתים במצבים ובסיטואציות בהם 

להתרחש בעת שאנו מנסים בכל יכולתנו להשיג או לעשות דבר מה, אך נכשלים שוב 

ושוב. אנו עשויים למצוא את עצמנו בתחושה זו, כאשר תקלה כלשהי מאיימת על 

שלוותנו, אך אין לאל ידינו לעשות דבר. ואפילו במקרים בהם אנו מאבדים חפץ אשר 

עולה על כמה עשרות שקלים, אולם אנו כה חשים במלכוד ובתסכול, עד כי שוויו אינו 

 מוכנים אנחנו לקלוף את קירות ביתנו בכדי למוצאו.

מטבע הדברים, כאשר חשים אנחנו את תחושת האין אונים הסוגרת עלינו, עלולים אנו 

 לפתח כמין התנהגות אובססיבית, הגורמת לכך שכל מעיינינו, מחשבותינו, ושיחנו

מרוכזים אך ורק בנקודה זעירה זו. ובשלה אנחנו נוקטים בפעולות שונות ומשונות, גם 

 כאלו שסיכוייהם קטנים מנימיה של בקטריה מקרוסקופית.

את טיבן וחוסר יעילותן של אותן פעולות, המכונות ע"י מרן החזו"א זיע"א בספרו 

נו להבין אף בשעת מעשה. 'אמונה ובטחון' )פ"ב, ו( כ'מעשים מתוך יאוש', מסוגלים אנח

ולא זו בלבד, אלא שבה בשעה שאנו נוקטים בפעולות אלו, אפשר ומבינים אנחנו 

שפעולות אלו ודאי אינן נכנסות אל שורות המעשים המוטלים עלינו לבצעם מכורח 

חובת ההשתדלות. ועם זאת אנו עושים אותם, משום שתסכולנו כה רב, עד שאין אנחנו 

 ול המצב.עוצרים ברוחנו אל מ

 -אין הדבר צריך לפנים, שהתרופה לחולי זה היא חיזוק במידת הביטחון. הביטחון 

המוגדר ע"י רבותינו בעלי המוסר כ'חלק הלמעשה של האמונה', הוא אשר ביכולתו, 

באם ייקבע בליבנו די הצורך, לעצור בעדנו לעשות מעשים נחפזים, אשר אין בהם ובין 

 לית.השתדלות ולו אף קירבה מינימ

אולם נדמה כי בין בתרי פרשת השבוע ישנה נקודה, שהגם שאין היא נוגעת במישרין 

כלל בנושא זה, יפה כוחה לחדד לחושינו הגסים את תחושת הייתור למעשים אלו, אם 

 אך מעט נעמיק בה.

 הבה ננסה למשש ולחוש נקודה זו היטב.

 למעלה מהשגת השכל האנושי -חוקת התורה 

עוסקת בתחילתה בפרשת פרה אדומה, פותחת בפסוק 'זאת חקת פרשת השבוע, אשר 

 התורה', לאמר, פרה אדומה חוק היא ואין בה טעם.

ובמדרש )רבה פר' יט, א( נאמר על פסוק זה: 'זאת חקת' )במדבר יט, ב(, זה שאמר 

הכתוב )איוב יד, ד( 'מי יתן טהור מטמא לא אחד', כגון אברהם מתרח, חזקיה מאחז, 
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, מרדכי משמעי, ישראל מעובדי כוכבים, העולם הבא מעולם הזה. מי עשה יאשיה מאמון

כן, מי צוה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. תמן תנינן, בהרת כגריס באדם, טמא, פרחה 

בכולו, טהור. מי עשה כן, מי צוה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. תמן תנינן, האשה 

ידה ונגעה בו, החיה טמאה טמאת שבעה,  שמת ולדה במעיה והושיטה החיה את

והאשה טהורה עד שיצא הולד. המת בבית הבית טהור, יצא מתוכו הרי הוא טמא, מי 

עשה כן, מי צוה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. תמן תנינן, העוסקין בפרה מתחלה 

קתי ועד סוף מטמאין בגדים, היא גופה מטהרת בגדים. אמר הקדוש ברוך הוא, חקה חק

 גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבר על גזרתי'.

ובפשוטו, כוונת דברי המדרש הם, לומר שלא יאמר האדם שאינו מבין כלל את מצות 

פרה אדומה התמוהה בעיניו משום שמטמאת את הטהורים ומטהרת את הטמאים. ובכדי 

ות להרחיב את ההבנה מדוע על האדם לקיים את החוקים, מאריך המדרש בדוגמאות רב

בהן ניתן לראות כיצד התורה והנהגת ד' אינן ניתנות להבנה בשכל אנושי, ובין 

הדוגמאות מונה המדרש צדיקים רבים שיצאו מרשעים, דבר שבלתי ניתן לתפיסה בשכל 

האדם, שהרי 'תולדותיהן כיוצא בהן' ועל בני הרשעים להיות כמותם, ובפרט שאין 

קי עולם אלו. בכך ממחיש לעינינו המדרש לרשעים אלו את הזכות שיצאו מחלציהם צדי

היאך כל תפיסתנו איננה אבסולוטית, ועד כמה אין ביכולתנו להבין את הדברים לעומקם 

ולשורשם התכליתי, ועלינו לקיים את הדברים באמונה שלמה, מתוך ידיעה ברורה 

 שהי"ת שציוונו בהם יודע מהו הנכון והטוב.

יחידו של עולם', לומר שכיון שהוא ביחידותו מפני כך מכנה המדרש את ד' בתואר '

עשה ויצר כל, הרי שהוא היחיד שיכול להבין ולדעת הכל באמת ובשלימות, ועלינו 

 איפוא לעשות ככל אשר יצוינו.

 עלינו להכיר כי שכלנו תחום במגבלות החומר

ע"י דברי המדרש האמורים, ניתן לחיות בקרבנו את אחת מן התובנות הבסיסיות ביותר 

שעל האדם לאמץ לעצמו בכדי לבסס את אמונתו איתנה ותקיפה. תובנה זו, היא ההבנה 

כי שכלנו מוגבל! שכלנו כולו, אינו אלא יצירה פרי כפיו של הקב"ה, והוא אשר יצר אותו 

לא נתן בו אלא טווח מוגבל, ומבט שאינו רב אופקי לחלוטין, ואינו יוכל להשיג יותר  -

אשר מדמה בנפשו כי שכלו אינו מוגבל הוא, דומה הוא לאדם מיכולותיו ולו טפח. ומי 

שיעמיס פיל בתא המטען של מכוניתו החבוטה, שמלבד שלא יצליח בכך להניע את 

הפיל במילימטר, הרי שגם ממכוניתו המהוללה לא יישאר דבר, מלבד ריקועי פחים 

 חבוטים כהוגן.

דבר זה נאמר במשנה במס' חגיגה )יא:( 'כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא 

בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ומה לאחור'. וכתב ע"כ הרמב"ם בפיה"מ 

'פירוש, כי העדרו מן האנושיות, והיותו כשאר בעלי חיים, טוב למציאות ממציאות אדם. 

כו, ועל מה שאינו בטבעו, כי לא ידמה מה למעלה מפני שמבקש לדעת הדבר חוץ מדר

ומה למטה אלא אויל בצורת הנמצאים. וכשירצה האדם הערום מן החכמה לחשוב עוד 
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שידע מה שעל השמים ומתחת לארץ, בדמיונו הנפסד שהוא מדמה אותם כמו בית 

ועלייה, וכמו כן מה שהיה קודם שנבראו השמים, ומה שיהיה אחר שיפסדו השמים, 

 יא אותו זו המחשבה אל השגעון ותמהון הלבב'.תוצ

ובאמת, ראוי הדבר להיות תמיהה על אותם שוטים אשר לא זכו לאור האמונה, שהלא 

הם עצמם מוכרחים להודות בפיהם הטמא שאין בכח שכלם הרעוע לתפוס את מציאות 

ת האין סוף במימדי הזמן המקום והמסה, מפני שכל מהותם נוצרה ונוצקה בתוך ובמהו

של מימדי הזמן המקום והמסה, ומי להם ממי שנחשב בעיני רבים לגדול הפילוסופים של 

אשר ייסד את תורת ה'אידיאליזם הטרנסצנדנטלי' הגורס כי  -עמנואל קאנט  -כל הזמנים 

כל תפיסתו וידיעותיו של האדם אינן אבסולוטיות, כי אם השתקפות של המושג כפי 

וביכולותיו הקוגניטיביות של המשיג. ומעתה, מהיכן שהוא נתפס בשכלו, בתחושותיו, 

יכול ילוד אישה להכחיש מציאות רוחנית, אשר איננה ניתנת כלל לתפיסה בגופו ושכלו 

 ובחושיו המוגבלים עד מאד?!

ככלל ניתן לציין, כי מדע הפיזיקה ודומיו וענפיהם, החל מתורת היחסות הנודעת של 

ארוכות מאד של תגליות שנוספות בכל עת ואף אלברט איינשטיין, ועובר אל שורות 

בעיצומם של ימים אלו, רק הולכות ומגלות עד כמה צדקו דבריו של קאנט, שאף מבחינה 

מדעית טהורה ניתן להוכיח בקלי קלות את העובדה שתפיסתנו החושנית והשכלית 

 מוגבלת מאד בהתאם לייעוד היצרן והתכונות אותן הוא נטע בהן.

 ו אינו חוצה את גבולות ההשתדלותהמכיר במגבלותי

וממרומי שולי הררי הפילוסופיה, עלינו לנחות אל מציאות חיינו היומיומיים, בינות 

 למדפי הצרכנייה ובין כותלי הבית, ולשנות את כל תפיסתנו בנגע להחלטותינו ומעשינו.

שהרי אם מבינים אנחנו כמה זעיר ומוגבל שכלנו, א"כ הרי מיהו שיאמר שכל 

ותינו ומעשינו אכן יקדמו אותנו אל המטרה הרצויה?! שמא יפעלו הם את ההיפך החלט

הגמור?! ואכן אלו הם פני הדברים. אין ביכולתנו לדעת כלל האם מעשינו והחלטותינו 

 משרתות את המטרה שאנו מעוניינים להשיג, או להיפך.

אלא מכח  ובאמת, כיהודים המאמינים באמונה שלמה, כל החלטותינו ומעשינו אינם

חובת ההשתדלות המוטלת עלינו. אלא שכפי שהקדמנו, היצר מפתנו לעשות מעשים 

אשר מבינים אנחנו שאינם כלולים בחובת ההשתדלות, אלא שאנו חשים שחייבים אנחנו 

ליטול את גורלנו בידינו ו'לעשות משהו'. אך מעתה, אם נחוש באמת ובתמים כי מעשינו 

כרח 'עושים משהו', לא נטרח למען אותם דברים שכל והחלטותינו מצד עצמם אינם בה

 עזרתם מוטלת בספק רב מאד.

ובזכות זו שנשים כל מבטחנו רק בד' יתברך, יגן הוא עלינו, וישלח לנו את משיח צדקנו 

 בב"א.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

ן ומו"צ בירושלים דאתרא 'מעלות דפנה', דיי

 עיה"ק

 חובת השלמת 'קריאת התורה' בדילוגים וטעויות

 בעל קורא שדילג בקריאת התורה, האם צריך לחזור ולקרוא?שאלה: 

אפילו החסיר תיבה אחת ]וכן אות אחת אם זה משנה  –תשובה: בקריאה בשבת בבוקר 

 את משמעות הענין[, צריך לחזור ולקרוא.

אם קראו לכל הפחות עשרה פסוקים שלמים, וכל עולה קרא לפחות  –בשאר הקריאות 

 שלש פסוקים, לא צריך לחזור ולקרוא.

מדינא אינו צריך ללכת  –יחיד שלא שמע קריאת התורה או שחיסר איזה פסוק וכדומה 

 למקום אחר לשמוע קריאת התורה, אבל יש מקום להדר בזה.

 ב'הרחב דבר'.ולגבי טעויות בטעמים או בניקוד, ראה מש"כ 

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

 דילוג בקריאת התורה

צריך לחזור ולא קראו, או אפילו תיבה אחת פסוק אחד הבעל קורא לג יאם ד א[

ספר את ה והחזירולקרוא. ויתחיל בעליה הבאה ממקום הדילוג ואילך. וגם אם כבר 

ולקרוא את מה ר וחז, ואפילו כבר הפטירו והתפללו מוסף, ג"כ צריך לקדיש ותורה ואמר

יקרא אותו עם עוד שני פסוקים )שו"ע קלז, ג לת אותו פסוק ויתחיל מתחשדילגו, וי

 ומשנ"ב שם(.

הענין, אבל במקום  "זמשתנה עירק אם  מחזירין אותו ,חיסר או הוסיף איזה אותואם 

או למצרים מצריים  ,כגון שקרא לאהרן הרן בפתח בלא אל"ף ,שאין הענין משתנה עי"ז

 אין מחזירין אותו )שו"ע קמב, ד(. ,וכדומה

מנחה בשבת ההלכה הנ"ל שצריך לחזור אם דילגו, תקף בקריאה בשבת בבוקר, אבל ב

, וכן בקריאות של המועדים, שבלא"ה קוראים את יבקריאה בחול בימי שני וחמישיאו ב

                                                
הקריאה עד שני הוא מנהג ולא לעיכובא, וכמש"כ המשנ"ב )קלז, ד( "ועכשיו נתפשט המנהג, שקורין  יב

תוב בסידורים, ומצויין במנחה בשבת וב' וה' כל הפרשה הראשונה של הסדר שיקראו בשבת הבאה ככ

הפסקת הפרשה לג' אנשים, ואם שינה מסדר הזה אינו מעכב, רק שעכ"פ לא יפחות לאחד פחות מג' 

 פסוקים".
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וכל עולה קרא פסוק המדולג, ה יפסוקים בלעשרה  וקראהפרשיות בשבתות שלהן, אם 

 ג' פסוקים, לא צריך לחזור )שו"ע קלז, ג ומשנ"ב שם(.לכה"פ 

ובשערי אפרים )שער ח סי' נט( כותב, שאם הדילוג בשבת בבוקר היה עד שני, אין צריך 

 לחזור, שהרי כבר שמעו את זה בקריאות של שני וחמישי ובמנחה בשבת הקודמת.

אחיינו של הגרח"ע, ובספר מקראי קודש )כלל טו הע' ז; להגרצ"ה גראדיאנסקי זצ"ל, 

אב"ד אמאדא ארה"ב(, מביא שמהדרך החיים לא משמע כן. ועכ"ז מכריע כהשער 

 אפרים, מאחר ש"דברי הדרך החיים מוגמגמים מאוד למעיין שם".

 חובת 'קריאת התורה' הוא חיוב על הציבור או על כל יחיד

תורה, או ב[ והנה הדברים הנ"ל אמורים על הציבור, אולם יחיד שלא שמע קריאת ה

שחיסר איזה פסוק וכדומה, מדינא אינו צריך ללכת למקום אחר לשמוע קריאת התורה, 

 אבל יש מקום להדר, וכדלהלן:

הנה העמק ברכה )עמ' מז( דן, שקריאה בציבור, אינה אלא חובת הציבור להעמיד ז' 

קרואים לקרוא התורה ולהשמיע לעם, אבל אינו חוב על כל יחיד מהציבור לשמוע 

 יאה.הקר

ותלה לה במחלוקת שהובא בשו"ע )קמו, ב(, אם מותר ליחיד לגרוס בלחש בעת קריאת 

 התורה, כשיש עשרה אנשים בלעדיו שמאזינים לקריאה.

דמאי מהני שיגרוס בלחש שלא יבטל שארי ויעו"ש בביה"ל )ד"ה ויש( שתמה, "

ת למודו ואם ילמוד א ,ריאה"תמ"מ גם הוא מצווה לשמוע ק ריאת התורה,השומעים ק

ואפילו אם יש עשרה דצייתי מאי מהני לגבי  ,לא יתן לבו לשמוע מה שקורא הקורא

ובאמת כבר תמה בזה הקדמון  ,הא על כל איש ואיש מוטל החיוב דתקנת עזרא ,דידיה

 יולול ומפני זה דחאה מהלכה. ,ל על שיטה זו בסימן ל"ט והובא בב"י"בעל שבוה

ואפ"ה בקול רם אסור  ,דשיטה זו מיירי שכבר יצא בעצמו ידי קה"ת ,דמסתפינא הו"א

 יגכו'" ע"ש. שלא יטריד שאר השומעים

 ,חיוב קריאת התורה הוא על כל אחדד;וע"ע סי' כג( מש"כ, "-וע"ע באג"מ )או"ח ד, מ

וביו"ט  ,קרואין ד' מ"וחוה "חובר "צובת ,ובמנחה לשבת ,לשמוע ג' קרואין בשני ובחמישי

שלכן פשוט שבחוה"מ אף בא"י כו'.  ובשבת שבעה ,ביום הכפורים ששהו ,חמשה

לא יצא עד שישמע אותה  ,שאותן פסוקין שקורא הראשון קורין כל הארבעה ,בסוכות

שהחיוב הוא לשמוע ד' גברי איך שכל אחד קרא לא פחות  ,מכל הארבעה קרואים

 ." עכ"דמתלתא פסוקי

                                                
ברכו את "שאלני אחי ר' חזקיה הקורא בתורה למה אומר לציבור )סי' עג( "ראב"ן יש לציין בזה מש"כ ה יג

לפי שעזרא תיקן לישראל שיהו קורין בתורה בב' וה'  ,, יברך ברכת התורה ודיו. והשבתי לו"ה' המבורך

, לפיכך הרי הוא אומר לציבור אתם צריכין והקורא בתורה מוציא את הציבור ידי חובתן מקריאה ,ובשבת

וע"ע בחי' הגרי"ז  .כו'" לברך ולקרות כמוני תסכימו לקריאתי ולברכתי ותברכו עמי והם עונין ומברכין

 )נזיר סו, ב(.



 

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

 בירושלים עיה"ק

 חובת השלמת 'קריאת התורה' בדילוגים וטעויות

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כ ודעמ 

וע קריאת התורה )דינים והנהגות ה, יז(. והעידו על החזו"א, שפעם הלך למרחוק לשמ

אך יעוי' בארחות רבינו )ח"א הופסות עמ' ט( שמובא שהקה"י התמאצץ מאוד גם כשהיה 

מתפלל ביחידות לצאת לשמוע קריאה"ת, והחזו"א ששמע מהנהגה זו אמר: ש"קריאת 

התורה החיוב רק על הצבור אבל לא על היחיד". ומובא שם מה סיפר מרן הגרח"ק 

ט"א, שהגם שהחזו"א צידד כן מצד הסברא )וע"ע בביה"ל קלה, יד ד"ה אין(, מ"מ שלי

למעשה החזו"א עצמו כשהיה גר בוילנא, הגם שהתפלל ביחידות שכר עגלה ונסע כמה 

 פרסאות כדי לשמוע קריאה"ת, וכן בא"י היה הולך לבית כנסת הגדול לשמוע קריאה"ת.

מספר מילים בקריאת התורה, אינו חייב  וכן דעת מרן הגריש"א זצ"ל, שאדם שלא שמע

ללכת למקו"א להשלים מה שחיסר )אשרי האיש כה, טו(. אולם מרן זצ"ל עצמו, כשהיה 

 אנוס ולא שמע את קריאת התורה, החמיר להשלים את הקריאה.

 נגינת הטעמים

החזן צריך ג[ יש גם להקפיד על "נגינת הטעמים", וכפי שכותב המשנ"ב )קמב, ו( ש

ימין  ,במתגין לעיל ומלרע ,שתהא שגורה בפיו כל הדקדוקים ,לה הסדראיתחלחזור מ

 .יבליע שום אות או תיבה כדי שלא ,ויקרא במתון ולא במהירות ,ושמאל

וכן צריך להפסיק קצת באתנחתא, וקצת יותר בסוף כל פסוק, ולא די בניגונים עצמם 

 של האתנחתא וסוף פסוק )מרן הגריש"א זצ"ל(.

אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד, אין מחזירין אותו, הרמ"א )קמב, א( "ולמעשה כותב 

כגון שקרא משרת  ,ענין משתנה עי"ז". וכותב המשנ"ב, שאם טעה והאבל גוערין בו

אין מחזירין  'מחזירין אותו )ודלא כמו שאומרים ההמון שאם קרא ה ,במקום מפסיק

 .בטעה בנגינה(

כגון  ,אפילו במקום שאין הענין משתנהש ,מפקפקהגר"א ובביה"ל )שם ד"ה אין( מביא ש

כן פסק הפר"ח שו ,מחזיריןש דעתוש ,וכן אם טעה בין אם לואם ,מצרים מצריים וכדומה

דאפילו במקום אהרן קרא הרן ]בפתח אלא שחיסר האלף[ ובמקום מצרים מצריים דאין 

בטעמם ואין אלא בניקודם או  ,אם לא טעה באותיותאך  .הענין משתנה עי"ז נמי חוזר

גם הגר"א שומסתברא , אין מחזירין אותו רק גוערין בו ,הענין משתנה בשום דבר עי"ז

 מודה לזה.

ושמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל, שגם במקום שלא מחזירין אותו, מ"מ אם אפשר לתקן 

 את הטעות במקום, יש לעשות כן, אבל אם המשיך אין מחזירין אותו.

, שלא ראוי לקהילות בני תורה, לתת לנער בר מצוה ועוד אמר לי מרן הגריש"א זצ"ל

( להיות הבעל קורא לפרשת השבוע, כי ממה נפשך, אם יקרא טוב, 13)שעבר את גיל 

בד"כ חלק מהקריאה תהיה בעל פה, ואם לא יקרא טוב, הרי לא רוצים לבייש את הילד 

 לתקן אותו הרבה פעמים, ויתכן שהציבור לא יצא ידי חובתם.

 dvarhalacha613@gmail.com: לתגובות



 

 התורה ומצוותיה / הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון, מח"ס סימני המצוות ושא"ס, רב ומו"צ באשדוד

 עשות את כל מעשה הפרההאם כהן אחד יכול ל

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כא ודעמ 

הרב אברהם מרדכי יוסף ה / ותימצוהתורה ו

צוות ושא"ס, רב ומו"צ מרקסון, מח"ס סימני המ

 באשדוד

 האם כהן אחד יכול לעשות את כל מעשה הפרה

 וכן ,השורף 'ושרף' 'ושחט' וכן ,המוציא 'והוציא' אלה בפסוקים עזרא האבן מלשון

 י"בת וכן, אחר כהן עסק עבודה שבכל משמע, מקודם בה שעסק הכהן ואיננו 'ואסף'

 כמה מוזכר ולא העוסקים כל כתוב ד"מ ד"פ פרה ובמשנה 'ב אות סוף כאן רבה ובמדרש

 .בשבע נעשית שפרה מהזוהר הביא 'ג אות ש"ובתו .הם

 שגם במדרש דאמרינן הא ליישב בדרושים כזה והארכתי: ל"וז כתב יומא ריש י"ובפנ

 היו דלכן שם לבאר כתב ועוד ,בפרה העוסקים כהנים שבעה מהמנין היו ואהרן משה

 היה לא כן ואם ,הערב עד טמא מעבודתה בעבודה העוסק שכל משום כהנים שבעה

 עבודה בכל עוסקים היו ולכן ,שיטבול לא אם אחרת לעבודה ראוי אחת בעבודה העוסק

 .אחר כהן ועבודה

 ,לכולהו עביד כהן חד שמסתמא מבואר יומא ריש י"ובתור ש"הרא' תוס דעת אמנם

 או הפרה עסק ידי על שנטמא מי שכל דבריו בהמשך י"הפנ שמבאר כפי בסברתם ל"וצ

 להעשות יכולות העבודות כל היו ולכן ,טבילה בלי אפילו גמור טהור הוה חטאת במי נגע

 (.יומא ש"הרא' תוס על מבשר אמרי) .אחד בכהן

 שחושב זמן כל שבאמת, נפלא דבר סורוצקין זלמן ר"מהג לתורה באזנים ומצאתי

 בפרה עבודתו את כשמסיים ורק, בגדים מטמא אינו הפרה במעשה לעסוק להמשיך

 .נטמא

 מחמת הטומאה ששם', וכדו ונבילה מת כגון מגע טומאות בין גדול חילוק שיש ומבאר

 ושעירים פרים המוציא כגון, שבקדושה בדבר כשעוסק כאן כ"משא, הטמא בדבר מגעו

 שנגע מחמת הטומאה אין, אדומה בפרה המתעסק או, ושעיר פר והשורף, הנשרפים

 רק הטומאה ושם, נטמא אלו בדברים המתעסק שכל, היא מלך גזירת אלא, טמא בדבר

 .נטמא אינו בקדושה לעסוק להמשיך שרוצה ז"כ ולכן. הקדושה מן שפורש בשעה

 ממעשה כהמשך נחשב זה אין, חדש בדבר שעוסק כיון הפרה אפר את האוסף אבל

 .באריכות ש"עיי. חדש בדבר כעוסק אלא, מקודם שעשה הפרה

. נעשית היתה השמש במעורבי אומרים שהיו: יומא תחילת יהושע הפני כותב וכך

 אחד דכל ,הפרה לעניני כהנים כמה צריכין היו הצדוקין סברת דלפי נראה לכאורה

 בעבודה העוסק שכל[ ז, יט במדבר] הוא מלא מקרא שהרי ,הוא עצמו בפני מעשה

 שהיו אחרת לעבודה ראויים היו לא הצדוקין לדברי כ"וא ,הערב עד טמא מעבודותיה

 היה כבר ואיתמר אלעזר י"ע שנעשית הראשונה שבפרה לדבריהם כ"ג ש"וכ, יום טבולי



 

 המצוות ושא"ס, רב ומו"צ באשדוד התורה ומצוותיה / הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון, מח"ס סימני

 האם כהן אחד יכול לעשות את כל מעשה הפרה

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כב ודעמ 

 יכול היה בהן כשר יום שטבול חכמים לדברי כ"משא, לעבודה שראוין בנים כמה להם

 כיון אחר למעשה העבודה מן טובלים והיו ,לבדם ופנחס ואיתמר באלעזר הכל לעשות

 הא ליישב בדרושים בזה והארכתי, לכאורה לי נראה היה כך. בהן כשר יום דטבול

 כהנים שבעה מהמנין היו ואהרן משה שגם[ ט"פי חוקת' פ ר"מד] במדרש דאמרינן

 .להאריך מקומו כאן ואין בפרה העוסקים

 פרה במסכת משניות דבכמה משום ,זה לכל צורך שאין מצאתי העיון לאחר אמנם

 ערב טומאת בו שהיה אף חטאת במי נוגע או הפרה עסק י"ע שנטמא מי דכל משמע

 אפילו גמור טהור הוי חטאת מי והזאת הפרה עסק לענין ה"אפ ,דבר לכל טמא ונקרא

 .טבילה בלא

 לא דאי ,כן משמע לא יעבירנו שמא ה"בד( א ,סט דף) בפסחים התוספות דמלשון אלא

 ם"הרמב בלשון וגם. בזה ע"וצ ,שם לקושייתם מקום אין כדפרישית אלא הכי תימא

 משמע דלכאורה זה בענין עיון מקום לי יש( ג"י הלכה פרה מהלכות ראשון בפרק)

 .ק"ודו ה"אי בפרקין לקמן עוד ויבואר, ש"ע בפסחים התוספות כלשון מלשונו

 :כתב שם ביומא הדף על ובדף

 ראיתי והנה חוקת' פר זוטא הספרי על דספרי אמבוהא בספר ל"ז יוסקוביץ ז"הגרי כתה

 עיין הנה ,אחד בכהן נעשה הכל שהיה לו דפשוט( ז"י אות ז"שצ מצוה) ל"ז ח"מנ להגאון

 יתה ותתנון שכתב ה"יעוש ,אחר כהן היה עבודה דבכל להדיא דאיתא כאן ע"יב בתרגום

 כהן ויסב' וכו תורתא ית אוחרן כהן ויוקד שם עוד יתה' וכו אוחרן וכהנא' וכו לאלעזר

 מי פייס דהיה ציבור קרבן בשאר כמו דהיה נראה ופשוט .ה"יעוש דקיסא בקעתא אוחרן

 .זורק מי שוחט

 ,אחר בכהן ועבודה עבודה כל שיהיה צריך דהיה ע"ב יונתן התרגום דברי בטעם ל"י גם

 ומגע הפרה עסק י"ע שנטמא דכהן שמא ה"ד ט"ס פסחים' התוס מדברי שנראה מה לפי

 יומא ריש יהושע פני ועיין. ה"יעוש חטאת מי והזאת הפרה לעבודת גם פסול חטאת מי

 או הפרה בעבודת דנטמא אחר כהן עבודה בכל בפרה' שיהי צריך' התוס דלדברי שכתב

 .ש"יעו בפרה כשר י"דטבו אחרת לעבודה עבודה בין טבילה הכהן דצריך

 נטמא דהראשון אחר בכהן עבודה כל צריך' דהי ע"התיב דברי בפשיטות ש"א כ"וא

 .בזה כ"מש שם ע"וע, ד"עכת ,ק"ודו הפרה במעשה



 

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

 הקדמת מזון בעלי חיים למזון האדם

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כג ודעמ 

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

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

 האדם למזון חיים בעלי מזון הקדמת

ֽם ה ְוֶאת ְבַעירָּ ֵֽעדָּ  ח( ,)כ ְוַהְשַקיתָּ ֶאת הָּ

לבהמות. האור החיים הקדוש פירש: הוצרך להזכיר "עדה", ו"בעירם", להקדים העדה 

והגם שאמר הכתוב: "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" )דברים, י"א, ט"ו(, ואמרו ז"ל שצריך 

להקדים מאכל לבהמתו ואח"כ הוא )ברכות מ' ע"א(, כל זה אם אין סכנה בדבר. אבל 

כשיש סכנה, חייו קודמין. ועיין מה שפירשתי בפרשה דרבקה )בראשית כ"ד, י"ט(, 

 בהשקאת אליעזר וגמליו" עכ"ל.

 ורק בשתיה, גם אלא ,דאכילה במידי דווקא אינו לאדם בהמה להקדים שהדין מבואר

 .לבהמה האדם את להקדים יש סכנה במקום

ויש לעיין, מהא דאיתא בספר חסידים )סי' תקל"א(: "לענין צימאון אדם ובהמה, יתנו 

לאדם תחילה ואח"כ לבהמה, דכתיב גבי רבקה: "ואמרה אלי שתה", ואח"כ: "וגם 

לגמליך אשאב" )בראשית, כ"ד, מ"ו(, וכתיב: "והשקית את העדה ואת בעירם", העגה 

תחילה, ואח"כ בעירם. אבל באכילה הבהמה קודמת, דכתיב: "ויתן תבן ומספוא 

לגמלים", )שם ל"ב(, ואח"כ: "ויושם לפניו לאכול", וכתיב: "ונתתי עשב בשדך לבהמתך", 

)או"ח קס"ז סקי"ח(, שהביא את דברי הספרא  ואח"כ: "ואכלת ושבעת" עכ"ל. וראה מג"א

 חסידים להלכה.

 חזינן, דלענין שתיה אין הבהמה קודמת לאדם, ודלא כדברי האור החיים הקד'.

אמנם ראה בשו"ת כתב סופר )או"ח סי' ל"ב( הקשה על דברי הספר חסידים כמה 

 ",אסור לטעום"לפי הגרסא  פר חסידים,והנה מלבד דקשה על הסקושיות, וזה לשונו: א. "

 אי שנאמ ה,גם מצד השכל אין חילוק בין אכילה לשתיב. אסורה,  הדמשמע דגם שתי

)ור"ל שאם הקפידו להקדים האכילה  וצמא קשה מרעבג.  ה,שתי אי שנאאכילה מ

 ולחשוש לצער הבהמה, כ"ש בצער השתיה(.

לה והביא הכת"ס בשם אביו החתם סופר לחלק, דבאמת אם הבהמה שלו, יש להקדים 

גם באכילה וגם השתיה. ורק אם אחר נותן לו קודם לבהמתו אין בכך כל חשש. ולכן 

ברבקה, שהיא מעצמה נתנה לאחרים, לאליעזר ולגמליו, נאמר "שתה וגם לגמליך", 

הקדמת האדם לבהמה. ובהמשך דבריו תירץ ג"כ את פסוק דידן: "והשקית את העדה 

הוא ישקה את המים משלו, ועליו אין ואת בעירם", שהקנה הקב"ה למשה את המים, ש

חיוב הקדמה, לכן לכבודם של ישראל השקה אותם קודם ואח"כ את בהמותיהם. וגם 

 תירוץ זה מבוסס על חילוקו של החתם סופר הנ"ל.



 

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

 הקדמת מזון בעלי חיים למזון האדם

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כד ודעמ 

עכ"פ חזינן תנא דמסייעא ליה לרבינו האוה"ח, הם רבינו הכת"ס ואביו החת"ס, שג"כ 

 חילוק בין אכילה לשתיה. סברי כי אם יש לחוש לצער הבהמה, אין

ויש עוד להוסיף כי אף הגר"ב עפשטיין )בהערותיו לחיבורו הגדול תורה תמימה, דברים 

פי"א הע' כ"ח( הבין מדנפשיה כהבנת האוה"ח הנ"ל, ואדרבה, בטעם הצער הסביר את 

החילוק היסודי שיש )לדברי הספר חסידים( בין האכילה לשתיה, וגם הוא הסיק כדברי 

וטעם החילוק בין דכשיש צער רעבון לאדם, הוא קודם לבהמתו, וזה לשונו: " האוה"ח,

שבאכילה לפעמים  ,נראה ע"פ מש"כ התוס' בפסחים ק"ז ב' ובנזיר כ"ג ב' ,אכילה לשתיה

אדם אוכל אף כשאינו רעב אבל בשתיה דרך האדם לשתות רק לצמאונו, וא"כ אחרי 

ן הוא קודם לבהמה, דבודאי צערו של לכ ,דבשתיה יש צער הגוף ]כלומר צער הצמאון[

אדם חשוב יותר, ואף כי באכילה אמרו אותו הדין בסתם דמשמע אף כשיש לו צער 

אבל באמת י"ל דכשמצטער האדם רעבון, אך הן לא נתנו חז"ל דבריהם לשיעורין. 

ואם אינו נוהג כן היא ממדת חסידות בעלמא, ואולי ברעבונו הוא קודם, וכמו בשתיה, 

כתב הרמב"ם דכל דין זה הוי מדת חסידות כמו שהבאנו, יען דדין זה בסתמא  מטעם זה

 " עכ"ל.כתיב דמשמע אף אם יש לו צער רעבון, ודו"ק



 

בו -מעלת עשרה הראשונים בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל –ומשחרי ימצאונני 

 במעלת עשרה הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

הקרויים 'שרים' ו'נדיבי  -'בית הכנסת' נקרא על שם עשרה הראשונים שהביאו השכינה 

 לב'

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כה ודעמ 

מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

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

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

'בית הכנסת' נקרא על שם עשרה הראשונים שהביאו 

 הקרויים 'שרים' ו'נדיבי לב' -השכינה 

ם רוהָּ ְנַדיֵבי עָּ ַרים כָּ רוהָּ שָּ  )כא, יח( ְבֵאר ֲחפָּ

וירא והנה הנה לעיל פרשת ויצא הבאנו את דברי המדרש רבה )פ' ע' סי' ח'(, וז"ל: "

אלו שלשה  "והנה שם שלשה עדרי צאן", זה בית הכנסת " )בראשית כט, ב(בשדה באר

 ,זה יצר הרע "והאבן גדולה"שמשם היו שומעים את התורה,  "כי מן הבאר וגו'"קרואים, 

עכ"ל. ולפי"ד בארנו בס"ד, ד"שלושה עדרי צאן"  בור,יזה הצ "ונאספו שמה כל העדרים"

 - בוריזה הצ "ונאספו שמה כל העדרים"הכוונה לשלושה הראשונים הבאים לביהכ"נ, 

, אז "וגללו הכוונה לכל עשרה הראשונים שיוצרים את הציבור, כשכולם כבר התאספו

האבן מעל פי הבאר" הם מצליחים לשבור את היצר הרע לגמרי ובזה סוללים את הדרך 

 לכל הבאים אחריהם ולכן נוטלים הם שכר כנגד כולם, עיי"ש באורך.

". ד'באר' באר חפרוה שריםשלפנינו "ולפי"ז נראה לי בס"ד דיתכן לרמוז כן גם בפסוק 

הכוונה ל'בית הכנסת' וכפי שמצינו במדרש הנ"ל, "חפרוה שרים" הכוונה לעשרה 

' י -ש'ר'י'ם' . ותמצא נוטריקון ידהראשונים, שעל שם אסיפתם הוא נקרא 'בית הכנסת'

'תחילה. וי"ל עוד שנקראים 'שרים' על כל הציבור שבא אחריהם מ'השכימו ש'אשונים ר

מפני שהם נוטלים שכר כנגדם ]וכעין שכתב מרנא הגר"א מווילנא זצ"ל בפירושו  -

( דמצינו ש'שרים' הם בעלי עבודה ותפילה, כמו רבי חנינא בן דוסא טולמשלי )יד, כח

אותו שבא וחבריו )עי' ברכות לד, ב(. ולפי"ז פירש שלכן אם יש עשרה בבית הכנסת, 

 עכת"ד עיי"ש[ר כנגד כולם, ראשון לכולם נקרא 'שר' כי הוא נוטל שכ

וכן "כרוה נדיבי העם" הכוונה לעשרה הראשונים שהם מנדבת ליבם משכימים ראשונה 

 שכימים.מ'שרה ע'ם ה' - ה'ע'ם'לבית הכנסת. ותמצא נוטריקון 

                                                
יד

: את 381און רבי אליהו בקשי דורון שליט"א )בקובץ 'שנה בשנה', תש"ס, עמוד ועי' להג  ( שבאר זאת בטוב טעם, וז"ל
מקום התפילה הגדירו חז"ל כ'בית הכנסת' ולא כבית ה'. ואע"פ שהוא מקדש מעט, והשכינה באה ומקדמת ובאה למעמד 

שכינה השורה בו, מפני שהבא אל בית הכנסת של עשרה מתפללים, המקום נקרא ע"ש המתפללים וההתכנסות ולא ע"ש ה
 אינו בא אל השכינה, אלא השכינה באה אל המתפללים, עכ"ד.

 הו"ד בשלימות בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך ב' שער ד' על משלי שם, עיי"ש. טו



 

בו -מעלת עשרה הראשונים בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל –ומשחרי ימצאונני 

 במעלת עשרה הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

הקרויים 'שרים' ו'נדיבי  -'בית הכנסת' נקרא על שם עשרה הראשונים שהביאו השכינה 

 לב'

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כו ודעמ 

, שהחופר הוא החופר בעומק והכורה הוא 'כרה'ובין  'חפרוהנה ההבדל בין לשון '

"ם כאן(. א"כ י"ל ד'באר חפרוה שרים' הוא כשכל )עי' מלבי שכורה מעט ולא בעומק

העשרה אינם באים יחדיו, לכן צריכים יותר להתאמץ עד שזוכים להשרות את השכינה 

בביהכ"נ. אבל "כרוה נדיבי העם" הוא באופן שכל העשרה מתאספים יחדיו ובאים 

לביהכ"נ, וכפי שכתב הזוהר בפרשת נשא )קכו, א( שישנה תוספת מעלה לעשרה 

אשונים אם הם מתאספים כולם כאחד ובאים לבית הכנסת, דאז שורה השכינה בבת הר

אחת ומתקיים "ברוב עם הדרת מלך", עיי"ש. ולכן הם נקראים "נדיבי העם" מכיון 

שהוסיפו בזה 'מעלה יתירה' מנדבת ליבם. והיות שבכזה אופן שכינה שורה בלי מאמץ 

 מרובה, לכן אמר "כרוה".

)סב, א(, שכתב וז"ל: זוהר פרשת אחרי מות עתא לדברינו, מהשוב מצאתי בס"ד סיי

, הני "וירא והנה באר בשדה וגו', ונאספו שמה כל העדרים וגו'" פתח ר' אלעזר ואמר

וירא "קראי אית לאסתכלא בהו וברזא דחכמתא אינון דאוליפנא מאבא והכי אוליפנא, 

עכ"ל , "כרוה נדיבי העם באר חפרוה שרים", מאן באר דא היא דכתיב "והנה באר בשדה

והשתא הא קודשא בריך הוא אריק עלייכו ]ועיי"ש מה שפירש עוד בפסוק זה, וסיים וז"ל: 

ומנייכו כל בני דרא מתברכין, זכאה חולקיכון בעלמא דין  ,ברכאן ממבועא דנחלא

 .טז, עכ"ל[ך"ורב שלום בני ה'וכל בניך למודי "( , יג)ישעיה נדעלייכו כתיב  ,ובעלמא דאתי

 okmail.co.il@9335108לתגובות:  

                                                
", בהקדים מש"כ רבינו בחיי כאן זֹאת עֲלִׁי בְֵׂאר עֱנּו לּהאָז יָשִׁיר יִׁשְָׂראֵל ֶאת ַהשִׁיָרה ַה שוב התעוררתי דאולי יתכן לפרש בזה גם הפסוק הקודם " טז

 : : "אז ישיר ישראל את השירה הזאת", וז"ל השירה כמו התפלה ממשיך הכוונה במחשבתו ממעלה למטה, כך היחיד או הרבים וע"ד הקבלה
"יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה  מב, ט( )תהליםודע כי "שירה" בגימטריא "תפלה", וכתיב  האומרים שירה ממשיכין הברכה ממעלה למטה.

עמי תפלה לאל חיי", שירה כתיב. ואמר: "את השירה הזאת" כבר ידעת מהו "זאת", כי זאת נאצלת מזאת, וזהו שאמר: "תפלה לאל חיי, אומרה 
"באר  ר מי ייסד את בית הכנסתואח"כ אומשהשירה שהיא התפילה היא ב'באר' שהוא בית הכנסת,  , עכ"ל. א"כ י"ל דפתח קודם בזהלאל סלעי"

 וכמו שבארנו בס"ד.חפרוה שרים וגו" 
 
 



 

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

 בענין נוטל שכר לקדש מי חטאת

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כז ודעמ 

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

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

 קנדה( -)טורונטו 

 בענין נוטל שכר לקדש מי חטאת

משום ראה למדתי אתכם מי חטאת אסור ליטול שכר על קידוש אי' בבכורות כ"ט. ש

אני בחנם כו', ואם נטל שכר על הקידוש מימיו מי מערה ואפרו וגו' ]דברים ד', ה'[, מה 

 אפר מקלה ופסול ואינו כלום.

וצ"ע אם עבר והיזה במים הללו, היאך אפשר לחייבו ' וז"ל ח שצט מ' מנחת חינוך ב וכ'

והיאך סתם הר"מ כאן דמימיו  וכו' קרבן על טומאת מקדש וקדשיו כיון דמן התורה כשר, 

פסולים גמורים הן לענין לטהר הטמא והן שיטמאו במגע ובמשא  דמשמע דהם מי מערה

ואפשר לומר כיון דמדרבנן נפסל ממילא הוי היסח הדעת וממילא יש  וכו'כדין מי נדה, 

 עכ"ד המנ"ח.בה פסול מן התורה, וצ"ע. 

]והנה כ' התוס' בברכות י"א. ובסוכה ג. שאם אינו מקיים מצוה מה"ת כדעת חכמים, 

הטות בק"ש כב"ש שלא יצא י"ח אפילו מה"ת וביאר בעונג יו"ט סי' ט' כגון שהחמיר ל

דהו"ל כמהב"ע שעובר על אחרי רבים להטות. ולפי הנ"ל יש לבאר כעין זה גם הכי 

שעובר על מה אני בחנם. אכן עדיין תיקשי לשאר הראשונים דלא ס"ל הכי כמ"ש הר"ן 

יצא מצוה מן המובחר. ולא בפסחים קט"ז דלא קיימת מצות סוכה מימיך היינו שלא 

עשה ולא כלום לאו דוקא עדיין צ"ע. וכ"מ לכאו' מדברי הרמב"ם שלא הביא כלל הך 

 דלא קיימת.[.

ואולי יש ליישב בזה עוד, דהנה במצוות פרה נאמר ויקחו אליך, וביומא ג: מתפרש זאת 

 שיבוא משל ציבור. ואי' שקלים פ"ד מ"ב שפרה באה מתרומת הלשכה. וכ"ה בספרי

חוקת וילפי' לה מויקחו אליך מתרומת הלשכה. וע' בר"ב ומהר"ש סירליאו בשקלים שם, 

שפרה באה מתרומת הלשכה משום דחטאת קריא רחמנא. ומסתברא דדינה כחטאת 

 ציבור.

עכ"פ יתכן לומר בזה שמכיון שיש כח ביד ב"ד להפקיר, והפקר בית דין מועיל למפרע 

בנן קידושין מיני', אם כן יש ביד חכמים להפקיר את כמ"ש ברש"י כ"פ לענין ואפקעינהו ר

ממון הציבור בזה למפרע ושוב לא יהי' בזה של ציבור ופוסל לכאו' משום חטאת קרייא 

 רחמנא ובהא דבעינן בה דין ציבור.

ואף בשל הקדש כ' רש"י בכתובות ק"ו. על הא דמגיהי ספרים נוטלין שכרן מתרומת 

להשהות ספר שאינו מוגה משום אל תשכן באהליך  של כל אדם ואדם שאסור -הלשכה 

וכן דעת התוס'  והפקירו תרומת הלשכה לכךעולה וראו בית דין שהיו מתעצלין בדבר 



 

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

 בענין נוטל שכר לקדש מי חטאת

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כח ודעמ 

כתובות כ"ט. ד"ה הבא בענין חלק מזבח מי יתיר דגבעונים, דשייך הפקר ב"ד להפקיע את 

 חלק מזבח.

"ד מפקירין תרומת הלשכה ולפ"ז אולי שייך לומר שבאופן זה של הנוטל שכר לקדש, ב

לענין מי חטאת כאלו. והרי גם בממון הציבור שייך הפקר ב"ד, ונמצא שמעיקרא לא היה 

ממון שלהם. אם כן יש מקום לומר שנפסלו מי החטאת פסולין דשוב לא אמרינן חטאת 

 קרייה רחמנא וגם לא נתקיים ויקחו אליך משל ציבור. ודו"ק.



 

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

 "עמוד הענן", בזכותו של "אברהם אבינו" או בזכות "אהרן הכהן"?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 כט ודעמ 

גא רבינוביץ, חקירה בפרשה / הרב יהושפט שר

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

"עמוד הענן", בזכותו של "אברהם אבינו" או בזכות "אהרן 

 הכהן"?

ד ֶמֶלךְ  ַהְכַנֲעַני ַוַיְשַמע א ַכי ַהֶמֶגב ֹיֵשב ֲערָּ ֵאל בָּ ַרים ֶדֶרךְ  ַיְשרָּ ֲאתָּ  )כא, א( הָּ

". וכונת רש"י לדברי כבוד ענני ונסתלקו אהרן שמת שמעוישמע הכנעני, וברש"י הביא "

 עמדו טובים פרנסים שלשה אומר יהודה ברבי יוסי רביאמר ( אע" ט תעניתהגמרא )

 וענן באר הן ואלו ידם על ניתנו טובות מתנות ושלש ומרים ואהרן משה הן אלו לישראל

. ולפי שהיה עמוד הענן משה בזכות מן אהרן בזכות ענן עמוד מרים בזכות באר ומן

בזכותו של אהרן הכהן, לכך כששמע מלך ערד שנסתלקו ענני הכבוד חשב שכביכול אין 

שענני הכבוד  לא  ( הקשהב"ע פוה' עמהם ובא להלחם עם ישראל. ובמהרש"א  )ב"מ 

 זכו שלשה בשכר"היו בזכות אהרן אלא בזכות אברהם אבינו, שבגמ ב"מ שם נאמר וז"ל 

 יקח בשכר הענן לעמוד זכו עליהם עמד והוא בשכר למן זכו  וחלב חמאה בשכר לשלשה

אברהם  בזכות היה  ענןשה ". והקשה, הרי שמבוארמרים של לבארה זכו מים מעט נא

 שעה לפי אלא בהן זוכין היו לא אברהם ובזכות. ותרץ המהרש"א, שאהרן ולא בזכותו

. שנה ארבעים רב זמן כך והבאר והענן המן נמשכים היו ומרים ואהרן משה בזכות אבל

ובאמת שדבריו מדוקדקים בלשון הכתוב. שלשון הגמרא אצל אברהם אבינו "זכו לעמוד 

הענן", היינו עצם הזכיה עצמה, משא"כ אצל אהרן נאמר, שעמוד הענן היה "בזכות 

 אהרן", והיינו לא עצם הזכיה בעצם אלא זכותו גרמה שימשיך הלאה.

נאמר, שאחר מיתתו של אהרן חזרו ענני הכבוד בזכותו של והנה בגמרא תענית שם 

(, אם הועילה זכותו של שני דרוש - עשירה מצה פסחים) ה"שלמשה רבינו. והקשה ה

משה רבינו שיהיו ענני הכבוד בזכותו, מדוע מלכתחילה לא הועילה זכותו של משה 

ל אהרן, אמנם אחר שיבואו ענני כבוד בזכותו. ותרץ שזכות "יש מאין" זה היה בזכותו ש

שהועילה זכותו של אהרן שיהיו ענני כבוד במדבר שוב יכל משה להמשיך אותה זכות  

ומ"מ לא היתה זכות בידו ליצור את אותה זכות. אמנם עדין יקשה כדלעיל שזכות עמוד 

הענן היתה בזכות אברהם אבינו. והנראה בזה וכן מבואר בשל"ה שם, שעצם "יצירת 

ת של עמוד הענן דבר זה הגיע בזכות אברהם אבינו שיצר את זכות" שתהיה מציאו

הזכות שתיהיה אפשרות כלל לענני כבוד. אמנם עצם הזכות שעמוד הענן יהיה בפועל 

ארבעים שנה במדבר, זה היה מכוחו וזכותו של אהרן הכהן. ואחר שהועילה זכותו של 

טירתו. ונמצא אהרן, הועילה זכותו של משה שימשיכו את את אותה זכות לאחר פ

 ".יזששלשה דרגות היו כאן "יצירת הדבר", "שיהיה בפועל", "המשך הזכות
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 ודבריו לכאורה שלא כהמהרש"א שכתב שזכות אברהם היתה זכות חד פעמית, וזכות אהרן שימשך ארבעים שנה. 



 

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

 "עמוד הענן", בזכותו של "אברהם אבינו" או בזכות "אהרן הכהן"?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ל ודעמ 

אחר המתבאר שבזכותו של משה רבינו חזרו ענני הכבוד, יקשה מיניה וביה  מה שכתב 

", ואם כבוד ענני ונסתלקו אהרן שמת שמע "וישמע מלך הכנענירש"י הובא בתחילה 

מ(:  תירץ שאחר  לג דברלהם. ובגור אריה )במחזרו בזכות משה היו שוב לא נסתלקו 

פטירתו של אהרן הכהן נסתלקו להם ענני הכבוד, כדי שכלל ישראל ירגיש בחסרונו, 

. רק אחר שהרגישו הצדיק במיתת להם נאבד מה ידעוויראו ישראל כמה חסר הוא להם ו

של מרים,  והוכיח כן, שאף הבאר היתה בזכותה בזה חזרו ענני הכבוד בזכות משה רבינו.

 (.ב, כ לעיל) צמאים והיו, לעדה מים היה שלאומ"מ לא חזרה הבאר לישראל רק אחר 

 סתלקושאחר שמת אהרן ונו( וז"ל:   י דברים דבריםתוספת ביאור לדבריו, שכתב רש"י )

 לאחוריכם וחזרתם, למצרים לחזור ראש תתםנ ערד מלך ממלחמת לכם יראתם כבוד ענני

אחר פטירת  אהרן היו ישראל כה יראים שאין להם כביכול הגנה . והיינו מסעות שמונה

מה', עד שרצו לחזור למצרים מרוב פחד. ואין הרגשת חסר גדולה מזו בפטירתו של אהרן 

שהיו ישראל שרויים בפחד, ורק לאחר שחשו בהיעדרו של אהרן שוב חזרו ענני הכבוד 

 בזכות משה רבינו.

שר בין ענני הכבוד לבין זכותו של אהרן הכהן. אמנם בעיקר הדבר צריך להבין מה הק

 ורודף שלום אוהב שהיה אהרן מענין התבאר כבר כי" (נד פרק ישראל נצחובמהר"ל  )

 ישראל את מקשר אהרן היה לכך(, ב"מי א"פ אבות) ביחד הבריות את ומקרב שלום

 ובזה, אחד שהוא יתברך השם אל, אחד שהוא, ובמזבח במשכן בעבודה וכן. יחד ומאחדם

". ושם כתב בהמשך דבריו שבשמים אביהם ובין ישראל בין וקשור שלום עושה היה

.ולכך אהרן היה חוט  יח"ענן בעמוד' ה וירא; "כבוד ענני ידי עלשגילוי ה' במדבר היה 

המקשר ומאחד את כלל ישראל להיות אחד על ידי עבודתו במשכן ובקורבנות חיבר 

 זה נגלה ה' לעם ישראל בעמוד הענן.וקישר את עם ישראל אל ה' ומתוקף 

 אברהם אבינו ואהרן הכהן, פעלו "להיטיב" לשני, והוא הגורם לעמוד הענן

 זכו עליהם עמד והוא בשכר" והנה לעיל נתבאר שעמוד הענן בא בזכות אברהם אבינו

", ויש להעיר שבמדרש נאמר באופן שונה על זכותו של אברהם אבינו לעמוד הענן לעמוד

 העץ תחת והשענו אמרת אתה(: מח פרשה וירא רשתפ רבה בראשיתושם נאמר)הענן.  

". ונמצאנו למדים במדבר הרי למסך ענן פרש( קה תהלים' )וכו לבניך פורע שאני חייך

 שהיה עמוד הענן או בזכות "עומד עליהם", או בזכות השענו "תחת העץ".

ואחר המתבאר לעיל שאברהם אבינו יצר את הדוגמא שמחמתה נוצר השורש 

להיוצרותו של עמוד הענן מחד, ומאידך מדברי המהר"ל מתבאר שזכותו של אהרן גרמה 

מחמת היותו מאחד את כלל ישראל אל ה' והיא שגרמה שיבא עמוד הענן. וצריך להבין 

ורש הדברים הוא אחד, שהנה האם יש כאן שני ענינים או דבר אחד. אמנם נראה שש

ידועים דבריו המזהירים כסנפירים של מרן הגר"ש שקופ זצ"ל בהקדמה לשערי יושר 

שביאר דברי המדרש המוקשים "קדושים יכול כמוני", והקשו וכי יש צד שישראל יהיו 

                                                
יח

 בתחתונים שכינתו גלוי שהיה מקום בכל כן וגם(. יז, יט שמות" )כבד וענן וברקים קולות ויהי הבוקר בהיות השלישי ביום ויהי. "תמיד וזה(, טו, לא דברים' ר 

 .הענן עמוד ידי על זה היה



 

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

 ם אבינו" או בזכות "אהרן הכהן"?"עמוד הענן", בזכותו של "אברה

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לא ודעמ 

קדושים כה'. וביאר שבורא כל עולמים כל מעשיו ועניניו הם אך הטבה לבריותיו ולכך 

 תמיד ועמלנו עבודתנו כל שיהיו, חיינו תכלית מגמת ושורש יסוד כל: "ביאר וז"ל

 שלו" אני"ה, התורה דרכי פי על ההולך והאיש" ושם כתב עוד. ,הכלל לטובת מוקדשים

. הישראלית האומה מגוף כאבר רק הוא ישראל איש כל שבאמת, ישראל עם כל את כולל

 כולם העולמות שכל להרגיש בנפשו להשריש ראוי השלם איש של מעלות בזה יש ועוד

 אהבת רגש גם ואז, כולה הבריאה בתוך קטן כאבר רק בעצמו והוא, שלו" אני"ה הוא

ובזה ביאר ההו"מ כולה".  הבריאה כל ואת, ישראל עם כל את לאהוב לו עוזר עצמו

שקדושים תהיו ענינו שישים כל אדם את מגמתו להיטיב לשני ובכך שממעט הנאת עצמו 

 .להיטיב לחבירוכדי 

ומעתה נראה שהכל ענין אחד, אברהם אבינו אבי האומה במעשה של הכנסת אורחים 

למלאכים היתה הטבה לאחרים בשיא הקושי שאחר המילה שהוא כאוב מסר נפשו על 

ההטבה לאחרים שישבו בצל והוא עומד עליהם להשקותם, וכל זה מתוך רצון להיטיב 

ברהם, בנה ויסד שתכלית ויסוד התורה היא טובת באופן הכי טוב שיש. בכך השריש א

השני ואהבת השני, במעשה זה נעשה אברהם דומה  כביכול לבוראו , ומכח אותה הטבה 

 יצר וחקק את ענין עמוד הענן שהוא כאמור מסמל את שכינתו של הקב"ה למטה.

 ומעתה יבואר היטב דברי המהר"ל, שהן הן הדברים, אהרן הכהן בהיותו אוהב שלום

ורודף שלום במעשיו אלו גרם שיהיו ישראל אוהבים זה את זה, מיטבים זה לזה וממילא 

מתאחדים זה עם זה, בכך גרם אהרן הכהן שאיחד את כלל ישראל ושוב יכלו להתאחד 

עם הקב"ה , שתכלית מעשי ה' הוא להיטיב לבריותיו   וממילא הוא אהרן היה הסיבה 

 והוא אברהם אבינו והכל ענין אחד. שעמוד הענן יהיה משך של ארבעים שנה



 

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

 רבי אליעזר בן הורקנוס כהן היה או לוי?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לב ודעמ 

יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

 רבי אליעזר בן הורקנוס כהן היה או לוי?

ה )יט, ב( ה ְתַמימָּ ה ֲאֻדםָּ רָּ ֵאל ְוַיְקחו ֵאֶליךָּ פָּ  ַדֵבר ֶאל ְבֵני ַיְשרָּ

חנינא אמר, בשעה שעלה משה ח( רבי אחא בשם רבי יוסי בר  -במדרש )תנחומא 

למרום, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה הלכה בשם 

בת שתים. אמר )אדומה( בת שנה ופרה )ערופה( אומרה, רבי אליעזר בני אומר, עגלה 

משה לפניו רבונו של עולם העליונים ותחתונים שלך הן, ואתה אומר הלכה בשמו של 

ו צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה בשר ודם. אמר ל

א(. אמר לפניו רבון  ,תחילה רבי אליעזר אומר עגלה בת שנה ופרה בת שתים )פרה א

ושם העולמים יהי רצון שיהא מחלצי, אמר לו חייך שהוא מחלציך, הדא הוא דכתיב 

 ל.ושם אותו מיוחד אליעזר עכ" –ד(  ,)שמות יחהאחד אליעזר 

 הוכחת החיד"א שהיה לוי

, דברים אחדים )סימן ז( נדפס עם ספרובאחורי תרעא ) החיד"א מדברים אלו הוכיח

. וז"ל, רבי אליעזר היה לויהגדה של פסח( כי  - שמחת הרגל וכיום נדפס סימן זה בסוף

דרבי אליעזר הגדול היה מזרעו של משה רבינו ע"ה אם כן רבינו בחיי ולפי מה שכתב 

כתב על דברי רבינו בחיי, ואולי מצד האם. וכן ראיתי  ספר יוחסין לוי, איברא דהרבהיה 

מאמר חקור הדין חלק ב פרק טו(, דרבי בעשרה מאמרות )הרב מנחם עזריה  שכתב הגאון

 .יטאליעזר הגדול היה מבני בנותיו של משה רבינו ע"ה 

מח(  ,עות )במדבר טואני בעניי נראה לי דמקור דברי רבנו בחיי הם ממדרש רבתי בד

ותלמודא דבני מערבא פרק ג דסוטה )דף טז ע"א( דאתמר התם, דשאלה מטרונא את רבי 

אליעזר ולא השיבה, ואמר לו הורקנוס בנו כי בעבור זה אבד שלוש מאות כור מעשר, 

קרבן )פירוש המדרש( ובספר  ידי משהשהיתה אותה מטרונא נותנת לו. והגם דבספר 

הן עיי"ש, טפי ניחא לומר שהיה לוי כמו שכתב רבינו בחיי, ומה גם פירשו, שהיה כ העדה

סדר  דאמרו רבותינו ז"ל דמשה רבינו ע"ה מתפלל שיצא מחלציו. וצופה הייתי בספר

                                                
 כמו במקדש מעבודתו דבר נזכר מצאנו שלא מפני ואפשר, הוכחתו ביאר (א אות) ל"להרד צדיק בית ובקונטרס  יט

 היו שהלויים אחרי גם (.ב"ע יא דף ערכין במסכת כדאיתא) מהמשוררים שהיה שנזכר חבירו הלוי יהושע לרבי שמצאנו

 בניו מגדל היה לא לוי היה באם הדור וגדול עשיר שהיה אביו שהורקנוס מסתבר לא, לרבים ומורים התורה לומדי

 מסופק היוחסין בעל היה לכן(, לויים שכן וכל הארץ עם כהן אף ס"בש  מקומות בכמה שנמצא פי על אף) תורה לתלמוד

 .ד"עכ משה חלצי מיוצאי האם מצד ורק לוי היה שלא לומר

אמנם לפי דבריו קשה טובא האיך יפרנס המעשה שהובא במדרש ובירושלמי הנ"ל שהיה מקבל מעשרות. ואולי 

הביאו ז"ל ) הר"מ ברליןסבירא ליה להיוחסין דלאו מעשר ממש היה אלא כעין מעשר כספים וצדקה, וכמו שכתב 

ל, וכן בסדר הדורות כתב על דברי הידי משה, וכי שמטרונא סתמא בכל מקום אינה מישרא בבית צדיק בהגה"ה שם(

מטרונא נתנה מעשר. ועיין בבית צדיק שם שביאר שיש לומר כי מטרונא אין הכוונה לאינה יהודית אלא לאשה 

 חכמה.



 

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

 זר בן הורקנוס כהן היה או לוי?רבי אליע

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לג ודעמ 

אות ו( שהביא פירוש הרב ידי משה,  -)תנאים ואמוראים ערך רבי אליעזר הגדול  הדורות

 ותמה דלדבריו איך לא מנאוהו גבי כהנים עכ"ד.

 מיהה על הוכחתות

, שהביאו ספר יוחסיןהמתוכן דבריו נראה שלא ראה את דברי רבנו בחיי וניזון מדברי 

ד(, נראה שלא התייחס כלל אם רבי אליעזר לוי  ,ולכשנעיין בדברי רבנו בחיי )שמות יח

שהיה ראוי לומר 'ושם  –  ושם 'האחד' אליעזרהיה, רק שם הביא לבאר את הכתוב 

על דרך המדרש ומביא כל התנחומא כלשונו, שמסיים הדא הוא  השני'. וכתב לפרש

ושם אותו מיוחד אליעזר, ובזה מובן למה כתב ושם 'האחד'.  – ושם האחד אליעזרדכתיב 

ואינו מוסיף תיבה אחת על דברי המדרש. כך שלא ידענו מה סבירא ליה לרבנו בחיי בזה, 

 ואין שום צורך להביא לו ראיה.

טפי ניחא לומר שהיה לוי כדברי רבנו   הידי משה והקרבן העדהעל דברי  ומה שכתב

לא זכיתי להבין למה טפי ניחא  למימר הכי, ואי משום שכן כתב רבנו בחיי, כבר  – בחיי

כתבנו דרבנו בחיי לא דיבר מזה כלל. ועוד דהרי יוחנן כהן גדול העביר )ביטל( הודיית 

טו( ובסוטה )דף מז ע"א(, ובגמרא  ,)ההמעשר )וידוי מעשרות( כדתנן במסכת מעשר שני 

)שם ע"ב( אמר מאי טעמא, אמר רבי יוסי בר חנינא לפי שאין נותנין אותו כתיקונו, 

ופירש רש"י כיון דקנסינהו עזרא  –'יהבי ליה לכהנים' דרחמנא אמר דיהבי ללוים, ואנן 

שנים )שם( כדאמרינן ביבמות )דף פו ע"ב(. ומדברי התוס' והרא"ש בתוספותיו ובתוס' י

וכן סבירא להו להרבה ראשונים, משמע שקנס עזרא עדיין נהג בימי רבי אליעזר, 

 ולדבריהם על כרחך שהיה כהן.

בפרק א דהלכות מעשר )הלכה ד( שכתב דהקנס נהג רק בזמן עזרא, הרמב"ם ואף לדברי 

הרי ביאר בכסף משנה )שם( שאף לאחר שבטל הקנס, מי שרוצה נותן ללוי, ומי שיתן 

כהן יתן, הרי להדיא שהיו נותנים המעשרות גם לכהנים. ואם כנים אנחנו שוב אפשר ל

 לומר בשופי דרבי אליעזר כהן היה ודו"ק. ולמה אמר טפי ניחא לומר דהוה לוי.

לא זכיתי להבין ואם היה  –דאמרו רבותינו ז"ל דהתפלל שיצא מחלציו  - גם מה שכתב

)נדפס  בהערות והגהות לרבנו בחייע. שוב מצאתי מבני בנותיו אינו יוצא חלציו מקרי וצ"

ז"ל  רבי משה הלברשטאםברבנו בחיי הוצאת מעין החכמה בשנת תשי"ח( שציין הרה"ג 

( שגם הוא הבין מדברי המדרש שהיה לוי, זבתשובותיו )ח"א סימן ט החתם סופרלדברי 

מי הגיד לו  )ח"ב או"ח סימן ח( כתב, וגם ביותר להפליאדברי חיים והביא כי בשו"ת 

להחתם סופר ז"ל שרבי אליעזר היה לוי, ואי משום שראה במדרש שמשה רבינו ע"ה 

עשרה ועיין בספר ביוחסין התפלל שיהיה מזרעו, יוכל להיות מצד האם, וכמבואר 

 מבואר כן להדיא.)הנ"ל(  מאמרות

 ראית הרד"ל שלא היה כהן

יש פרקי דרבי אליעזר עם )אות א, נדפס בר להרד"ל בקונטרס בית צדיקשוב ראיתי 

פירושו( שהאריך הרבה בזה אם היה כהן או לוי, ובסוף דבריו מסיק דלא היה כהן 



 

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

 רבי אליעזר בן הורקנוס כהן היה או לוי?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לד ודעמ 

אומר  כהן לא ישא את הקטנה,  כמדתניא בפרק ו דיבמות )דף סא ע"ב( רבי אליעזר 

לכמה אמוראי דהיינו כהן הדיוט, והרי לפי דברי הירושלמי פרק יג  שםומפרשינן לה 

( כנס רבי אליעזר את בת אחותו הקטנה שדחקתו אמו עא ע"א דיבמות )הלכה ב דף

 , אלא ודאי שלא היה כהן.כאלישאנה 

 פירכא על ראית הרד"ל

 דכיון וז"ל ,זו ראיה דחה מווארשא י"נ הילל שמואל מורינו ב"חו שהרב שם הביא שוב

 זה אין כן אם, זונה משום עליו ותאסר תתפתה שמא משום הוא הדיוט בכהן דהאיסור

 בדרבי כאן אבל, קדושין אביה בה שקיבל כגון, דאורייתא קדושין כשנתקדשה אלא

 כדאיתא היה יתומה קטנה קדושי דהא) זה שייך לא קטנה קדושי שהיה אליעזר

 ד"עכ לכנסה מותר היה ודאי שגדלה עד הכירה שלא וכיון(, שם דיבמות בירושלמי

 אף אדרבא אביה קדשה לא שאם בגמרא שם אמרו גדול בכהן ודווקא. דבריו ונכון החכם

 .אסורה לרבנן

ובלאו הכי יש לכאורה להשיב על ראייתו זו, דאפשר לומר דהירושלמי שהביא לההיא 

אליעזר שכהן מעשה דכנסה בעודה קטנה, סבירא ליה כהני אמוראי דמפרשי דברי רבי 

לא ישא את הקטנה דמיירי בכהן גדול, אמנם כהן הדיוט שרי, ושוב לא קשה ולא מידי 

 האיך כנסה רבי אליעזר אם היה כהן.

ואם תאמר דעדיין יקשה להני אמוראי דמפרשי דברי רבי אליעזר בכהן הדיוט, האיך 

ז, ב( דלא כך יפרנסו את המעשה דהירושלמי. יש לומר דהנה מצאנו באבות דרבי נתן )ט

היה מעשה שכנסה בעודה קטנה, אלא קידשה רק לאחר שהביאה סימנים, דהכי איתא 

שם אל תתמה על רבי עקיבא, שהרי רבי אליעזר הגדול גדול ממנו, שגידל את בת אחותו 

י"ג שנה עמו במטה 'עד שבאו לה סימנים'. ואז אמר לה צאי והתנשאי לאיש וכו' שם, 

נה רשות לקדשה ובא עליה ע"כ. ושוב אתי שפיר דהני כיון ששמע דבריה נטל ממ

אמוראי ידעי להאי ברייתא, ואם כנים אנחנו לא קשה ולא מידי האיך כנסה בעודה 

 קטנה, דבאמת לא כנסה אלא לאחר שהביאה סימנים ודו"ק.

 ראיה נוספת שלא היה כהן

בי יוחנן בן ועוד יש להביא ראיה מההיא דפרק ה דגיטין )דף נו ע"א( כשהוציאו את ר

זכאי מירושלים בחזקת מת מפני הבריוני, דאמרינן שנשאוהו רבי אליעזר ורבי יהושע 

תלמידיו, ואי איתא דרבי אליעזר כהן הוי אם כן היו הני בריוני ישראל מבינין שלא היה 

מת, שאם היה מת לא היה רבי אליעזר שהיה כהן מיטמא לו, דפשיטא דמת מצוה לא 

 .ישראלים שהיו יכולים לעסוק בקבורתו אם היה באמת מת היה, שהרי היו הרבה

                                                
 רבי עם עקיבא רבי בה דפליג אחריתא מברייתא שם עלה וכדמייתי, אלעזר רבי ולא הוא הורקנוס בן אליעזר ורבי כ

 והדר, עקיבא דרבי רביה הורקנוס בן אליעזר רבי הוא ודאי כן אם, עקיבא לרבי קודם אליעזר רבי דברי ונשנו אליעזר

 (שם צדיק בית) .עקיבא רבי של תלמידו שמוע בן אלעזר רבי וזהו' וכו פנוי אומר אלעזר רבי שם תני
 לכהן שאסור אליעזר רבי שסובר כיון מקום מכל, שערות' ב שהביאה עד הכירה שלא שם שאמרו פי על ואף כא

                                                                                 (שם צדיק בית). כן גם לכנסה לו אסור יהיה, קטנה לישא



 

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

 זר בן הורקנוס כהן היה או לוי?רבי אליע

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לה ודעמ 

ואי משום דרבי יוחנן בן זכאי רבו דרבי אליעזר היה, הרי כבר כתבו התוס' במסכת 

כתובות )דף קג ע"ב ד"ה אותו היום( שלא אמרו הא דבטלה קדושה ]של כהונה[ היום 

על גב דרבי רבן של  ]במיתת רבי[ כי אם בבית הפרס דרבנן ולא בטומאה דאורייתא, ואף

ק ו דפסחים רכל ישראל היה וגם נשיא )שמצוה לכל ישראל להתעסק בו כדאמרינן בפ

)דף ע ע"ב( עיי"ש בפירש"י ד"ה דמית נשיא(. וכל שכן רבי יוחנן בן זכאי שלא היה רק רבו 

דרבי אליעזר, ולא היה נשיא אז עדיין, כי רבי שמעון בן גמליאל הנהרג הוא היה נשיא 

ורבי יוחנן בן זכאי אף על פי שאמרו )במסכת ראש השנה דף לא ע"ב(  ,החורבןבזמן 

שפירנס את ישראל מ' שנה היינו ללמד תורה לרבים, אבל נשיא לא היה כי אם אחר 

שנהרג רבן שמעון בן גמליאל הראשון, ובנו רבן גמליאל דיבנה היה קטן עדיין, נהג רבי 

שכתבו התוס' פרק ה דשבת )דף נד ע"ב ד"ה יוחנן בן זכאי נשיאותו איזה שנים כמו 

, ועל בטומאה דאורייתאלרבי יוחנן בן זכאי שלא היה כהן רשאי ליטמא לו ובודאי הוה(. 

 כרחך שלא היה רבי אליעזר כהן.



 

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

 שמזה פחד משה רבינו –כוחו הרוחני העצום של עוג 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לו ודעמ 

לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 לבנו', על התורה ומועדים

 רבינו שמזה פחד משה –כוחו הרוחני העצום של עוג 

ל ַעםֹו )כא,לד( ַתַתי ֹאתֹו ְוֶאת כָּ א ֹאתֹו ַכי ְביְָּדךָּ נָּ  ַאל ַתירָּ

כתב רש"י ע"פ הגמרא )נדה סא( שהיה משה ירא להלחם שמא תעמוד לו זכותו של 

אברהם, שנאמר )בראשית יד( ויבא הפליט הוא עוג, שסיפר לאברהם אבינו שבן אחיו 

 לוט נשבה.

כשהודיע לאברהם אבינו שנשבה לוט לא הייתה לשם שמים והנה כוונת עוג מלך הבשן 

ולשם מצוה, אלא כוונתו הייתה זדונית שרצה שאברהם ילך להילחם וימות במלחמה 

והוא יקח את שרה, וביאר בספר שמי ושם אבותי, על פי מה שכתב הרשב"א )ברכות נד( 

וגם לא בעוצמת  שעיקר בטחונו של עוג מלך הבשן לא היה בכוח גבורתו וגודלו העצום,

ההר הענק שתלש בכדי להפילו על כל עם ישראל, אלא עיקר בטחונו היה בזכות אברהם 

אבינו, כי מחמתו נעזר אברהם להציל את לוט בן אחיו, ולכן תלש הר להזכיר שיש לו 

זכות אברהם אבינו מהאבות שנמשלו להר ככתוב "כי מראש צורים אראנו". אם כן לה 

 דוש ולא בדרך הטבע, ומכאן כוחו.בטחונו בכוח רוחני ק

ויש לשאול, שהרי בתחילת דברי הרשב"א כתוב שעוג ידע שעם ישראל מנצח עמים 

רבים שלא בדרך הטבע, ולכן הבין שאין לו להילחם עם ישראל בכוח הטבע, ואם כן מה 

 הגדלות שעוג בטח בזכות אברהם אבינו ולא בכוח הטבעי?

, שאם גם באותו רגע שֵהרים הר אדיר שכזה תלה ואולי יתכן לבאר בזה בדרך החידוד

 בטחונו רק בזכות אברהם אבינו, זוהי גדלות, ולכן פחד משה רבינו ממנו...

* 

 הר כגיגית

ונראה לבאר עוד בענין מה שהתיירא משה כאשר כפה עליהם עוג את ההר, שהרי 

את במתן תורה כפה הקב"ה על עם ישראל הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים 

התורה מוטב ואם לאו וכו', ויתכן שחשש משה רבינו שעוג מעורר קטרוג על עם ישראל, 

כאומר: ההר תלוש ומוכן לקבור את עם ישראל מתחתיו, האם עם ישראל אכן מקיימים 

 את התורה כראוי? ולכן פחד משה שמא יגרום החטא.



 

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

 מי מריבה בחודש תמוז?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לז ודעמ 

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

 )מנצ'סטר(שערי תשובה' 

 מי מריבה בחודש תמוז?

ְוָנַתן  ְלֵעיֵניֶהםַקח ֶאת ַהַםֶטה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאָתה ְוַאֲהֹרן ָאַחיָך ְוַדַבְרֶתם ֶאל ַהֶןַלע 

א ַהֹםַריםַוַיְקַהלו מֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ַהָקָהל ֶאל ְפֵני ַהָןַלע ַוֹיאֶמר ָלֶהם  ..ֵמיָמיו ַמן הֲ  ַשְמעו נָּ

ֵאלַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶתם ַבי ְלַהְקַדיֵשַני לְ  ַהֶןַלע ַהֶזה נֹוַציא ָלֶכם ָמַים: ָלֵכן ֹלא  ֵעיֵני ְבֵני ַיְשרָּ

 י"ב(-. )כ', ח'ָתַביאו ֶאת ַהָקָהל ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתַתי ָלֶהם

בדרשות מגלה  הנה מצינו נידון מתי אירע הך מעשה של המי מריבה. הנה החת"ס

שהיה בשביעי של פסח, ע"ש. אמנם באבודרהם )שער התקופות( מצינו שאירע בחודש 

 תמוז. וצ"ב השייכות בין חודש תמוז למעשה של המי מריבה.

 שמיעה -ראיה, אב  -תמוז 

הנה מצינו בספה"ק )ע' בבני יששכר ועוד( אשר חדשי תמוז ואב שייכים לחדשים ראובן 

יה ושמיעה, ויש לנו בס"ד לבאר בבירור החילוק בין כח הראיה ושמעון, והם כנגד רא

 לכח השמיעה, ונעתיק בזה ב' משלים שונים לבארה.

בספר שבת מלכתא )ח"ג פרק ט"ז, עמוד קנו( מצינו משל נפלא בזה. הנה יש ספרים 

לילדים שמציירים תמונה מסויימת עם הרבה פרטים, כגון תמונה של רשות הרבים עם 

וחניות ומכוניות, ואומרים לילד, בציור זה מסתתרות תמונות של עשר  אנשים הרבה

מפתחות, ראה אם תוכל למוצאם. הילד מתחיל לחפש ומוצא אחד שתים שלש.. עד 

שמוצא שמונה.. תשעה. אבל העשירי קודש לא מצליח למצוא בשום אופן. ומבקש 

תי, ויש כאן רק תשעה מאביו תראה לי אותה. והנה אם אביו יאמר לו, הנני מתחרט, טעי

מפתחות, יגמר הסיפור בזה. אולם אם אכן יראה לו אביו איפה טמון המפתח העשירי, 

והילד רואהו בעיניו, הרי אז אף אם שוב יאמר לו אביו שהוא מתחרט, ושיש רק תשעה 

 מפתחות, הרי לא יועיל לו שום דבר, כי הילד כבר ראהו בעיניו בעצמו.

ה לראיה. שמיעה היינו מה ששומע מהזולת דבר שאפשר זאת הוא החילוק בין שמיע

להאמינה ואפשר להכחישה, אינה ברור לגמרי. לא כן הוא ענין הראיה, כי הוא כבר 

 בלתי אפשר להכחישה בשום אופן. המציאות עומד מול עיניו.

כמו כן בענין האמונה, יש מי ששומע ומאמין שיש בורא עולם, אבל אז ח"ו במצב של 

לו לשמוע אחרת ולהתפתה להאמין אחרת ח"ו. לא כן מי שכבר הגיע  חושך אפשר

לדרגת הראיה, כי אמונתו בבחינת "תא חזי" לא רק "תא שמע". והמציאות הברורה 

והאמיתית שיש בורא מנהיג להבירא, אז אפילו אם יעבור עליו גלי נסיונות של הסתרה, 

תו כי הוא זה, כי מה שברור ומכת חושך יבוא לפתחו, לא יזוז ולא ישנה דעתו ואמונ

 ועמוד מול פניו, אי אפשר להכחיש.



 

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

 מי מריבה בחודש תמוז?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לח ודעמ 

ויעויין שם )עמוד קנה( עוד משל הדומה לזה. לו יצוייר אדם אשר מימיו לא ראה 

מכונית )קא"ר בלע"ז( ובא אחד ואומר לו, "בא ראה מה שיש בפנים האוטו, המתכית 

נה השומע הנחמד, מכיון החלק הזה, פה בפנים טמון מה שנקרא "מוטור" "ענג'ין"" וה

שמעולם לא ראה מה שטמון שם, או יאמינו או לא. כי מה שיש לו רק מכח השמיעה 

ואמונה בעלמא, עוד לא בטוח אצלו. משא"כ אם ישב עמו, ויסבירו לו בארוכה, שהרי 

חכם אתה, ותחשוב מעצמך, האיך יתכן לעגלה כזה ליסע מעצמה בכח גדול ומהירות 

ש כאן כח טמון המפעיל שיסע וילך, שהרי לא שייך שבלחיצת הרגל רבה. הרי על כרחך י

 על הגז יזוז בכלל.

והנה באופן שיתבונן ויבין מדעתו שאמת ונכון הדבר, הרי אז לא יועיל מאומה אם שוב 

יחזור המספר ויאמר לו שמתחרט וטעה ואין כאן שום מנוע. כי אף אם רק האמינו 

 בחינת "ראיה".כששומעו בתחלה, אבל אח"כ היה כבר 

 תורת התפארת שלמה במי מריבה

מעתה נעתיק דברי התפארת שלמה )פ' חקת( בביאורו אודות מה היה החטא של מי 

מריבה, )אשר כמובן שאין לנו השגה בדרגתו של משה רבינו כלל וכלל, והכל לצורכינו 

שנוכל ללמוד למעשה מזה(. דמדייק הפסוקים ומבאר כי עבודת משה ואהרן היה 

עלות כלל ישראל להדרגה של "ראיה", וכמו שכתוב שיוציא המים "לעיניהם", וכמו לה

כן להלן שם "לעיני בני ישראל". אמנם למעשה לא עשה כן, ורק נשארו בדרגת "שמיעה" 

 כמו שכתוב "שמעו נא המורים". עכ"ד הקדושים, ע"ש.

ונש שלא יכנס ואולי נוכן להיות שומע ומוסיף, להבין מה היתה המדה כנגד מדה בהע

מות י"ח, כ"ה ובדרשת הרמב"ן -לארץ ישראל מחמת זה, דהנה מצינו ברמב"ן )אחרי

לראש השנה( שמבאר שיש השגחה מיוחדת על ארץ ישראל יותר משאר ארצות, ויש 

לציין בזה גם הפסוק "עיני השם אלקיך בה" דהיינו דבארץ ישראל יש יותר השגחה 

כן הספרים מהזוהר הקדוש כי כל שאר הארצות משאר מקומות וארצות. וכבר מביאים 

מושגחים דרך השרים, משא"כ ארץ ישראל מושגח ממנו יתברך בכבודו ובעצמו. ולכן 

אפשר להרגיש יותר קירבת אלקים בארץ ישראל משאר ארצות. וזהו מה שמצינו הלשון 

בתלמוד בבלי "תא שמע", משא"כ בתלמוד ירושלמי הלשון הוא, "תא חזי" דהיינו 

 מבואר שבחוץ לארץ הוא בבחינת "שמיעה", משא"כ בארץ ישראל הוא בחינת "ראיה".כ

ובזה שיטת האבודרהם מוסבר היטיב עם כל המבואר, כי בחודש זו היה שייך לכלל 

ישראל לבוא להתעלות לבחינת "ראיה" ובמקומה היה הנפילה, ונשארנו בדרגת 

הורא מגו חשוכא, לזכות שוב "שמיעה". ומעתה העבודה לבוא ולתקן זאת ולאפיק הנ

 לדרגת ראיה.

והיינו ראייה לחיות עם אמונה חושית, לחיות עם ראייה טובה בגודל מעלת נשמת 

ישראל. ראייה להיות "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך" כמבואר בספרי ר' צדוק אשר 

 אזת שייך לעבודת החודש. וכמו כן ראייה לראות גודל הטובה מתוך החושך לאפוקא



 

 ילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(לוית ח"ן / הרב חיים נתן הי

 מי מריבה בחודש תמוז?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 לט ודעמ 

נהורא מגו חשוכא. כי עצם ראיית הטוב ואמונה בזה ממתיק הענין להפוך אותה לטובה 

 חושית. אכי"ר.

 בירור ב"השם אחד" -ו'ז' -תמ

בעירין קדישין )אחר פ' קרח( מביא עובדא מה שפעם בר"ח תמוז סעדו הרה"ק מאפטא 

, ואמר והרה"ק מרוז'ין סעודת ר"ח, ובאמצע הסעודה אמר הרה"ק מאפטא להעמיד יין

שהוא יעמוד ע"ב בקבוקים, והרה"ק מרוז'ין יעמיד קי"ב בקבוקים, כמנין "יבק". ואמר 

הריז'ינער "לא, רק הוא יעמיד ששה, והרה"ק מאפטא יעמיד שבעה", וכך הוה. ושתה 

הרוז'ינער תחלה לחיים ואמר שכשירדו בני ישראל לבבל הכריחו אותם הבבלים 

בבבל, שכמעט כולם היו שמות עבודה זרה,  להשתמש בשמות החדשים שהיו נוהגים

ובפרט אמור הדבר בחודש תמוז, ככתוב )יחזקאל ח', י"ד( והנה שם הנשים יושבות 

מבכות את התמוז, ופירש שם הרד"ק שהיה נביא שקר ששמו "תמוז". וכשנגאלו ישראל 

מבבל והיו רגילים להשתמש בשמות אלו התאמצו דורשי רשומות לדרוש שמות אלו 

ות של קדושה. וגם אני אומר ברכה בדרך זה, "דער אייבישטער זאל העלפן, ס'זאל בדרש

ו'ז', היינו כי חטא העגל היה בין שעה ששית לשביעית )שבת פט.(, כלומר -זיין תמ

)ועל כן אמר הרה"ק מרוז'ין להעמיד ששה ושבעה בקבוקים לרמוז  -שיתוקן חטא העגל 

לכתה, ואז כל המשמר שבת כהלכתה אפי' הנ"ל(. ואיך, כשהיהודים ישמרו שבת כה

 עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו )שבת קיח:(, ע"כ.

דהיינו שעבודתינו בזאת החודש הוא לתקן חטא העגל, כמבואר באספקלריא לוית ח"ן 

פ' שלח, להחדיר בתוכינו יראתו יתברך באופן שנבוא לדרגת "ראיה", ובזה ממילא לילך 

יתברך, עד שזוכים לגלות האור הטמון תוך החשכות, ולאפקא  בתמימות ובנאמנות בו

 נהורא מגו חשוכא.

והדרך לבוא לזה הוא כנ"ל, ע"י ששומרים השבת כראוי, דבזה אפי' עובד ע"ז כדור 

אנוש מוחלין לו. ובזה יתוקן חטא העגל ששייך לשש ושבע כנ"ל, כי הש"ק משפיע על ימי 

עם האמונה הברורה שזכה לקבל ולהשיג ע"י השבוע, שבמשך הששת ימים יעבוד יחיה 

 .כבשמירת השבת כהלכתה, וקנה בנפשו סוד השבת, שהוא יחוד שמו יתברך

ואולי אפשר לרמז כן בזה שמצינו בבני יששכר שבחודש תמוז המליך אות ח'. והנה 

בכתב אר"י האות ח' נעשית בצירוף האותיות  ו' ז' ביחד )משא"כ בכתב בית יוסף נעשית 

ייני"ן(. והנה ו' ז' הם ביחד בגמטרי' "אחד". והנה מה נפלא הענין שאות החודש בשתי ז

הוא האות המייחד יחד הוא"ו והזיי"ן )הששת ימי המעשה עם הש"ק(, ושביחד מצטרפים 

 .כגלהיות אח"ד, שהוא ההיפך של עבודה זרה

                                                
כב

שאומרים בליל ש"ק, "רזא דשבת איהי שבת, ויש לציין בזה מאמר נפלא מהרה"ק מרוז'ין זי"ע )מובא בעירין קדישין ח"ב ערך "שבת"( לבאר הזוה"ק  

"חד", וממילא באה  -דהנה בתרגום אונקלוס על הפסוק "שמע ישראל... השם אחד" מתרגם מילת "אחד"  -דאיתאחדת ברזא דאחד למשרי עלה רזא דאחד" 

כי אצל שבת מתרגם "שבתא" ויש "אל"ף" מיותר.  התיבת "אחד" עם טענה לפני השי"ת, למה חיסר ממנה אות האל"ף. ותירץ, הלא במקום אחר הוסיף אל"ף,

ממולא  וזה פירוש הזוה"ק, "רזא דשבת איהי שבת דאיתאחדת ברזא דאחד", היינו שיש התחברות בין שבת ואחד, כי חסרון האל"ף אצל תרגום תיבת "אחד"

 ע"י יתרון האל"ף שאצל תרגום תיבת "שבת".
כג

 (. veshavti@gmail.com -או להאיר עיני בזה האם אמנם נכון לרמז כן )ואשמח מאד אם אחד מהקוראים יכולים לציין  



 

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

 בואו חשבון!

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 מ ודעמ 

ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

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

 בואו חשבון!

 )כא, כז( ַעל ֵכן ֹיאְמרו ַהֹםְשַלים ֹבאו ֶחְשבֹון

 -בואו חשבון  .אלו המושלים ביצרם -המושלים "ע"ב(:  בבא בתרא עחא[ דרשו חז"ל )

 וכו'. "בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה

 המושלים ביצרם? -המושלים" כיצד דרשו "יאמרו 

אהל יעקב  פרראיתי בס"...כתב מו"ר רבי יעקב ניימן זצ"ל )דרכי מוסר פרשת ויגש(: 

יאמרו  ל כןע'ה כזאת לדרוש במאמר תוכבר צווחו קמאי איך הי :א שאומרנמדוב מלהמ"

עיין שם  ?חוק מאדרכי זה דבר  ,יאמרו המושלים ביצרם ל כןע -' המושלים בואו חשבון

אלא חז"ל  ,את זה בפסוקים סכניהונת חז"ל לכאפשר לומר כי אין  ...חקת. אבל רשתפל

יה הדין הותמיד  ,אשר תמיד היה דאגתם ופחדם מה שהם מקצרים בעבודת ד' ,הקדושים

שזה מדבר בענין אחר  ף על פיא - 'בואו חשבון'וחשבון נגד עיניהם, כיון שראו בפסוק 

באו ונחשוב חשבונו של ' :תיכף נזכרו בחשבון של הקב"ה, ואמרו אחד לחברו - לגמרי

עיי"ש כל המאמר, עוד  '..."וגו 'אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו' מו שכתובכ ',עולם

 דוגמאות וסימוכין לזה.

ואחשוב שענין זה דומה למה שכתבתי בס"ד בספרי מאיר דרך לפרשת שלח בשם מו"ר 

"מה (: מנחות מ"ג ע"א)אמרו חז"ל אודות ציצית "זצ"ל, וז"ל: רבי משה מרדכי חדש 

דומה לרקיע, ורקיע  נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, וים

ומבואר כי התכלת יש בכוחו להזכיר לאדם את הים, ודרכו את הרקיע "... לכסא הכבוד

ות על דעתנו כי ראית קשה לנו להעל - ובעינינו הדבר פלא ,ודרכו את כסא הכבוד

אולם מסופר כי שאלו שאלה זו את הגה"צ רבי אלי'  ?!התכלת יעורר אותנו עד כדי כך

( אבן העזר כ"א, א') "הרי מבואר בהלכה: לופיאן זצ"ל, והוא השיב מיניה וביה לשואלו

להרהר בה. האם אתה מבין הלכה  כי אסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שמא יבא

הוסיף הגר"א לופיאן '. כן, את ההלכה הזאת אני אכן מבין: 'השואל ויאמריען . וזו?"

דוקא הלכה זו אין אני מבין, ואילו את ענינו של תכלת שמסוגלת להזכיר את כסא 'ואמר: 

 מי שיש באמתחתו אוסף של יראת שמים,, ועיי"ש שהביאור הוא ש..."הכבוד מבין אני

בלבו אוצר כלשהו של  ואילו מי שאין מונחתהרי בראותו את התכלת יזכר בכסא הכבוד. 

זאת. כך גם להיפך, אדם אשר ליבו מלא  יראת שמים, אין התכלת מסוגלת להזכיר לו

למשוך אותו לחטא; אך מי שלבו נקי  הצבעוניים עלול בתאוות, הרי ראית בגדים

 , עיי"ש דבריםמתאוות, הרי שהבגדים הצבעוניים לא יעוררו אצלו אסוציאציות כלשהם

 נפלאים.
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בראותם את  -שהיה באמתחתם אוסף של חשבון הנפש ויראת שמים  -כך כאן, חז"ל 

הפסוק "בואו חשבון" מיד חשבו חשבונו של עולם, כדברי מו"ר הגה"צ רבי יעקב ניימן 

 זצ"ל, ונאים הדברים למי שאמרם.

 אין הפסד ממצוה ואין שכר מעבירה

עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה בואו ונחשב חשבונו של  -בואו חשבון "ב[ 

. מתורתו של מרן המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל למדתי שמי שעורך חשבון "כנגד הפסדה

צדק יגלה שאין שום הפסד מקיום מצוה ואין שום שכר מעבירה. מצוה היא כולה שכר 

 ועבירה כולה הפסד!

ם ארי' חדש שליט"א ומתורת נכדו יבלחט"א ראש ישיבת אור אלחנן הגאון רבי חיי

כביאור לדברי זקנו מרן המשגיח  -כמדומה  -למדתי את ביאור הדברים )אף שלא נאמרו 

"...יש עצה לעמוד בנסיונות. הגמ' בסנהדרין (: 10זצ"ל(, וז"ל )ועד במסילת ישרים גליון 

)קז, א( אומרת שראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שבאה אליו 

ון אחרת בגמ' "אלא שאכלה פגה", כלומר שלקח אותה לפני הזמן הראוי[. במכאוב. ]ולש

הרי בסופו של דבר דוד נשא את בת שבע )אחרי שנהרג אוריה בעלה(, ויצא ממנה שלמה 

וכל המשך מלכות בית דוד. א"כ זה היה היעוד של בת שבע מלכתחילה להינשא לדוד 

בחטא, היה זוכה בה בדרך היתר. ולהעמיד את מלכי בית דוד. ואם לא היה דוד נכשל 

אבל דוד לא עמד בניסיון ונכשל בה באיסור, ואח"כ הצטער והתחרט כל ימיו על 

 המכשול.

אפשר ללמוד מכאן יסוד גדול. אדם שעומד מול ניסיון חושב שאם יתגבר על הניסיון 

 הוא יפסיד בעולם הזה, אמנם ירויח שכר בעוה"ב אבל בעולם הזה הוא מפסיד. אבל כאן

אנחנו רואים שגם בעולם הזה הוא לא היה מפסיד אילו עמד בניסיון. אדרבה, הוא היה 

מקבל את בת שבע בלא מכאוב, בדרך היתר. כך כל אדם שעומד בניסיון ומוותר על 

הנאה מסויימת מפני שיש בה איסור, צריך לדעת בבירור שלא יפסיד כלום אפילו בעולם 

הקב"ה גזר עליו. ]אמנם לא תמיד הוא יקבל בדיוק הזה. הוא לא יפסיד שום הנאה ממה ש

את אותו דבר שבו היה הניסיון, כמו דוד שקיבל את בת שבע עצמה, אבל בכל אופן ברור 

 שלא יפסיד שום הנאה ממה שהיה ראוי להגיע אליו[.

אם כן כל הניסיונות שבעולם אינם אלא אחיזת עיניים. מי שלא עומד בניסיון אלא נוטל 

בדרך איסור, לא מרוויח מזה כלום אפילו בעולם הזה. כנגד הנאה זו הוא  לעצמו הנאה

מפסיד הנאה אחרת שנגזרה עליו. כי אין לאדם שום כח ואפשרות להוסיף לעצמו הנאות 

ותענוגים בעולם הזה יותר ממה שנגזר עליו מלמעלה. הניסיון הוא רק האם יטול את 

כ יקבל את ההנאה בדרך היתר, וירוויח ההנאה בדרך איסור, או שיתגבר על יצרו, ואח"

 את השכר העצום של ההתגברות על היצר.

צריך להדגיש: גם אילו היינו מפסידים בעולם הזה ע"י העמידה בניסיונות, היינו 

מחויבים לקבל את גזירת השי"ת ולוותר על ההנאה שלנו בשביל הציווי של הקב"ה. אבל 
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ל מעלינו את הניסיונות, ע"י שנזכור שבעצם הקב"ה עשה עמנו חסד, ואנחנו יכולים להק

 ע"י התגברות על ניסיונות אנחנו לא מפסידים כלום אפילו בעולם הזה.

בספרים כתוב כך גם לגבי הניסיון של אדם הראשון. כל הניסיון היה רק למשך כמה 

שעות. אם היה עומד בניסיון עד שתיכנס השבת היה מותר לו לאכול מעץ הדעת, והעולם 

מגיע מיד לתיקון השלם. הוא לא היה מפסיד כלום ע"י שעמד בניסיון, ואדרבה היה היה 

מרוויח תיקון גדול לעצמו ולעולם. אבל בגלל שלא התגבר על הניסיון ואכל מיד מעץ 

 הדעת, נגרם חורבן בעולם לדורות.

מצד שני רואים אצל בועז ורות, כאשר רות נשכבה לידו בלילה בשדה, היה לבועז 

גדול, ורש"י מביא את דברי חז"ל שבועז קפץ ונשבע שלא יגע בה. הוא הרגיש שזו  ניסיון

שעת ניסיון והיה צריך להשתמש בשבועה חמורה כדי לעמוד בניסיון. אמנם הוא לא 

הפסיד כלום ממה שעמד בניסיון, שהרי אח"כ הגואל לא רצה לקחת את רות, ובועז נשא 

 אותה לאשה...

זה נכון לגבי ניסיונות רגילים בעולם הזה, אבל כשאדם  אמנם היה אפשר לחשוב שכל

עומד בפני ניסיון של מסירות נפש, שצריך למסור את נפשו על קידוש ה', ודאי שהוא 

מפסיד את העולם הזה, הרי הוא לא ימשיך לחיות, אלא שהוא צריך להפסיד את העולם 

 הזה כדי להרוויח עולם הבא.

יסיון של מסירות נפש ההשקפה האמיתית היא אבל בדברי חז"ל רואים שאפילו בנ

אחרת. הגמ' בתענית )יח, ב( מביאה את המעשה של פפוס ולוליינוס שמסרו עצמם 

למיתה על קידוש ה', ולפני שנהרגו אמר להם המלך: אם מעמם של חנניה מישאל ועזריה 

הורגנו  ואם אין אתהאנו נתחייבנו הריגה למקום, אתם יבוא אלקיכם ויצילכם. אמרו לו: 

הרבה הורגים יש לו למקום, הרבה דובים ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו 

והורגים אותנו. מה הם אמרו לו? אם נגזר עלינו מיתה, אנחנו נמות בכל מקרה. אם לא 

נמסור את נפשנו על קידוש ה' אז נמות ע"י אריות ודובים. אם כן הניסיון איננו האם 

ניסיון האם למות על קידוש ה' ולזכות בשכר עצום, או להיכשל לחיות או למות, אלא ה

, ע"כ בניסיון ולמות אח"כ ע"י דובים ואריות. ]ועיין באמונה ובטחון להחזו"א סי' ב'[..."

מדברי ראש הישיבה הגרח"א חדש שליט"א שהרחיב עוד, והעתקתי כאן רק מעט מדבריו 

 הנפלאים.
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 גזירת דמאי בזמן הזה

פרשת תרומות ומעשרות, כיום נוהגים בכל מערכות הכשרות למנות משגיח על ה ז.

והרבה העירו בזה דאף אם נסמוך על המשגיח שעשה את שליחותו והפריש תרו"מ כדין, 

מ"מ משום תקנת דמאי אי אפשר להאמינו, דהנה איתא ברמב"ם )רפ"ט ממעשר( 

שבגזירת דמאי תיקנו ב' דברים, א',שפירותיהן ספק אפילו שרוב ע"ה מעשרין מ"מ 

ך על הרוב לומר מעושרין הן, ב', שגזרו שלא יהא נאמן על הלוקח מהם יעשר ולא יסמו

המעשרות אלא אנשים נאמנים, וכל שאינו בכלל זה אף שבכל דיני התורה הם נאמנים 

מדין עד אחד נאמן באיסורים מ"מ לענין הפרשת תרו"מ החמירו חז"ל שלא נאמין לעמי 

מר פירותיו מעשרין, הארץ אלא "לחבר" נאמן על המעשרות. ומי הוי "חבר" הנאמן לו

איתא במסכת דמאי פ"ב מ"ב, וכ"פ הרמב"ם )פ"י ממעשר ה"א( הוא מי שמקבל עליו 

להיות מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח ואינו מתארח אצל ע"ה, 

וצריך שיקבל עליו דברים אלו בפני שני חברים  שקיבלו עליהן או בפני ת"ח )שמבואר 

כים קבלה(, ולאחר מכן צריך שיבואו שני עדים נאמנין ויעידו בה"ב שהם אינם צרי

)בב"ד( שהוא רגיל בהם תמיד דהיינו שהוא משמר בצנעא בתוך ביתו וגם שמעשר מה 

שהוא מוכר ולוקח ואז נעשה נאמן על פירותיו לומר מעושרין הן. וכתב החזו"א )שביעית 

הארץ, ונחלקו תנאי בסוטה דף סי' י' ס"ק ז' ט'( דמלבד דברים אלו צריך שלא יהא עם 

כ"ב ע"א איזהו עם הארץ ]פרש"י שחשוד על המעשרות[, ר"מ אומר כל שאינו קורא ק"ש 

שחרית וערבית בברכותי', חכמים אומרים כל שאינו מניח תפילין, בן עזאי אומר כל שאין 

בו  לו ציצית בבגדו, ]ונסתפק החזו"א )שם סק"ז( אם הכונה שלובש ד' כנפות ואינו מטיל

ציצית או שאינו לובש עליו בגד שיש בו ציצית, וכפי הצד השני שפיר מצוי ד"ז בזמנינו[, 

ר' יונתן בן יוסף אמר כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה, אחרים אומרים אפילו 

קרא ושנה ולא שימש ת"ח זהו ע"ה, וכתב החזו"א  )שם( דד"ז מצוי בזמנינו באלו 

פיא ואינם יודעים לעיין ולהבין ומתגאים נגד רבותינו היודעים שמשנתן סדורה להן בקו

התורה באמת ואינם שומעים להם ואינם נכנעים להם, ע"ש. עוד כתב הרמב"ם )שם 

ה"ב( דתלמיד חכם נחשב לחבר אף בלא קבלה, וז"ל: כל ת"ח נאמן לעולם ואינו צריך 

כת"ח ונאמנין, וכתב החזו"א  בדיקה אחריו ובניו ובני ביתו ועבדיו ואשתו של ת"ח הרי הן

)שם סק"ח( דאפשר דגם בזמנינו יש ת"ח לענין זה דסגי בגמיר וסביר )ובשם הגר"ח 

קניבסקי שליט"א דר"ל דסגי בגמיר בכל הלכות תרו"מ ואין צריך שיהיה גמיר בכל 
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התורה כולו(, עוד הביא הדרך אמונה )שם ס"ק יב( בשם עה"ש דתלמיד חכם שאין בו 

 רוע מע"ה ואינו נאמן,יראת שמים ג

ובספר חרדים )פרק נב( איתא שאף בזה"ז נוהג דין דמאי, אף שלכאו' בזמנינו ליכא 

לסיבת התקנה ]שהרי גזירת דמאי היתה מפני שע"ה היו חשודין על המעשרות, וזה היה 

רק בזמנם שהיו בקיאין בדיני הפרשת תרו"מ אלא שהיו חשודין ולפיכך תקנו שלא יהיו 

א"כ בזמנינו שכלל אינם יודעים  דיני הפרשת תרו"מ[. וכ"כ החזו"א )שם נאמנים, מש

סק"ח( דתקנה זו שלא לסמוך על ע"ה שאומר פירותיו מעושרין מדין ע"א נאמן באיסורים 

כ"א לחבר נאמן על המעשרות קיימת גם היום. ולפ"ז מעורר החזו"א דבזה"ז שאין לנו 

במשנה ובגמרא הנ"ל, א"כ היה צריך  חברים "שקיבלו עליהם" חברות באופן המבואר

להיות לכאו' שלא נאמנין זה לזה על המעשרות )כל שאינו בגדר ת"ח( ויצטרך כל אחד 

 לעשר מה שהוא אוכל ואף על בני ביתו יהא אסור לסמוך ויצטרך לעשר הכל לבד,

דמעיקרא כשתקנו דמאי לא אמרו אלא שלא לסמוך על  דרך א'ונאמרו בזה ב' דרכים: 

זקת כשרות של אדם לא ידוע, משא"כ במי שידוע לעשר יכול לסמוך עליו בלא סתם ח

קבלת חברות. וד"ז יוסבר ע"פ המבואר בכתובות דף כ"ב ע"ב דמהני ברי לי באיסור 

תורה, ופרש"י  אף שכל הברי הוי מחמת אומדנא דאילו היה קיים היה בא, וא"כ כיון 

הפירות מותרים וא"כ כיון שברי לו שגם בדמאי אם כלפי שמיא הוברר שעישר ודאי ש

שמעשר שפיר יכול לסמוך עליו. ויסודי הדברים הוא בפירוש הגר"א בשנות אליהו בדמאי 

מי שהוא מעשר" ופי' דנאמן קאי  -פ"ד מ"ה ומ"ו, דאיתא התם ב' לשונות "מי שהוא נאמן

עשר על מי שקיבל על עצמו בפני ג' להיות נאמן על המעשר, ומעשר קאי במי שהוא מ

ר"ל שנוהג בעצמו בלא קבלת בפני ג' רק שאחד יודע שנוהג בעצמו, ע"ש. אולם בפירושו 

חזינן דלא סגי במה שמכירו שמעשר אלא צריך שיהא מכירו שנוהג כמי שקיבל עליו 

שמעשר )דהיינו שנוהג מנהג חבירות ואין בו פחיתויות עם הארץ( וצ"ל דהיינו משום 

ו תנאים אלו הרי הם בחזקת טבל. מ"מ מבואר דיש שבגזירת דמאי נקבע דכל שאין ב

מציאות להאמין בלא קבלת חברים אם ידוע לנו שנוהג מנהג חבירות המבוארים במשנה 

ובגמ'.  איברא מש"כ הגר"א לבאר בזה מתני' דדמאי חזינן בראשונים שפירשו בע"א, 

-ו מי כאן נאמןדיעו"ש ברמב"ם בפיהמ"ש שפי' מי כאן נאמן דקאי לענין טהרות ]ולפירוש

היינו כהלכה בקבלת חבר[, והרא"ש כתב דלא ידענא  -קאי לעניין טומאה, ומי כאן מעשר

אמאי נקט כפל מלה ממי שהוא נאמן וממי שהוא מעשר, ומבואר שלא פירשו כהגר"א 

שיש נאמנות למי שיודע שמעשר אף בלא קבלת חבירות. וראיתי בספר הקלין שבדמאי 

ק"ל לדייק מהרמב"ם דליכא דין נאמן למעשר )בלא קבלת שהביא מהגר"ש ואזנר זצו

חבירות( אלא לאכסנאי, דהרמב"ם בפי"ב ממעשר ה"ו )כשהעתיק משנה ה'( כתב 

"האומר למי שאינו נאמן על המעשרות קח לי ממי שהוא מעשר" וכו', והשמיט כאן ממי 

נפק"מ לענין  שהוא נאמן, והיינו דאזיל לשיטותי' דנאמן קאי לענין טומאה וממילא אין

דמאי, ובהלכה ז' )כשהעתיק משנה ו'( כתב "הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם שם ואומר מי 

כאן נאמן מי כאן מעשר" וכו', הרי שבה"ז פי' נאמן ומעשר לענין דמאי, והיינו  כפי' 
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ומעשר היינו שמוחזק לכך, והחילוק ביניהם דדווקא  –הגר"א דנאמן היינו שקיבל לפני ג' 

דאיירי בנכנס לעיר ואין מכיר אדם סמכו על שהוחזק לעשר, וכדטעמא דאמרו  במשנה ו'

בירושלמי שם )איך ע"א נאמן במקום דאיתחזק איסורא לומר שאיש פלוני נאמן הוא( 

 דהקילו בדמאי באכסנאי משום חיי נפש.

וע"ע בחזו"א )שביעית סי' י'( שמי שהוא בגדר ע"ה אף אם הוחזק בעיר שהוא מעשר 

מן. ואפשר דבזה אף להגר"א אינו נאמן, לפי שכל דבריו הוי בגוונא שמכירו באופן אינו נא

אישי שהוא בחזקת נאמן לפיכך חשוב כאומר ברי לי, אך אם אינו מכירו אלא שהוחזק 

בעיר בעי דוקא שיקבל עליו בב"ד. אולם החזו"א בדמאי סי' ה סק"ה  כתב בהדיא 

ו פירותיו דמאי עד שיקבל בפני ג' חברים, שאפילו קים לן בו שמעשר בצנעא בתוך בית

וד"ז הוא דלא כשיטת הגר"א. נמצא לפ"ז ג' דעות, דעת הגר"א דמי שידוע למעשר )ונוהג 

מנהג חברות( אפשר לסמוך עליו לעולם אף בלא קבלת חברות, וי"א )כ"נ מהרמב"ם( 

וקא קבלת שרק בגוונא דאיכא משום חיי נפש הקילו ד"ז, ודעת החזו"א שלעולם בעינן ד

 חבירות.

ולפ"ז י"ל דהאידנא סומכים על דעת הגר"א שמי שמוכר לנו שהוא מעשר דנאמן אף 

בלא קבלת בפני ג'. אולם גם לשיטתו על סתם אדם שלא מוכר אצל זה הבא לסמוך לא 

שרי ליה גם האידנא. ולפ"ז קשה מאוד איך סומכים בזמנינו על ועדות הכשרות, הא 

נוהגים מנהג חבירות, ואף המשגיחים לא קבלו ע"ע בב"ד להתנהג החנונים בזמנינו אינם 

כחבר, והקונה אינו מכירם כמי שידוע למעשר ונוהג מנהג חברים, וא"כ במה הם נאמנים. 

וחכ"א רצה לומר שכיון שהמשגיח הוא שלוחו של רבני הכשרות והמה ת"ח שנוהגים 

חבר דנאמן. אלא דד"ז א"ש מנהג חברים, א"כ לא גרע המשגיח מעבדו של חבר שדינו כ

רק באופן שועדת הכשרות מפקחים באופן אישי על עבודת המשגיח, אבל במה שנוהג 

בזמנינו ברוב ועדת הכשרות שרבני ועדת הכשרות הם רק סמכות הלכתית עליונה של 

 ההכשר, א"כ לא חשיב בכך פועל של רבני הועד, וצ"ע.

באר בע"א, ותמצית דבריו: דהראוין להיות החזו"א )שביעית סי' י' סק"ח( כתב ל -דרך ב'

חברים ואין בהם הפחיתיות של ע"ה יכולין לסמוך זה על זה, אלא תקנו הקבלה למיגדר 

מילתא, אבל כל שלא נקבע הדבר כל חבר הוא נידון לפי מה שהוא באמת, ועל כן כל 

רים שהוחזק בעיר או שמכיר בו שהוא נוהג כחבר נאמן על המעשרות, וכן המנהג שחב

מאמינים זה לזה, עכ"ד. וביאור דבריו ראיתי בספר "משפטי ארץ" שמעיקר תקנת דמאי 

הוא שכל מי שנוהג כחבר בעניני תרו"מ יש לנו להאמינו על המעשרות, אלא שתיקנו 

חכמים עוד ועשו סייג שצריך נמי "קבלה" בכדי להכנס לכלל הנאמנים על המעשר ואין 

דבר מסור ביד החכמים, ולפיכך בזמן שתיקנו חכמים דין זה אלא סייג וגדר בכדי שיהיה ה

דמאי לא היו החברים צריכים לקבל שהרי היו כולם שוים, רק עם הארץ שרצה לחזור בו 

ולהיות חבר היה צריך קבלה להיכלל בחברת הנאמנים, אבל בזמנינו שלא נתחדש שוב 

מן שתקנו חכמים דין ענין הקבלה ואין לנו חברים במסורת אבותינו כולם שוים כמו בז

דמאי, ובזמן שכולם שווים א"צ קבלה כדי להיות נאמן על המעשרות אלא כל מי שנוהג 
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כחבר נאמן על המעשרות. נמצא לפ"ז דלמסקנת החזו"א אין להאמין על המעשרות אף 

בזה"ז אלא מי שנוהג כחבר, דהיינו שהוא מעשר את שהוא מוכר ואת שהוא לוקח ואינו 

רץ ואין בו פחיתויות עם הארץ, אבל כל שאין בו אחת מאלו הקונה מתארח אצל עם הא

 ממנו צריך לעשר מצד תקנת דמאי אף בזה"ז ואינו נאמן לומר שעישר.

אולם גם לדבריו אינו ברור איך סומכים בזמנינו על ועדת הכשרות, מאחר שאין הקונים 

בו פחיתויות עם יודעים ומכירים אם המשגיח המפריש תרו"מ )בחנות של המפעל( אין 

והאם הוא נוהג כחבר בענין הפרשת תרו"מ, ]ואף בשל אחרים אינו נאמן  כדהארץ 

כדאיתא ברמב"ם פי"ב ה"ו, וז"ל: האומר למי שאינו נאמן על המעשרות קח לי ממי 

 שהוא מעשר והלך ולקח והביא לו אינו נאמן[.

לשאול על הדמאי,  והנה במסכת מע"ש פ"ה מט"ו תנן, בימי יוחנן כהן גדול אין צריך

ומפרש שם בירושלמי לפי שהעמיד זוגות, ומבאר הגר"א שהעמיד ממונים לראות אם 

מפרישין העם, וכן הוא בירושלמי סוטה פ"ט ה"א שהעמיד זוגות, ומפרש הקרבן העדה 

דהיינו ת"ח שישגיחו ויעיינו שלא ימכרו ע"ה פירות אא"כ הפרישו תרו"מ כפי תקנתו. 

והג דין דמאי מ"מ אם יש ת"ח המפקחין על ע"ה שיפרישו תרו"מ ומבואר דגם כשהיה נ

אין צריך לשאול אם זה מעושר או לא, ואף שהוא אינו מכיר אם המשגיח הוא חבר מ"מ 

סמכינן עליו לפי שיוחנן כהן גדול לא העמיד אלא ת"ח. ולפ"ז אף בניד"ד אם היינו 

עבודתו של המשגיח או שהם יודעים שרבני ועדת הכשרות היו מפקחים באופן אישי על 

ממנים רק מי שנאמן על המעשרות דהינו מי שנוהג מנהג חברים ואין בהם פחיתיות עם 

הארץ היינו יכולים לסמוך שהכל נעשה כדין, אבל כיון שאין המציאות כן, ורבני  הועד 

הכשרות אינם משמשים אלא כסמכות הלכתית עליונה של ההכשר אבל אינם מפקחים 

י( על עבודתו של המשגיח, וכן אין כל המשגיחים בחזקת חברים לענין תרו"מ )באופן איש

ויש מקצת מהם שיש בהם מפחיתיות ע"ה ואינם בחזקת חברים א"כ בטלה כל השגחתם. 

ואף בהכשר שמקפיד למנות משגיחים שנוהגים מנהג חברים נמי אין ברור שד"ז יועיל 

יוחנן כהן גדול הוי תקנה רק לדמאי, וליכא ראיה ממתני' דמסכת מע"ש, דאפשר דתקנת 

דמידנא אית ביה רוב דמעשרין אלא שחכמים חששו למיעוטא, ולזה סגי במה שיודעים 

שהכל תחת פיקוחם של ת"ח, אע"פ שאנו אין מכירים אותם שהם בחזקת נאמנים מ"מ 

עי"ז בטל מיניה חששא דדמאי משא"כ בגוונא דליכא רוב ע"ה מעשרין ששם בעי נאמנות 

כשרים א"כ אפשר דכיון שבגזירת דמאי תקנו שבזה"ז ליכא נאמנות בלא שידוע לנו  שהם

                                                
על משגיח  מדברי החזו"א מבואר שאף בזמנינו נוהג דין דמאי במי שאינו ראוי להתקבל לחבר, אלא שחידש שבזמנינו א"צ לקבל בפני ג'. ולפ"ד א"א לסמוך  כד

אין כל המשגיחים כשרות אא"כ נוהג בכל הדברים שהוזכרו במשנה שהנאמנים עושים, דהיינו שמעשר מה שאוכל ומה שלוקח ומה שמוכר. ונראה שאף שבזמנינו 
עליו שהוא עושים כן שהרי הרבה מהם אינם מעשרים בביתם, מ"מ כיון שהמשגיח אוכל רק מדברים שיש בהם הכשר טוב א"כ הוא סומך שזהו מעושר ושפיר י"ל 

מי שאינו אוכל מההכשרים שהוא אוכל, מעשר מה שאוכל ומה שמוכר ומה שלוקח. ובדרך אמונה )פ"י ממעשר ס"ק י"ט( חידש יותר שלמשגיח יש לו דין דנאמן גם ל
: בעה"ב שנזהר מלאכול שאינו מעושר אלא שהוא סומך על ההכשרים שלפי דעתו אפשר לסמוך עליהם אז אורח שאינו סומך על ההכשרים הנ"ל אין לו  ואצטט דבריו

 הוא בעצמו עישר יש לדון להאמינו", עכ"ל.לאכול אצל הבעה"ב בסתמא אע"פ שהבעה"ב יודע שאין האורח סומך ע"ז, "אמנם אם הבעה"ב אומר ש
: משגיח שאינו מעשר בפנ"ע ולא הוחזק מצד עצמו אלא שטוען שאוכל רק מאותו ה כשר שהוא עובד ובספר "גינת ראובן" הביא בשם חכ"א להעיר בזה, ואצטט דבריו

אין לנו האיך להתחיל את הגלגל של הנאמנות, לומר שהמשגיחים נאמנים, בו וסומך על שאר המשגיחים כמותו שעישרוהו, ואף הן סומכין עליו, מסתבר דלא מהני, ש
ים משאינם שלאחר כן נוכל לומר שהם אוכלים רק מעושר, וממילא אף הם נאמנים, דכל עוד שלא הוחזקו כנאמנים מצד עצמן, א"כ אינם נאמנים להעיד ואוכל

"כל המשגיחים" של אותו הכשר יתחייבו שהם יאכלו רק מאותו הכשר אבל אם נתפוס משגיח א' נאמנים, ואף אם נאמר שיש "גלגל של נאמנות" אבל זהו דוקא אם 
ים מהכשר זה שהוא אוכל גם אלא מאותו הכשר ואינו מעשר בבית א"כ נפל כל הבנין שהרי אינו מעשר מה שאוכל מוכר ולוקח ושוב כל הגלגל התפרק וכל האוכל

דו נאמנותם. ואף אם נרחיב את הגלגל ונאמר שכל ההכשרים החרדים באמת סומכים א' על השני וממילא אף שאין יצטרכו לעשר בבית מעיקר הדין שאל"כ יפסי
לזה הכשר המשגיחים מעשרים בביתם יחשב גלגל זה כאילו הם חברים, מ"מ ברגע שנתפוס א' מכל האלף משגיחים שהוא אכל או מוכר או לוקח גם מדבר שאין 

פיתא בבירא ונפל כל הגלגל ושוב כל המשגיחים שאוכלים גם מאותו משגיח אינם ראויים לחברים משום שאינם מעשרים בביתם, ומה חרדית בלי לעשר ממילא נפל 
 שהם סומכים על ההכשרים נפל משום שלהכשרים יש משגיח א' שאינו מקיים גלגל זה, ודבר זה פשוט בחשבון וא"צ לפנים.
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שהם נוהגים תורת חבירות א"כ אף לא יהני במה שעמידו זוגות, ומעתה בזה"ז דליכא 

רוב ע"ה מעשרין והלוקח בזה"ז מן השוק אין זה דמאי אלא יותר חמור דהו"ל ספק טבל 

ד"ה והלכך, דמאי סי' טו סק"ד ד"ה ממש"כ,  כמש"כ החזו"א )מעשרות סי' ז ס"ק יז

שביעית סי' יב סק"י ד"ה ונראה( א"כ בזמנינו אפשר דלא נוכל לסמוך כלל על ועד 

 הכשרות אא"כ מכיר אישית את המשגיח שנוהג מנהג חברים, וצ"ע.

וביותר יש להעיר, דלכאו' אף אם נסמוך על ההשגחה מכח הירושלמי הנ"ל, עדיין אינו 

ת ובקידושים וכדו' )שנהוג שכל אחד מידידיו שולח דבר מאכל ומאפה ברור בשמחו

לשמחה( שאוכלים מכל הבא ליד, אף שאין ידוע לנו בזה הנאמנות לענין הפרשת תרו"מ 

וחלה )שהרי אינו יודע מי עשה ד"ז(. וביותר יש לתמוה דבזמנינו יש קייטרינג ואולמות 

שמוכר שהוא שומר תו"מ אף שאין שאין להם שום הכשר, וכל הנאמנות על הבעלים 

ידוע לנו שהוא נוהג מנהג חברים, ובפרט שפעמים יש להם משגיח שהועמד מטעם 

 כההבעלים בעצמם שכלל אינו מוכר לנו מה חזקתו, וצ"ע.

* 

 כשאינו מבין מהות ההפרשה -הפרשה

והנה כהיום יש משגיחים שאומרים נוסח ההפרשה, ואינם מבינים מה שאומרים ח. 

מתכונים בזה לזכות לכהנים ללויים ולעניים כעשרים אחוז, ואפילו במקומות ואינם 

שמלמדים את המשגיח והוא מבין מה שעושה, העיר הגרש"ז אורבאך זצ"ל שכיון שבעל 

החנות/המפעל אינו מבין כלל שבהפרשת התרו"מ  הוא מזכה כעשרים אחוזים מפירותיו 

יא רק איזו תפילה או בקשה שצריך לכהנים ללויים ולעניים והוא חושב שבהפרשה ה

לומר ולהשליך קצת מהפירות לאשפה )יותר מאחת ממאה(, ובכה"ג לא הועילה כלל 

הפרשת המשגיח שהוא "שליח" של בעל החנות ובהפרשתו הוא אמור "לזכות" לכהנים 

ללויים ולעניים כעשרים אחוז מהפירות, דכיון שהמשלח אינו מתכוין להקנות מה מועיל 

מקנה, ולצערינו כך הוא המצב היום שרוב המוכרים ובעלי המפעלים שהשליח 

והאולמות וכו' אינם מבינים בזה מאומה, וא"כ לא חל כלל ההפרשות תרו"מ בפירותיהם 

 והם טבל.

ואצטט מש"כ בספרו מנחת שלמה סי' סב אות י', וז"ל: נראה שכל המפריש תרומות 

ודש וממון כהן ומה שמאבדין אותן ומעשרות צריך לדעת שתרומה ותרומת מעשר הן ק

הוא רק מפני שבזמן הזה אסור לאוכלן, וכן מעשר ראשון שייך ללוי ומעשר עני לעניים, 

ואז אמרינן שפיר שאף אם מפריש על מנת שלא ליתן מ"מ הפירות מתוקנים מאיסור 

טבל, אבל מי שאומר נוסח ההפרשה מבלי לדעת כלל מכל הנ"ל אלא רק יודע שצריכים 

ריש מעט יותר מאחד ממאה ולומר איזה נוסח ולהפסידו כערלה וכלאי הכרם וכל להפ

השאר נוטל לעצמו, נמצא שהלויים והעניים לא זכו כלל בהך קריאת שם אם ניכר הדבר 

שאינו מעלה כלל על דעתו שבאמירה זו הוא מחלק חמישית מפירותיו לאחרים, וכיון 
                                                

נחת תודה, וז"ל, הגאון ר' שמרל גרינימן עשה בר מצוה לבנו, ועישר כל האוכל, והגאון ר' יוסף דינקלס עישר שוב, ור' ולסיים הביא מעשה מופלא שהובא בספר מ כה
: כיון דאין היום דיני חברות ואין צריך לסמוך עליך שעשרת וחל מה שעישר, ולא טוב הדבר שאכ לת, ע"כ, וזהו חידוש שמרל אכל המעשר, וסיפר זה לחזו"א, ואמר לו

 ל.  גדו
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בטבלן, וכמו שהזהירו הפוסקים לענין  שכן חושבני שאין זו הפרשה והפירות נשארין

ביטול חמץ שהאומר "כל חמירא" ואינו יודע שמבטל ומפקיר בכך את חמצו דלאו כלום 

 הוא והכי נמי כאן.

וע"ע במנחת שלמה סי' נג אות א' שהוסיף בזה עוד, וז"ל: אף דמבואר בחו"מ )סי' ס"א 

א הבין כלל בשעה שקראו סעי' יג( במי שטוען בנוגע לכתובת אשתו שהוא עם הארץ ול

לפניו את הכתובה שאין שומעין לו, היינו... דווקא בכה"ג שיודע עכ"פ שהוא שטר 

התחייבות, דשפיר אמרינן שגומר בדעתו להתחייב בכל מה שכתוב שם, אבל כשאינו 

יודע כלל שהוא שטר התחייבות אלא חושב שהוא איגרת שלום ודאי דלאו כלום הוא 

ישנם רבבות אנשים שאפילו אם נותנים רשות למשגיח הממונה על וה"נ גם כאן לצערנו 

המעשרות לתקן פירותיהם, הם יודעים רק זה שצריכים להפסיד מעט יותר מאחד ממאה, 

וגם צריכים לומר איזה נוסח של תפילה, אבל אינו מעלה כלל על דעתו שבאמירתו עושה 

וא מחלק ללווים אחד הממונה על המעשרות בפירותיו כאדם העושה בתוך שלו, וה

מעשרה מאלה שבצפון ולעניים אחד מעשרה מאלה שבדרום, ולכן כמו שהזהירו לענין 

ביטול חמץ דלא מהני כלל אמירת "כל חמירא" אא"כ יודע לפחות ענין הביטול ויודע 

שמפקיר בכך חמצו, אבל אם אינו מבין כלל וסובר שאומר איזה תחינה ובקשה לאו כלום 

יראה ובל ימצא, כך גם בנוגע למעשר ראשון או מעשר עני, אפילו אם הוא  ועובר בבל 

בעל הפירות בעצמו מבקש מהמשגיח לתקן פירותיו מ"מ אם אינו יודע כלל מאופן 

התיקון וחושב שהתיקון נעשה רק עי"ז שהוא אומר פסוקים או תפילה הנקרא "נוסח 

 .כוהפרשה" לאו כלום הוא, עכ"ל

מצד "השליח" )דהיינו המשגיח  -תחלקת לב' חלקים: א']והנה טענת הגרשז"א זצ"ל מ

המפריש( שאינו מבין נוסח ההפרשה, ואינו מתכוין שבכך התרומה ותרומת נעשה קודש 

וממון כהן ומעשר ראשון שייך ללוי ומעשר עני לעני, ולפיכך אין מתכוין בהפרשתו 

חד ממאה ולומר להקנותם לכהן וללוי ולעני אלא חושב שצריכים להפריש מעט יותר מא

מצד המשלח )הבעלים( -איזה נוסח ולהפסידו כערלה וכלאי הכרם וכל השאר לעצמו. ב'

שאינו חפץ כלל בשליחותו שבכך יעבור עשרים אחוז מפירותיו לרשות אחרת, וחושב 

שבשליחותו הוא פועל רק בחלק אחד ממאה, עכת"ד. והנה החלק הראשון הוא הערה 

ו מבין נוסח ההפרשה אז אף אם יקרא לכל נוסח גם כשהבעלים מפריש, דאם אינ

ההפרשה )וכ"ש אם קורא רק לנוסח הקצר( י"ל דלא חיילה כלל ההפרשה, אלא דבטענה 

זו יש לפלפל דאפשר שלזה אין צריך שיבין כל משמעותו דהפרשת תרו"מ אלא סגי בזה 

                                                
: הנה בכל הפרשת תרומות ומעשרות מתחייבים גם בנתינה, שבקריאת שם נעש כו ה ממון הכהנים ועי' בתשובות והנהגות )ח"ג סי' ש"מ( שהעיר בכעי"ז, ואצטט לשונו

כבר נהיה ממון השבט, ולדעת או של הלויים, רק שלבעלים נשאר טובת הנאה למי לתת, אבל יסוד תרומה או מעשר ראשון או מעשר שני הוא שמפריש, ובהפרשה 
עני מבטלים הרבה פוסקים תפיסה מועילה ובפרט אי טובת הנאה אינו ממון, אבל העלו האחרונים דאף שהיום אם הבעלים לא נותנים המתנות דמעש"ר או מעשר 

יקר מצות מעשר עני היא להפריש שיהא ממון עניים, ודווקא הם בזה חיוב נתינה ללוי או לעני, מ"מ הקונים אין עליהם חיוב ויכולים לאכול. ואני תמה וצע"ג שהרי ע
סכים הוא מפני כך נתקיימה המצוה, אבל היום בעל המפעל אינו מסכים לוותר על עשרה אחוז דמעשר ראשון או אפילו עשרים אחוז בשנה של מעשר עני וכל מה שמ

הזה ותמורת זאת יקבל הכשר, ואינו יודע כלל שבעצם חייב גם לתת לעני או ללוי. וסבור שהסבירו לו שלמעשה יפסיד כאחוז אחד לבד, וע"כ מוכן לוותר על האחוז 
בצע המעשרות שתרו"מ היינו קריאת שם גרידא, ולזה לא נתכוונה תוה"ק, ולפ"ז נמצא דגם הרב המפריש או המשגיח שסמכותו ושליחותו להפריש אין לו זכות ל

 יסור טבל, ואנו נכשלין ח"ו באיסור טבל.שדרשה תורה להוציא מדי טבל. ונשאר תמיד בא
וות נתינה ולתת והוסיף דאף לאחר שילמדו אותו, דהיינו שמפרש לבעה"ב שעי"ז הוא מקנה עשרים אחוז מהפירות לעני וללוי, )אלא שאין בדעת הבעה"ב לקיים מצ

סור טבל מ"מ לא מקיים מצוות נתינה ונמצא מבטל מ"ע, ואנו כשמפרישים זאת ללוי ולעני, אף שעי"ז הוא גוזל ממון השבט(, מ"מ הלא אפילו נימה שבזה ניתקן אי
א )בקונטרס הלכות מטבל וודאי ולא נותנים התרו"מ מסייעים אותו לכך, וצריך למצוא עצה ותקנה שיקיים נתינה. ]והנה מצות הנתינה שקיים בזמנינו, כתב החזו"

ל מעשר ראשון כיון דליכא כהני ולויי חזקה א"כ אין מצות נתינה נוהגת בהם כעת. וע"כ צריך למצוא תרו"מ שנדפס ע"פ מרן החזו"א( דאינו אלא מעשר עני, אב
 פתרון רק לענין המ"ע[.  
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 שיודע שמחיל בדיבורו שם תרומה ותרומת מעשר ומעשר ראשון ומעשר עני, לפי

שבעצם ההפרשה אינו מקנה כלל לכהנים ללויים ולעניים, אלא דעביד חלות תרומה, 

ותרומה מחיל דינים שזה קדוש ומותר רק לשבט הכהנים, וא"כ כיון שמתכוין שיהיה 

תרומה ומעשר ראשון אז אף שאינו מתכוין בכך שיחול בו דינים שפיר דמי לכתובת 

אינו יודע ומבין מה כתוב שם שפיר חלה אשתו שאם יודע שזה שטר התחייבות אז אף ש

 התחייבות[.
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם מותר היה לעשות את הנחש גם בשבת

 וגו' )כא, ט( ַוַיַעש ֹמֶשה ְנַחש ְנֹחֶשת ַוְיַשֵמהו ַעל ַהֵמס

הנחושת בשבת, ויש לדון כאן בב' נבוא לדון האם היה מותר למשה לעשות את נחש 

נידונים, א' איזה איסור יש בבניית הנחש בשבת, ב', האם יש להתיר לצורך רפואת 

 האנשים שנישכו, שהרי שבת נדחית בפני פיקוח נפש.

 דין בונה בכלים

בעצם דין בנית הנחש בשבת, בפשטות איסורו הוא מצד בונה, והנה בגמ' בביצה דף כב. 

וב"ה באם יש בנין בכלים, דעת ב"ש שכפי שיש איסור דאורייתא  מבואר שנחלקו ב"ש

בבניית בית בקרקע, כך גם יש איסור בונה בבניית כלי בשבת, אך ב"ה סברו שאין בונה 

 בכלים, שעניין מלאכת הבונה שייכת רק בבנין בקרקע ולא בכלים.

מעשה אין ונחלקו הראשונים באם לב"ה אין כלל בנין בכלים, דעת הרש"י והרי"ף של

כלל בנין בכלים, ומלאכת בונה שייכת רק בקרקע בלבד, אך דעת התוס' ושאר הראשונים 

שדברי ב"ה הם דווקא בבנין קל שאינו אומנות, אך הבונה בנין גמור של כלי חייב משום 

 בונה.

ובאמת שגם הרש"י שסבר שאין בזה משום בונה, בכ"א במקרה שבונה כלי ע"י תקיעת 

ה בזה ע"י מסמרים או ע"י תחיבת עץ בעץ בחוזק יש איסור דאורייתא חלקי עץ וכדו' ז

ומצד מכה בפטיש, וממילא למעשה גם הרש"י מסכים שהבונה כלי גמור חייב משום 

 מכה בפטיש.

ולמעשה פסקו הטור והשו"ע בסי' שי"ד סעיף א' כשיטת התוס' שבנין גמור שייך גם 

אסורה מצד בנין בשבת, ובסי' שי"ג סעיף ט' בכלים, ולפ"ז ודאי שבניית הנחש מנחושת 

מבואר שהתוקע עץ בעץ חייב משום בונה ]ובמשנ"ב בכמה מקומות הביא לחייב גם מצד 

 מכה בפטיש וכהרש"י[.

 בנית צורה מיחידה אחת

ואם בניית הנחש מנחושת לא הייתה בצורה של חיבור פרקים וחלקים, אלא יצר צורה 

בדף עה: שאיתא שם, ש לדון מצד מה שמבואר בגמ' מטס נחושת שגלגלו לנחש, בזה י

אמר רבי שמעון בן קיסמא אמר רשב"ל, הצר צורה בכלי והמנפח בכלי זכוכית חייב 

מבואר שגם בעשיית כלי מיחידה אחת יש בזה איסור , הגמ' משום מכה בפטיש, ע"כ

 דאורייתא מצד מכה בפטיש.
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יש בנין גמור בכלים, שלפי ובאמת שהתוס' שם מתקשה מדין זה על שיטתו שסבר ש

דבריו מדוע הגמ' לא חייבה בזה משום בונה, ונשאר בקושיה, ועיי"ש בשפת אמת שכתב 

לתרץ שצ"ל שאין חיוב בבונה אלא רק באופן שמחבר חלקים יחד ליחידה אחת 

שביאר שהמגבן גבינה חייב משום בונה, משום שמקבץ את  בפ"ז ה"ו]וכמבואר ברמב"ם 

ד מתוך החלב[, וממילא כשמנפח כלי זכוכית ואינו מחבר חלקים, אי חלקיקי הגבינה יח

 אפשר לחייב מצד בונה, ולכך חייבו בזה משום מכה בפטיש.

 חילול שבת ברפואה סגולית

ואחר שהתבאר שיש בבנית הנחש איסור דאורייתא, יש לעיין באם יש להתיר לבנות 

ידו התרפאו הנשוכים, את הנחש בשבת מצד שפקוח נפש דוחה את השבת, שהרי על 

אלא שזה לא היה ריפוי בדרכי הטבע, אלא זו הייתה רפואה סגולית, שע"י סגולת 

 ההבטה למעלה ריפאם הקב"ה, ויש לדון באם רפואה סגולית דוחה את השבת.

מי שנשכו כלב ונחלקו בזה הראשונים לגבי המשנה ביומא פרק ח' משנה ו', לגבי 

ורבי מתיא בן חרש  לצורך רפואתו, מחצר כבד שלואין מאכילין אותו  , שלת"קשוטה

, וברמב"ם בפירוש המשניות שם כתב שת"ק סברו שאיסורי תורה אינם נדחים מתיר

מחמת רפואות סגוליות, ורק רפואות שההגיון והנסיון הפשוט דוחים את השבת, ולכך 

 אסור להאכילו מהכלב לרפואתו.

ית צורת אריה על טס לרפואה, והאריך אך בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תי"ג דן לגבי עשי

להוכיח שגם רפואות סגוליות נחשבים כרפואה גמורה, ומותר לעבור על איסור תורה 

לצורך פיקוח נפש, ונחלק על הרמב"ם, ולפ"ז גם נידון דידן שייך למחלוקת זו, שלרמב"ם 

 אסור לחלל שבת לזה, ולרשב"א מותר.

האריך לדון בזה לגבי מקרה שנערה שתתה  אך כבר החיד"א בברכי יוסף סי' ש"א סק"ו

סם המות בשבת, והיה שם אדם שהתמחה לכתוב קמיע שגורם להקאת הסם, והוא כתב 

לה את הקמיע בשבת, ודן שם לתלות א"ז במחלוקת הרמב"ם והרשב"א, וכתב שם 

החיד"א שבמקרה שבאמת הרפואה ריפאה, גם הרמב"ם מודה שלמפרע לא עשה שום 

 ה בזה מצוה גדולה.איסור ואדרבה עש

וכן דיין השבט הלוי חלק ה' סי' נ"ה ברמב"ם שם, שכל מה שאסר זה משום שהרפואות 

הסגוליות אינם ודאי מועילות ויתכן שלא ירפאו כלל, אך אם באמת הרפואה הסגולית 

היא רפואה שהוכח שהיא ודאי מרפאת, גם הרמב"ם מודה לרשב"א שמותר לחלל שבת 

 לצורך פיקו"נ.

בנידון דידן שהקב"ה אמר שזה מה שירפא אותם, הרי שאין לך רפואה וודאית ולפ"ז 

 יותר מזה, ולכו"ע מותר לחלל את השבת לצורך זה.

ועיין בספר מנחת שבת סי' פ"ד ס"ק כ"ט שהביא משו"ת המהרש"ם שדן באם מותר 

לכתוב מברק לצדיק עם שם החולה להתפלל עליו, והביא שהיה מעשה שדיין אחד התיר 
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לוח להרהגה"ק הר' שלום מבעלזא, והגאון ר' שלמה קלוגר גער בו מאוד, ולמעשה לש

 הכריע שם המהרש"ם שאין להקל אפילו ע"י עכו"ם, וכן הסיק המנחת יצחק ח"י סי' ל"א.
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 בישיבת מ"ר, חשאי נתנאל הרב/  נחליאל ממתנה

 רכסים' אבות תורת'

 ע"י הנחשים בענין תלונת ישראל על המן ועונשם

ם' ה ַוְיַשַלח עָּ ַשים ֵאת בָּ ַפים )כא, ו( ַהְמחָּ  ַהְשרָּ

ע"י הנחשים והרפואה שניתנה ע"י הקב"ה, יש להתבונן  לישראל בעצם העונש שהגיעם

 בכמה עניינים:

 צ"ב מדוע נענשו דווקא במיתה ע"י נחשים.א. 

בעונש נאמר "וישלח ה' , דועוד יש להקשות שמצינו כמה שינויי לשון שונים בענין זה ב.

, ואילו בבקשתם של ישראל ממשה נאמר "התפלל אל ה' הנחשים השרפים"בעם את 

נחש ", ואילו משה עשה "שרףבציווי ה' למשה נאמר "עשה לך ו ".הנחשויסר מעלינו את 

 ".נחושת

 ביאור הטעם שנענשו דווקא בנחשים

 דווקא ע"י נחשים: מדוע נענשו טעמים כמה מצינוו

 (חקת י"ט)במדרש תנחומא שלא למדו מנחש הקדמוני שנתקלקל בלשון הרע:  מפניא. 

איתא דנחש הוא זה שפתח בלשון הרע תחילה ונתקלקל,  (שם כ"ב)וכן במדרש רבה 

 ,וכיון שישראל לא למדו ממנו ודיברו לשון הרע על הקב"ה לכן נפרע מהם ע"י נחש

 שנאמר "ופורץ גדר ישכנו נחש".

הרבה ובפיו טעם אחד יפרע מאוכלי מין אחד וטועמים מינין ב. נחש שאוכל מינין 

ועוד ביאר המדרש דהנחש אפילו אם אוכל כל מעדנים שבעולם נהפכין בפיו  :הרבה

ונחש עפר לחמו, וישראל אוכלין את המן שנהפך  (ישעיה ס"ה כ"ה)לעפר וכמו שנאמר 

להם למטעמים הרבה, ולכן יבוא נחש שאוכל מינין הרבה ובפיו טעם אחד ויפרע מאוכלי 

 מין אחד וטועמים מינין הרבה.

בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב  הנחש לא התרעם על מזונו והם נתרעמו על מזונם:ג. 

מזונו מ"מ לא התרעם על כך, ויפרע מאלו  דיבוא נחש שאע"פ שנגזר עליו שיהא עפר

 שנתרעמו על מזונם.

בתולדות יצחק ביאר עוד דלפי שהם כיון שחטאו בעונשם יענשו ע"י ארס שבלשונו: ד. 

 חטאו בלשונם יפרע מהם הנחש שיש לו ארס בלשון.

דיתוש שמכניס ואינו מוציא הוא רפואה לארס נחש, ולישראל לא תהא רפואה זו ה. 

והו"ד בספר ומתוק האור[ ]בכרם חמד הביא לבאר בשם תלמיד הגר"א  תלונתם:מחמת 

שאמר הקב"ה לטיטוס בריה קלה יש  (נו:)דהיתוש נקרא "בריה קלה" וכמו דאיתא בגיטין 

לי בעולמי ויתוש שמה, ומבארת הגמ' דהטעם שנקרא היתוש "בריה קלה" משום שהוא 
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ש הוא מועיל כתרופה לארס של נחש, וכיון איתא דיתו (עז:)מכניס ואינו מוציא, ובשבת 

)יומא עה:( שאחת התלונות של ישראל היתה כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא 

 .שהוא החולי שמועיל לו רפואת היתוש שמכניס ואינו מוציא לכך הענישם בנחש דווקא

ה הענן מצינו עוד במדרש שם, וז"ל: "רבי יודן אומר הנחשים שהיבעצם עונש הנחשים ו

שורף אותן ועושה אותן גדר למחנה להודיעם נסים שעשה להם המקום, אותן גירה בהן". 

 .ולא היתה זה בריאה חדשה ומבואר שהנחשים שהיו במדבר הם אלו שהמיתו את העם

וברבינו בחיי הוסיף דענין זה מדוייק בפסוק, דלא נאמר שה' שלח "נחשים שרפים", 

יעה, והיינו שלא ברא ה' בריאה חדשה אלא שלח אלא "הנחשים השרפים" בה"א היד

 בהם את אותם נחשים ושרפים ידועים שהיו במדבר.

 ביאור ענין העונש על כפיות הטובה שהיתה לישראל

וחשבתי להוסיף על כך, דהנה מצינו מכנה משותף בין חטא אדם הראשון לחטא ישראל 

שאמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה,  (ה.)במדבר, וכמו דאיתא בע"ז 

כפויי טובה דכתיב ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, בני כפויי טובה דכתיב האשה אשר נתתה 

לאדם על דבר טוב ותלונה דבב' מקומות אלו היתה כפיות טובה עמדי, וביאור הדברים 

וכן ישראל אכלו , דאדם הראשון קיבל את האשה לשלימותו, שעשה לו הקב"ה לטובתו

את המן בקדושה וללא פסולת, וכיון שכפרו בדבר שנעשה לטובתם לכן נענשו בדווקא 

דאותה טובה שנעשתה להם נהפכה להם ע"י אותם נחשים שהיו נשרפים מחמת הענן, 

 להענישם על כך שהפכו את הטובה לרעה.לרעה 

עה"פ  (י"ט כ"ג במדבר רבה פרשה)וכן אנו מוצאים אף ברפואתם, דהנה איתא במדרש 

"והיה כל הנשוך" דלא נשוך נחש בלבד, אלא כל הנשוך אפילו נשוך מפתן ועקרב וחיה 

 הבריא בשעה שהביט בנחש הנחושת. - רעה וכלב

כתב דבר חידוש, דאף אדם שהיה חולה מסיבה טבעית והיה  (שם ט')ובמשך חכמה 

ושב לאיתנו. ובזה  קרוב למות, אם נשך אותו נחש והביט אל נחש הנחושת היה מתרפא

ביאר שם לשון "והיה" אם נשך הנחש, דזהו לשון שמחה, והטעם הוא משום דלאיש זה 

 היתה שמחה אם נשך אותו הנחש ואז היה מתרפא ממחלתו.

נהפך להם אף וע"פ הדברים הנ"ל מובן היטב, דכשהבינו ישראל שחטאו ושבו בתשובה 

נהפך הכל לטובה וניצלו אף  דבחטאם נהפך להם הטובה לרעה וכעת הרעה לטובה,

 מרעות אחרות.

במדבר )ושמעתי לבאר, דהנה על תלונת בני ישראל בפרשת בהעלותך כנגד המן נאמר 

", ולא מצינו לשון חמור זה באף מקום, ואפילו בחטא ע"ז נאמר מאד"ויחר אף ה'  (י"א י'

", וכן לגבי "וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים" ולא נאמר לשון "מאד (דברים י"א י"ז)

", והיינו דעל כפיות טובה כזו מאד"ויך ה' בעם מכה רבה  (במדבר י"א ל"ג)עונשם נאמר 

 שהופכים את הטוב כאילו הוא רע ומתלוננים עליו יש חרון אף ה' גדול מאד.
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דהנה אותו ענין מצינו אף בחטא המרגלים שנתלוננו על  ,ובדרך דרוש נראה להוסיף

ת יושביה" משום שהיו קוברים את מתיהם, והקב"ה עשה ארץ ישראל שהיא "ארץ אוכל

זאת לטובתם שיהיו יושבי הארץ טרודים באבלם ולא ישימו לב למרגלים וכמבואר ברש"י 

כדרך שהיה במתלוננים על  "מאד", ויהושע וכלב חששו שיהיה חרון אף ה' (שם י"ג ל"ב)

כדי שלא יהא חרון  –" מאד מאדהמן, ולכן מיהרו לבטל את דבריהם ולומר "טובה הארץ 

 אף "מאד" ומכה רבה "מאד".

 הקשר בין כפיות טובה לקב"ה ובין עונש הנחשים

דשדרו של אדם נעשה נחש  (טז.)ובדרך דרוש אולי אפשר להוסיף מה דאיתא בב"ק 

דהוא  (טז: ד"ה והוא)לאחר שבע שנים, והני מילי דלא כרע במודים, וביאר בתוס' שם 

שיש לזקוף כנחש ולכן  (יב:)ע במודים כמו דאיתא בברכות מידה כנגד מידה שלא כר

נעשה שדרו נחש, והביאור כנ"ל דאם אינו מכופף עצמו להודות לקב"ה אזי נעשה שדרו 

 נחש וכמו שנפרע הנחש מכפויי טובה.

דמי שמודה לקב"ה על כל הטוב ומאמין  (בראשית)ומצאתי כעי"ז שביאר הכתב סופר 

וישתחוה להורות כי הוא עבד לבוראו ומוכן לשרתו ולעשות כי הכל מאיתו צריך שיכרע 

רצונו, אבל מי שמכיר ריבונו וטובתו ובכל זאת אינו כורע וממרה פיו לשלם רעה תחת 

טובה, זו מדת נחש שהסכים למה שאמרה חוה שהכל שלו ומכל מקום הסיתה להמרות 

 פי ה'.

דוע עונשו של מי שלא כרע ובפני מנחם ]הו"ד בספר דף על הדף שם[ הוסיף דלכאורה מ

איתא דכורע בברוך וזוקף בשם, וכשהוא כורע  (יב.)במודים להיות כנחש, הרי בברכות 

זוקף כנחש, וא"כ  וכשהוא זוקףכורע כחיזרא שהוא שבט ביד האדם המכופפו בבת אחת 

, ועוד שזוקףנאמר על מי ענין הנחש נחש שכ שיהאהוא  כרעמדוע העונש של מי שלא 

כריעה והזקיפה הוא גם באבות ולא רק במודים, וביאר דדבר זה בא ללמד את דהא דין ה

האדם שעליו להודות לקב"ה על כל מה שנותן לו, ואף אם יודה אין הוא יכול להודות 

אפילו על המעט וכמו שאומרים אנו בתפילת נשמת, וזהו הפירוש שהוא צריך להיות 

ודאה עדיין לא הודה מספיק. ולכן זוקף כנחש, דעליו לדעת שאחרי כל מה שיכרע בה

 מתבטא העונש על מה שלא כרע דווקא כחיויא.

שצריך לכרוע עד שיתפקקו כל חוליות  (כח:)ועוד הוסיף שם ע"פ מה דאיתא בברכות 

שבשדרה ועד שיראה איסר כנגד לבו, והרמז באיסר דווקא משום שהוא מטבע כסף הקטן 

עשה עמו הקב"ה יראה כנגד לבו להודות ביותר, ומרמזים לאדם שעל כל טובה וחסד ש

 לו על כך ולא להיות כפוי טובה.

שהגיע למקומו של אביי  (קידושין כט:)ועוד יש להוסיף את המעשה ברב אחא בר יעקב 

ללמוד תורה במקום בנו, וכששמע אביי על בואו אמר לאנשי העיר שאף אחד לא יתן לו 

לישון בביתו, משום שהיה שם בית הכנסת שהיו בו מזיקים ואף אם היו נכנסים שם שני 

בני אדם ביום היו ניזוקים, ורצה אביי שרב אחא בכוחו יבטל מזיקים אלו כשיבוא לישון 
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ומספרת הגמ' שנדמה לו אותו מזיק כתנין בעל שבעה ראשים, וכל כריעה דכרע רב שם, 

ביטל רב אחא את כוחו של  הכריעותאחא ביטל ראש אחד מהתנין. וא"ש דדווקא בכוח 

התנין, דכמו שמי שלא כורע במודים נהפך שדרו לנחש כך מי שכורע מבטל כוחו של 

 הנחש.

ביאר ע"פ מעשה זה את  (הפטרת שבועות)ץ ובספר אהבת יונתן לרבי יונתן אייבשי

שבבית המקדש היו עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, דהנה  (כא.)דברי הגמרא ביומא 

דהאי דוחקא דהוי בכלה כשבאים לשמוע את דרשת הרב בשבת  (ו.)איתא בברכות 

שקודם הרגל הוא מחמת המזיקים, ונמצא שתחושת הצפיפות הנגרמת לאנשים זהו 

יקים, אך בבית המקדש שהיו משתחוים וכורעים היו מסלקים בזה את כל מחמת המז

המזיקים וכמו במעשה דרב אחא, ולכן אף שהיו בתחילה עומדים צפופים מ"מ 

 ביאור ענין "הנחשים השרפים"כזכשהשתחוו התחילו להיות מרווחים.

 מצינו בזה כמה ביאורים:ע"י הנחשים השרפים ובענין צורת העונש 

רבי אומר נחש יחידי היה,  -כתב עה"פ "ויסר מעלינו את הנחש"  (שם)א במדרש תנחומ

להודיעך ענותנותו של משה שלא נשתהה לבקש עליהם רחמים, ולהודיעך כח התשובה 

 כיון שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם.

ואף ברש"י נראה שזהו מין אחד, כיון שכתב דלפי ששורפין בני אדם בארס שבין 

 השרפים. ומבואר שהיה סוג אחד של נחשים. שיניהם נקראו הנחשים

אמנם במפרשים ביארו שהיו כאן ב' סוגי עונשים, האחד היה עונש "הנחשים", והשני 

 היה עונש "השרפים", וב' עונשים אלו הגיעו על ב' סוגי חטאים. ומצינו בזה ב' ביאורים:

שאמרו "כי  דתלונת ישראל היתה גם על הלחם וגם על המים, וכמו -בכלי יקר ביאר 

אין לחם ואין מים", דהלחם והמים היו שניהם רוחניים וקלים ולא היו טובים לבעלי 

היגיעה אלא לבעלי המנוחה, וכיון שקצרה נפשם בריבוי טורח הדרך לכך אמרו כי המים 

והלחם נחשבים בעיניהם כאילו הם אינם. וכנגד מה שדיברו על הלחם נענשו בנחשים 

מו", וכנגד מה שדיברו על המים נענשו בשרפים כי אין במים שנאמר בו "ונחש עפר לח

 כוח לכבות האש.

אכן ברא"ש ור' חיים פלטיאל ובפנים יפות ביארו דמה שנענשו בנחשים היה על חטאם 

שדיברו על ה', ועל אשר דיברו במשה היה עונשם בשרפים, וכמו שאמרו חז"ל שמקפיד 
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, הטומאה כוחות' ז יש עשיו דלקליפת עמוקות המגלה בשם[ יעקב בר אחא רב ערך] הדורות בסדר שכתב מה בכאן להביא טעם ובנותן 

, אלו וכוחות ראשים' ז לבטל כדי פעמים' ז להשתחוות יעקב והוצרך, שמות' ז לו יש הרע ויצר המות מלאך והוא עשיו של שרו שהוא מ"והס
 .אלו ראשים' ז הכניע יעקב שקרא שמע ובקריאת

 ולכן, התנין של כוחו ויבטל פעמים' ז שיכרע אחא רב על לו דרמז', וגו לך יהי" אחי רב לי יש" ליעקב עשיו שאמר מה רמז בדרך ביאר ובזה
[ ואתחנן ריש] שנאמר וזהו, ישראל לארץ יכנס י"ע כן לעשות רצה רבינו משה ואף. יעקב של מכוחו זה כח לו דבא" יעקב בר" אחא רב נקרא

 .אחא נחש ת"ר היא א"נ דמילת", ואראה נא אעברה"
 

 מחמת רב כוחו שהיה כיון.[, לח סוכה] מהשטן פחד ולא הלולב את בנוטלו" לסיטנא גירא" אמר אחא שרב הטעם דזהו ד"נלענ ל"הנ פ"וע
 .השטן של כוחו את לבטל אבינו יעקב
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לענין ת"ח  (פ"ב מ"י)הקב"ה על כבוד הצדיקים יותר מכבודו יתברך, וכן אמרו באבות 

 שלחישתן לחישת שרף.

וכעי"ז ביאר בתולדות יצחק דכנגד מה שדיברו במשה נענשו בשרפים משום שלשון 

הרע הוא שורף ומזיק כחצי גיבור שנונים, אבל כנגד מה שדיברו כלפי מעלה לא שייך בו 

יתן לך ומה יוסיף לשון רמיה", וע"ז נענשו בנחשים כיון שתפסו מידתו  היזק שהרי "מה

 כחשל נחש, אך לא נענשו בשרפים. 

ועפי"ז ביארו את המשך הפסוקים, דישראל ביקשו ממשה מחילה על מה שחטאו נגדו, 

", אמנם כיון הנחשוביחס לחטאם כנגד הקב"ה ביקשו שיתפלל "ויסר מאתנו את 

", אבל משה מחל על שרףהצדיקים אמר לו למשה "עשה לך שהקב"ה מקפיד על כבוד 

 כנגד חטאם על ה'. נחשכבודו בענוותנותו ולא הוצרך לעשות אלא 

ובמשיבת נפש הוסיף דזהו הטעם שמשה עשה נחש מנחושת, כיון שהנחש והשרף 

דומים הם זה לזה, וכדי שידעו ישראל שעשה זאת עבור חטאם לה' ולא על חטאם אליו 

 מנחושת, ששמו מוכיח עליו שזהו נחש ולא שרף.לכך עשאו 

דדרשו את הפסוק "נחש שרף  (בראשית רבה פרשה מ"ד י"ז)מצינו במדרש הנה ו

נחש זו בבל, שרף זו מדי, וחשבתי לבאר ע"פ הנ"ל דגלות בבל היתה כנגד מה  -ועקרב" 

ת מדי אך גלו "נחש",שלא שמרו שמיטה וחטאו בין אדם למקום, ולכן שייך על כך עונש 

שהיא בימי המן הרשע ]כמבואר בדרשות הפסוקים שם[ היה על כך שחטאו ולא שמעו 

למרדכי בזה שנהנו מסעודת אחשורוש וכו', וכנגד חטאם בכבודו של מרדכי שייך על כך 

 "שרף".שם 

שרבי אלעזר בן פדת היה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון  (נד:)ומצינו עוד בעירובין 

של ציפורי, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי, ופעם אחת בא אדם ליטלו ומצא בו 

שרף, ומדוייק היטב דכיון שרצה אותו אדם לפגוע בפרנסתו של ת"ח לכך מצא שם שרף. 

" היינו ביחס לאיסור כתב שהיה זה "נחש שרף", ואפשר לבאר ד"נחששבר"ח שם ע"ע ו

 גניבה הרגיל, ו"שרף" היינו ביחס לפגיעה בכבודו של ר' אלעזר.
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 חטאם על ולכן", שרפים" נקראו והמלאכים", ממצרים ויוציאנו מלאך וישלח" שנאמר וכמו" מלאך" נקרא דמשה עוד הביא לועז מעם ובילקוט

  .בשרפים נענשו משה כנגד
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ה ֻחַקת ֹזאת ֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵלאֹמר' ה ַצוָּה ֲאֶשר ַהתֹורָּ ה ֵאֶליךָּ  ְוַיְקחו ַיְשרָּ רָּ ה פָּ ה ֲאֻדםָּ  ְתַמימָּ

ה ֵאין ֲאֶשר ה ֹלא ֲאֶשר מום בָּ לָּ ֶליהָּ  עָּ  ֹעל )יט, ב( עָּ

ופירש"י לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת, ומה טעם 

 יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה.

ל משלהם, כך יביאו זו לכפרה והביא מר' משה הדרשן כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעג

משלהם. משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תבא 

 פרה ותכפר על העגל. וכ"ה במדרש )י"ט ד'( הובא בתוס' מו"ק )כח.( ד"ה מה.

והק' המפרשים היאך נקבע מצות פרה אדומה כחק בלי טעם, הא טעם המצוה הוא 

 לכפר על העגל.

מהא דאיתא בסנהדרין )נו:( עשר מצוות נצטוו ישראל במרה, שבע שקיבלו  כטק'וכן ה

עליהן בני נח, והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם. וברש"י פ' בשלח )ט"ו כ"ה( ופ' 

משפטים )כ"ד ג'( כ' דנצטוו גם על פרה דכת' בה חוק. וכ"ה בפיוט "ממרה חקה גזר". ואם 

היאך נימא דטעם המצוה הוא לכפר על העגל שהיה  באמת כבר נצטוו במרה על הפרה,

 אח"כ.

ועוד הק' מהא דאיתא ביומא )ב.( דמפרישין כה"ג ז' ימים קודם יוה"כ וקודם שריפת 

אלו  ,לעשת. כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשת לכפר עליכםהפרה, והביא הגמ' מקרא 

לכפר  ,ה לא מתוקםבשלמא כוליה קרא בפר, אלו מעשי יום הכפורים ,מעשי פרה, לכפר

ע"כ, וק' דהא איתא במו"ק שם דפרה מכפרת, יע'  כתיב, ופרה לאו בת כפרה היא

 .לבגבורת ארי ורש"ש שם מה שתירצו

ויש לבאר ע"פ מש"כ בבית הלוי )פ' כי תשא( לבאר טעות כלל ישראל בעשיית חטא 

ע"י קיום העגל, והוא, דבכל מצוה יש בה טעמים וכוונות הרומזים לסודות נסתרים, ו

המצוה נעשים תיקונים בכל העולמות. וכלל ישראל רצו מקום מיוחד להשראת השכינה 

וכמו דבאמת היה אח"כ במשכן, ונמצא מחשבתן היה לטובה שיזכו ע"י מלאכתם זו 

 להשראת שכינה אצלם.

אבל טעו בהא, דאחר מ"ת כל התיקונים מועילים רק אם באותו מעשה ציותה עליו 

בל אם יעשו איזו מעשה מדעת עצמן אין אותו מעשה מועיל כלום. התורה לעשותה. א

ובזה יש לבאר הא דכתיב בפרשת פקודי בכל פרט ופרט כאשר צוה ה', דהא מעשה 

המשכן בא לכפר על מעשה העגל כדאיתא בשמות רבה )מ"ח ו'(, וכיון דחטאם היה מה 

ר שהכל היה ע"פ שרצו להתחכם מעצמם שלא ע"פ ציווי ה', ע"ז בא מעשה המשכן לכפ
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 משה, ועוד, וע"ע מה שכתבו בהא דנאמר מצות פרה ביום שהוקם המשכן כדאיתא בגיטין )ס.(. ריב"א עה"ת פ' בשלח שם, מזרחי, תורת 
 וע"ע ברמב"ם הל' פרה אדומה )פ"א הל"ט( דמשמע דפרה מכפרת והק' בכס"מ דהלא אינה בת כפרה היא יע"ש. ל
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ציווי ה', דאף דבצלאל היה יודע רמזים וסודות במלאכתו, מ"מ כל כוונתו היה רק כאשר 

 צוה ה'.

וכן הכא גבי פרה, תבא אמו ותקנח צואת בנה, אין בכפרת העגל עיקר הטעם של 

המצוה, אלא דכיון דפרה הוא חק  ואינו ידוע טעמה, ממילא היא שמירה לבל יכשלו 

העגל, וממילא נתכפר על החטא ההוא ג"כ, דפרה הוא סייג לאדם לעוונות כחטא 

המתבונן בשכלו לחקור בטעמי המצוות, ועי"ז ח"ו יוסיף או יגרע במצוות, אלא צריך 

לעשות ככל הפרטים שקבלנו מרבותינו ע"פ כללי התורה וההלכה בלי לנטות מאומה. 

ורה, וזהו דכתיב זאת וממצות פרה יתברר להאדם דאינו יודע מאומה מכל מצוות שבת

חוקת התורה, והל"ל זאת חוקת הפרה, אלא דמפרה יתברר דאינו יודע עומק על מצוות 

התורה, וכל התורה חוקה היא. ובחרה התורה מצות פרה להסתיר טעמה ולא מצוה 

אחרת משום דפרטי המצוה דומים לפרטים שנעשו בעגל, וכמו שהביא רש"י בשם ר' 

 פרת על העגל ומטעם הנ"ל, עכת"ד.משה הדרשן, וכדי שיהא מכ

ומיושב בזה כל הקושיות, דלעולם חק הוא בלי טעם, ומהאי טעמא גופא הוא מכפר על 

העגל. וכן לעולם נמסרה מצות פרה כבר במרה קודם חטא העגל, רק כיון דהוא חק 

ממילא נתכפר בה גם בחטא העגל. וממילא מיושב ק' האחרונים בהא דפרה מכפרת 

יומא דפרה לאו בת כפרה היא, דלעולם אינו בא לכפר כשאר קרבנות, מהא דאיתא ב

ועיקרו לטהרה, אלא כיון שהוא חק בלי טעם ממילא נמצא דמכפר על העגל כיון שהוא 

 סייג שלא לחקור ולהוסיף לטעמי המצוות והוא טעם לחטא העגל עצמו.

תת מרים ולפי דרכינו יש להוסיף ביאור להא דאמרו חז"ל במו"ק שם דנסמכה מי

לפרשת פרה להורות שכשם שפרה מכפרת כן מיתת צדיקים מכפרת. וכתב ביערות דבש 

)דרוש ד' ד"ה וענין( דמיתת צדיקים מועילה לחטאים בלא טעם, כן בפרה מטהרת טומאה 

. וכעי"ז נוכל לומר דכשם דפרה מכפרת )על חטא העגל וכמש"כ תוס' לאחמורה בלי טעם

 ן מיתת צדיקים מכפרת בכה"ג ג"כ.שם( משום שהיא חק בלי טעם, כ

ואולי לפי"ז יש לבאר דברי המדרש )שם ג'( אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני כו' אמר 

שלמה המלך על כל התורה כולה עמדתי ועל פרשה זו של פרה הייתי דורשה וחוקרה 

והיא רחוקה ממני. והק' בבית הלוי שם דלכאורה דברי המדרש סותר דברי המדרש שנתן 

לפרה. וביומא )יד.( מבואר דקאי תמיהתו אהא דמטמא טהורין בהזאה כדרך טעם 

שמטהר טמאין בהזאה או מזה ומזין עליו טהור ונוגע ונושא טמא. ומ"מ מפשטות דברי 

המדרש ודברי רש"י בריש פרשתינו, משמע דקאי אכל פרשת פרה. ויע"ש בביה"ל מש"כ 

אין כפרתו על העגל נחשב כטעם ליישב. אולם יש לבאר המדרש ע"פ הנ"ל, דלעולם 

המצוה של פרה, אלא דהוא חק וממילא מכפר על העגל. והפרט הזה היה רחוק משלמה 

 המלך, דאין לחקור בטעמי המצוה בשביל להוסיף או לגרע למעשה המצוה.

                                                
 (, וגליוני הש"ס שם.יש גורסים מה פרה מטהרת וכו' יע' בר"ח ושאילתות )קל"ג( ויערות דבש )ח"ב דרוש י"א לא



 

 מנחת אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 חק או כפרה? -פרה אדומה 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ס ודעמ 

וכזאת מצינו בשלמה המלך גופי' דאזיל בתר טעמי המצוות, דאיתא בסנהדרין )כא:( 

נכשל  ,שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן ,לבה לא נתגלו טעמי תורהואמר רבי יצחק מפני מ

אני ארבה ולא  ,, אמר שלמה)ולא יסור לבבו( בהן גדול העולם. כתיב לא ירבה לו נשים

)ולא  אסור, וכתיב ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו. וכתיב לא ירבה לו סוסים

וכתיב ותצא מרכבה  ,שיבאני ארבה ולא א ,, ואמר שלמהישיב את העם מצרימה(

הרי דנכשל שלמה בשמירת המצוה היכא דהתורה נתנה טעם לדבר,  .ו'כממצרים בשש ו

ופסק לעצמו ע"פ טעם המצוה. ובשאר מצוות, נהי דאין הטעם מפורש בקרא, מ"מ שפיר 

, משא"כ במצות פרה היה דורשה וחוקרה ועדיין לגהיה אפשר לעמוד על טעמי המצוות

 יון דאין טעמים כלל בזה.היה רחוקה ממנו כ

ואי"ז דומה להא דמצינו בכ"מ ר"ש דריש טעמא דקרא, דהתם הדרשה בא להגדיר 

המצוה וכגון לא תחבול בגד אלמנה דנוהג רק בעניה ולא בעשירה לר"ש וכיו"ב, ושפיר 

יש להוסיף או לגרוע להמצוה, וכן הא דמצינו דרשות חז"ל בטעמי המצוה, אי"ז אלא כדי 

ין עומק הדברים, וכדביאר הביה"ל "נעשה ונשמע", דאין העשיה תלויה ללמוד ולהב

בההבנה. אבל בכגון לא ירבה לו נשים, המצוה נאמרה בשלימותה, ולא יסור לבבו הוי 

 .לדנתינת טעם וסייג להמצוה, ובכה"ג ודאי אין להוסיף או לגרוע להמצוה כפי טעמה

בתורה, אבל בתקנת חכמים ומעתה יש לדון אם האי חששא הוא רק בטעם שנתגלה 

שפיר יש לחז"ל לתת טעם האיסור בצידו, או דלמא כיון דבכה"ג מבואר דאין הטעם רק 

 כדי ללמוד אלא הוא ביאור התקנה, ממילא אין עליהם לתת טעם לדבריהם בכה"ג.

דגם בתקנות חז"ל אין להם לתת טעם לדבריהם, דאיתא בשבת  להוהובא בשם הגר"א

אני אקרא ולא אטה.  ,אמר רבי ישמעאל בן אלישעהנר שמא יטה, )יב:( לא יקרא לאור 

כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לא יקרא  ,אמר ,פעם אחת קרא ובקש להטות

. וביאר הגר"א דבמשנה בשבת איתא לא יקרא לאור הנר בלי שום טעם לאור הנר

בראותו סיבת האיסור, ואילו בברייתא מפורש הטעם משום שמא יטה. ור' ישמעאל 

האיסור חשב אני אקרא ולא אטה וכמו שאמר שלמה המלך אני ארבה ולא אסיר 

, לוכדאיתא בסנה', ואח"כ כשביקש להטות אמר כמה גדולים דברי חכמים, ר"ל במשנתינו

שאמרו סתם לא יקרא ולא אמרו הטעם שמא יטה כמו שאמרו בברייתא, כי אז לא היה 

 .מיקל לעצמו לעבור על גזירת חכמים

כל גזירת חז"ל הוא ע"י חשש ד ומאידך, בשו"ת שואל ומשיב )קמא א' כ"ב( כתב ע"ד

. וכן השיג על הגר"א בשו"ת בית יצחק או"ח )סי' והיו מוכרחים לומר הטעם של הגזירה

 י"ג אות ב'( ממשמעות דברי הר"מ בהל' ממרים )פ"ב הל"ט( יע"ש.

                                                
עכ"ל. ולשון הגמ' קצת משמע דבכל המצות חוץ מב' אלו לא נתגלו  רש"י כגון למה נאסרה לבישת שעטנז, ואכילת חזיר, וכיוצא בהןופי לב

קרא, טעמיהן. וכן משמע מחי' המאירי שם. ולול"ד רש"י י"ל ע"פ מש"נ בפנים, דגם באלו מצוות דאיכא טעם מ"מ לא נתגלו טעמיהן בתוך ה
 והי' טעמא שלא נוסיף ונגרע כפי הטעמים הכתובים בקרא.

לג
 ולא נכשל בהם כיון דאין טעמי שאר המצוות כסייגים שלא לעבור על עיקר המצוה. ויל"ע מ"ש משאר סייגים דאורייתא יע' לקח טוב )כלל ח'(. 

לד
 ו"ב דלא יבא מכשול מזה.ויע' במאירי שם דאין להק' מהא דנתנו טעם לחג הסכות למען ידעו דורותיכם וכי 

לה
 יע' במהרצ"ח שם מש"כ על דבריו. 

 ואולי נקט לישנא דכמה "גדולים" לעומת מה שנכשל בזה "גדול" העולם.  לו



 

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

 האם האדם חייב להיות ה'שוטר' של הרחוב?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 סא ודעמ 

מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 צו' )בית שמש(חפ

 האם האדם חייב להיות ה'שוטר' של הרחוב?

ל ַוַיְראו ה כָּ ֵעדָּ ַוע ַכי הָּ ֵאל )כ, כט( ֵבית ֹכל יֹום ְשֹלַשים ַאֲהֹרן ֶאת ַוַיְבכו ַאֲהֹרן גָּ  ַיְשרָּ

מפעם לפעם יוצא להיתקל על אם הדרך, בילדים ובנערים שובבים, אשר עוד לא נגמלו 

אשר מכיל בקרבו את ה"יצר לב האדם רע מנעוריו". וניכרים על מן הטעם הילדותי, 

פניהם, רעיונות ומחשבות על מעשים "בלתי חוקיים", אשר זוממים הם לעשות באין 

רואה. וכאשר חולף על ידם אדם מבוגר, הרי שמתנערים הם כביכול מעיסוקיהם, בכדי 

לבם, אל המשך  למנוע מצב מביש, של תפיסתם "על חם". ומצפים ומייחלים בכל

"הפעולה", אשר תוכל להמשיך רק עד יעבור זעם, דהיינו רק לאחר שיסתלק אותו מבוגר 

מן האופק... כמדומה שהתופעה הזו, איננה כ"כ נדירה, ואולי אף ניתן להגדירה כמצויה 

 ומוכרת.

והנה התעוררתי לעיין בדבר, כיצד מוטל על האדם להתנהג במקרה שכזה. דהנה לצאת 

תם נערים בגערות ובצעקות, כידוע שפעמים רבות, יותר משיועיל, עלול הדבר כנגד או

רק להזיק. דכאשר נכנסים בתגרה כנגד נערים קלי דעת, הרי שהחוצפא יסגא, ומשיבים 

 אף הם במלחמה שערה.

אולם כל עוד שאין באים כנגדם בתגרת מלחמה, הרי ששומרים הם כבוד למבוגרים 

שלא יראום בקלקלתם. ולכאורה נראה, כי הדרך הנאותה מהם, ואף חוששים מפניהם, 

ביותר, לסקל את מזימתם של הנערים, הוא להעמד דום על ידם, מבלי אומר ובלי דברים. 

וכך כעבור הזמן, יבינו הנערים מעצמם, כי עוד לא הגיע העת המוכן לפורענות. ועליהם 

 ולהוציאם אל הפועל.למצוא לעצמם עת מזדמן אחר, שבו יוכלו להפיק את מחשבתם, 

אך למעשה, מבחן המציאות מראה, כי רוב רובם של בנ"א, אשר נקלעים למצבים מעין 

אלו, הרי שנוטים אחר קיום מצות "והתעלמת", ובוחרים באפשרות הנוחה יותר, 

להמשיך בסדר היום הרגיל, מבלי להתייחס יותר מדי, להתקהלות ה"בלתי חוקית" הנ"ל. 

עמם, דוכי הם הממונים על חינוך אותם נערים? ומאחר וזמנם  ובאמת שטעמם ונימוקם

קצר וקצוב למדי, הרי שטרדות הזמן והפרנסה מעכבים בעדם מלטפל בכל אירוע המזדמן 

 לפניהם.

ובאמת שראוי להתבונן בדבר ממבט התורה, האם יש הצדקה לאותה התעלמות. או 

ן כל הוראת היתר, שמא, מפאת חובת ה'ערבות', השוררת בעם ישראל. הרי שאי

להמשיך בסדר היום, לפני שמתייחסים בכובד ראש, ודואגים לכך, שהנערים לא יגרמו 

 חלילה לנזקי ממון וגוף.

 



 

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

 האם האדם חייב להיות ה'שוטר' של הרחוב?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 סב ודעמ 

 א[ דרך ה'תוכחה' של אהרן הכהן

ולכאורה היה מקום ללמוד, שאכן קיימת חובה להשאר ליד הנערים הללו, ומדין מצוה 

רמז  )חקת ילקו"שו בדברי המדרש המובא בעוברת של חיוב "הוכח תוכיח". וכפי שמצינ

 בכו לא למשה כט(. )במדבר כ, ישראל בית כל יום שלשים אהרן את תשס"ד( וז"ל, "ויבכו

 אמר לא ואהרן בדברים. מוכיחן היה ומשה לאמיתו, הדין שהוציא מפני אנשים, אלא

 בשלום שנאמר, שלום, רודף שהיה אלא עוד, ולא סרחת. ולאשה סרחת, לאיש מימיו

 אם בדרך, מהלך אהרן כשהיה מלמד מעון, השיב ורבים ל"ת ומה אתי. הלך ובמישור

 אמר, עבירה, ולעבור לילך האיש אותו בקש למחר שלום. לו נותן רשע, או רע באדם פגע

 אדם, אותו ונמצא שלום. לי שנתן הימנו, בושתי אהרן, את ואראה פני אשא איך לי, אוי

 לעבירה", עכ"ל. מלילך עצמו מונע

אמנם כמובן שיש לחלק בין הנידון לבין הראיה. דאם כי נכון שמוצאים אנו לגבי אהרן 

הכהן, שהיה מקיים את מצות ה'תוכחה', ע"י עמידתו וקרבתו ליד אותם חוטאים, אשר 

מחמת חום והקרבה שראו בעיניו של אהרן הכהן הגדול כלפיהם, הרי שהיו מתחזקים 

להבא', מלעבור שוב באותם עבירות. ונמצא שאכן קיים בהם אהרן עי"כ, ונמנעים גם '

הכהן, את מצות "הוכח תוכיח" על מתכונתה. שהרי תכילתה של מצות התוכחה, הוא 

 להשיב בנ"א מעוון.

אולם לא כן בנדון שאלתן, דאם כי נכון ואותה עמידה זמנית, עשויה היא להועיל באופן 

רים. אולם אין בכך כל הצלה על ה'להבא', שהרי 'זמני' מלמנוע חטא ועוון מאותם נע

הנערים לא "מתרגשים" יותר מדי מן ה"קרבה" של אותו אדם מבוגר. אלא אדרבה, 

סולדים הם ממנה, ומצפים בכליון עינים, מתי יפנה להם את המקום, כדי שיוכלו להוציא 

ן כל חיוב לאור את מחשבתם. וא"כ יתכן לומר, שאין זה בכלל מצות הוכח תוכיח, ואי

 להמתין עמהם, כדי למנועם רק על זמן קצר וקצוב.

 ב[ מעשה דאביי

 דאביי הא )נב.(, "כי סוכהולכאו' מקרה יותר קרוב לנ"ד, הוא מה שמצינו מעשה בגמ' 

 בהשכמה נשכים-באורחא ] וניזיל נקדים אתתא, לההיא דקאמר גברא, לההוא שמעיה

 הוו כי. באגמא פרסי תלתא בתרייהו אזל. מאיסורא אפרשינהו איזיל אמר,. היום[ קודם

 .לכאן[ וזו לכאן זה פירש, דרכים לפרשת והגיעו, עיירות משתי שהיו-] מהדדי פרשי

 אפשינו ואי, מקומותינו שתי בין היא רחוקה דרך-רחיקא ] אורחין אמרי, דקא שמעינהו

 צוות נעים היה אחד בדרך לילך יכולים היינו אילו-בסימא ] יחד[, וצוותין לילך עוד

 .שלנו["

הרי לן כי אביי האמורא הקדוש, נהג כך בעצמו, שביטל את זמנו היקר לו מכל, והלך 

במהלך של ג' פרסאות באגם! וכל זאת, רק בכדי למנוע את הזוג הנ"ל מעוון. וגם שם 

כבנ"ד, לא היה מדובר במעשה "קרבה" מצד אביי. אלא המדובר היה, רק על מניעה 

א, שלא רצו לעשות את מעשיהם לנגד עיניו הקדושות של אביי. 'זמנית' מחמת מור



 

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

 האם האדם חייב להיות ה'שוטר' של הרחוב?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 סג ודעמ 

וחזינן, כי גם על מניעה 'זמנית', יש ענין גדול ואולי גם חיוב, להשתדל למנוע מיד עוברי 

 עבירה, גם באופן שהדבר גובל בטורח רב.

 ג[ להשתתף בחתונה, שעל ידי השתתפותו, ימנעו הריקודים המעורבים

)ח"ג אהבת חסד בספרו מרן הח"ח זי"ע ת לזה, הובאה בדברי ואכן דוגמא מעשית נוספ

פ"ו( בו הוא עוסק במצוה של שמחת חתן וכלה. ומעורר שם על תופעה כאובה 

וז"ל, "מכל זה יש להתבונן גודל המצוה שיש בזה. אך יש להיזהר  לזשנתפשטה כבר בזמנו

וסר ובני בלי שלא יהא הקלקול יתר על התיקון. כגון, במקומות שהבחורים פורעי מ

תרבות, מרקדים עם הבתולות, שהוא עוון פלילי. ועוברים בזה על כמו"כ איסורים, או 

שאר פריצות, כאשר מצוי בעוה"ר באיזה מקומות, מחתונות כאלו, שמתנהגות שלא 

כדרך התורה. צריך לברוח מאוד, כי השטן מרקד ביניהם. ואין שום מצוה לשמח אנשים 

ה' בפרהסיא. כי אלו היה חתן וכלה מצטערים בזה, בודאי לא כאלו שהופקר אצלם דברי 

אך אם הוא היה בא לידי זה. ואם ישהה אצל מסיבות כאלו, יבוא לקלקול לכמה ענינים. 

משער, שכאשר יהיה על החתונה, אפשר שיקבלו תוכחתו וימנעם מזה, בודאי מצוה רבה 

 , וזכות הרבים יהיה תלוי בו", עכ"ל.להיות שם ולמנעם

 והערב נאכמובא בספר הגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א אכן כדברים האלו כתב ו

)סי' קל"ג(, אודות השאלה שנשאל מאת רב גדול  מאה שערים( וכן בספרו 482)ח"ב עמ' 

אחד, שבתפקידו כרב היה מסדר קידושין לרוב, ופעמים שהוזמן גם לחתונות של רחוקים, 

הצניעות בעת החתונה. אולם נודע לו, כי מיד בעת אשר לכבודו, היו שומרים על כללי 

עוזבו את האולם, הרי שמסירים כאחד את כל המחיצות המפרידות בין האנשים 

לנשים... ונסתפק, האם ראוי לו להמשיך ולהשאר באולם, עד סוף החתונה, ולו בכדי 

לו  למנוע בעדם מלעבור באיסור חמור זה, של ריקודים מעורבים. או שמא, מאחר ויש

שיעור קבוע, שרגיל הוא למסור בשעות הערב, הרי שאין כדאי לפספס ת"ת דרבים, 

 בעבור תועלת הנ"ל.

)נב.(, יש להוכיח דמוטב לו  סוכה, כי מהסוגיא דהגר"י זילברשטיין שליט"אוהשיב לו 

להשאר באולם עד כלות החתונה. שהרי גם אביי בודאי פספס ע"י המהלך של ג' 

לימוד התורה שלו. ובנוסף לזה, הביא בשם ת"ח אחד שציין בזה,  פרסאות הללו, משעות

)קלג.(, כי אביי למרות שהיה כהן, מ"מ הוא לא היה מספיק לישא חולין למובא בגמ' ב

כפיו בתפילת שחרית, וזאת משום שהיה טרוד באותו העת בלימוד תורה לתלמידים. 

קר, התנגשו כנראה ונמצא שגם המעשה הנ"ל בסוכה, אשר היה בשעות תחילת הבו

בתוך שעות של מסירת השיעור לתלמידים. שהרי הלך בשיעור של ג' פרסאות, שהוא 

בערך שלש וחצי שעות! ומבואר, כי הלאפרושי מאיסורא, אפילו באופן 'זמני', מעודף על 

 לימוד תורה דרבים, שע"י מסירת שיעורים לתלמידים, עכת"ד.

                                                
 )או"ח סי' י"ז( שנרעש על מנהג הנורא הזה, שכבר החל עוד בזמנו. שו"ת זכרון יוסף)סי' של"ט סעי' ג'( בשם ביה"ל וע"ע ב לז
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יות דסוכה וחולין כאחד, הוא אכן רעיון אמנם לענ"ד, אם כי החשבון וחיבור הסוג

מבריק וגאוני. אולם מצד ההכרח, כמדומה שאין הכרח שאכן יש לחברם כאחד. דשפיר 

יש מקום לומר, דלאביי היו הרבה תקופות בחייו, ובאמת שהיו לו תקופות שבהם היה 

תא עסוק בלימוד תורה לתלמידים, ובאותם תקופות לא היה לו שהות לישא כפיו, וכדאי

בחולין. אך כמו בכל דבר אחר, הרי ששפיר יתכן והיו לו גם תקופות אחרות, שבהם לא 

היה טרוד בעסק לימוד התלמידים, ויתכן דהמעשה דסוכה היה בתקופות האחרות, 

 ונמצא שלא באו מעשיו על חשבון לימוד התורה לתלמדיו, ויל"ע.

 ד[ האם מחוייבים להפריש 'קטן' ממעשה עבירה

, דמאחר ואנן עסקינן בילדים, אשר בהרבה מן הגרב"ז פדר שליט"אוהנה עוררני 

המקרים, הם עוד לא הגיעו לכלל מצות, וע"פ ההלכה כלולים הם בהגדרה של 'קטנים'. 

)או"ח סי' שמ"ג( ובנו"כ שם, שו"ע הרי שבזה ראוי להתבונן בגדרי ההלכה המובאים לנו ב

 א חיובא להפריש קטנים ממעשה איסור.אשר עולה מדבריהם, כי לא תמיד איכ

 יבמותואכן ראוי לעמוד אחר שורש הסוגיא, אשר נמצאת בעיקרה, בסוגית הגמ' ב

)קיד.( ושם הגמ' מעמידה דיון, כאשר רואים קטן שאוכל נבילות או בכל מעשה האסור 

מדאורייתא, האם מצוים הב"ד להפרישו מאותו איסור, או שמא מאחר והוא קטן, אין כל 

יוב להפרישו. והגמ' מנסה ללמוד שיש חיוב להפרישו, ממה שדרשו לענין איסור ח

הקטנים. וכן  על הגדולים להזהיר, תאכילום לא הם". שקץ כי תאכלום, מאכ"א, "לא

הקטנים. וכיו"ב  על הגדולים להזהיר דם", דרשו בברייתא, תאכל לא מכם נפש עה"פ "כל

הקטנים. הרי מבואר,  על גדולים להזהיר ו,ואמרת", דרש לענין טומאת כהנים, "אמור

 .בידים" להו ליספו דלא, דמחוייבים להפריש קטן מן האיסורים. ודוחה הגמ', "לא

ומתבאר למסקנת הסוגיא, דהגם שבודאי שיש איסור, ליתן בידי הקטן דבר איסור. אולם 

ב כאשר הקטן מעצמו נוטל את האיסור, הרי שבזה עדיין נשאר הספק, האם יש חיו

 להפרישו מן האיסור, או שמא אין חובה להתערב בזה.

)הל' מאכ"א פי"ז הכ"ח( כתב,  ם"רמבונחלקו בזה הראשונים בפסק ההלכה למעשה, דב

 כדי ולהפרישו, בו לגעור אביו על מצוה, הקטן את להפריש מצווין דין בית שאין "אע"פ

הרי שמסקנת הרמב"ם כי  .", ע"כ'וגו דרכו פי על לנער חנוך שנאמר בקדושה, לחנכו

מלבד מצות 'חינוך' אשר מוטל על כתפיו של האבא בלבד, הרי שלשאר העולם, אין כל 

 חובה, למנוע מיד הקטן, מלעבור באיסורים.

 דמיירי )שבת קכא. ד"ה שמע מינה( חולקים ע"פ הסברא וטוענים, "ונראה,תוס' אולם ב

 שלא להפרישו דצריך ש"כ לחנכו, שחייב כיון לחינוך, דבהגיע לחינוך. הגיע שלא בקטן

עבירה". הרי שלשיטתם כל דיון הגמ' ביבמות הנ"ל, איננו אלא כלפי קטנים ממש,  יעשה

בערך, הגיל משתנה לפי כל ענין  6אשר לא הגיעו אפילו לגיל חינוך ]דהיינו פחות מגיל 

 פרישו.וענין[ אבל מי שכבר הגיע לגיל החינוך, הרי שבודאי שמחוייבים הב"ד לה
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)או"ח סי' שמ"ג( הכריע כשיטת הרמב"ם. אולם שו"ע ולענין הלכה למעשה, הנה מרן ה

 ל,")סק"ז( בדעת הרמ"א וז"ל, "סמ"ב פסק כשיטת בעלי התוס', ע"ש. וביאר הרמ"א ה

 דאין ל"דקי והא אביו. על כמו מאיסורא, להפרישו אדם כל על מוטל לחינוך, דהגיע דכיון

 יש דאורייתא, איסורא דלענין שדעתו, א"בח ועיין לחינוך. הגיע בשלא להפרישו, מצווין

 שאסור דבר לחינוך שהגיע ישראל לקטן להאכיל רוצה ג"העו אם כ"וע זו. כדעה להחמיר

 רק מוטל אין מדרבנן, שאיסורו בדבר אבל בידו. למחות ,אחרים על גם מוטל מדאורייתא,

 האב". על

הדבר תלוי בין מנהגי העדות. ומי שנוהג כפסקי ומעתה בעת שניגש לחקור בנ"ד, לכאו' 

מרן השו"ע, הרי שיש מקום לפוטרו מלעמוד כשוטר, בכדי למנוע את הנערים 

מתעלוליהם. וזאת משום, דאין חיוב של חינוך אלא רק על האב. אולם לנוהגים ע"פ 

ון, פסקי הרמ"א, הרי שיש מקום גדול לחוש, שמא הנערים הללו, עשויים לעולל, נזקי ממ

. ובזה הכריע המ"ב, כי מחוייבים גם לחאו גם נזקי גוף, אשר אסור לעשותם מדאורייתא

 האחרים למחות בידו.

, דכל עוד שאין ניכר מתוך מעשיהם של הגרב"ז פדר שליט"אאמנם גם בזה עוררני 

הנערים, האם מתכוונים הם לפעול, פעולות של נזקי ממון או גוף, הרי שהמצב שלפנינו 

סופק. דיש להסתפק, שמא רוצים לעבור רק על איסור דרבנן, או אפילו הוא מצב מ

בפחות מזה. והרי על איסור דרבנן, נתבאר מהמ"ב הנ"ל, דאין כל חיוב למחות. והנה 

חיוב המחאה על קטן, בפשטות כל יסוד חיובו, אינו אלא מדרבנן. שהרי כל חיוב קיום 

ה יט: ד"ה ורבי יהודה(. וא"כ עומד בפנינו )מגיל תוס'המצות בקטן, אינו אלא מדרבנן, עי' 

 רק ספק בדרבנן, וספיקא דרבנן לקולא.

אולם לענ"ד, עדיין יש מקום להחמיר ולחייב עכ"פ את בני אשכנז, לעמוד ולהמתין כדי 

למנוע את זממם של הנערים. וזאת מפני, שהרבה מן הפוסקים נוקטים, כי גם בספק 

. וכמדומה שע"פ רוב, הרוצה לטרי שמחוייבים לבררדרבנן, במקום שאפשר לברורי בקל, ה

לעמוד על סוף דעתם של הנערים, אינו צריך לעמוד מעבר לכמה דקות ספורות, ואז ידע 

בבירור להיכן מועדות פניהם. וא"כ גם אם נסכים שיש מקום להסתפק בכוונתם של 

 הנערים, מ"מ יש מקום לחייב לברר את כוונתם.

לדון, האם הדבר נחשב בכלל לספק, ויתכן שיש לקרוא לזה אך כמדומה שיש גם מקום 

לכל הפחות כ"רגלים לדבר", שכוונת אותם נערים היא להזיק. שהרי כאמור זהו יצרם 

של בני הנעורים, להשתובב ולהזיק בלי חשבון. וכפי "שזיכום" חז"ל בתואר הכבוד של 

שבור עבור משחקי בניו "פגיעתן רעה". וכבר אמרו על אחד האמוראים, שהיה מניח חרס 

 הקטנים, בכדי שיוציאו את מרצם, על שבירת אותם חרסים שבורים, ויש להתבונן.

                                                
סי' א'( אשר עמד ופירט את שיטת הראשונים בזה, אשר רבים מהם נקטו כי האיסור להזיק את ממון חבירו, אסור מן )ב"ק קה"י עי' בזה ב לח

 התורה. ע"ש במה שהאריך לבאר בטעם ומקור האיסור. ומכ"ש בחבלה שבגוף, אשר אסורה ממקרא מלא, ד"פן יוסיף להכותו" )דברים כה, ג(.
)ח"א סוגיא י"ג  שו"ת חבלים בנעימים)סי' כ"ו(,  בן אברהם)או"ח סי' ס"ז מש"ז סק"א, יו"ד סי' ק"י סקס"ו(,  פמ"ג)בכורות פ"ד(, מל"מ עי' בזה ב לט

 אות ח'(.  
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וכמו כן, כאשר אנו מדברים על בני הנעורים. פעמים שגילם כבר גובל ונכנס אל תוך גיל 

המצות. ונמצא שיש כאן גם ספק, אולי מדובר כאן כבר בגדולים, המחוייבים מדאורייתא 

ת האמורות בתורה. וממילא חובת הפרשתם מאיסורא, הרי שהוא חיוב גמור, בכל המצו

גם לשיטת הרמב"ם והשו"ע. ועכ"פ מידי ספק דאורייתא לא נפקי, דמאחר שיש מקום 

להסתפק שמא הם בני י"ג, הרי שנכנסים לספק חיוב דאורייתא של "הוכח תוכיח", 

 ומחוייבים להחמיר.

 להפרישם ה[ כשרואה קטנים בשעת מעשה חייב

עכ"פ גם באופנים שנתקלים בקבוצת ילדים קטנים, אשר ניכר עליהם, שעוד לא הגיעו 

לשנות הגדלות. מ"מ ישנם אופנים המצויים למדי, שיש ליתן עליהם את הדעת, כי ישנו 

חיוב גמור, למנועם ממעשיהם אשר נעשים שלא כשורה. ואציין כאן ב' דוגמאות מצויות 

 יש מזה, לעוד אופנים שקיימים ומצויים לא פחות.למאוד. ובודאי שיש להק

]שהוא  )עמ' ר"כ אות ת"כ( ארח דודראשית כל, אציין למה שראיתי בספר הנפלא  א(

, אשר היה מדמויות ההוד הגה"צ ר' דוד בהר"ן זצ"למקבץ של עובדות והנהגות מ

ת מהעיה"ק ירושלים בדור הקודם, וכל מעשה והנהגה אצלו, היתה מדוקדקת בתכלי

כי בטבע בנ"א, שכשרואים שני הדקדוק[. ושם מובא הערה גדולה אשר היה נוהג לעורר,  

ילדים רבים ביניהם, הרי שלא מייחסים לכך חשיבות, אלא ממשיכים בדרכם מבלי לומר 

דבר. אולם ע"פ דין, ישנה 'חובה' גמורה להפריד ולמחות בילדים, וזאת משום, מצות 

 .מוד על דם רעךהשבת גופו, וכן משום, לא תעמ

ועוד נראה לעורר, והיא בדבר תופעה המצויה למאוד, שרואים מפעם לפעם ילדים  ב(

קטנים, אשר מסתובבים לבדם במקומות ציבוריים, כבתי כנסיות, בתי מדרשות, וישיבות 

וכו'. ומטבע הדברים, כאשר הם רואים במקומות אלו, מכונות ומכשירים מעניינים, 

וכו'. הרי שמחוסר דעתם, נהנים הם לשחק  כמכונת צילום, מכונת קפה, מכונת פחיות

ולדפוק על אותם מכונות... וכך נאלצים בעלי המכונות, להזמין טכנאי מידי שבוע, כדי 

 שיתקן את התקלות החדשות, אשר נוצרו ע"י אותם ילדים מזיקים.

והנה באופן שרואים מצב מביש שכזה, הרי שישנו חיוב גמור לגרש ולמנוע מאותם 

את פעולת היזקם. וחיוב זה אינו אמור רק לפי שיטת הרמ"א, דפשוט שגם ילדים לפעול 

לשיטת מרן השו"ע, קיימת חובה גמורה להציל עשוק מיד עושקו. ויש כאן חיוב גמור 

 מצד מצות "השבת אבידה", למנוע את שטיפת הנהר, של אותם ילדים מזיקים.

הגרב"ז פדר פי שעוררני אמת דיהיה נפק"מ לכאו' באופן זה, בין השו"ע להרמ"א, וכ

כי גם במקום שמחוייבים משום מצות "השבת אבידה", מ"מ פעמים שיש להקל, , שליט"א

וכגון באופן שעלול להפסיד משעות עבודתו מחמת הפרשת אותם קטנים ממעשיהם. 

 לו נותן אלא, סלע לי תן לו יאמר לא מסלע, בטל )ל:( "היה ב"מוכפי ששנינו במשנה 

                                                
, גיסא לאידך גם טועים העולם כי, ל"הנ להערתו דיבור כדי בתוך ל"זצ ן"בהר ד"הגר אכן בהערה שם, ציינו שם, למה שעוד היה מוסיף מ

 איכא דאורייתא באיסור שרק הרי( ז"סק ג"שמ' סי) ב"מב דכמבואר, כדין אינו וזה. בו גוערים שמיד הרי, בשבת מוקצה שמטלטל קטן דכשרואים

 .)ויקרא כה, יז( "תונו איש את עמיתו ולא" של תורה באיסור עובר שהגוער הרי, מוקצה כאיסור דרבנן בדין אולם, להפרישו לאחריני גם מצוה



 

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

 האם האדם חייב להיות ה'שוטר' של הרחוב?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 סז ודעמ 

 יתנה, מי בפני דין בית שם אין אם דין. בית בפני מתנה דין, בית שם יש אם. כפועל שכרו

אולם  .)חו"מ סי' רס"ה סעי' א'(שו"ע )הל' גזו"א פי"ב ה"ד( וברמב"ם קודם", ונפסק ב שלו

כמובן שבדרך כלל, אין מדובר בזמן כ"כ מרובה, שעלול להפסיד ממנו ממון. ועכ"פ בודאי 

 רב, אמר יהודה רב "ואמר )לג.(,ב"מ שאין מן הראוי לדקדק בדבר, וכבר נאמר בזה בגמ' 

 .כך" לידי בא סוף כך, בעצמו המקיים כל

 ה"י( שכתב, "ראוי פ"א )הל' גניבה רמב"םועוד יש מקום להוסיף ולציין כאן, לדברי ה

 אם וכן בה. רגילין יהיו שלא כדי הקטן, כח כפי הגנבה על הקטנים, את להכות דין, לבית

נזקין", ע"כ. ולכאו' הרמב"ם סותר את דעת עצמו, שהרי פסק )בהל' מאכ"א  שאר הזיקו

)הל' גניבה שם(  מ"מפי"ז( שקטן אוכל נבילות אין ב"ד מצווין להפרישו. ואכן עמד בזה ב

 אדם שבין בעבירות מ"ה להפרישו. מצווין ד"ב אין נבלות אוכל קטן למ"ד,' שכתב, "ואפי

 יארע שלא כדי אותו, מפרישין אבל לא. ודאי לחבירו, אדם שבין בעבירות אבל למקום,

ידו". ומבואר מזה, כי בנושאים הנוגעים לדיני ממון, הרי שגם לדעת הרמב"ם  על תקלה

 חיוב להפרישם ולהניעם ממעשיהם.ישנו 

 ו[ המסקנא בנידון שאלתן

למעשה מדובר כאן בשאלה מורכבת למדי, וההלכה משתנה ממקרה למקרה. וצריך 

תמיד להעמיד עינים פקחות, לבדוק מה רצוי וראוי יותר לעשות. ולדוגמא מי שפוגש 

יכולתו.  קבוצה של נערים פוחזים, ממחוזות אחרים. הרי שמוטב שיתרחק מהם ככל

ופעמים שחלילה יכול המבוגר, להגיע לסכנת נפשות ממש, אם רק ינסה להכניס את אפו 

 לתוך עיסוקיהם רח"ל.

אך עכ"פ באופן כללי, כאשר רואה המבוגר, כי נוכחותו במקום, עשויה להציל ולמנוע 

נזקים, אשר ניכר מתוך רוחם של הנערים, שמטרתם היא, לחולל מפגע של נזקי ממון או 

וף. הרי שאכן רובצת חובה גמורה לעמוד במקום, ולדאוג שלא יזיקו רכוש של אחרים. ג

ולא מיבעיא לבני אשכנז, אשר מחוייבים לעשות כן מצד החיוב של "לאפרושי 

מאיסורא". אלא גם לבני ספרד, אשר לשיטת מרן השו"ע אין חיוב על הב"ד להפריש קטן 

לנזקי ממון, הרי שמחוייב לעמוד במקום, מאיסור. מ"מ כאשר מדובר בדברים הנוגעים 

 מצד חובת השבת אבידה.

אמנם במקרה שאין ניכר כלל, מה עומד מאחורי ההתקהלות של הנערים. יש אולי 

מקום לצדד להיתר, שאין מחוייב להתעכב על ידם, שהרי יש כאן רק ספק, דשמא אינם 

קולא. אולם גם בכה"ג באים לעבור אלא באיסור דרבנן. ושעל כן יש כאן ספק דרבנן ל

נראה שראוי לעמוד על ידם בשהייה קצרה, וזאת משום שיטת הפוסקים, כי היכא דאיכא 

לברורי בקל, הרי שגם בספק דרבנן, צריך לברר. ואחר שיוברר כי אכן אינם מתכוננים 

 לעבור באיסור תורה. הרי ששפיר יכול להמשיך לדרכו.

רק באתי לעורר את עיני הלומדים.  כמובן שלא כתבתי כאן הוראות למעשה, אלא

ויה"ר שיערה עלינו הקב"ה רוח טהרה ממרומים, ושנזכה לראות בהתגלות דברי הנביא 



 

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

 האם האדם חייב להיות ה'שוטר' של הרחוב?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 סח ודעמ 

משובתיכם". והדיונים המעשיים יהיו יותר  ארפה שובבים, בנים ג, כב(, "שובו )ירמיהו

 תשובה צ"שא פי על אף, שהכה וכו' )סי' שמ"ג( "וקטןרמ"א בצורת קיום המשך דברי ה

 ולכפרה". לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו טוב מ"מ, כשיגדל



 

 מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 האם בדקו ה"פרה אדומה" אם היא טריפה?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 סט ודעמ 

, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 האם בדקו ה"פרה אדומה" אם היא טריפה?

ה ֶאל  זָּר ַהֹכֵהן ְוהֹוַציא ֹאתָּ ה ֶאל ֶאְלעָּ יו )יט, גוְנַתֶתם ֹאתָּ נָּ ה ְלפָּ ַחט ֹאתָּ  (ַמחוץ ַלַםֲחֶנה ְושָּ

 בתרגום יונתן בן עוזיאל מובא: "ותתנון יתה לאלעזר... ויבדקיניה בתמני סרי טריפן".

ובספר מרפסין איגרי בפרשתנו הקשו, וז"ל: כיצד כתב יונתן בן עוזיאל כי הכהן צריך 

חולין )י"א ע"א( שנינו מפורשות לבדוק את הפרה האדומה בי"ח טריפות, והלא במסכת 

"מה שחיטתה כשהיא שלמה, אף  -כי אין בודקים את הפרה, שנאמר: "ושחט... ושרף" 

 שריפתה כשהיא שלמה".

יתר על כן: מן העובדה שאת הפרה האדומה לא בדקו בשמונה עשר טריפות הוכיחה 

ן צריך לבודקה. הגמרא שהולכים אחר הרוב, והואיל ורוב בהמות אינן טריפות, על כן אי

 כיצד, אם כן, יונתן בן עוזיאל סתר כל זאת וכתב "ויבדקיניה בתמני סרי טריפן", ?

ואין לתרץ שיונתן בן עוזיאל סובר כרבי מאיר שחיישינן למיעוטא, ואין הולכים אחר 

 הרוב, ועל כן, לדעתו, צריך לבדוק את הפרה האדומה בי"ח טריפות.

למיעוטא" אין זה אלא מדרבנן, ואילו יונתן בן  שכן גם לדעת הסוברים ש"חיישינן

 עוזיאל כתב זאת בביאור המקרא.

זאת ועוד: הרי, כאמור, חייבים לשורפה כשהיא שלמה, שנאמר: "ושחט... ושרף", 

ונמצא כי גם לדעת הסוברים כי "חיישינן למיעוטא", במקרה זה אין כל אפשרות לחשוש 

 לשורפה בשלמותה, ?.  עכ"ל.למיעוט ולבדוק, שהרי התורה ציותה 

בשו"ת הר צבי להגרצ"פ פראנק זצ"ל )יור"ד ח"ב סימן מ"ה( תירץ  על פי המובא  (א

ב"דרכי משה" לרמ"א בשם התשב"ץ, כי כתוב בשם רבי יהודה חסיד, שיש להעביר היד 

ולמשמש על גבי הבהמה בעודה חיה כדי לדעת אם טריפה היא אם לאו, והיה אם 

 טריפה. -כשרה היא, ואם לאו  -ת ידו תשפיל עצמה לארץ תח

באופן זה ניתן לבדוק אם כשרות הבהמה, גם בעודה שלמה, כך ששריפתה תתבצע 

 בפרה שלמה.

אמנם, גם אחר תירוץ זה, נותרה עדיין קושיה: מהי הוכחת הגמרא מפרה אדומה 

שהולכים אחר הרוב, והלא יתכן שבדקוה כפי העצה הנ"ל, אולם בלא בדיקה זו קיים 

 חשש לטריפה, ואין הולכין אחר הרוב, ?

היא רק בנתיחת הבהמה, וכל שבודק  -בהכרח צריך לומר, כי אמנם בדיקה גמורה 

כגון בעצה הנ"ל, כשרות הבהמה היא רק מטעם רוב. ומכל מקום, כוונת  -באופן אחר 



 

 , מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועודמפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ

 האם בדקו ה"פרה אדומה" אם היא טריפה?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ע ודעמ 

ו התרגום יונתן בן עוזיאל היא, כי קיים חיוב לבדוק בהעברת היד, למרות שגם בדיקה ז

 אינה בדיקה גמורה.

בשו"ת גנזי יוסף תירץ שהנה ב "רבינו בחיי" )בפרשת צו( מחדש, כי לכהנים היו  (ב

 סימנים ידועים להם, שעל ידיהם היו בודקים מבחוץ אם הבהמה כשרה, או טרפה.

ואמנם, אין לסמוך על הסימנים הללו, אלא יש לבדוק את כשרות הקרבן בדיקה 

ה שאין אפשרות לבדיקה מעולה, כיון שהתורה מצווה פנימית. אולם לגבי פרה אדומ

 לשורפה כשהיא שלמה, על כן השתמשו הכהנים בסימנים הללו כדי לבודקה.

הוכחת הגמרא מדין פרה אדומה לדין רוב היא, שלולא שמסתמכים על רוב, כי אז אי 

אפשר היה להסתמך על הסימנים שהיו בידי הכהנים ולקבוע על פיהם את כשרות 

 .הבהמה

בשו"ת "בית יצחק" )יורה דעה ל"ט( מיישב על פי דברי התוספות במסכת שבת  (ג

)כ"ב ע"ב ד"ה וכי(, שהביאו בשם ברייתא דמלאכת המשכן, שעמוד הענן שהיה הולך 

לפני המחנה בארבעים השנים ששהו במדבר, היה מאיר להם עד שאדם היה מסתכל 

 בטפיח או בחבית מבחוץ, ורואה את מה שבתוכו.

יש לומר, כי דברי יונתן בן עוזיאל, אמורים רק לגבי הפרה אדומה שנעשתה מעתה 

במדבר, בפרה זו ניתן היה לבודקה בי"ח טריפות, למרות שנשארה בשלמותה, וזאת על 

 ידי עמוד הענן שהיה מאיר וראו כל מה שבתוכה.

הוכחת הגמרא לדין רוב, היא משאר הפרות האדומות שנעשו במהלך הדורות, בהם לא 

ניתן לבדוק אם טריפה היא או כשרה, לא מבפנים ולא מבחוץ, הרי לנו כי סומכים על דין 

 רוב להכשירה.



 

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

 מדוע נאמרה שירת הבאר בסוף ארבעים שנה?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 עא ודעמ 

משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז במ"ס משפטי 

 צדקך על חו"מ

 מדוע נאמרה שירת הבאר בסוף ארבעים שנה?

ה ה ַהֹזאת ֲעַלי ְבֵאר ֱענו לָּ ֵאל ֶאת ַהַחירָּ ז יַָּשיר ַיְשרָּ  כא, יז() אָּ

נודעת השאלה למה המתין ַעם ישראל ַעם שירת הבאר עד לסוף כתב   בפי ישריםבספר 

ארבעים שנה, הרי הבאר ניתנה מיד עם הגיעם למדבר כאשר צמאו למים, ואם כך, היה 

 עליהם לומר שירה מיד כשזכו להרוות את צימאונם מבארה של מרים?

מיישב בדרך הפשט. כאשר זכו לבארה  אזנים לתורההגאון רבי זלמן סורוצקין בספרו 

של מרים עם הגיעם למדבר, לא ידעו לכמה זמן נועדה הבאר, יום או שבוע, חודש או 

שנה, רק משהגיעו לסוף הדרך ערב כניסתם לארץ ישראל, ונוכחו לדעת שבאר זו ליוותה 

אותם בכל מהלך ארבעים שנות שהותם במדבר, או אז התעוררה אצלם ההשראה 

 עד שפצחו באמירת שירה.המיוחדת 

א"ר אבין הלוי, בשעה שעמדו פ דברי הילקוט "ע אור חדשבדרך הדרוש מבאר בס' 

ישראל לומר שירת הים לא הניחן משה שיאמרו לעצמן, אלא כשם שרבו של אדם אומר 

ער, כך אמר משה עמהם שנא' אז ישיר משה ובני ישראל, כנער העונה נפרשתו כשהוא 

ם שנה עמדו על פרקן, התחילו אומרים שירת הבאר לעצמן, אחר רבו. לאחר ארבעי

 .אז ישיר ישראל את השירה הזאת מראנש

מקובל הוא אצל תלמידים, כי רק אלו אשר אינם יכולים לחדש ולערוך מחשבות 

השגות והארות בחיים הרוחניים ובאור  -בתורה ויראה, ועדיין רכים הם בשנים ומחוסרי

ולרב אשר ילמדם ויחדד את שכלם ויגלה להם את חכמת העליון אלו צריכים לחינוך 

התורה, אבל אלו אשר הגיעו כבר לכלל השגות וחידושים, ובלבם עולים מחשבות 

ורעיונות בתורה וביראה, דעתם זחה עליהם ונדמה להם שאינם זקוקים כבר יותר לרב 

איננו  תורתם, לראות מה טוב ומה -ולמחנך אשר ידריכם במחשבתם ויבקר את חידושי

 טוב, מה ישר ומה אינו כן.

ובאמת, הרי זו טעות גדולה, כי דוקא מי שכבר מסוגל להשיג השגות, דוקא מי שכבר 

מגיע לדרגה של מחדש ויוצר רעיונות, דוקא הוא זקוק לרב שיעמוד על גבו, שיישר את 

דעתו שלא תהיה סוטה מן האמת, שלא יתקלקל ולא יסלף דיעות ואמיתות, וישתדל 

 ן לאמת ולדעת תורה.לכוו

אמר להם, אמת היא כי תחילת שירתם נובעת ממעיין נאמן, אבל ולכן בשירת הים 

כאשר נאמרת השירה המתחילה בלי הדרכה, יכולה היא ועלולה היא לנטות מנקודתה, 

ומי יודע מה עוד עלול להתערב בתוכה, איזה רגשות זרים יתערבבו בתוכה, שהרי לא 

דיין גופכם לא נזדככך, נפשכם לא טוהרה, עדיין לא הספקתם מכבר יצאתם ממצרים, וע
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להפשיט מעליכם את הכותונת הספוגה אבקה ואווירתה של מצרים, משירותיהם 

ם איפוא, לשיר, אתם מוכרחים לעשות זאת עם רב כוזמירותיהם. בלי הדרכה אסור ל

ם אתו , כמו הנער שרבו מפרש ואומר לו את פרשתו, כך אמר משה את שירתךומדרי

ביחד, הם ענו אחריו, הוא התחיל, והם השיבו אחריו, הוא פתח והם הלכו אחריו בטעמו 

ובניגונו, ורק לאחר ארבעים שנה, כאשר נתיישבה כבר התורה בתוך גופותיהם, כאשר 

תחלחלה נספגו בנפשם את אור התורה והרבה תוכחות והוראות, נפשם נסתפגה ו

 הרשות לשיר שירה בעצמם. םיתנה להנה, רק אז נבאווירת השכי

נראה לי להסמיך לכך סיפור ששמעתי על הרב הצדיק רבי משה יאיר וויינשטוק זצ"ל 

מזקני וצדיקי ירושלים של מעלה שהיה בעל נפש פיוטית וכתב הרבה שירי קודש הגיעו 

הדברים לאחד מראשי הציונות כמדומני ח"נ ביאליק ונשא חן בעיניו ועלה ירושלימה 

לתי ביתו של אותו צדיק ופנה בהצעה שיכתוב שירים עבורם, ומאותה והתדפק על ד

פגישה פסק אותו צדיק לכתוב שירים למשך כמה עשורים, כי אם שירי מוצאים חן בעיני 

הרשעים הרי שיתכן ומשהו פגום בהם, וכך עד לאחר זמן רב כשהרגיש שנפשו מטוהרה 

שנים רבות ויתכן מאוד שלא  יכל להמשיך לכתוב. )שמעתי סיפור זה מעד ראיה לפני

 דייקתי בפרטים אך נראה שרוח הדברים נשמרו(

 שירה לתורה שבעל פה

הנה הבאר נמשלה לתורה, שהרי כל שירת הבאר היא רמז לתורה, כמו שאמרו חז"ל 

יח( "ממדבר מתנה וממתנה נחליאל"  -כו( על הפסוקים "באר חפרוה..." )כא -)במדב"ר יט

שהתורה נמשלה למים, וגם הבאר נובעת והולכת, וזה כעין דברי יט(. וכן מצינו  -)שם

תורה שמתגברים. ואם נעיין עוד, נראה, שהנה דרך חפירת הבאר היא, שעושים חפירה 

והיא מתמלאת מאליה, שאין ההשתדלות למלאותה במים, אלא רק לחפור, והמים באים 

חז"ל )מגילה ו ע"ב( יגעת מעצמם, כלומר אין ההשתדלות ישירה. וכן הוא בתורה, דאמרו 

ומצאת תאמין, שאף אחר היגיעה הזכיה היא מציאה, כיון שההשתדלות היא לא ישירה, 

ולכן בדוקא זכתה מרים לבאר של מים, ולא רק מים בלבד, דהבאר מסמל את אותו ענין 

שבזכותו זכתה לזה, שחדשה דרכי ההשתדלות בתורה וזכתה לבאר שדרכי השתדלותו 

 ת בתורה.דומים להשתדלו

שירת הבאר שירה של תורה שבע"פ אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה 

יז יח[ א[  -באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה ]כא

פירש"י וז"ל, "באר חפרוה", זאת היא הבאר אשר חפרוה משה ואהרן, עכ"ל. עיין ב'אור 

ל פה, ונמשכת מסירתה ומסורתה בטהרתה החיים', שירה זו היא שירה על תורה שבע

ובקדושתה ע"י נדיבי העם במחקק במשענתם, משך כל הדורות וכל הגלויות. ואכן 

נמשלה התורה לבאר הנובע, אשר הוא מטהרתו מכל טומאה, שכן מעלת הבאר שהוא 

טהור וגם מטהר את האדם מטומאתו. אכן מעלת הבאר היא בנביעתו המפכה מים חיים, 

אובין ששואבין ממנו תתכן בהם טומאה. והעצה לשמרו מכל טומאה, הוא אבל מים ש

דוקא ע"י צמיד פתיל, השומרו ומגינו מכל טומאה. והנה האדם, בהיותו נמשל כחרס 
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הנשבר, שיסודו מעפר וסופו לעפר אינו מקבל טומאה אלא מתוכו, כמו דין כלי חרס, שכן 

קפותיו מחשבותיו מאווייו ורצונותיו הטומאה נכנסת למהותו ופנימיותו, ולא מגבו, הש

הפנימיים, בהם חודרת הטומאה ומטמא את האדם כולו. ואמנם העצה למנוע טומאה זו 

היא ע"י צמיד פתיל סגירת הכלי קיבול מכל השפעות ורוחות המנשבות, וע"י כך ישמרו 

 מים אלו בטהרתן ובקדושתן.

הנכונה לראות שהולך  ואכן כמו שהבאנו לעיל חשוב מאוד גם בתורה את הדרכה

 בדרך הנכונה ואין סטיות מדרך הישר ולכך צריך תמיד לשקול מה דעת רבותיו
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 אל תאמן בעצמך עד יום מותך

ה ה ְתַמימָּ ה ֲאֻדםָּ רָּ  )יט, ב( ְוַיְקחו ֵאֶליךָּ פָּ

וָפָרָשה ֶשל ָפָרה  ,ל ֵאֶלה ָעַמְדַתיָאַמר ְשֹלֹמה ַעל כָ אומרים חז"ל )במדבר רבה יט, ג(: 

. ָאַמְרַתי ֶאְחָכָמה ְוַהיא ְרחֹוָקה ַמֶםַמי :)קהלת ז, כג(ֲאֻדָםה ָחַקְרַתי ְוָשַאְלַתי וַפְשַפְשַתי 

)קהלת יב, י( בקש  "ַבֵקש ֹקֶהֶלת ַלְמֹצא ַדְבֵרי ֵחֶפץובא: "מובילקוט שמעוני )קהלת יב( 

 קהלת לעמוד על עסקי פרה, אמר לו: וכתוב יושר דברי אמת.

עליו קובל לפרש שהתמיהה היא למה המזה מאפר החטאת נטמא, ואילו הטמא אשר מ

הוזה האפר, טהור. אמנם המעיין בסוגיית הגמ' )יומא יד.( יראה שהמזה טהור ]וכבר 

 הקשו שם תוס' איך יתכן להוציא מקרא מידי פשוטו[.

 מעתה שומה עלינו לבאר מה הוקשה לשלמה המלך בסוגיית פרה אדומה.

 דווקא הקדוש ביותר צריך להזהר ביותר

ויזנבורג זצ"ל )שיעור חומש ורש"י, וישב מבאר זאת בטוב טעם ודעת האדמו"ר מקל

ְוֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי תשל"ח(, בהקדימו הקדמה חשובה. התורה מזהירה "

" )במדבר טו, לט(. והנה עינינו הרואות בין אומות העולם ֵעיֵניֶכם ֲאֶשר ַאֶתם ֹזַנים ַאֲחֵריֶהֽם

נו הקדושה, יש ביניהם כאלה שאינם שעל אף שאינם נזהרים בהרחקותיה של תורת

 נכשלים באיסורים חמורים.

טעם הדבר, כי בהם אין היצר הרע מתגרה, כיון שהם רחוקים מה' ומתורתו. דווקא 

בבני תורה ובאלה שהם קרובים ביותר לה' יתברך, רוצה יצר הרע להתגרות ולהכשילם 

 חלילה בחטאים חמורים ביותר.

 םהזהירות היתירה ביום הכיפורי

זו הסיבה שבליל יום הכיפורים אנו מוסיפים זהירות על זהירות ואומרים ד' מזמורי 

תהלים בכוונה יתירה, בקדושה ואימה, ואף לנים בבית הכנסת, מפני שאדרבה בגלל 

קדושת היום כי הוא נורא ואיום, מתגבר היצר הרע ביתר שאת מכל ימות השנה, עד 

ז"ל )אבות ה, ה( 'ולא אירע קרי לכהן גדול שבין עשרת הניסים שנעשו במקדש, מנו ח

ביום הכיפורים'. והדבר פלא, וכי צריך נס לצורך כך?! להאמור יובן היטב כי ככל 

שהאדם והיום יותר קדושים, מתגבר היצר הרע ביתר שאת וביתר עוז, בפרט נגד הכהן 

 הגדול שכפרת כל ישראל תלויה בו...

באת רשימת תקנות שתיקן יוחנן כהן גדול. במסכת מעשר שני )פרק ה' משנה ט"ו( מו

היחיד מכל הכהנים הגדולים שתיקן תקנות לכלל ישראל! מביא התפארת ישראל, שעליו 

אומרת הגמ' )ברכות כט.( ששימש שמונים שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי. 

 הייתכן?!
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יותר. מי התשובה היא שעד כמה שהאדם יותר מתקדש ומתעלה, היצר הרע נלחם נגדו 

לנו גדול משלמה המלך שהביא לנו השארת שכינה במקדש ראשון, ומכל מקום עליו 

אומרים חז"ל )סנהדרין כא:( שטעה באיסור המפורש בתורה למלך ש'לא ירבה לו סוסים' 

ו'לא ירבה לו נשים', עד שלעת זקנתו נשיו הטו את לבבו ]הדבר אינו מתפרש כפשוטו, 

 ה[.אך לא כאן המקום להאריך בז

מבאר אם כן האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, שמצות פרה אדומה באה ללמדנו שגם האיש 

העוסק בטהרת טמאים = המוכיח בשער שכל העם משחרים לפתחו לשמוע דבריו, אל לו 

להאמין שבהיותו 'כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו' )אבות ה, יח(, כבר אינו 

יטמא, אלא אדרבה עליו לדעת שכפי ריבוי הטהרה צריך להזהר כל כך ואין לו חשש שי

 שיש בו, מתגברת עליו הטומאה ביותר.

לכן אחר ששלמה המלך סמך כל חכמתו ואמר 'אני ארבה ולא אסור' ונכשל ]לפי 

פשוטן של דברים, ואכמ"ל[, ביקש לעמוד על טעמה של פרה אדומה להורות שכל 

א בעצמו, לכן אמר "אמרתי המטהר את הטמאים, עליו להזהר במיוחד שלא ייטמ

 אחכמה" ודווקא חכמתי הגדולה גרמה לכך אשר "והיא רחוקה ממני".

 !השמר מן החטא בכל מצבבה נשכיל לה

 !שבת שלום ומבורך

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 



 

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

 שירת הבאר

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 עו ודעמ 

 

 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 שירת הבאר

ַרים כָּ  רוהָּ שָּ ה: ְבֵאר ֲחפָּ ה ַהֹזאת ֲעַלי ְבֵאר ֱענו לָּ ֵאל ֶאת ַהַחירָּ ז יַָּשיר ַיְשרָּ ם אָּ עָּ רוהָּ ְנַדיֵבי הָּ

מֹות: וַמבָּ  ה ַנֲחַליֵאל וַמַמֲחַליֵאל בָּ נָּ נָּה: וַמַםתָּ ר ַמתָּ ם וַמַםְדבָּ  מֹות ַהַגְיא ֲאֶשרַבְמֹחֵקק ְבַמְשֲעֹנתָּ

ה ַעל ְפֵני ַהְיַשיֹמן פָּ ה ְוַנְשקָּ ב ֹראש ַהַפְסגָּ  (כ-)כא, יז ַבְשֵדה מֹואָּ

 פירושים רבים נאמרו בביאור הפסוקים, ובס"ד אענה גם חלקי.

, שרו בארה ָאז ָיַשיר ַיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַחיָרה ַהֹזאת ֲעַלי ְבֵאר ֱענו ָלה: בשעת סיום תפקידיז[ 

 ]ועיין להלן בפסוק כ' המשך לנקודה זו[. הבאר הזאת. העילוי והמעלה שללה, על 

אפשר, מאחר שהיתה הבאר בזכות מרים, ומרים זכתה לכך על ידי השירה על הים 

)תנחומא במדבר ב(, לכן העמידו גם הם כח השיר על הבאר, יען שזכות השיר גרם לה. 

אלא למרים, כענין שנזכר בה 'ותען להם מרים' עפי"ז אפשר ש'ענו לה', אינו לבאר, 

)שמות טו, כא(. כי למרות שההוצאה בפועל היה על ידי משה ואהרן וכדלהלן, זכותה 

של מרים גרם. נמצא שעצם השיר היה בזכות ולכבוד מרים, וקיימו במרים 'ענו לה' כנגד 

 'ותען להם'.

ת יוקח נא מעט מים של אברהם זכו ְבֵאר ֲחָפרוָה ָׂשַרים, הם האבות )ת"י(, בזכויח[ 

בחפירת גם , ונזדמן לכל האבות מעלת הבאר הזאת, )ב"מ פו:( לבאר מים במדבר

, ועלו המים לקראתו בבאר שבע, וביעקב שמצא זיווגו על הבארוהבארות בימי יצחק, 

, . אחר כך, ָכרוָה ְנַדיֵבי ָהָעם שהם משה ואהרן )ת"י(וגם לבן ידע שברכת המים בעבורו

ולא היו צריכים לחפור, אלא זכות אבות גרם שהיה די להם בכריה, ובפתיחה קטנה, 

הוא המטה הידוע, שהיה גם מטה משה וגם מטה  -ואיך עשו זאת, ַבְמֹחֵקק ְבַמְשֲעֹנָתם 

[. כי פעמיים במצרים, היה פעמים ביד משה ופעמים ביד אהרן כיאהרן כידוע מחז"ל. ]

על הצור בחורב בכח המטה )שמות יז, ו(, בשנית במי מריבה פתחו את הבאר, בראשונה 

, לדברי )במדבר כ, יא(, ובשניהם מודגש שמשה ואהרן הם הנצבים עם המטה. ]והנה

חז"ל שהוא המטה שפרח, מטה אהרן, נמצא שבתחילה היה מטה משה, ובסוף מטה 

ומז למשה א"כ אפשר שגם התיבות במחוקק במשענותם רומז על כך. כי מחוקק ר אהרן.

'שם חלקת מחוקק ספון' )דברים לג, כא(. משענותם רומז לאהרן, שהכהונה ובחירת 

אהרן ובניו נשען על פרח מטה אהרן, ונמצא שעבור משה היה המטה מחוקק ועבור אהרן 

משען. עוד היה מקום לומר, שהנה משה הוא נביא תורה, ולכן נקרא מחוקק, ואילו אהרן 

ל' )ת"י במדבר כ, כט(. נמצא שהיה משה מחוקק לישראל, היה 'עמוד צלותהון דישרא

והנה שני  [.ואהרן משען להם בכח התפילה )ועיין ישעיה ג, א בביאור משען ומשענה(

הפעמים האלה שחקקו במטה, היו בצור בחורב ובמי מריבה, ועליהם אמרו ושוררו 
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התורה, 'מתנה' רומז לפעם  . 'מדבר' בסתם הוא מדבר סיני ששם קבלו אתוַמַםְדָבר ַמָתָנה

השניה שקבלו את הבאר, זאת לאחר מיתת מרים בקדש, שלמרות שהיו מורים ומסרבים, 

וגם היו הדור השני ליוצאי מצרים ושמא להם לא הובטח ענין כזה, ועוד שכבר היו 

קרובים אל ארץ נושבת ויכלו לקנות מים מאדום וכדומה, וגם פסקה זכות מרים 

ניתן להם הבאר בשנית במתנה. אפשר שרומז עוד, כי בקדש ישבו  במיתתה, מכל מקום

י"ט שנים, ומתנה גם מלשון המתנה ואריכת הזמן. שיסוריהם באריכת הזמן שישבו שם, 

 גרם שזכו לבאר שנית.

נחליאל רומז למקום מפגש נחלים, והם 'נחלי ארנון', והוא הנס  –וַמַםָתָנה ַנֲחַליֵאל יט[ 

לות אדום ומואב להמתין להם בנקיקי ההרים, ועשה להם נס שיתקרבו הידוע שנכנסו חיי

ההר ברעהו, ונהרגו שם כל החיילים, וירדו פגריהם אל הנחלים, והבאר העלה להם 

חלקי הגופות שיראו את גודל הנס. נמצא שמלבד עצם המתנה הגדולה שהיה להם מים 

ל הם נחלי ארנון. הרי לשתות להם ולבעירם, עוד נעשה נס בבאר בעת היותם בנחליא

מלבד שני הנסים הגדולים שהיו בבאר, שהם בצור בחורב, ובמי מריבה, עתה נוסף נס 

 -שלישי, שנעשה להם על ידי הבאר בנחליאל. עתה יספר נס רביעי שהיה עם הבאר 

. להבנת הענין היכן היא 'במות' המדוברת כאן, צריכים לעיין בכמה וַמַמֲחַליֵאל ָבמֹות

שנתנו על זה. סימן א' בפסוק הבא מבואר שבמות הגיא אשר בשדה מואב. סימן  סימנים

ַאְרֹנן, הרי שנקרא במות ארנון.  ָבמֹות ַבֲעֵלי מֹוָאב ָער כא, כח( ָאְכָלה ב' נאמר )במדבר

סימן ג', בסדר המסעות בפ' מסעי )במדבר לג(, מבואר שסדר המסעות היה, א' אובות, ב' 

 ַוַיְסעו( דיבון גד, ד' עלמון דבלתימה. לפנינו בפרשה נאמר )במדבר כא, יאעיי העברים, ג' 

 ָנָסעו ַמָחם( יב) :ַהָחֶמש ַמַםְזַרח מֹוָאב ְפֵני ַעל ֲאֶשר ַבַםְדָבר ָהֲעָבַרים ְבַעֵיי ַוַיֲחנו ֵמֹאֹבת

 ַכי ָהֱאֹמַרי ַמְגֻבל ַהֹיֵצא ַבַםְדָבר ֲאֶשר ַאְרנֹון ֶברֵמעֵ  ַוַיֲחנו ָנָסעו ַמָחם( יג) :ָזֶרד ְבַנַחל ַוַיֲחנו

 ָוֵהב ֶאת ְיֹקָוק ַמְלֲחֹמת ְבֵסֶפר ֵיָאַמר ֵכן ַעל( יד) :ָהֱאֹמַרי וֵבין מֹוָאב ֵבין מֹוָאב ְגבול ַאְרנֹון

 :מֹוָאב ַלְגבול ְוַנְשַען ָער ְלֶשֶבת ָנָטה ֲאֶשר ַהְמָחַלים ְוֶאֶשד( טו) :ַאְרנֹון ַהְמָחַלים ְוֶאת ְבסוָפה

: ָמַים ָלֶהם ְוֶאְתָנה ָהָעם ֶאת ֱאֹסף ְלֹמֶשה ְיֹקָוק ָאַמר ֲאֶשר ַהְבֵאר ַהוא ְבֵאָרה וַמָחם( טז)

מבואר שהיה הנס של נחלי ארנון, בין עיי העברים לדיבון גד. סימן ד', הנה התרגום יונתן 

תר מזליא, שפירש 'גד' כענין 'העורכים לגד שולחן' )ישעיה סה, מבאר דיבון גד בשם א

יא. שבת סז:(. גם ביאר במות ארנון שהם מקום הכמרים. גם ביאר )כא, יג( שאחר שעברו 

נחלי ארנון חנו במקום מושב כמרי עבודה זרה. נראה לחבר כל הסימנים לנקודה אחת. 

א 'במות ארנון', או 'במות' בסתם, שאחר שעברו נחלי ארנון שם חנו, והוא המקום שנקר

על שם הבמות של הכמרים לעבודה זרה, וסוג הע"ז שעבדו היה 'גד', שעבדו למזלות. 

והנה בפסוק טז נזכר 'ומשם בארה', ועיין מלבי"ם שם, שצמאו העם למים, וה' הורה 

למשה לאסוף את העם והוא יתן להם מים מעצמו, בלא פעולה מצד משה. עפי"ז נעשה 

נס רביעי בבאר, שלמרות שלא נעשה שום פעולה, נתן מימיו בעצם אסיפת העם להם 

לפניו )וכעין שהיה ראוי להיות במי מריבה לולי פעולת ההכאה(. על זה נאמר 'ומשם 

בארה', ששם כשעברו את נחלי ארנון, אז נעשה להם נס רביעי בבאר, שנאספו לפניו ונתן 

ירע להם בנחלי ארנון, היה להם נס נוסף מימיו מיד. הפסוק מציין, שמלבד הנס שא
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בדיבון גד, וזהו 'משם בארה', שמשם מנחלי ארנון נמשך נס נוסף, שהוציאה להם הבאר 

מים בלא שום פעולה. ]כי אחר שעברו נחל זרד נחשב שהגיעו לתחום ארץ ישראל, ומכח 

לא מעלת ארץ ישראל אין צורך בפעולה, ודי בהתאספות. לכן במי מריבה שנאספו ו

הועיל, נחשב שאינם בני ארץ ישראל, כי זהו סגנון הנס של ארץ ישראל, ואכמ"ל[. ]אולם 

המלבי"ם עצמו מבאר שהיה מקום בשם בארה, והוא עלמון דבלתימה, וזה לשיטתו 

 בחשבון המסעות. שלדבריו נחל זרד הוא דיבון גד, ואכמ"ל[.

. ביאור ֹראש ַהַפְסָגה ְוַנְשָקָפה ַעל ְפֵני ַהְיַשיֹמןוַמָבמֹות ַהַגְיא ֲאֶשר ַבְׂשֵדה מֹוָאב כ[ 

הדברים. שבסדר המסעות, אחר דיבון גד, באו עלמון דבלתימה, ומשם להרי העברים, 

ומשם לערבות מואב. על עלמון דבלתימה ביאר התרגום יונתן, ששם נעלם הבאר 

ים. שבלק העלה את שמימיו מתוקים כדבילה. אכן מונה כאן סימני חטא פעור בשיט

 ְׂשֵדה ַוַיָקֵחהו( יד כג שם)ָבַעל; ב'  כב, מא( ָבמֹות בלעם בכמה מקומות, והם א' )במדבר

 ְפֵני ַעל ַהַמְשָקף ַהְפעֹור ֹראש ַבְלָעם ֶאת ָבָלק ַוַיַקח( שם כח)ַהַפְסָגה; ג'  ֹראש ֶאל ֹצַפים

שבמות בעל, ביארו חז"ל )במדב"ר כ,יח( מענין ַהְיַשיֹמן. הם ג' הסימנים לחטא פעור, 

'בעל פעור', לכאורה הוא 'במות' הנזכר כאן. זהו אשר בשדה מואב, שהרי התחילו לזנות 

אל בנות מואב )במדבר כה, א(. ראש הפסגה היא מקום קבורת משה בהר העברים )עיין 

כז, יב נקרא הר  במדב"ר כ, יט. ועיין דברים לד, א שהר נבו הוא ראש הפסגה, ובבמדבר

העברים(, ואמרו חז"ל )סוטה יד.( שנקבר משה שם, לכפר על חטא פעור. גם ישימון הוא 

 במקום בשטים, להם וישבו מקום חטא השטים, כמו שאמרו חז"ל )ספרי בלק א( "באו

 הר ועד הישימות מבית' מקולי להם ובנו ומואבים, עמונים עמדו שעה באותה השטות.

 מבית קנקלין להן וכו'". בירושלמי )סנהדרין( נזכר הענין "בנו נשים שם והושיבו השלג,

נשים". וכן סימן גניזת הבאר, בירושלמי כלאים,  שם והושיבו השלג, הר עד הישימון

 ישימון להר עולה שהוא מי כל בריא חייא רבי אמר. הישימון פני על הנשקפה' "כתי

הרי שישימון הוא מקום גניזת  .ים"מר של בורה היא זו טיבריא, בים כברה כמין ומצא

הבאר, והוא מקום שהושיבו נשים להחטיאם בשטים )וע' במדבר לג, מט שחנו מאבל 

 ַיֲעַציבוהו ַבַםְדָבר ַיְמרוהו ַכָםה( מ עח שטים עד בית הישימות(. ]ושמא עז"א )תהלים

'במדבר' היה עיקר חטאם חטא העגל, ובישימון הוא חטא השטים. כי דור  :ַביַשימֹון

היוצאים היה עיקר חטאם עגל ומרגלים, וכן בריש ספר דברים 'במדבר בערבה' שהם שני 

חטאים אלה, ע"ז ועריות[. כי כל עוד ששתו עם ישראל מבארה של מרים היו מנועים 

ס בו שטות של עריות ועבודה זרה, מחטא פעור, כי אמרו שנקרא שטים שכל השותה נכנ

והדעת נקראת על שם המים, ולעתיד לבוא יצא נחל מקה"ק שכל השותה מימיו רוחץ 

מטומאות לבבו. לכן בשירת הבאר מסיימים על מקום גניזתה, שמקום הגניזה היה 'במות 

נים הגיא', וכן 'ראש הפסגה', וכן 'בית הישימון'. שהם ג' הסימנים לגניזתה, והם גם הסימ

של מקום חטא השטים שנכשלו בהעדר הבאר. ]ועיין מלבי"ם הושע כבכורה תאנה 

בראשיתה, שרומז על חטא פעור. כי נוצר תאנה נאמר על יהושע, שהתורה כתאנה, וזהו 

 עלמון דבלתימה[.
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ואפשר שגם רומז לד' הנסים שנעשו בבאר. במות הוא הצור בחורב, שהיה מקום גובה, 

בודה זרה של העגל. ראש הפסגה שהוא מקום קבורת משה, ולמרות שנכשלו שם בע

מרמז על מי מריבה, שלמרות שהמרוהו במדבר, נתן להם את הבאר, אלא שנגזר על 

משה מיתה בראש הפסגה. שדה מואב רומז לנס בנחלי ארנון בהגיעם אל מואב. בית 

 שם מים.הישימון רומז למקום גניזת הבאר, שלמרות שחטאו אחר כך בשטים, נתן להם 

ואפשר גם שרומז למקום גניזת הבאר, שגם כיום ניתן לזכות לשתות מבארה, באם 

יידעו ויבינו בסימניה, ומסופר על מהרח"ו שהשקהו האריז"ל מבארה של מרים, לפקח 

 לבו בסודות התורה. נמצא ששירת הבאר קיימת לעולם.
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שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל 

 חת מיכאל על הש"ס, אלעדיעקב' ומח"ס שמ

 בגדר חיוב יֵשן, ואם המתים שייכים במצוות

ה ֹזאת ם ַהתֹורָּ דָּ  )יט,  יד( ְבֹאֶהל יָּמות ַכי אָּ

 מתוך ברכות מסכת את סיים צהרים במנוחת כשנח א"שליט קנייבסקי ח"הגר על מסופר

 ושתה יין מלשתות בו חזר הימים' בט שהיה וכיון, לסיום יין ביקש וכשהתעורר, חלום

 ע"מ מקיים האם ישן שהוא בעת ת"בד שמהרהר אדם בכל לדון ויש, אחר משקה

 במנין והתפללו סליחות לאמירת קום המשכימי לגבי לדון יש ועוד'. ב. מדאוריתא

 שאם בעצמו שיודע באדם וכן'. ג. למנין מצטרף הישן האם נרדם מהם ואחד מצומצם

 זה בלילה שישן עדיף האם" בפשיעתו שלא" שיירדם בודאי, רבא הושענא בליל ער ישאר

 .הסוכה בתוך

 אלא במצוות חיובא בר של בגדר הוא האם שישן אדם בכל האחרונים גדולי דנו והנה

 להוכיח ויש, דעת לו שאין שוטה וכדין מהמצוות מופקע דחשיב ד"או, בפועל אנוס שהוא

 בר לאו דישן, ל"וז י"ופרש קנה שלא התם דתנן שייבם ישן בדין.( נד) ביבמות י"רש מדברי

 הרי יבום מצות קיום עצם שמצד י"רש בדעת לן ומבואר. ל"עכ" קנין קניינו הוי ולא" דעת

' בתוס ע"וע". ]לקנין דעת" לו שאין הוא שהחסרון שהדגיש אלא, ישן כשהוא גם קיים

[. ש"עיי. ישן כשהוא מקיים המצוה קיים שעצם מודו אולם, י"פרש על דפליגי ישן ה"ד

 קנה לא שישן[, ב"י' סי חצר קנין' בהל] א"המחנ הביא הללו י"רש מדברי לדינא מ"ונפק

 מהני לא מקנה אחרת דעת שיש' ואפי, לקנין דעת בעינן קנין שלגבי י"רש כ"וכמש מתנה

 מחרש. גרע שישן ש"הרא' וכשי מקטן דגרע

 בלילה בטליתו הלן גבי[ ו"ט ק"ס' ח' סי ח"אור] ז"הט מדברי מוכח ניצחת ראיה ועוד

 חייב בלילה יום כסות ש"הרא שלשיטת כיון, ל"סב דהוי משום בבוקר לברך צריך שאינו

 במצוות מחוייב הוא הרי דישן להדיא ומוכח. ש"ועיי, בלילה המצוה נגמרה ולא בציצית

 .כשמתעורר שוב לברך ויצטרך החיוב ממנו פקע כ"א, ממש שוטה כדין מופקע חשיב דאי

 במיתתן שצדיקים, אדאוקימנא[ ה"]בד.( פה) מ"בב א"המהרש בדברי להדיא מבואר וכך

", עפר לישני" התפילה בנוסח אומרים שאנו וכמו, כשינה אלא אינה ומיתה, חיים קרויים

 ידיו ונטל אבינו אברהם את הקים הנביא שאליהו( שם' )הגמ דברי את ביאר ובזה

 שהרי תיקשי ולכאורה. ד"עכת, י"נט שצריך השינה לאחר ממיטתו הקם כדין לתפילה

 דינו המת צדיקים שכלפי להדיא ומבואר, מהמצוות מופקע שהמת חופשי במתים ל"קיי

 אנוס שהוא אלא" חיובא בר" הוא שישן ומוכח, חיים נחשבים במיתתן שצדיקים כישן

 כל פטירתו לאחר מגיע היה שרבי.( ג"ק) בכתובות' דגמ מעשה האי ש"א ז"ולפי. ל"וכמשנ

 מתים שאר כלפי שרק( שם) א"הגרע בגליון ע"וע, בקידוש ח"י הרבים את ומוציא ש"ער

 .א"המהרש בדברי ל"וכמשנ, כישן שדינם צדיקים לגבי ולא חפשי במתים חכמים אמרו



 

 שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד

 בגדר חיוב יֵשן, ואם המתים שייכים במצוות

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 פא ודעמ 

 לדעת דהנה, ע"מ בזה מקיים האם השינה בשעת ת"בד במהרהר לדון יש לדינא מ"ונפק

 שיטות דלהנך, הלב הרהור על גם מתקיימת ת"ברכה שחיוב[ ז"מ' סי ח"אור] א"הגר

 לדעות אולם, ת"ת של ע"מ קיים לא כ"א דעת לו שאין כשוטה מופקע הוא הרי שישן

 אם ע"מ שקיים יתכן כ"א, כאנוס חשיב אלא חיובא בר הוא הרי שישן שנקטו הפוסקים

 .חלומו בזמן בלימוד הרהר

 של" חיוב" עליו שמוטל ער כאדם גמור חיובא בר אינו ס"דסו לדון יש שאכתי אלא

" קיום" אולם מעלה בזה שיש דיתכן לסוכה, שהכניסוהו לישן ודמי, ולילה יומם בו והגית

 .זה בענין לעיין יש ועדיין בזה, שאין בודאי ער כאדם ע"מ של

 ס"סו ז"מ' סי] י"בב ומובא, הראשונים קושיית על י"הב של תירוצו את לבאר יש ובזה

 ש"ועיי, לאחריה התורה ברכת על יום בכל מברכים אנו אין מדוע א"הרשב שנשאל'[ ו

 וכדאיתא לאחריהם המצות על מברכין ואין" מצוה" הוי התורה שקריאת א"הרשב' שתי

 לאחר מברכים היו אם' שאפי ליישב הביא י"ובב', וכו מינים' ד, תפילין וכדין:(, נא) בנדה

 שפטור שעה ואין ולילה יום תמידי הוא תורה לימוד שמצוות דכיון קשיא לא, המצות

 לפני שיברך כ"וא חיוב עליו חל לא כשנרדם הרי ס"דסו וקשה. ד"עכת, בתורה מלעסוק

 .ע"וצ. שינתו

 בלימוד שיעור נתנה לא שהתורה כיון(, שם) א"ברשב המקשן דסבר לבאר יש נ"ולפמש

 של בגדר זה אין מללמוד אנוס שהוא זמן ועל" יכולתו כפי" הוא החיוב גדר כ"א, התורה

' סי בשבת י"הקה ביאר שכך ע"וע] זמן באותו כמופקע חשיב אלא, באונס תורה מבטל

[ ש"ועיי. במצוה שייך שאינו אלא אנוס רק אינו לו שאין מי דכל צדקה במצות וכן, א"י

 י"הב ליישב כ"וזש, הלימוד לאחר ת"ברכה יברכו לא אמאי הראשונים הקשו דא ועל

 ואם חיובא בר הוא הרי ישן במצב גם שהרי תורה בלימוד חיובא בר שאינו זמן שאין

 .ק"ודו, מצוה יקיים ת"בד יהרהר

 מצטרף שהישן'[ ו סעיף ה"נ' סי] ע"בשו ומובא ה"נ' בסי י"הב כ"במש לדינא מ"נפק ועוד

 קטן צירוף מדין גרע דלא, והאגור מימוניות הגהות בדעת( שם) שהוכיח וכמו, למנין

 ונקדשתי" של הדין את בעינן שבתפילה משום, ש"ועיי, למנין ת"הר שצירפו בעריסה

 ז"שהט( שם) שהביא ד"ל ק"ס ב"במשנ ע"וע, השכינה מצטרפת ישן י"ע וגם" י"בנ בתוך

, מתנמנם של בגדר שיהיה כדי לעוררו יש לכתחילה ולכן, ע"השו' שי על חולקים ח"והפר

 .ש"ועיי

 יודע ואם, הלילה כל ולומדים ערים להיות שנוהגים רבה הושענא לגבי מ"נפק וכן

 חשיב ישן כשהוא שגם דכיון בתפילה למחרת או הלילה בהמשך שיתנמנם בודאי

' פר א"ח] ח"הבא משמעות וכן, לסוכה חוץ ישן וחשיב בהפסדו שכרו יצא כ"א, מחוייב

 וכיוצא תורה ספר קריאת בעת מתנמנם נ"בביהכ חבירו אדם יראה שאם'[ ח סעיף האזינו

 ".מפשיעתו שלא" נרדם אם גם משמע דבריו ובפשטות. ד"עכת אותו לעורר שצריך בזה



 

 שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד

 בגדר חיוב יֵשן, ואם המתים שייכים במצוות

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 פב ודעמ 

 מבני אחד של מטתו את להוציא יכול האם מצויה בשאלה הפוסקים גדולי דנו ועוד

 בר ישן אי דתלוי, בה לישן כדי אחרת מטה ולהניח, ישן כשהוא חבירו או משפחתו

 ע"בקו ביטול הוי לסוכה חוץ ושינה אכילה האם ענין בעוד תלוי זה ונידון, לא או חיובא

 פטורים מצוה דשלוחי' המתני על.( כה) בסוכה א"והגרע י"הפנ בזה ונחלקו, ת"בשוא או

בסי'  ע"וע, ט"פי ג"ש י"בשער ש"והגרש', ו ק"ס ה"שכ ח"המנח וכן. ]ש"ועיי הסוכה מן

 [.בזה כ"במש פ"ט



 

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

 'אמירה לנכרי' בשבתאיסור 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 פג ודעמ 

 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק פינת 

יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל 

 ילקוט יוסף

 איסור 'אמירה לנכרי' בשבת

 )מתוך משא הלכתי בכנס 'מרכז רבני אירופה' שנערך באיטליה(

ביקשוני לדבר בענין איסור אמירה לגוי בשבת. אפתח תחילה במעשה שכבר סיפרתי 

ר בלויין, ואחזור בקצרה. היה זה לפני למעלה מעשר שנים, התארחתי בשבת אותו בשיעו

בבני ברק, ובדרכי למסור שיעור בשבת אחה"צ בשכונת רמת אלחנן, ראיתי התקהלות 

סביב איזה בנין, והתברר לי שמתגורר שם נכה צה"ל, שנפצע באחת המלחמות, ומשרד 

ברסלב...[, שהיה עושה לנכה את כל  הביטחון קנו לו קוף מאולף ומאומן ]לא 'אומן' של

דולר. כנראה שמישהו הרגיז  5000המלאכות; מכבה את האור, מדליק וכו', והקוף עלה 

את הקוף והוא ברח וקפץ על העצים ועל גגות הבניינים בשכונה. לילדים זה היה חגיגה, 

 אבל הנכה יצא וזעק לסיוע. הקוף היה 'ידא אריכתא' שלו, ואינו יכול בלעדיו.

והנה בדיוק באותה שעה חלף שם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ודיברנו על הנושא, 

וטען לי ש"יש כאן בעיה, כיון שאתם הספרדים מחמירים באמירה לגוי, לפי שאתם 

סוברים שאמירה לגוי הוא איסור מדאורייתא, אבל אנחנו האשכנזים סוברים שאמירה 

ה אשכנזי, היה יותר קל לומר לגוי שיתפוס את שבות, מדרבנן, ועל כן אם הנכה הי –לגוי 

הקוף, כי האשכנזים מקילים הרבה באמירה לגוי, אבל הבעיה שהוא ספרדי... והספרדים 

 מחמירים באמירה לגוי".

אמרתי לו: "טוב, כבודו אשכנזי, אולי יואיל נא לומר לגוי?!", אך הוא טען: "מה אני 'גוי 

ענתי לו כי מה שאמר שלספרדים זה דאורייתא, אינו של שבת' שלו?!"... והמשכנו לדון וט

נכון, ולכו"ע זה מדרבנן", וכך התווכחנו, אך בינתיים הקוף לא ממתין לנו וממשיך לקפוץ 

 ממקום למקום...

אדהכי והכי מישהו הביא סלק, והקוף שאוהב סלק החל לאכול ממנו, וכך הובילו אותו 

 עד לבית הנכה, שם סגרו בפניו את הדלת.

סוד הויכוח שלנו הוא כך: כמה טעמים נאמרו באיסור אמירה לגוי. הבית יוסף )סוף וי

סי' רמד( הביא בשם הסמ"ג על דברי המכילתא )פרשת בא אות ט( על הפסוק "כל 

מלאכה לא ֵיעשה בהם": "לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, ולא יעשה הנכרי מלאכתך 

 ת מלאכה.וכו'" דהיינו  שלא תהיה לך כלל אפשרות לעשו



 

 שיא בית הדין הרבני הגדול ובעל ילקוט יוסףפינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, נ

 איסור 'אמירה לנכרי' בשבת

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 פד ודעמ 

ואומר הסמ"ג שבפשטות זו דרשה גמורה ואמירה לגוי אסורה מדאורייתא, ולא 

כהתלמוד שלנו שסובר שאמירה לגוי היא שבות, מדרבנן. ואמנם רצה הסמ"ג לומר 

 שהיא אסמכתא בעלמא, אך סיים שנראה יותר שזו דרשה גמורה.

תיק את הסמ"ג ולא חלק וזו היתה כוונת הגר"י זילברשטיין, שהבין מכך שהבית יוסף הע

עליו, כנראה כך הוא סובר, ולכן הספרדים שפוסקים כהבית יוסף, מחמירים יותר מאשר 

 האשכנזים בדין אמירה לגוי.

לעומת זאת, הרמ"א )סימן רעו סעיף ב( מביא את דברי 'בעל העיטור' )הביאו הר"ן ס"פ 

קום מצוה מותר ר"א דמילה( שאמירה לגוי אפילו במלאכה האסורה מדאורייתא, במ

)והרבה דברים זה צורך מצוה, כגון מצוות עונג שבת, לחמם את החמין וכיו"ב(. ואמנם 

הרמ"א שם מסייג את זה ואומר שלא מקילים במהירות, ושיש להחמיר במקום שאין 

צורך גדול. והמשנ"ב החמיר עוד יותר, וכנראה סבר שבעל העיטור הוא סברא יחידאה, 

ולמרות שהאשכנזים יוצאים ביד רמ"א, וקיבלו הוראותיו, אבל  ולכן א"א לסמוך עליו,

 בדין זה לא מקילים, מלבד במקרים מיוחדים.

אך באמת אח"כ יצאו לאור כמה מספרי הראשונים שלא היו בזמן המ"ב, וביניהם: 

חידושי הר"ן, תשובות חכמי נרבונא, רבינו ישעיה הראשון בספר המכריע )סי' נו(, וכ"כ 

קל:.( בשם חכמי פרובינצא. ויש שבע ראשונים כמלאכים שמתירים  המאירי )שבת

אמירה לגוי אפילו במלאכה דאורייתא, לצורך מצוה, כבעל העיטור. ולפי"ז ניתן לסייג 

 פחות דין זה, ונמצא איפוא שלדעת הרמ"א מותר אמירה לגוי במלאכה דאורייתא.

ייתא וכתב שרק בשבות אולם מרן השו"ע )בסימן שז סעיף ה( החמיר באיסורי דאור

דשבות במקום מצוה או הפסד מרובה מותר. לדוגמא: אדם הלך בשבת בדרך והוציא 

מכיסו את המטפחת )במקום שיש עירוב( ונפלו לו הרבה שטרות כסף, ורוצה לומר לגוי 

שיאסוף לו את הכסף, זה מותר, כיון שהשטרות הם מוקצה )שהוא איסור מדרבנן(, 

סד מותר. וכן אדם שמשפץ את ביתו וקנה שקי מלט ובאמצע ושבות דשבות במקום הפ

השבת התחיל לרדת גשם, במקום הפסד מרובה מותר לו לומר לגוי )כל אדם לפי מה 

 שהוא( שיכניס את המלט לבית. המלט הוא מוקצה וזה שבות דשבות במקום הפסד מותר

מהתורה  זה מה שהתכוין הרב זילברשטיין שהספרדים מחמירים שאמירה לגוי היא

ביסודה, ולא מקילים אלא בדרבנן, אבל האשכנזים מקילים גם בדאורייתא, כיון 

 שלשיטתם אמירה לגוי היא מדרבנן ולא כהמכילתא.

ובעצם דברי המכילתא "לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, לא יעשה הנכרי מלאכתך", 

הוא יהודי?! ויש להבין מה החידוש שאסור לומר לחבירו לעשות מלאכה בשבת, הרי גם 

וכן מה שכתוב "למען ינוח בנך וביתך", על איזה בן מדובר? אם הוא הגיע למצוות והוא 

מצוה, הרי הוא חייב במצוות בדיוק כמו האבא, וכי על זה צריכה התורה -כבר בר

להזהיר 'למען ינוח בנך'?! ואם הוא קטן, הרי יש רק מצות החינוך שהיא מדרבנן, ולא 

צוות חינוך היא מדאורייתא. ]ויש מחלוקת ראשונים אם מצות מצינו בשום מקום שמ
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החינוך על האב או על הבן. ולדעת רוב הראשונים המצוה היא על האב, כך כותבים 

הרשב"א, הריטב"א והר"ן, ועוד. ובדעת הרמב"ם יש דעות מה דעתו. ולמסקנא אין שום 

? כך שואלים כמה מצוה על הילד, אלא רק על אביו[, וא"כ מהו "למען ינוח בנך"

 מהאחרונים.

ובספר 'מוצל מאש' ]תענוג ללמוד בספר זה, מלא עיון ופילפולים, עיון אמיתי. שמתי לב 

שהמרבה להטיף ללימוד בעיון, כשמתבוננים בספריו ובשיעוריו רואים שהכל בשטחיות, 

וכי פעם ראינו את הרב אלישיב או את הרב אויערבאך, או את מרן זצ"ל, מדברים על 

ימוד בעיון?! וכל ספריהם מלאים בעיון![ מתרץ על פי המבואר בתוס ישנים על דברי ל

המשנה )שבת דף ג.( "פשט בעל הבית את ידו לפנים ונתן לתוכה" וכן להיפך, יש אופן 

שפטור ואסור ויש אופן שפטור ומותר, והקשו התוספות על המקרה שהעני הכניס את ידו 

ית והוציא, בעל הבית פטור. וקשה, הא איכא איסור על לפנים ונטל מתוך ידו של בעל הב

בעל הבית של 'לפני עיוור לא תיתן מכשול', וא"כ מדוע כתוב שהוא פטור? ונשארו 

 בקושיא.

ובתוספות ישנים שם תירצו, שפטור זה מדבר בהל' שבת, ואמנם מצד איסור שבת 

ס' ישנים, והפוסקים פטור, אך לא מצד איסור 'לפני עיוור', וזה חידוש גדול של התו

משתמשים בזה בכמה ענינים, והיסוד הוא שפעמים הגמרא מדברת בענין אחד אבל זה 

 אסור מצד אחר.

אם יאמר אדם לבנו הגדול להדליק את האור, והאבא ירא שמים, ויתכן שאף שומר זמן 

ר"ת, אבל הוא רואה שבנו אינו כל כך..., ומבקש ממנו לעשות מלאכות, האבא הזה נקרא 

מומר, אלא שיש לדון מצד מה נקרא מומר, האם מצד חילול שבת בפרהסיא, או שהוא 

מומר מצד שעובר על איסור 'לפני עיוור', ויש בזה נפק"מ: מי שמומר לעבור בלאו ומזג 

יין, אין היין שלו נעשה יין נסך, אך מי שמומר לחלל שבת בפרהסיא, יינו יין נסך. ולזאת 

תה ובנך ובתך', שאם אין אתה נותן לבנך לנוח בשבת, אתה אומרת התורה 'למען ינוח א

 מומר לחילול שבת, ולא מומר ל'לפני עיוור', ודינך כמחלל שבת שאוסר את היין במגעו.

ולפי"ז ניתן לבאר דברי המכילתא "לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, לא יעשה הנכרי 

לאכות עבורו, הוא מלאכתך", אף שמדובר ביהודי, אלא שברגע שאומר לו לעשות מ

נעשה מומר לחלל שבת, ובכלל הפסוק 'לא יעשה כל מלאכה', ומור לחלל שבת חמור 

 יותר ממומר לעבור על 'לפני עיוור'.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

מכבדים ומצילים חיים

היות ובפרשה קוראים על כיבוש ממלכות סיחון ועוג, אחרי שהקב"ה מזהיר לא לפתוח 

ומואב, קוראים בהפטרה על יפתח הגלעדי, שמשיב  ולהילחם ב'בני דודינו' אדום, עמון

 –מלחמה בבני עמון שתקפו את בני ישראל. עם צאתו למלחמה נודר נדרו המפורסם 

ְקָראַתי והעלוב,  ַאם ָנתֹון ַתֵתן ֶאת ְבֵני ַעםֹון ְבָיַדי, ְוָהָיה ַהיֹוֵצא ֲאֶשר ֵיֵצא ַמַדְלֵתי ֵביַתי לַ 

 ֵני ַעםֹון, ְוָהָיה לה', ְוַהֲעַליַתהו עֹוָלה... בתום המלחמה מושבתת שמחתְבשוַבי ְבָשלֹום ַמבְ 

לֹות... נצחונו כאשר ַוָיֹבא ַיְפָתח ַהַםְצָפה ֶאל ֵביתֹו ְוַהֵמה ַבתֹו ֹיֵצאת ַלְקָראתֹו ְבֻתַפים וַבְמֹח 

 ַוַיְקַרע ֶאת ְבָגָדיו ַוֹיאֶמר "ֲאָהה ַבַתי!".

בין לדעה המובאת במדרשים שפירשו ַוַיַעׂש ָלה ֶאת ַנְדרֹו ֲאֶשר ָנָדר  ההמשך עגום.

כפשוטו, שהוא הקריבה בפועל, בניגוד מוחלט לרצון ה' ודרך התורה, ובין לדעות 

בראשונים שהוא סגר אותה בבית בודד מבלי שתינשא, ובכך החרימה לה'. יפתח נותר 

ַלְכָנה ְבנֹות ַיְׂשָרֵאל ְלַתמֹות ְלַבת ַיְפָתח גלמוד, בהיותה צאצא יחיד, ומאז מדי שנה תֵ 

 ַהַגְלָעַדי.

ולמה לא הותרה הנדר להצלת חייה? יפתח התנשא, לא היה לו נאה לפנות לפינחס בן 

אלעזר, גדול הדור, לבקש ממנו התרה, ואף פינחס לא רצה לפנות ליפתח. אמרו חז"ל 

ל פינחס? ופינחס אמר, אני כה"ג בן כה"ג, )ויק"ר בחקותי( אמר יפתח, אני מלך, ואלך אצ

ושניהם נתחייבו הארץ? ֵבין ֵדין ְלֵדין ַנְסַפת ַהַהיא ֲעלוְבָתא ]מתה המסכנה[ -ואלך אצל עם

ֶאְלָעָזר ָנַגיד ָהָיה -הקודש, )דה"א ט כ( וַפיְנָחס ֶבן-נסתלקה ממנו רוח -. פנחס בדמיה

ַנים ֲעֵליֶהם  ישול אבר אבר ונקבר, )שופטים יב ז( ַוָיָמת ַיְפָתח ַהַגְלָעַדי נ -ה' ַעםֹו. יפתח ְלפָּ

ֵריגלעד לא נאמר, אלא  בעירַוַיָקֵבר ְבָעֵרי ַגְלָעד,   ...ְבעָּ

 אין כוונתנו לדון בראשונים שהעניקו חמה בקומתם, בוודאי לא בפינחס שדימוהו חז"ל

ועל בנינו. בתקשורת בין  למלאך )תנחומא ריש שלח(. מדברים כאן על עצמנו, עלינו

מלמדים לתלמידיהם ובין מחנכים ומנהלים לבין ההורים. קורה, והמציאות הפכה תלמיד 

ל'קרבן'. משבר אמון מעמיק. ההורים מבטיחים והמורים מטיחים, קשה אתו בבית, 

ובכיתה עוד יותר. ההורים מלינים על המחנכים, והללו מאשימים את ההורים. גלגל 

גל, וצובר תנופה. מתפתח 'נתק'. סבך אמוציות וכעסים. עם מעט יותר הכישלון מתגל

מ'שמינית שבשמינית' של גאוה. האימרה העתיקה מלמדת "טורא בטורא לא פגע, אינש 

באינש פגע". אילו היו יותר אנושיים, יותר מקצועיים, לא כהרים מתנשאים שאינם 

יו נפגשים יחד לדיבור )ולא קרבים זה לזה, אלא באנושיות נעימה, ענוה והכנעה, ה
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 –לצעקה(, מקשיבים לזולת )ולא רק משיבים(, ואף מצדיקים )ולא רק מצטדקים(. ועד אז 

 'בין דין לדין ַנְסַפת ַהַהיא ֲעלוְבָתא', הילדים קרבנות...

)בספרו לפר' מטות( מעיר, הרי התורה הגדילה ורוממה את ראשי  ה'בית ישראל'רבינו 

ות, ונתנה בידם כח להתיר נדרי היחיד. אם כך, מה הטענה על פינחס המטות, חכמי הדור

שלא הלך הוא ליפתח להתיר את נדרו, הרי יפתח מתגאה, ובעיניו אין פינחס חשוב יותר 

ממנו. במצב זה, שאין הכנעה לגדול, בכלל אין פינחס יכול להתיר את הנדר! אלא, מבאר 

חס הגדול ומכבד את יפתח, היה יפתח , אילו הלך פינה'אמרי אמת'בשם אביו רבינו 

מתעורר להכנעה! כשהגדול מגלה אכפתיות לקטן, יורד ממעלתו ורוכן לעברו, יתעשת 

 הקטן ברגשותיו, וההכנעה הנדרשת בוא תבוא!

הבנה בין שני צדדים, מחזקים רוב האנשים בקרבם את צדקתם, -בשעת ויכוח או אי

מנסים לגבור על האחר. 'טורא בטורא לא  הנכונים, ובכך דבריהםחוזרים שוב ושוב על 

! בדברי הזולתפגע!' הרים זקופים לעולם לא ייפגשו ולא יתפשרו! במצב זה עדיף להתבונן 

לחשוב על כוונת האחר ולהקשיב לטענותיו. הר דומם לא חושב. 'איש' בא לדרגה גובהה 

תדר! נכנע נפגש ומס -של הבנה וחשיבה! 'אינש באינש פגע', איש 'מענטש', מושכל 

 ומכניע! ַגם אֹוְיָביו ַיְשַלים!

במצב ויש 'שני צדדים' אשר אינם רואים את הדברים 'עין בעין', מוצע להיפגש 'פנים 

אינו נעשה קטן,  –אל פנים', לשמוע ואח"כ להשמיע. 'גדול' הנכנע ויורד לעבר 'הקטן' 

 אלא מגדיל בכך את הקטן לעשותו גדול אף הוא!

 ודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'בהצלחה בעבודת הק

123ymm@gmail.com 
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שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת חקת

 היכן מצאנו כעין "אוי לרשע ואוי לשכינו"? .א

 ולשון שממה?היכן מצאנו לשון שבועה? ולשון תיור? לשון חורבן?  .ב

 אלו לשונות של שררה ומלכות מצאנו בפרשתינו? .ג

 (? ומקום נמוך?2היכן מצאנו עץ גבוה ) .ד

 היכן הוזכרה קריעת ים סוף? ומתן תורה? .ה

 חדוותא דאפטרתא חקת )שופטים יא(

 אימתי שורה שכינה על הציבור? .ו

 היכן מצאנו לשון מישור? .ז

  okmail.co.il@7628366תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

* 

 תשובות ל'חדוותא' קרח

 ?מאאלו ד' תיבות נאמרו בפרשת קרח, במכת ברד ובמינוי יהושע בן נון .א

 :מבלוֹ  ַכֲאֶשר ַדֶבר ד' ְבַיד ֹמֶשהבפרשתינו נא' )יז, ה( ְוֹלא ַיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו 

ר ַכֲאֶשר ַדבֶ ולאחר מכת ברד נאמר )שמות לה( ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרֹעה ְוֹלא ַשַלח ֶאת ְבֵני ַיְׂשָרֵאל 

 :מגד' ְבַיד ֹמֶשה

 :מדַכֲאֶשר ַדֶבר ד' ְבַיד ֹמֶשהובמינוי יהושע )כז, כג( ַוַיְסֹמְך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵוהו 

 

                                                
מא

 בטעות כתבנו בשאלות "בכהונת אלעזר הכהן", עם הלומדים הסליחה. 
מב

זיה ופירש"י "רמז לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת, כמו שלקה משה בידו, שנאמר ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג )שמות ד, ו(, ועל כן לקה עו 

 בצרעת:"
מג

ֲאִני יַָדְעִתי ִכי  ֲהֹלְך  והוא קיום דברי ד' )שמות ג, יט( ַוַֽ ן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלַֽ א ִיתֵּ ַֹֽ ה:ל  ְולֹא ְביָד ֲחזָָקָֽ

 )והוא המקום הראשון בתורה שמוזכר בו לשון זו( ביד משהוהנה בשאר המכות לא נאמר לשון זה אלא נאמר הלשון ולא שמע וכו' כאשר דבר ד', ורק כאן נא' 
דבר ה' ביד משה קודם שצרף את אהרן עמו, שאמר לו ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך וכתב בספורנו "ויחזק לב פרעה. לא מעצמו, אבל כאשר 

א במזיד, שלא יניחכם להלוך ברצונו, ולא ביד חזקה, וארצה לא יעשה זה מיראת יד החזקה, שלא יוכל לסבלה. וכן עשה בזה המקום, כי אחר שהוסיף לחטו

 בל היה מסופק אם יוכל לסבול, התחזק לבו באותו האופן אשר דבר ה' ביד משה, ושם בלבו שלא יוסיף עוד להכותו":והכביד הוא עצמו את לבו נגד טבעו, א
מד

 ופירש"י כאשר דבר ה'. אף לענין ההוד נתן מהודו עליו.

רו כאשר דבר ה' ביד משה שאין וביאר באוה"ח "פירוש לשון צוותא שהאיר בו הוד הנשמה כמו שפירשתי למעלה במה שכתוב וסמכת, וידויק כפי זה אומ

 אלא פירוש כי ה' דבר שהשפעת ההוד יהיה ביד משה ליהושע." וכי הדיבור הזה ענין הנתפס ביד,משמעות למאמר זה 
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 היכן מצאנו לשון חפירה? .ב

וא הבור )יח, כז( ְוֶנְחַשב ָלֶכם ְתרוַמְתֶכם ַכָדָגן ַמן ַהֹגֶרן ְוַכְמֵלָאה ַמן ַהָיֶקב: ופירש"י יקב. ה

 , וכו'.וכל לשון יקב חפירת קרקע הואשלפני הגת שהיין יורד לתוכו, 

 (?2ולשון גדולה )

ֵני ת ַמְשֶמֶרת ְתרוֹמָתי ְלָכל ָקְדֵשי בְ )יח, ח( ַוְיַדֵבר ד' ֶאל ַאֲהֹרן ַוֲאַני ַהֵמה ָנַתַתי ְלָך אֶ  .1

הַיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתַתים  ְשחָּ )ספרי קיז. חולין  לגדולהוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם: ופירש"י למשחה.  ְלמָּ

 קלב:(:

ֶכם)טז, ג( ַוַיָקֲהלו ַעל ֹמֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרו ֲאֵלֶהם  .2 וכו', ובתרגום יונתן  ַרב לָּ

אְוַאְתַכָנשו ַעל מֶשה ְוַעל ַאֲהרן ַוֲאָמרו ְלהֹון ַסַגי ְלכֹון  נותָּ  וכו'. ַרבָּ

 דבר גדולונראה שזו גם כוונת רש"י עה"פ )שם ז( ַרב ָלֶכם ְבֵני ֵלַוי: שפירש"י רב לכם. 

 נטלתם בעצמכם לחלוק על הקב"ה:

 לשון אנגריא?

אחד  ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאַתי ְוֹלא ֲהֵרֹעַתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם: ופירש"י לא חמור)טז, טו( ֹלא ֲחמֹור 

מהם נשאתי. לא חמורו של אחד מהם נטלתי, אפילו כשהלכתי ממדין למצרים והרכבתי 

, לא נטלתי אלא מהאת אשתי ואת בני על החמור והיה לי ליטול אותו החמור משלהם

נקראת אנגריא של מלך,  כך , לשון ארמימשלי )תנחומא ז(. ותרגום אונקלוס שחרית

 :מושחוור

 ולשון אשכול?

ַוי ַוֹיֵצא )יז, כג( ַוְיַהי ַמָםֳחָרת ַוָיֹבא ֹמֶשה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדות ְוַהֵמה ָפַרח ַמֵטה ַאֲהֹרן ְלֵבית לֵ 

שקדים,  ֶפַרח ַוָיֵצץ ַציץ ַוַיְגֹמל ְשֵקַדים: ופירש"י ויגמל שקדים. כשהוכר הפרי הוכר שהן

 , יחד כפותים זה על זה:כמין אשכול שקדיםוכו' ותרגומו וכפית שגדין, 

 היכן מצאנו תרומה שאינה מגדולי קרקע? .ג

 ַאְתָך ַמָתָנם ְלָכל ְתנוֹפת ְבֵני ַיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתַתים וְלָבֶניָך ְוַלְבֹנֶתיךָ  ְתרוַמת)יח, יא( ְוֶזה ְלָך 

התודה ְבֵביְתָך ֹיאַכל ֹאתֹו: ופירש"י תרומת מתנם. המורם מן  ְלָחק עֹוָלם ָכל ָטהֹור

 ומהשלמים ואיל נזיר:

 

                                                
מה

והן ו שחוור וצ"ב שהרי משה היה במדיין ואיך היה לוקח חמור ממצרים, ואין לומר שהיה עליו להפרע מהם הוצאותיו, שהרי ופירש"י מביא מן התרגום דהיינ 

 כמבואר בחז"ל )ב"ב מז.(. אינן לוקחין ממון אלא בהמות
מו

י וכו'א יב, ג( ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד ד' ְוֶנֶגד ְמִשיחֹו ֶאת שֹור ִמי -והנה שמואל הנביא אמר כעי"ז )שמואל  י ָלַקְחתִּ י ַוֲחמֹור מִּ ופירש"י את שור מי לקחתי.  ָלַקְחתִּ

 כשהייתי הולך מעיר לעיר לשפוט אותם על עסקי צרכיהם, הייתי הולך על החמור שלי, והיה לי ליטול משלהם:  לעבודתי: וחמור מי לקחתי.
א ז, יז( -ואמרו חז"ל )ברכות י:( אמר אביי ואיתימא ר' יצחק הרוצה להנות יהנה כאלישע ושאינו רוצה להנות אל יהנה כשמואל הרמתי שנאמר )שמואל

א"ר יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו עמו. ופירש"י כי שם ביתו. לעיל מיניה כתיב והיה מדי שנה בשנה וסבב בית אל והמצפה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ו

הולך שם ושפט את ישראל וסמיך ליה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו וכי איני יודע ששם ביתו אלא אכולהו מקומות דקרא דלעיל מיניה קאי שכל מקום שהיה 

 לי תשמישי בית עמו ואהל חנייתו שלא להנות מן אחרים: היה נושא כל כ

אף  ונראה שהנהגת שמואל הנביא הייתה ע"מ לתקן בזה חטאו של קרח שנחלק על משה על התנשאו על עם ד', בו בזמן שמשה לא לקח דבר לעצמו, ממילא

 כאשר נתנה משמים גדולה לשמואל לא נהנה ממנה אע"פ שרשאי.



 

 שוררים על הגש"פמח"ס לקוטי רש"י וליל משאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי,  –חדוותא 

 יב(-א, יא-תשובות חדוותא דאפטרתא קרח )שמואל

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צ ודעמ 

 והיכן מצאנו "תרומה" מבני אדם?

ל ַמתֹוְך ָהֵעָדה ַהֹזאת ַוֲאַכֶלה ֹאָתם ְכָרַגע ַוַיְפלו עַ ֵהֹרםו )יז, ט( ַוְיַדֵבר ד' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר: 

 :מזְפֵניֶהם

 דתן ואבירם לגלית הפלשתי? מהו המשותף בין .ד

ַבים)טז, כז( ַוֵיָעלו ֵמַעל ַמְשַכן ֹקַרח ָדָתן ַוֲאַביָרם ַמָןַביב ְוָדָתן ַוֲאַביָרם  ֶפַתח  יְָּצאו ַנצָּ

 בקומה זקופה לחרף ולגדףָאֳהֵליֶהם וְנֵשיֶהם וְבֵניֶהם ְוַטָפם: ופירש"י יצאו נצבים. 

 דגלית:א יז, טז(, -יום )שמואל ארבעים ויתיצב )תנחומא ח(, כמו

 היכן הוזכר הים? .ה

וא הבור )יח, כז( ְוֶנְחַשב ָלֶכם ְתרוַמְתֶכם ַכָדָגן ַמן ַהֹגֶרן ְוַכְמֵלָאה ַמן ַהָיֶקב: ופירש"י יקב. ה

שלפני הגת שהיין יורד לתוכו, וכל לשון יקב חפירת קרקע הוא, וכן יקבי המלך )זכריה יד, 

 :מחחפירה שחפר מלכו של עולם וס,ים אוקייני(, הוא 

 והרקיע?

ַׂשים ְקֹטֶרת )יז, יא( ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַםְחָתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאש ֵמַעל ַהַםְזֵבַח וְ 

כשעלה ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵפר ֲעֵליֶהם וכו' ופירש"י רז זה מסר לו מלאך המות 

 וצר המגפה, כדאיתא במסכת שבת )פט.(:שהקטורת ע לרקיע,

 וכוכבים ומזלות?

ות. )טז, ו( ֹזאת ֲעׂשו ְקחו ָלֶכם ַמְחתֹות ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו: ופירש"י זאת עשו קחו לכם מחת

יש נימוסים הרבה  כוכבים ומזלותמה ראה לומר להם כך אמר להם, בדרכי העובדי 

 וכומרים הרבה וכולם )ס"א ואין כולם( מתקבצים בבית אחד וכו'.

 יב(-א, יא-תשובות חדוותא דאפטרתא קרח )שמואל

 היכן מצאנו לשון שבועה? .ו

ד' ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם:  הֹוַאיל )יב, כב( ַכי ֹלא ַיֹטש ד' ֶאת ַעםֹו ַבֲעבור ְשמֹו ַהָגדֹול ַכי

 :מטכמו )לקמן יד, כה(: ויואל שאול את העם הואיל ה'. נשבע,ופירש"י 

 אימתי הופיעה רוח הקדש בבי"ד של מטה? .ז

                                                
מז

 מכלל ישראל. תרומהטוב שנרמז בזה שהיו משה ואהרן וראיתי בשם מדרש לקח  
מח

ים אוקיינוס שתגיע ירושלים עד סוף כל העולם יקבים שחצבם נבואת חגי על ירושלים לעתיד לבוא ופירש"י שם )זכריה יד, י( ומדרש אגדה יקבי מלך  

 מלך מלכי המלכים :
מט

 יג( ויבא אתו באלה.-דכתיב )יחזקאל יז אלה אלא שבועהאין וכן מצאנו בחז"ל )נדרים סה.( ויואל משה )שמות ב, כא(,  
ר ֶאל ד' ופירש"י הואלתי.  רצוןאמנם מקרא זה פירש"י מלשון  כמו ויואל משה: וכן פירשו כאן  רציתי,בבראשית )יח, לא(  ַויֹאֶמר ִהנֵּה ָנא הֹוַאְלִתי ְלַדבֵּ

 א יב, כב( במצודות ובמלבים.-)שמואל

ר ֶאל ד' ו )דתפילת אברהם אבינו על סדום( נמצא לשון זה גם לעיל מניה, בפסוק )שם כז( ַוַיַען ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ִהנֵּה ָנא הֹוַאְלִתי לְ ובמאמר המוסגר, בפרשה ז ַדבֵּ

ֶבר ַהַיְר  ן ְבֶאֶרץ מֹוָאב וכו', ושם לא פירשו כן, וביארו בשפתי חכמים שם, שבדברים ביאר רש"י כתוב זה. בפירושי עה"פ )דברים א, ה(  ְבעֵּ הדֵּ יל ֹמשֶׁ ר  הֹואִּ אֵּ בֵּ

אֹמר: שפי' שם  כמו הנה נא הואלתי )בראשית יח, כז.(: והוא הוא הפסוק הראשון, והיינו שהראשון הוא התחלת דיבור הואיל. התחיל, ֶאת ַהתֹוָרה ַהזֹאת לֵּ

 ריך לבארו מלשון רשון.אברהם עם ד', ונאות שם הלשון הואלתי היינו התחלתי, אבל השני שאינו התחלה צ



 

 מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פשאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי,  –דוותא ח

 יב(-א, יא-תשובות חדוותא דאפטרתא קרח )שמואל

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צא ודעמ 

וָמה )יב, ה( ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד ד' ָבֶכם ְוֵעד ְמַשיחֹו ַהיֹום ַהֶזה ַכי ֹלא ְמָצאֶתם ְבָיַדי ְמא

פירש"י ויאמר עד. בת קול יוצאת ואומרת: 'עד', וזה אחד משלשה מקומות ַוֹיאֶמר ֵעד: ו

 (:נשהופיעה רוח הקודש בבית דין של מטה, כדאיתא במסכת מכות )כג:

                                                
נ

יצאת בת קול ואמרה אני עד בדבר זה". ומסקינן שם דאין מכך ראיה דשמא כלל ישראל נקראים בלשון יחיד, אלא  ויאמרו מיבעי ליהואיתא שם "ויאמר,  

 גמרא גמירא לן.



 

 נטו(, ורבני ולומדי אספקלריאם כותב 'איגרת לידיד' )טורו"פולמוס / הרב משה יעקב הלוי קנר  מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב

 כמה יין מותר לנזיר לשתות לקידוש היום?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צב ודעמ 

 פולמוס

הרב משה יעקב הלוי קנר  מח"ס 'שפתי פולמוס / 

, מלך' על הרמב"ם כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו(

 ורבני ולומדי אספקלריא

 לנזיר לשתות לקידוש היום?כמה יין מותר 

 ,לכבוד אלופי ומיודעי הרבנים היקרים שליט"א

אציע בפניכם שאלה שהתעוררה אצלנו לאחרונה. ישנה שיטת ראשונים שנזיר מותר 

ביין של קידוש היום, והיא דעת המפרש ]המיוחס לריב"ן[ בנזיר ד. וכן הביא בתוס' רי"ד 

רש"י ברכות כ: דמשמע מדבריו דדרשת  סוף פסחים ]מהדורא תליתאי[ בשם רש"י ]וע'

זכרהו על היין הוא דאורייתא ודו"ק[ וכמו כן כתב הרי"ד בס' המכריע. וכן היא דעת 

ראב"ן ]בסוה"ס מס' סוטה[ ועוד ראשונים. ]וכבר הק' על שיטה זו מדין קידוש על הפת 

ולהלכה ס"ל ועוד, ראה או"ז הל' ערב שבת ובגליוני הש"ס להגר"י ענגיל זצ"ל בנזיר שם. 

 לר"ת והרמב"ם בהל' נזירות דאסור[.

ויש לעיין לדעת הראשונים הנ"ל שנזיר מותר ביין הנ"ל, כמה הותר לו לשתות. הנה 

שיעור מלא לוגמיו כדעת המחבר ]או"ח רע"א סי"ג[ לכאו' שיעור של חשיבות הוא 

, אף אם מדרבנן אף להנך ראשונים דס"ל דזכרהו על היין הוא מדאורייתא. ובכל אופן

נימא דסגי בטעימה, ]ראה או"ח שם סי"ד[ למה לא ניחוש שישתה הנזיר יתר מן המותר 

לו ויעבור על איסור נזיר. ]הרי בדומה לזה אמרו בתוס' קידושין ל"ח. בשם הירושלמי 

שאין עשה דמצה דוחה ל"ת דחדש, גזירה כזית ראשון אטו כזית שני, אי לאו דנימא דאין 

 ובאתי רק להעיר. ישוטטו רבים ותרבה הדעת. זו לזו[  מדמין גזירות חכמים

* * * 

 הרב משה מרדכי אייכנשטיין, ראש כולל שע"י ישיבת יד אהרן ב"ב –תגובה א' 

יש לחלק בין עשה דמצה לדחות חדש, שאפשר בעניין אחר לאכול מן הישן, שבזה גזרו 

עכ"פ הוא עצמו אינו חכמים, לבין היכא שא"א בעניין אחר, אף שיכול לצאת ע"י אחר, 

יכול לקיים בעניין אחר, )אם הוי מדאו' יין לקידוש(, ולכן עכ"פ כדי טעימה נתיר לו, כי 

 נחשב שנזירותו לעבור על ד"ת, ולא חלה לעניין זה, ועוד צ"ע.

* * * 

 הרב אליהו לוין –תגובה ב' 

ה אטו יתכן שזה הותרה כל זמן שזו שתיה אחת. אולי זה דומה ל'גזרו ביאה ראשונ

שניה', שלולא הגזרה מותר גם גמר ביאה, וגם במילה בשבת מותר גם להעביר ציצין 

 שאינם מעכבין.



 

 ם כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו(, ורבני ולומדי אספקלריא"פולמוס / הרב משה יעקב הלוי קנר  מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב

 כמה יין מותר לנזיר לשתות לקידוש היום?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צג ודעמ 

* * * 

 הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי –תגובה ג' 

 עיין בארוכה בשאג"א סי' ס' ותרווה צמאונך.

* * * 

 הרב רפאל גווירץ -תגובה ד' 

מעדני אשר תשס"ט קושיה שהקשו כגון זה, בעניין ערוב ביין לנזיר אולי מצאתי בגליון 

יעזור קצת להרב, אך כיון שזו לא תשובה על השאלה אלא רק עוד קושיא שהקשו על 

 הסובר שנזיר מותר ביין של קידוש מסתמא זה לא שייך לפולמוס.

גמ' בנזיר עכ"פ השאלה נמצאת גם בפנים מאירות על הפרשה שמקשה לשיטה זו, על ה

ששאלו מדוע סומכוס לא חולק גם בנזיר ותרצו כיון שיכול להשאל על נזירותו ומדוע  ל: 

 לא תרצו כיון שמותר ביין קידוש, ועל זה הביא במעדני אשר כמה תשובות.

וז"ל הפנים יפות לפרשה, פרק ו פסוק ג: מיין ושכר יזיר וגו', בנזיר דף ג' ע"ב לאסור יין 

אי הוא קדושתא ואבדלתא, הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני, מצוה כיין הרשות מ

פירש"י קדושתא ואבדלתא מי חל עליו איסור נזירות והתוס' כתבו שם זכרהו על היין 

אסמכתא, ונראה דמוכח כדבריהם דאמרינן בריש בכל מערבין ]כו ע"ב[ מערבין לנזיר 

ומכוס על נזיר ביין ע"ש, ביין ולישראל בתרומה, ושקל וטרי התם ]ל ע"ב[ דלא פליג ס

ואמאי הא חזי לנזיר עצמו לקידוש, לא מבעי לר"ע דס"ל ]שם כט.[ דשיעור עירוב יין הוא 

ברביעית אלא אפילו בעינן שתי רביעות, מ"מ משכחת שהיה לו מזון כשיעור סעודה 

אחת ורביעית יין, אלא ודאי כדברי תוס' דזכרהו על היין אסמכתא בעלמא הוא, אלא 

קדק הא דאמר ר"ש ח"וש הצדיקים הראשונים היו נודרים בנזיר לפי שנקרא חוטא דיש לד

משום שציער עצמו מן היין, יותר הל"ל מפני שהיו מבטלין מצות זכרהו על היין, אף 

שהוא מדרבנן לא היה ראוי להם לבטל מחמת חומרא בעלמא, להביא חטאת שאין בו 

חי, היינו שאינו יכול לשמוע קידוש שום חיוב, ואפשר דהא דה"א קדושתא ואבדלתא ד

מאחרים ואם לא יקדש בעצמו יבטל המצוה, אבל אם יכול לשמוע קידוש והבדלה 

מאחרים שיוציאו אותו לא דחה, ממילא מיושב הא דמערבין לנזיר ביין דלא מצי למימר 

דלא פליג סומכוס משום שראוי לקידוש, דכשיכול לשמוע מאחרים אינו דוחה, והו"ל 

בהך גווני, אך נראה דאי הוי זכרהו על היין מן התורה לא היה יכול להוציא א"ע  לפלוגי

ע"י שתיית אחרים דהוי מצוה שבגופו, כמו אכילת מצה ושאר מצות מעשיות שבגופו, 

והא דקי"ל ]או"ח סי' רע"א סי"ד[ דיוצא משל אחרים, היינו משום דזכרהו על היין הוא 

 רייתא.מדרבנן לחשיבות הזכירה שהוא מדאו

* * * 

ר"מ בישיבת רוז'ין סאדיגורה ועורך ספרי באר  הרב אברהם חיים ברנדוויין, -תגובה ה' 

 בית שמש ישראל מפסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל,



 

 נטו(, ורבני ולומדי אספקלריאם כותב 'איגרת לידיד' )טורו"פולמוס / הרב משה יעקב הלוי קנר  מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב

 כמה יין מותר לנזיר לשתות לקידוש היום?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צד ודעמ 

לכאו' יש ליישב לפו"ר דאין עשה דמצה דוחה לא תעשה דחדש מצד גזירה, כי הרי 

כזית שני, משא"כ בנזיר  אפשר לו בחיטה אחרת שאיננה מן החדש, לכן גזרינן בזה אטו

להני שיטות ראשונים דמותר ביין של מצוה מסתבר דס"ל דבהכרח שהוא יקדש וזה אי 

אפשר על ידי אחר, ]שהרי לא ס"ל להיתר דיקדש על פת או שיצר יד"ח מאחרים כשיטת 

וא"כ אין מקום לגזור בזה גזירה שלא ישתה אטו ישתה יותר מהמותר,   שאר ראשונים[,

 גופא חידושם דנזיר שותה יין של מצוה.דהא זה 



 

 לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא -וד בערקאוויטש פולמוס / הרב שמואל ד

 מדוע אין זה כ'שמועה זו נאה'? -'פרשה זו יפה נדרשת' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צה ודעמ 

, לייקווד - הרב שמואל דוד בערקאוויטש פולמוס /

 ורבני ולומדי אספקלריא

 מדוע אין זה כ'שמועה זו נאה'? -'פרשה זו יפה נדרשת' 

 י: 'פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא'.״פירש ויקח קרח וגו'

ואם כן יש לשאול מדוע  עה זו נאה כו',במסכת עירובין )דף סד( כתוב שאסור לומר שמו

 כתב רש"י שפרשה זו יפה נדרשת?

]גם ברש"י קידושין פב. מפרש בגמרא "שפיר" וברש"י עבודה זרה סב. ובגמרא מפרש 

 ל.[״וקשה כנ לה "שפיר",

 החותם בכבוד גדול,

 שמואל דוד בערקאוויטש

* 

עורכי ספרי 'מנחת שלמה' הרב יהושע בורודיאנסקי, מח"ס 'כוס ישועות' ומ - ׳תגובה א

 על הש"ס, בני ברק

 .י לא כותב שפרשה זו יפה או נאה, אלא שהיא יפה נדרשת״רש

 .יש לעיין אם באמת יש חילוק בין פרשה זו יפה ובין פרשה זו יפה נדרשת -והשבתי לו 

 .ל״כ בהנ״ת מש״ז )בדברי דוד( עה״ועיין ט

התכוונתי לחלק בין המילים גרידא, רק אין בידי הדברי דוד להט"ז אולם לא  -והשיב 

האיסור הוא לומר על שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה הוא לומר על חלק מדברי 

תורה שהם נאים ואילו השאר אינם נאים, אולם לומר שפרשה זו נדרשה יפה אין כאן כל 

 .שלילה ביחס לפרשיות אחרות

 נדרשות יפהאפשר שיש משמעות שפרשיות אחרת אינם  -והשבתי לו 

אכן רבינו הט"ז שואל שאלה זו, אבל לקוצר דעתי יפלא שהרי רש"י לא נעצר  -והשיב 

לאחר המילים יפה נדרשת, רק כותב שהיא נדרשת יפה בתנחומא. ואולי ההערה היא 

 .כלפי מדרש תנחומא דאטו שאר פרשיות אינם נדרשות שם יפה. ועדיין צ"ע

* 

 קינדשראל מאיר הרב י - ׳תגובה ב

 :החילוק לענ"ד פשוט

שמועה זו נאה פירושו שהשמועה בעצמותה יפה ומשמעות הדבר ששמועה אחרת 

 .אינה יפה וכמו שפירשו המפרשים

 .משא"כ שמועה זו נדרשת שפיר פירושו מצידנו אנחנו מבינים את זה יפה



 

 לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש 

 מדוע אין זה כ'שמועה זו נאה'? -'פרשה זו יפה נדרשת' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צו ודעמ 

ס שכתב בגמרא מפרש שפיר? ״י בש״האם מצינו בעוד מקומות ברש -והשבתי לו 

 ....כלל כתב בגמרא מפרש ותו לא לכאורה בדרך

ברש"י נמצא כן תמיד כח: ד"ה עד שהיו, )כמובן שיש נדון האם הפירוש של  -והשיב 

 .(רש"י לתמיד הוא באמת לרש"י

ברשב"ם נמצא ב' פעמים לשון זאת עיין לב. ד"ה אפילו בזה קנו: ד"ה אמרו ליה, 

" דבר שמוסבר גם ומהלשון הראשון של הרשב"ם נראה שהוא מגדיר "מפרש שפיר

 .בסברא וגם בקרא

 .יש לבדוק בשאר המקומות באמת טעם הדבר

* 

 הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ - ׳תגובה ג

 .בפשטות הכוונה שבתנחומא נתבארה הפרשה היטב

 ,לכאורה דבריך נראים נכונים -והשבתי לו 

 .ש חילוק בין פרשה זו יפה ובין פרשה זו יפה נדרשתאולם עדיין יש לעיין אם באמת י

 .ועיין ט"ז בדברי דוד עה"ת שהעיר בהנ"ל ועיין שם משכ"ב

הנה לשון חז"ל שהבאתם )עירובין סד.( אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו  -והשיב 

שכירו ואפי' לקיטו נותן עירובו ודיו אמר רב נחמן כמה מעליא הא שמעתא אמר רב 

שמואל שתה רביעית יין אל יורה אמר רב נחמן לא מעליא הא שמעתא דהא יהודה אמר 

אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי, אמר ליה רבא מאי טעמא 

אמר מר הכי, האמר ר' אחא בר חנינא מאי דכתיב ורועה זונות יאבד הון כל האומר 

 .יה הדרי בישמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה, אמר ל

ונראה ברור שכן היה דרכו של ר"נ לומר שמועה זו נאה שמועה זו אינה נאה באופן 

שגם כשאמר שמועה זו נאה היה מובן מדבריו שדווקא שמועה זו נאה ויש אחרת שאינה 

 .נאה

אבל לשבח מתיקות ויופי שמועה באופן פרטי, חזינן לרבנן קשישאי זצוק"ל דקאמרינן 

זצ"ל נהג לומר "התירוץ הזה שווה מליון דולר" וכן הרבה( ונראה שכל הכי, )מרן הרב שך 

 .שאין נשמע מדבריו ששמועה אחרת אינה נאה שפיר דמי

* 

 כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש( ,הרב יצחק אברהם - ׳תגובה ד

עי' שו"ת יביע אומר )ח"ב יו"ד סי' ט"ז( שהרחיב בהרחבה יתירה בענין שאלתו. וציין 

 .הט"ז בדברי דוד )ריש קרח( על דברי רש"ישכן הקשה 

 :ולמעשה יוצא מדבריו ג' דרכים לישוב השאלה



 

 לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש 

 מדוע אין זה כ'שמועה זו נאה'? -'פרשה זו יפה נדרשת' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צז ודעמ 

הפשטות בדברי רש"י והמאירי בעירובין שם, דהאיסור הוא ההמשך, דהיינו מה  -א'

 שמוסיף ששמועה האחרת אינה נאה. וכן הוכיח הרש"ש דלא כמהרש"א

 .לכות, ולא בדברי פירושי הסוגיאגם למהרש"א י"ל דלא איירי אלא בעניני פסקי ה -ב'

 .י"ל דאינו אלא ממדת חסידות, ואינו אסור מדינא -ג'

* 

 הרב אליהו לוין - ׳תגובה ה

שאלה זו כבר מופיעה בבאר בשדה בשם 'ד"ד' עי"ש שתירץ שהכוונה מתיישבת על 

 לשון המקרא

 אבל נראה שלא בא לאפוקי פרשות אחרות אלא מסביר למה מצא לנחוץ להעתיק את

 דרשות ר' תנחומא

* 

 הרב מנדל גרובר - ׳תגובה ו

 .ז שמתרץ זאת״דברי דוד להט ׳עיין בס

* 

 הרב משה מרדכי אייכנשטיין, ראש כולל שע"י ישיבת יד אהרן ב"ב

הכוונה לא שהיא סתם יפה, או נדרשת, אלא שהיא נדרשת טוב במדרש תנחומא, 

 !ורש"י ביקש לבאר את המקור לפירושו לפרשה זו, זה הכל

 .הבנתי. ויישר כח על דבריך -והשבתי לו 

 .ע״י שפרשיות אחרות אינם נדרשות יפה ...וצ״אולם אפשר שיש משמעות מדברי רש

 .ב״ש משכ״ת וע״ז בדברי דוד עה״ובאמת כבר העיר בזה רבינו הט

* 

 בלומנטלחיים הרב ישראל  - ׳תגובה ח

וזו לא" יש איסור. אך מותר מדברי המאירי )ערובין סד.( משמע שרק כשאומר "זו נאה 

 ."לומר רק "זו נאה

 .אכן המהרש"א שם חולק עליו להדיא

על רש"י בפרשתנו האומר "פרשה זו יפה נדרשת"  -הט"ז בספרו דברי דוד עה"ת הק' 

מהמימרא שאסור לומר הלכה זו נאה וזו אינה נאה, ותי' שמכיון שאין דרך אחרת לפרש 

 .נדרשת" שאינו מגנה שום דרוש אחרכאן אלא כמדרשו, מותר לומר "יפה 

בס' עיני כל חי לר"ח פלאג'י )אגדות הש"ס כתובות פה:( נוקט שבדברי אגדה אין איסור 

 .לומר כך



 

 לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש 

 מדוע אין זה כ'שמועה זו נאה'? -'פרשה זו יפה נדרשת' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צח ודעמ 

* 

 קרית מלאכי -נחלת הר חב"ד , קלויזנר דהרב ישכר דו - ׳תגובה ט

 ,סורי"ל, דלכן כתב רש"י בעירובין )סד, א( "זו נאה וזו אינה נאה", דדוקא באופן כזו א

 .משא"כ "זו נאה" לחוד אין איסור, וא"ש

 א בעירובין שם״עיין מהרש -והשבתי לו 

 הרב משה שמואל שקולניק - ׳תגובה י

 ציין לספר אילת השחר )שטיינמן( פרשת קרח

* 

הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב,  -תגובה יא 

 מח"ס באר צבי

הט"ז ב"דברי דוד" עה"ת בפרשתינו, שאיך כתב רש"י "פרשה זו יפה  א( כבר הקשה כן

נדרשת", הלא אף אם רק אומר שמועה זו נאה יש בכך איסור, משום שמזה עצמו כבר 

משתמע שיש הלכה שאינה נאה. וביאר שכוונת רש"י היא שבניגוד לכ"מ שיש גם פשט 

 .ילו ע"ד הפשטוגם דרש, כאן אין אלא דרש, וזהו "יפה נדרשת", היינו אפ

ב( והנה בחודש חשון תשס"ו, לפני שראיתי את דברי הט"ז, זכיתי לשאול שאלה זו את 

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, וענה לי "עיין רש"ש בעירובין שם". ואכן עיינתי שם 

ברש"ש וראיתי שכתב שדוקא במקום שאין מי שחולק אסור לומר שמועה זו נאה, אבל 

לומר גם נאה ואף להיפך, לגנות את הדעה הנגדית כפי שמצאנו אם יש מי שחולק ניתן 

בכ"מ בש"ס. ]וא"כ יתכן שכוונת הגר"ח לבאר שרש"י בא לשבח את מדרש תנחומא ולא 

את הדרשות האחרים בחז"ל[. אולם ראיתי שהמהרש"א בעירובין שם בחידושי אגדות 

שמועה שהיא  כתב להיפך, שגם כשאין אומר גנאי על שמועה אחרת אסור לומר על

 .נאה, כי מזה משתמע שיש אחרת שאינה נאה. וא"כ עדיין צ"ע

ויתכן לבאר, דכל מש"כ המהרש"א דגם שמועה זו נאה לחוד לא יאמר, זהו דוקא 

כשמ"מ אומר יותר משמועה אחת, אולם כאשר אומר רק שמועה אחת ותו לא, אין 

 .שמועה אחרת, ויל"עחסרון שאומר שזו שמועה נאה, כי אז אין זה בהשוואה לשום 

ג( עוד יתכן ליישב את דברי רש"י כאן בפרשה, ע"פ מה שביאר הפרמ"ג בספרו "תיבת 

גומא" שמה שכתב רש"י 'פרשה זו יפה נדרשת', ביאורו שבעוד שעל כל פרשה מתאים 

לדבר בה רק בשעתה, וכש"כ )משלי( "דבר בעיתו מה טוב", מ"מ פרשה זו שעוסקת בענין 

'דבר בעיתו', כי לעולם יש בעלי מחלוקת וע"כ יפה נדרשת. עכ"ד. מחלוקת זה תמיד 

וממילא נראה ליישב בזה גם את השאלה דידן, כי אין כוונתו לומר כלל שהשמועה הזו 

 .יפה, אלא שהיא מתאימה לכל זמן

* 
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 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 צט ודעמ 

 הרב דוב היישריק - תגובה יב

נושא אחר שמועה זו נאה' היינו על השמועה גופא, שזה נושא מעניין וזה נשמע ש'

]למשל[ בשר וחלב[ אינו מעניין, אולם פרשה זו יפה 'נדרשת' היינו שהדרשות שבה יפים 

ולא שמדברים על הפרשה עצמה, וזה כמו שכתוב הרבה בספרים 'וזהו פירוש נפלא' 

 .שמתייחסים לפירוש ול'הברקה' ולא לעצם המצוה והנושא זה נושא משעמם

* 

 ביץהרב גמליאל הכהן רבינו - תגובה יג

א( ראיתי מתרצים בשם הגר"ח פלאג'י זיע"א, וכן ה"תפארת ישראל" בפתיחה למסכת 

 עדויות, שביארו שאכן, יש הסוברים שהאיסור לומר "הלכה זו נאה", היא

שמועה זו ״רק כשמוסיפים: "והלכה זו אינה נאה". אולם לומר רק "הלכה זו נאה", או 

 מה מקומות בש"סנאה", אין בזה איסור כלל. אדרבה, מצינו בכ

 .(שבועות מה, ב -שאמרו: "כמה מעליא הא שמעתא" )כמה יפה היא שמועה זו 

 .הרי לנו, שכשאינו גורע משמועה והלכה אחרת, אין בזה חשש איסור

 .ולפי זה מתורץ גם מה שכתב רש"י "מפרש בגמרא שפיר". והבן היטב ב"ה

יפה היא, ובאמת, לפי חלק  ב( ונראה עוד לתרץ ב"ה שהנה לא כתב רש"י, כי פרשה זו

 מהמפרשים אסור לומר כן, כיון שמשמע מכך שפרשיות והלכות אחרות אינן

 :נאות. אמנם כל זה כאשר משבחים את הפרשה עצמה, אולם כאן דקדק רש"י וכתב

פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא", וכוונתו ברורה: במדרש רבי תנחומא דרשו "

 זו אינה שבח לפרשה עצמה, אלא שבח היא באופן יפה פרשה זו. דרשה

 .למדרש

 וכן יש לתרץ רש"י שכתב "מפרש בגמרא שפיר", שלא כתב רש"י שממימרא זו בגמרא

 .יפה, אלא שיבח הגמרא שמסבירה היטב מימרא זו

 .ודו"ק היטב בזה. ואתי שפיר, ונפלא ב"ה

* 

 הרב רפאל גווירץ - תגובה יד

נכונה ורש"י אומר שפרשת קרח מתפרשת יפה בעירובין הכוונה שאומר שהיא 

 בתנחומא אבל לא אמר שהיא נכונה יותר שם

 .״נכונה״, לא ״נאה״כתוב בגמרא עירובין  -והשבתי לו 

* 

 , מח"ס 'ארץ דש"א' על מ"בהרב דוד אריה שלזינגר -תגובה טו 
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 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 ק ודעמ 

 אין כוונת רש"י בזה לומר שפרשה זו דרשו יפה בתנחומא ובפרשיות אחרות לא, אלא

 הרי דרכו של רש"י להלוך יותר לדרך הפשט אבל כאן כיון שיפה נדרשת לכן הלך אחריו

* 

 הרב אליעזר שלאס - תגובה טז

הנה כתב התפארת ישראל בהקדמה של עדיות וז''ל ] שם קריאת מסכת זו כתב אאמ"ו 

הגאון זצוק"ל שהוא עדיות בחירק תדע ממה שכתב כמה פעמים הלכה כפלוני, מדתנן 

בבחירתא כוותיה. ומ"ש בעירובין ]דס"ד[ האומר שמועה זו נאה וזו אינו נאה, אסור. אינו 

דמשמע דרק שאינה נאה  ׳רק כשמסיים אינו נאה. ורישא לרבותא אף באמר עמו זו נאה 

ה אסור, עכ"ל ע"ר זצוק"ל. אבו"ת זה אמת ברור, דהרי אשכחנא לרבותינו חז"ל ׳׳כזו, אפ

 .ו, כמה מעליא הא שמעתתא. עכ''ל מה שנוגע לקושייתו]שבועות מ"ה ב'[ דקאמר

ועי' עוד מה שכ' הט''ז בדברי דוד כאן עה''ת .וכן עיי' בבאר בשדה שבא לומר שכאן 

הדרש הוא פשוטו של מקרא ולא שהפי' הב' אינו נאה דהלא הדרש ידרש וכפטיש יפוצץ 

 .סלע

* 

 ביתו' ו'שמועה טובה'מח"ס 'נר איש ו, פייגנבוים צחק שלמההרב י - תגובה יז

האיסור הוא רק אם אומר שמועה זו נאה ואעסוק בה וממעט בזה שמועות אחרות ואין 

 ,איסור לשבח שמועה מסויימת

מלבד זה רש"י הוא מ"מ וכתב שפרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא והוא מראה 

 .מקום לעיין שם ואין כוונתו למעט שמועות אחרות ודו"ק

* 

רב משה יהודא פריד, ראש כולל 'מאור התורה' ס.פאולא ברזיל, ומו"ל ה -תגובה יח 

 גיליונות 'מי נהר'

 ספר שואל כענין, ערד תשע"ד

 והוא לקט נפלא של שאלות וקושיות על סדר הפרשיות עם ציון מ"מ שדנו בענין

 דברי דוד להט"ז

 באר בשדה

 יביע אומר ח"ב יו"ד סי' ט"ז אות ו

 אילת השחר למרן זצוק"ל

 .ועי"ע שפתי חכמים עמ"ס ברכות י'. ד"ה פרשה )ורש"ש עירובין ס"ד.(. ייש"כ

* 

 ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים, הרב נתנאל חשאי -תגובה יט 
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 קא ודעמ 

 בענין האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה .בס"ד

 .["ויקח קורח" ]במדבר ט"ז א' וברש"י שם "פרשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומא"

 :ין וטעמיומקור הד

איתא בעירובין ]סד.[ דרב יהודה אמר בשם שמואל הלכה בהלכות עירוב, ואמר על כך 

רב נחמן "כמה מעליא הא שמעתא", ואח"כ אמר רב יהודה בשם שמואל דחכם ששתה 

רביעית יין לא יורה, ואמר על כך רב נחמן "לא מעליא הא שמעתתא", דכל כמה דלא 

עתאי. ואמר לו רבא לרב נחמן שלא יאמר כך, שתינא רביעיתא דחמרא לא צילא ד

]ופירש"י זו נאה וזו אינה נאה[, דאמר רבי אחא בר חנינא מאי דכתיב ]משלי כ"ט ג'[ 

 .ורועה זונות יאבד הון, כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה

ונה" של תורה פירש"י שם ]ד"ה הונה[ ד"ה -ובביאור דברי הגמ' דמאבד הונה של תורה 

 .היינו כבודה של תורה וסופה שתשתכח ממנו. והיינו שיש כאן זלזול בכבודה של תורה

אכן במאירי כתב וז"ל: "אסור לאדם שיעשה עצמו מכריע בדברי תורה לומר זו הגונה 

וזו אינה הגונה, שמתוך כך ישפיל בהכרעתו את שאינן הגונות בעיניו ושמא טעה בעיונו 

גדולות". ומשמע מדבריו שהחסרון הוא משום שיכול לבוא לידי  וגרם לשכח הלכות

 .טעות שכחת התורה

 "ביאור הפסוק "ורועה זונות יאבד הון

 :ובענין הלימוד מהפסוק והדמיון ל"רועה זונות" מצינו כמה ביאורים

המאירי ביאר דהמשל הוא שהנשים חינן חלוק לבני אדם, זו נאה לזה וזו נאה לזה, וכן 

ין ראוי לדחותן אלא להתישב בטעמן, וכשיעיין בדבר ימצא הכל נאה השמועות א

ומתוקן. והיינו שאם חושב ששמועה זו אינה נאה הרי שהחסרון הוא בו ולא בשמועה, 

 .וכשיעיין בה יביננה

אמנם ברש"י ]ד"ה רועה[ פירש דמילים "רועה זונות" הוא נוטריקון "זו נאה וארענה", 

בידי. והיינו שרוצה לעסוק בשמועה זו דווקא מחמת שהיא ואעסוק בה כדי שתתקיים 

 .נאה בעיניו ותתקיים בידו

ובמלבי"ם ]משלי שם[ ביאר דהחכמות הנכריות והחיצוניות נמשלו בפסוק לזונות, 

והיינו דמי שאוהב שאר חכמות חיצוניות ומה שהוטב בשכלו ולא יקבל את חוקי החכמה 

 .באמונה גורם לעצמו שיאבד הון הנפש

* 

 "ביאור דברי הגמ' "מאבד הונה של תורה

וברש"י נתבאר ד"הונה של תורה" היינו כבודה של תורה", ובבן יהוידע ביאר ד"הונה 

של תורה" היינו חידושי תורה שמחדשים החכמים, דאדם שדרכו לגנות החידושים לא 

יאמר לו המחדש חידושי תורה דחושש פן יגנה אותם ומה לו ולצרה הזאת, ונמצא 

שהו. ]ובזה ביאר בדרך רמז דהתורה דאותו המגנה מאבד מעצמו הונה של תורה במע
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 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קב ודעמ 

נקראת "הן" וכמו שנאמר "הן יראת ה' היא חכמה", ומילוי האותיות במילה "הן" הם 

 .[""הון

ובתורת חיים ביאר דברי הגמ' "מאבד הונה של תורה" על דרך הדרוש, דנאמר בפסוק 

לה ימין  ]משלי ג' ט"ז[ "אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד", והיינו שהתורה יש

ושמאל, ופירוש הדבר דכל היכא שיש מחלוקת בדבר מסויים הרי שהסברא שהיא אליבא 

דהלכתא קרויה ימין ודעת החולק עליה קרויה שמאל, וזהו שנאמר "לא תסור מן הדבר 

אשר יגידו לך ימין ושמאל", דאף בדברי החולקים מצוה לעסוק ולהתבונן בהם, וזה כוונת 

בימינה של תורה שזה הדברים שנפסקו להלכה הרי ששכרו  הפסוק במשלי דכל העוסק

הוא אורך ימים דהיינו עולם הבא שכולו ארוך, וכל העוסק בשמאלה שכרו הוא עושר 

וכבוד בהאי עלמא, וע"ז אומרת הגמ' דמי שאומר שרוצה לעסוק רק במה שנפסק להלכה 

נו עושרה ובשמועות הנאות ולא בשאר הדברים גורם שיאבד הונה של תורה דהיי

וכבודה, דנהי שיש לו שכר עולם הבא כיון שעוסק בימינה מכל מקום אין לו הונה של 

תורה דהיינו שכר עושר וכבוד דהאי עלמא. ]ונראה ביאור דבריו ע"פ מה שנתבאר בענין 

קריאת הברכות והקללות דאדם העושה מצוות שאינו חייב בהם זוכה לשכר גם בעוה"ז, 

 .[ים שלא נפסקו להלכהוכעי"ז כאן שעוסק בדבר

וע"ע בשפת אמת שביאר דרבא אמר לרב נחמן שרק אם האדם מתבטל לדברי הקב"ה 

זוכה להבין את הטעם, אבל הולך רק אחר דעתו עי"ז מאבד הון כי אינו זוכה לדעת 

ולהבין הטעם. ולפי"ז ביאר שמה שר"נ חזר בו היינו דבאמת זכה להבין את הטעם של 

 .מימרא זו והסכים עמה

* 

 האם יש איסור באמירת "שמועה זו נאה" גרידא

והנה יש לדון האם החסרון הוא דווקא כשאומר "זו נאה וזו אינה נאה", וכן אם אומר 

על שמועה מסויימת שהיא אינה נאה, או שיש חסרון גם אם רק אומר על שמועה 

לבד, מסויימת שהיא נאה. ובפשטות הגמ' משמע שאין חסרון באמירת שמועה זו נאה ב

דרבא לא העיר לרב נחמן על דבריו הראשונים "כמה מעליא הא שמעתתא", דרק אחר 

שאמר על השמועה השניה שאיננה טובה אז העיר לו על דבריו, וכמו שפירש"י ]ד"ה מאי 

טעמא[ ששאלו מדוע אמר מר זו נאה וזו אינה נאה. וכן מצאתי שדייק בשו"ת יבי"א ]ח"ב 

 .[יו"ד ט"ז

המאירי דכל החסרון הוא רק אם אומר על צד השלילה ששמועה וכן משמע מדברי 

מסויימת אינה נאה, דבזה יתכן שמרחיק החכמה ממנו, וכן לביאורו של המלבי"ם בפסוק 

 .הנ"ל נראה שכל החסרון הוא שאינו רוצה לקבל שמועה או דבר חכמה מסויים

קיטת רק צד אכן מפירושו של רש"י למילים רועה זונות משמע שהחסרון הוא גם בנ

חיובי, דהנוטריקון הוא "זו נאה", ומשמע דאף באמירה זו בלבד יש חסרון. וכן ראיתי 
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שדייק המהרש"א מדברי רש"י, וטעם הדבר שאסור משום דמשמע מדבריו שיש שמועות 

 .אחרות שאינן נאות

ואף הט"ז ס"ל כדברי המהרש"א, דהנה מצינו ברש"י ריש פרשת קורח שכתב "פרשה זו 

רשת במדרש רבי תנחומא". ]ויש שכתבו רמז לדבר דבפרשת קורח יש צ"ה יפה נד

פסוקים כמנין "יפה"[. והקשה הט"ז בספרו דברי דוד כיצד אומר רש"י כן הרי שנינו שאין 

לומר שמועה זו נאה שמועה זו אינה נאה, ואף אם אומר כל אמירה בנפרד יש בה איסור 

ר הט"ז דכוונת רש"י לומר דבשאר מקומות דמשמע שרק זה נאה ולא דברים אחרים. וביא

יש ב' דרכים לבאר הפסוקים האחד לפי פשוטו והשני לפי מדרשו, אבל כאן אין לבאר 

אלא בדרך אחת בלבד ע"י המדרש, דפשוטו של מקרא הוא המדרש. ועכ"פ מוכח 

 .מקושית הט"ז דהאיסור הוא גם אם רק אומר ששמועה זו נאה

מהרש"א, כיון שביאר דמי שאומר "שמועה זו נאה" לא ואף בבן יהוידע ס"ל כדברי ה

אומר כן על כל דבר ודבר, ויש הרבה דברים שלא אומר בהם כלום, ולכן כשמשבח 

שמועה אחת ניכר מדבריו שרוב ההלכות שאין אומר עליהם כלום הרי זה מבזה אותם, 

ב"י לאותו ובזה ביאר הדמיון בפסוק לרועה זונות ע"פ מה דאיתא בשבת ]לד.[ שאמר רש

סבא יאמרו זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כ"ש, ופירש"י שדרך הזונות 

ליפות כל אחת את חברתה, והיינו דאף האומר שמועה זו נאה הרי זה כרועה זונות וגנאי 

 .הדבר דמשמע מדבריו שהשמועות האחרות אינם נאות

מקומות ששיבחו  אמנם ברש"ש הקשה על דברי המהרש"א דמצינו בגמ' בהרבה

האמוראים שמועות מסויימות, וכגון הא דאיתא בשבועות ]מה:[ שאמר רמי בר חמא 

"כמה מעליא הא שמעתתא", ]וכעי"ז בב"ק כ. איבעיא לן "מילי מעלייתא"[, ומוכיח מזה 

 .שאין איסור לומר על שמועה מסויימת שהיא נאה

על דינו, דאז אם אומר  ועוד כתב ברש"ש דכל החסרון הוא דוקא במקום שאין חולק

שזה הדין אינו נאות הוא חסרון, אבל במקום שיש מחלוקת מצינו בגמ' בכמה מקומות 

שהתבטאו בלשון חריפה כנגד הדעה השניה, וכגון בתענית ]ד:[ עולא אמר הא דרב 

חסדא קשיא כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, וכן בקידושין ]מה:[ אמר עולא כן על רב 

נ"ל דבמחלוקת אין חסרון לומר דבר זה. ]אכן לדברי התו"ח כל אזהרת הונא, והטעם כ

הגמ' באה לומר דגם במחלוקת יש ללמוד את הדעה השניה, ואולי יש לחלק בין בעל 

 .[המימרא עצמו לשאר כל אדם

ובשו"ת יבי"א ]שם[ הביא דברי השל"ה שכתב להזהיר את מוכרי העליות לס"ת 

דברות וכיו"ב שפרשה זו נאה, דמשמע שפרשה בבהכ"נ שלא יאמרו בפרשת עשרת ה

אחרת ח"ו אינה נאה. ובפשטות הוא כדברי המהרש"א והט"ז הנ"ל. אכן כתב שם 

דבעשרת הדברות יש להקפיד אף יותר כדאיתא בברכות ]יב.[ שמפני תרעומת המינים 

לא קבעו לומר עשרת הדברות בכל יום, כדי שלא יאמרו אין שאר התורה אמת, ולכן אף 

נין העליות לתורה יש לחוש בזה. ]אמנם לשון השל"ה שיש להיזהר בעשרת הדברות לע

 .[""וכיוצא בזה
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ועוד כתב ביבי"א שם דאף למהרש"א ודעימיה כל החסרון הוא רק בשומע דין והלכה 

וכההיא דרב נחמן, אבל אם שומע חידוש של פלפול או דרשה ומרוב התפעלותו אומר 

בדבר. ועפי"ז רצה לתרץ את קושית הט"ז על רש"י בריש שזוהי שמועה נאה אין מניעה 

 .פרשת קורח, דכיון שזהו רק דרשה במדרש ולא הלכה מותר לשבח דבר זה

ובשו"ת יבי"א ]ח"ב יו"ד ט"ז[ כתב דמזה שלא הביאו הרמב"ם והשו"ע דין זה משמע 

 .שאינו איסור גמור אלא הוא מנהג יפה שלא לעשות כן

* 

 , מח"ס מתוק לחכייב גולדשטוףהרב אריה לי - תגובה כ

 .הכוונה שהדרש כאן מתאים לפשט, וכן בשאר המקומות

 .וזה לא אומר ששמועה זו נאה יותר, אלא שהדרש הזה מתאים ויפה גם בשביל הפשט

* 

הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס  -תגובה כא 

 ספר(חובת הלבבות המבואר ושא"ס )קרית 

07 - No Favoritism In Torah 

With Shovuos just a few days away let us discuss a topic from the Daf which is related to the Yom 

Tov. 

The following notice in shul, may well disturb many a Daf Yomi participant: 

Next week - on Shevuos - we read a special Parsha, Aseres Hadibros, anyone wishing to but that 

aliyah should approach one of the gaboim 

Sounds quite innocent, and even enterprising, but seems to be contrary to the Gemoro we learnt 

this week. 

The Gemoro (Eruvin 64a) teaches us that it is forbidden to "favour" a specific Parsha in the Torah, 

as this could be perceived as a rating one part of the Torah has over another, when in truth the entire 

Torah was given to us by Hashem at Sinai, and must be equally valued. 

How about the following notice: 

Come and join our Shiur, we are learning a really special Gemoro today 

May we single out a specific Gemoro from the rest and label it as 'special'? 

[A] The Maharsho (Eruvin 64a) and Ben Ish Chay (Ben Yehoyodo Eruvin 64) explain that any 

such statement is prohibited, even though no explicit mention is made to imply that a different 

Parsha is not nice. Since it may be deduced from his singling out one specific Parsha, that he means 

to exclude other Parshos, this is ossur. 

The Possuk which the Gemoro brings as a hint to this issur only mentions saying "ze no'eh" - this 

one is nice - even without adding an exclusion of another Parsha. 

The Kitzur Hashloh makes specific mention of the Aseres Hadibros as an example where people 

may err and voice preference to it, over other parshos. 
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[B] The Reshash (Eruvin 64a) and Harav Chaim Palagi (Sefer Einei Kol Chay Chidushim 

Kesubos 85), argue that it is only prohibited if dislike is expressed regarding a different Parsha. For 

example, to say that one parsha in nice and the other isn't would be ossur, but to simply express 

fondness to one Parsha would be permitted. The Reshash proves this from many places in Shas 

where we find that a specific halocho or logic was given unique praise. [See Rashi (Mishley 29 3), 

Tiferes Yisroel (Idios 1 1)]. 

The fact that the Gemoro voiced reservation only after Rav Nachman said "this logic isn't nice" 

and not after he had previously commented that "this logic is nice" acts as some proof to the 

Reshash that it is only ossur when one voice negativity towards another topic. 

Rashi in Parshas Korach (16 1) writes that the Medrash Tanchuma explained this Parsha nicely. 

The Taz (Divrey Dovid Parshas Korach 16 1) askes that Rashi seems to contradict the above 

mentioned Gemoro. 

The Taz obviously followed the understanding of the Maharsho, but according to the Reshash 

there would be no problem with Rashi since Rashi didn't explicitly express that another parsha was 

less well explained. 

The Netziv (Meromey Sadeh Eruvin 64a) writes that only when his comment has a physical 

connotation it is ossur. If a person says that learning a specific topic will make him feel good, or 

will be otherwise gratifying this is ossur. There is nothing wrong to "enjoy" ones learning - it is 

even encouraged - but to let a persons physical drive be the deciding factor about what part of Torah 

he will learn, is not proper. However, adds the Netziv, a person may comment that a specific logic, 

ruling or topic is easier to understand, or is more pleasing to the mind. Such comments would not 

contradict our Gemoro. 

A competent Rov who hears a ruling which he believes to be inaccurate, may comment "this is not 

a correct ruling". The Gemoro only prohibited such expression, when there is no intent of arguing, 

rather "rating". We have no right to rate any part of the Torah [see Reshash and Sfas Emes]. 

Shovuos 

The Gemoro (Brochos 11b) teaches us that the Chachomim forbade saying the Aseres Hadibros 

during davening as this custom could be used by the minim - heretics - to try to convince the simple 

yiden - amey ha'aretz - that only the Aseres Hadibros were said by hashem and the rest of the Torah 

was fabricated by Moshe Rabenu. These reshoim would try to prove their point from the fact that 

the parshah of the aseres hadibros is the only one recited in the daily tefilah. In order to prevent 

these minim from raising this argument the Chachomim saw it necessary to remove the aseres 

hadibros from the tefillah [we have elaborated on the details in a previous article]. 

In very many shuls today the custom is that when the ba'al koreh on shevuos morning reads the 

Aseres Hadibros, those who are not already standing, rise. The Rambam (Responsa 263) was asked 

about this custom and vehemently opposed it, based on the above mentioned Gemoro in Brochos. 

The Rambam held that no emphasis may be given to the aseres hadibros, including standing up 

when hearing them. 
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Some Achronim add reservation against standing explicitly for the Aseres Hadibros as this could 

be perceived as "favouring" this Parsha over all others, which is ossur [see Shem Mishimon (OC 

4)]. 

* 

 תרגום:

 אין העדפות בתורה

לקראת חג השבועות הקרב ובא, נדון בסוגיה שנלמדה זה עתה ב'דף היומי' והקשר 

 .שלה עם ימי החג

הרי נוסח הודעה מטעם גבאי בית המדרש, שהציקה במעט את לומדי ה'דף 

הדברות.  מיוחדת ביותר, את עשרתחג השבועות, בו נקרא פרשה  –בשבוע הבא :"היומי

 "המעוניינים לרכוש עלייה זו בדווקא מתבקשים לפנות לגבאים

לכאורה הודעה תמימה ואף ברוכה ביוזמתה, אך מנוגדת לגמרא שנלמדה בשבוע 

שעבר. הגמ' קובעת )עירובים ס"ד ע"א( כי אין להעדיף חלק מסוים מהתורה יותר חלק 

חלקים חשובים יותר, שהרי כולם מרועה אחד ניתנו  אחר, דבר שעשוי ליצור רושם שיש

 !בסיני, כולם אוהבים כולם ברורים

 :ומה דעתכם על הודעה זו

 !ביותר ומיוחד מעניין דף: היומי בדף היום לשיעורנו הצטרפו

 ?'המותר לנו לציין דף מסוים כ'מעניין ומיוחד ביותר

)שם( קובעים שהודעות הללו  המהרש"א )שם( ורבינו ה'בן איש חי' בספרו בן יהוידע

אינן ראויות, למרות שאין מציינים בהן במפורש שפרשיות אחרות בתורה אינן מיוחדות, 

או שדפי הש"ס האחרים אינם מעניינים. אך היות וניתן להבין כך מסגנון המודעה הדבר 

אסור עפ"י הגמ' האמורה. אמנם הגמ' אוסרת לומר "שמועה זו נאה וזו אינה נאה" 

ורה יתפרש שאין איסור באמירת "זו נאה" בלבד, אך המהרש"א לומד זאת שלכא

מהפסוק במשלי שהגמרא דורשת שם, ממנו ניתן לדייק שגם "זו נאה" בלבד אף היא 

 .אסורה

בספר 'קיצור השל"ה' מביא את דברי הגמרא וכדוגמא מעשית מציין את פרשת עשרת 

 .הדברות, שאין לתת לה העדפה

ורבינו חיים פלאג'י )עיני כל חי, חידושים לכתובות פה( סוברים ואילו הרש"ש )שם( 

שהאיסור הוא דווקא עם שלילת פרשה אחרת, כמשמעות לשון הגמ' "שמועה זו נאה וזו 

אינה נאה". אך המשבח ונותן הערכה לפרשה או לסוגיא מסוימת אין איסור. הרש"ש 

ושבח להלכה או לאמירה.  מציין כי מצאנו בכמה מקומות בש"ס שחז"ל נתנו דברי הלל

 .(')ראו גם רש"י משלי כט ג, ותפארת ישראל עדיות א' א
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המעיין בעירובין בגוף הסוגיא יראה בעליל, מוסיף הרש"ש, שבתחילה התבטא רב נחמן 

"כמה מעליא הא שמעתא" והגמרא ממשיכה מבלי להגיב. רק אחרי שרב נחמן המשיך 

 .דורשת הגמרא שאין לומר כך ואמר על הלכה אחרת "לא מעליא הא שמעתא"

רש"י פותח את פירושו לפרשת קרח בכותרת "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי 

תנחומא". רבינו הט"ז בספרו דברי דוד מקשה, האם דבריו הללו מתיישבים עם דברי 

חז"ל בעירובין. הרי יובן כי רבטינו הט"ז סבר כמהרש"א שאין לומר כך, גם כשאינו מוסיף 

 .חרות אינן נדרשות יפהשפרשיות א

הנצי"ב בספרו מרומי שדה )עירובין שם( מבאר כי האיסור שקבעו חז"ל הוא רק כשאר 

יש לאמירה זו משמעות מעשית. כמו פרשה זו שווה, היא מעשית, היא חשובה לכל 

אחד...". אך כאשר אדם מתענג בשעת לימודו, ומתוך חדוותא דשמעתא משבח סברא או 

משמחת במיוחד, או קלה להבנה ותפיסה, מבלי שיש כאן רמז חידוש, כאומר שזו 

 .לחשיבות מעשית יותר מאחרים, אין בכך שום איסור

כמו כן רב השומע סברא שלדעתו אינה מדויקת ונכונה מותר לו להגיב ולומר "אין זו 

פסיקה נכונה" וכדו', ואין בכך סתירה לדברי חז"ל הנ"ל, מפני שחז"ל אסרו "לדרג" 

 .(הלכות, ולא אסרו לחלוק ולנקוט עמדה הלכתית. )ראו רש"ש ושפת אמת שםשמועות ו

הגמר' בברכות י"א ע"א אסרו לומר את עשרת הדברות בכל יום, מפני טענת המינים. 

הללו כפרו בתורת משה וניסו לשכנע את ההמון ואת עמי הארץ כי רק עשרת הדיברות 

עפ"ל. רשעים הללו השתדלו לשלב את ניתנו מסיני ואת היתר הוסיף מרע"ה מדעתו, 

אמירת עשרת הדברות בכל יום בכדי לחזק את דבריהם כי פרשה זו, והיא בלבד, חשובה 

 .וקדושה

בבתי כנסת רבים נהגו כי לקראת קריאת עשרת הדברות, יעמדו כולם על רגליהם, אף 

רה יצא אלה שישבו עד כאן. הרמב"ם נשאל על כך )שו"ת הרמב"ם רס"ג(, ובחריפות יתי

חוצץ נגר נוהג זה, על בסיס דברי הגמרא הללו בברכות שאין לתת 'יחס של כבוד' 

 .לפרשת עשרת הדברות

מצאנו באחרונים כי דווקא בפרשת עשרת הדברות יש להקפיד לא לעמוד ולא להעדיף, 

 (.מפני טענת המינים, משא"כ בפרשיות אחרות. )ראו שם משמעון או"ח ד

* 

 מח"ס 'מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים', צבי גולדבאוםהרב מנחם  -תגובה כב 

 דף על הדף עירובין דף סד עמוד א

ועיי"ש שכתב דבזה מתורצת קושית הט"ז בספרו דברי דוד על מ"ש רש"י בפ' קרח )

פרשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומא, דק' הרי אין לומר שמועה זו נאה, ומלבד שאין 

"י לשיטתו דהאיסור הוא רק לומר שמועה זו נאה ושמועה זו כאן שום קושית לדברי רש

אינה נאה, אבל לומר שמועה זו נאה בלחוד אין שום איסור, י"ל עוד תי' דכיון דשם אין 



 

 לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש 

 מדוע אין זה כ'שמועה זו נאה'? -'פרשה זו יפה נדרשת' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קח ודעמ 

שום נ"מ להלכה, והיופי הוה רק בדרשות שמתוקים וערבים שפיר אף לדברי המהרש"א 

 .(יכול רש"י לכתוב דיפה נדרשת

* 

 יורה דעה סימן טז - שו"ת יביע אומר חלק ב

ב( אולם ראיתי להמהרש"א בח"א שם שכ', דמשמע דזו נאה נמי לא יאמר, דבהכי )

איירי קרא דאייתי רועה זונות )נוטריקון זו נאה. וכפרש"י.( ומשום דמשמע מיניה שיש 

אחרות שאינם נאות. ע"כ. וכן מצאתי לרבינו הט"ז בדברי דוד )ר"פ קרח(, שהקשה עמ"ש 

רשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומא. שהרי האומר שמועה זו נאה מאבד בפרש"י שם פ

הונה של תורה. וזו נאה לבד ג"כ אסור. וע"ש מ"ש ליישב בדרך דרש. ע"ש. ולכאורה 

קשה מכל הנ"ל, דחכמי הגמ' היו משבחין איזו שמועות ולא חשו לזה. ולולא דברי הט"ז 

בין שם, דדוקא כשאומר ג"כ היה נלע"ד דרש"י ג"כ שלא חשש לזה, לשטתיה בעירו

שמועה זו אינה נאה יש להקפיד. וכנ"ל. ומה שדייק המהרש"א ממלת זונות שהוא 

נוטריקון זו נאה, י"ל דאה"נ אם אמרו לפניו ב' שמועות, ושתק על שמועה ראשונה, ושוב 

קילס שמועה שניה, שהיא שמועה נאה, וכיון בזה במחשבתו ששמועה א' אינה נאה, 

קפידא בהכי, הואיל ומחשבתו ניכרת ג"כ מתוך מעשיו. והוי כאילו אמר אה"נ דאיכא 

בפירוש ששמועה הא' אינה נאה. שמתוך שבח שמועה ב' בא לידי גנות שמועה א'. אבל 

אם לא נתכוון כלל לאפוקי שמועה אחרת, רק אומר דרך התפעלות ששמועה זו נאה, ותו 

קל או לעקלקלות )סנהדרין כו(. וקרא לא מידי, שפיר דמי. ובוחן לבות הוא יודע אם לע

מיירי כשמתכוין לגנות שמועה אחרת. ובאמת שמצאתי להרש"ש )עירובין שם( שהביא 

דברי המהרש"א, והעיר ע"ז ממה שמצאנו לכמה אמוראים שאמרו כמה מעליא הא 

שמעתא ומהם בשבועות )מה:(. אלמא דזו נאה בלבד שפיר דמי למימר. וכו'. ע"ש. וע"ע 

 .)יב סע"א( וחגיגה )יד( ושבת )קלח:(. ע"שבברכות 

 .ועיין שם ביביע אומר המשך דבריו

ע בספר זכר עשה ״ציין לספר אבני אש )עניני נישואין( ואילת השחר פרשת קרח. ועל

 .פרק רביעי

* 

 , מח"ס יקרה מפנינים עה"תהרב מנשה פייגנבוים -תגובה כג 

 .יה זוטאבדבר שאלתו בענין שמועה זו נאה, עיין בפני אר

* 

 הרב יוסף הרבסט -תגובה כד 

במסכת עירובין כתוב כך "כל האומר שמועה זו נאה, וזו אינה נאה. מאבד הונה של 

תורה" ורש"י מפרש במשלי "ורבותינו אמרו האומר שמועה זו נאה אשננה וזו אינה נאה 

 .לא אשננה". כבר פשוט שלומר פרשה זו יפה נדרשת אין כל בעיה



 

 לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש 

 מדוע אין זה כ'שמועה זו נאה'? -'פרשה זו יפה נדרשת' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קט ודעמ 

לתפארת ישראל )יכין( על מסכת עדויות וכותב שרק אם אומר שניהם ועיין בהקדמה 

 ."שמועה זו יפה ושמועה זו אינה יפה" אסור

וכך בהרבה מפרשים שעיקר הוא לא לומר "שמועה זו אינה נאה", זה היפך וכפטיש 

 .יפוצץ סלע, מקרא אחד יוצא לכמה טעמים

 .הגמ' בעירוביןלאור כל הנ"ל נראה לי בס"ד שדברי רש"י אינם סותרים 

* 

 .א בעירובין שם״עיין מהרש -והשבתי לו 

* 

 ?גברא אגברא קרמית -והשיב 

 .רש"י ביאר את עצמו מאוד טוב בפירושו למשלי

* 

 ?איפה בפירושו למשלי -והשבתי לו 

 .ת שהעיר בזה. עיין שם״ז( עה״אגב, עיין בדברי דוד )ט



 

 פולמוס / הרב ישראל חיים בלומנטל, ורבני ולומדי אספקלריא

 מי היו הנביאים בזמן הגלות הנזכרים בדברי רש"י?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קי ודעמ 

פולמוס / הרב ישראל חיים בלומנטל, ורבני 

 אספקלריאולומדי 

 ?מי היו הנביאים בזמן הגלות הנזכרים בדברי רש"י

בחומש ויקרא )פרק כו פסוק מא( כותב רש"י: "והבאתי אתם. אני בעצמי אביאם, זו 

מדה טובה לישראל, שלא יהיו אומרים הואיל וגלינו בין האומות עובדי אלילים נעשה 

רן לתחת כנפי, שנאמר ומחזי מעמיד אני את נביאי כמעשיהם, אני איני מניחם, אלא

לב.(, חי אני וגו' אם לא ביד חזקה וגו'   והעולה על רוחכם היו לא תהיה וגו' )יחזקאל כ,

 )שם לג. ת"כ שם ה.(".

וצריך ביאור, הרי לא היו נביאים בזמן הגלות, מלבד יחזקאל שהיה יוצא דופן כדברי 

 הגמ' שמכיון התחיל לנבא בא"י המשיך בחו"ל?

* 

 תגובה א.

 משה בצלאל וינברגהרב 

לדברי הרמב"ן )כו, טז( ע"פ כמה ראיות, התוכחה היא על בית ראשון גלות ראשונה, 

ואז עדיין היו נביאים כמבואר בחז"ל, חגי זכריה מלאכי עזרא מרדכי היהודי ועוד 

ואולי גם רש"י ס"ל כן, עיין בפסוק ל"ה את כל חשבון רש"י בשם חז"ל דאז תרצה  .רבים

 .לות בבלהארץ קאי על ג

ואם כן נראה לי דבזמן חורבן בית ראשון היו נביאים, והרי עזרא וכו' עלה עמהם. ואם 

 .נכונים הדברים, אין זה קושיא כלל. או שזה קושיא וזה תירוצה

אמנם ראיתי באיילת השחר לגרא"ל שטיינמאן זצ"ל, דכתב על הרש"י הזה, דבזמן שאין 

. הרי דכנראה עמד על הקושיא, ותירץ נביאים מתקיים הדבר ע"י המוכיחים בשער

 .בפשיטות כדרכו בכל מקום

* 

 תגובה ב.

 הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים

ששאל  בס"ד, להגה"צ הרב ישראל חיים בלומנטל שליט"א ראיתי שאלתו הנפלאה

 הנזכרים בדברי רש"י.בפולמוס דאספקלריא, מי היו הנביאים בזמן הגלות 

נראה לבאר ב"ה, שהנה במשך כל הדורות היו צדיקים ומוכיחים ומשפיעים וכדומה וזה 

בעצם נביאי ישראל שהקב"ה מכניס בפיהם מה צריך לעורר כל דור ודור רק צריך לזכות 

באמת לקבל מהם, וקבל את האמת ממי שאומרה, וצריך שמירה שהיצר הרע לא יבלבל 

מפי המשפיעים, שלפעמים היצר הרע אומר לאדם כגון אל תקבל האדם שלא יקבל 



 

 פולמוס / הרב ישראל חיים בלומנטל, ורבני ולומדי אספקלריא

 מי היו הנביאים בזמן הגלות הנזכרים בדברי רש"י?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קיא ודעמ 

ממשפיע פלוני, כיון שהוא חסיד, ואני מתנגד, או אל תקבל מפלוני כיון שהוא מתנגד, 

ואני חסיד, או כיון שהמשפיע שייך לחסידות, או לקהילה פלונית, וכדומה, לכן אל תקבל 

הרע מנסה לבלבל האדם, והעיקר  ממנו ח"ו, וכדומה כל מיני תירוצים וסיבות, שהיצר

אולם האדם שזוכה, יכול  .רוצה היצר הרע שלא יקבל האדם את התוכחה מפי המשפיע

כל דוד ודור לקבל מפי המשפיעים והמנהיגים מהו רצון השם יתברך, ולהיזהר מהיצר 

 הרע שבכל דוד ודור.

 בברכת כהנים באהבה

 תגובת הרב השואל:

 דפח"ח.

 .לה נביאי, והכוונה תהיה שליחייאך אז ישתנה הפשט במי

 יישר כח

* 

 תגובה ג.

 שקולניק משה שמואלהרב 

 ראשית, אני נהנה ביותר מהמדור שלכם ופעמים אני מעיין אך בו.

ולענין שאלתכם, מקופיא, מנין שהיו נביאים רבים, שמא 'נביאי' 'ומחזירן' הוא לשון 

 יחיד, ובאמת היינו יחזקאל?!

 האל"ף ]היות ואין ניקוד בדברי חז"ל[. לנקד נביאי בחירי"ק תחת

* 

 תגובה ד.

 הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס לב הארי

 .ברור שהיו הרבה נביאים, כפלים מיוצאי מצרים, ורק שנבואתם לא נכתבה לדורות

 .כמו למשל אסתר שהיתה נביאה וכן עוד רבים

* 

 תגובה ה.

ספרי 'מנחת שלמה' על הש"ס,  הרב יהושע בורודיאנסקי, מח"ס 'כוס ישועות' ומעורכי

 בני ברק

 !שלו' וברכה

 .א. יתכן שנביאי הוא לשון יחיד ]בחירי"ק[ ובאמת קאי רק איחזקאל

ב. הלא בתחילת בית שני כמה נביאים היו עמהם, חגי זכריה ומלאכי, דניאל ]אף שבגמ' 

מגילה ג' אמרו שלא היה נביא, כבר נתבאר בדרשות הר"ן ובכמה ראשונים שהכונה 



 

 פולמוס / הרב ישראל חיים בלומנטל, ורבני ולומדי אספקלריא

 מי היו הנביאים בזמן הגלות הנזכרים בדברי רש"י?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קיב ודעמ 

לדרגה מסויימת של נביאות, אבל ודאי היה נביא[, וכן נחמיה וזרובבל, מרדכי ואסתר 

ששימשו ברוח הקודש. ובגמרא מגילה י"ז ב' אמרו שאת התפילה תקנו ק"כ אנשי כנה"ג 

 .וכמה נביאים היו עמהם

ומה שאמרו בגמרא דשאני יחזקאל יתכן דהיינו רק בזמן שהיתה נבואה בארץ ישראל, 

הגלהו נבוכדנצר עם יכניה מלך  יחזקאל :יחזקאל ]כמש"כ רשי סנהדרין צב בדאז נתנבא 

באותן אחת עשרה שנה שמלך  מתנבא בבבל וירמיה בארץ ישראל יהודה והיה יחזקאל

צדקיה[, אבל לאחר החורבן שמא לא הוקשה איך נתנבאו שאר הנביאים בחו"ל. ועי' 

 .מהרש"א ערכין י ב ומגילה כט א

ואיני יודע למה לא כתבו יחזקאל  :ט"ו א' ד"ה כתבו יחזקאל שכתב ג. עיין רש"י ב"ב

בעצמו אם לא מפני שלא נתנה נבואה ליכתב בחו"ל וכתבום אלו לאחר שבאו לארץ וכן 

ספר דניאל שהיה בגולה וכם מגילת אסתר, עכ"ל. הרי שלא מן הנמנע הנבואה עצמה 

 .'בחו"ל, רק כתיבתה כספר. ועיי"ש בתוס

אר הנביאים באמת לא התנבאו ומ"מ "העמדתי לישראל" היינו שהוכיחו ד. גם יתכן דש

 .אותם

 ,בברכה מרובה

 יהושע בורודיאנסקי

* 

 תגובה ו.

 הרב דוד אריה שלזינגר, מח"ס 'ארץ דש"א' על מ"ב

 כוונת רש"י הוא על גלות בבל ושם היו כמה נביאים כגון חגי זכריה ומלאכי וכו'.

* 

 תגובה ז.

 מונדרוביץ, מפקח בתלמודי תורההרב יחיאל מיכל 

 זבחים ס"ב 'שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה', מגילה טו 'מלאכי זה מרדכי' עי' 

* 

 תגובה ח.

 הרב אליהו לוין

צריך לומר שהכוונה ליחזקאל, וכנראה גם חגיי זכריה ומלאכי לפי הגמ' במגילה אינהו 

 עדיפי מיניה. ואפשר להוסיף את ברוך בן נריה.

 האומות עובדי אלילים, התוספת עובדי אלילים כנראה מיותרת[ גבי הגרסה]אגב, ל

 אליהו לוין



 

 פולמוס / הרב ישראל חיים בלומנטל, ורבני ולומדי אספקלריא

 מי היו הנביאים בזמן הגלות הנזכרים בדברי רש"י?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קיג ודעמ 

* 

 תגובה ט.

 הרב שמואל הוכברגר

 עי' בספר איילת השחר דאף בזמן שאין נבואה קאי אמוכיחים.

 כתב דקאי אנביאים האחרונים חזי זכריה ומלאכי. 15ובספר זכות אבות )תרל"ו( עמ' 

 שמואל הוכברגר

* 

 י.תגובה 

הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו 

 קנדה( -

שאלה נפלאה ביותר ומעוררת את הלב! לפו"ר עולה במחשבה כעת גם אליה הנביא 

שיחזיר אותנו אל תחת כנפי השכינה עוד לפני הגאולה. לא מדובר כאן לכאורה על 

 !נביא להחזירנו בב"אאמירת נבואה כי אם פעולות ה

להנ"ל, דבר שמתאים יותר עם תוכן הפסוקים ביחזקאל, יש לומר בזה עוד דקאי על חגי 

זכריה ומלאכי, שהתנבאו בשעת החורבן שגם את לא שרתה שכינה אף בא"י, בגלל 

 שהתחילו להתנבא בזמן בית המקדש.

 נבואת ירמיהו במצרים ]ירמי' פ' מ"ד[ -וכמובן 

 הצלחות!כל טוב ואלפי 

 משה קנר

* 

 תגובה יא.

 הרב יוסף חיים אלבוים, בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

א[ ניתן לקרוא ברש"י 'נביאי' לשון יחיד, ולאו דווקא לשון רבים. ב[ היו עוד נביאים, 

כמו חנניה מישאל ועזריה, חגי זכריה ומלאכי, מרדכי בלשן. י"א שגם דניאל נכלל במ"ח 

 כמה וכמה נביאים.נביאים. כך שהיו להם 

* 

 תגובה יב.

 הרב אליעזר שלאס

עיי' ב'באר בשדה' שפי' נביאי היינו הת''ח ויראי ד' המוכיחים את הדור מדי יום ביום 

 ומחזיקים את הדת עיי''ש.



 

 פולמוס / הרב ישראל חיים בלומנטל, ורבני ולומדי אספקלריא

 מי היו הנביאים בזמן הגלות הנזכרים בדברי רש"י?

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קיד ודעמ 

* 

 תגובה יג.

 הרב יוסף הרבסט

 אולי יש להבין תחילה איך רש"י מפרש את המילה נביא.

כתרגומו מתורגמנך, וכן כל  -ש"י "יהיה נביאך שבפרשת וארא )שמות ז', א'( כותב ר

לשון נבואה אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות, והוא מגזרת )ישעיה נז יט( ניב 

שפתים, )משלי י לא( ינוב חכמה, ויכל מהתנבות דשמואל )א' י יג(. ובלעז קוראין לו 

 פרקייר"א ]מליץ ומטיף[".

דע עתידות אלא אומר לעם דברי מוסר לפי דברי רש"י "נביא" כאן נביא אינו יו

 .וכיבושין

אמנם ברוב המקומות שרש"י מפרש "נביא" מפרש על ראית העבר או העתיד כמו 

ויודע שלא נגעת בה, לפיכך  -לדוגמא: בפרשת וירא )בראשית כ', ז'( "כי נביא הוא 

 ."ויתפלל בעדך

מיד גדולי ישראל לפי האמור, יכול להיות שכוונת רש"י בפרשת בחוקותי שהקב"ה יע

 שיאמרו לעם ישראל דברי מוסר וכיבושין.



 

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

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'מנחת אברהם' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קטו ודעמ 

 קוראים מגיבים

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

 תשע"ח: קרח –מדור 'מנחת אברהם' תגובה ל

אריכות נפלאה כתב בנדון רובו ככולו, ואעלה ע"ג הכתב כמה הערות קצרות . בס"ד

 בזה.

כללים  בשדי חמד אמרינן נמי כולו כרובו. יעויין בזהמה שהביא מדברי הרשב"א אי 

 מערכת הרי"ש כלל זך

ושהביא מהחיד"א ועוד דלא נקטינן כדברי הט"ז בלשונות הש"ס. יעויין עוד בזה שם 

 אסיפת דינים מערכת ראש השנה )סימן ג, א(

ומה שרצה ליישב שכל שבעת הימים היה משה מעמיד ומפרק למשכן, דהכוונה לרוב. 

בפרדס  פקודי )מ, יח( בשם הדרש והעיון הנ"ל, ועי' מה שהקשה ע"ז בפרדס יוסף כ"כ

 מדה.  נשא )אות רפא(. והדברים ארוכים מארץ יוסף

 ביקרא דאורייתא

 מנשה פייגנבוים ,מכירו יידידו שאינ

 מענה הרב הכותב:

ראיתי הפרדס יוסף בשם הדרש והעיון ולא הבאתי בפנים כי באמת התם מדובר ביסוד 

גם בחסר א' מן המנין עדיין שם כל עלה, משא"כ לדידן דאפי' ברוב סגי לכתוב כל. וגם ד

 ראיתי בפרדס יוסף החדש שהביא מפרד"י בשמות ע"ד הט"ז, ולענ"ד לא דק וכמש"נ

 הרב פייגנבוים:

בהדרש והעיון פ' פקודי ציין למש"כ הוא בברכת אהרן סימן רל, וכשעיינתי שם עתה 

ו דזה כוונתו ולא לענין הט"ז, אמנם בא"ד שם מזכיר להדיא גם את ראיתי כי צדקו דברי

דברי הט"ז שלדבריו אפילו ברוב אמרינן כל ושוב שפיר לא ק' משבעת ימי המילואים 

 שכתבת. ע"דו

לא כתב ממש כדבריו, כי שם מצדד שבשבת סייעו למ"ר לבנותו, ולא בנה לבדו כבשאר 

  דברים הימים, עיי"ש באריכות נפלאה, והן הן ה

* 

 

 

 

 



 

 הרב משה הלוי, בני ברק

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'באהלה של תורה' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קטז ודעמ 

 הרב משה הלוי, בני ברק

 תשע"ח: קרח –' באהלה של תורהמדור 'תגובה ל

א[ בדבר מה שביאר בשם העקידה ש"האיש אחד יחטא ועל כל הדעה יקצוף", זה בגלל 

 שוקרח הפקיע עצמו מענין הערבות של עם ישראל.

 ָהרוֹחת ְלָכל ָבָׂשר ָהַאישיש להוסיף בזה, מה שנאמר בתחילת הפסוק "ַוֹיאְמרו ֵאל ֱאֹלֵהי 

יח( ביאר ש"אלוקי הרחות -ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָכל ָהֵעָדה ַתְקֹצף", דהנה בנפש החיים )ב, יז

 לכל בשר" הכונה ל"כנסת ישראל", וציין בזה לדברי הזוהר שאמרו "ֵאל ֱאָלָהא ְדַשֵוי רוחַ 

ה ַיֲהָבא רוָחא ְלָכל ַביְׂשָרא" )ויעו"ש גם בסוף פרק יח(. וזַנְשָמָתא ְבגוֵפי ְבֵני ְנָשא וַמֵניה ַמְת 

מבואר היטב על הנ"ל, שדיברו על עסק הערבות, מה שכל ישראל שנחשבים כגוף אחד, 

 ואמרו, שקרח לא נחשב בכלל זה.

 ב[ בענין תפילה אחד על חבירו:

שמחד גיסא  יש לצרף בזה דברים נפלאים כותב החת"ס )דרוש לח תמוז תקס"ט( ליישב,

אמרו )ברכות ה, ב( "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", ועוד אמרו )ב"ב קטז, א( "כל 

שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים", ומאידך פרש"י )בראשית 

מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת  -כא, יז( עה"פ "כי שמע אלוקים את קול הנער" 

 דמת להתקבל )יעו"ש בגור אריה מש"כ בזה(.אחרים עליו, והיא קו

ומבאר, שע"פ השכל לא אמור להועיל תפילת זה לזה, כי בהקב"ה לא שייך פיתוי 

דברים לישא פני איש עבור זה, רק שהענין הוא, הואיל וכל ישראל נפש אחד, נמצא גם 

זה חליו של זה כואב לזה, והוה כאילו פיו של אדם מתפלל שירפא לו מכאב אצבעו, ו

שיראה כאילו הוא עצמו חולה,  –כונת חז"ל )ברכות יב, ב( "צריך שיחלה עצמו עליו" 

 ועי"ז יקובל תפילתו כאילו מתפלל על עצמו.

אבל כל זה בישראל שכולם נפש אחת, טוב יותר שיתפלל אחר עבורו משיתפלל הוא 

נפש עצמו ומדת הדין מתוחה עליו, אבל בהגר וישמעאל שהם מאומות העולם שאינם 

אחת, יועיל יותר תפילת החולה בעד עצמו וגופו אע"פ שהוא חבוש, מתפילת אחר 

 [1]עבורו.

ועפ"ז מבאר מה שאמרו )שבת קיט, ב( "המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו", כי הרי 

בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים", אך מי שמבזה אמרו "כל שיש לו חולה 

ת"ח, א"כ בהכרח אינו סובר שהוא נפש אחת, ומכ"ש שלא יאמין שהת"ח הוא בחינת 

ראשו והוא רגליו, דהיתכן שאיבריו יבוזו ראשו וילעיגו עליו?! אע"כ שאינו מאמין, ולכן 

 אין רפואה למכתו, שלא תועיל תפילת הת"ח!



 

 הרב ישראל קלויזנר, מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים )ברוקלין(

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'יקרה מפנינים' ומדור 'מנחת אברהם' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קיז ודעמ 

פורש מהצבור, מפקיע עצמו מכלל הערבות, וכן מי שלא מכיר בכח של נמצא, שאדם ש

הראש )ת"ח(, מוציא עצמו מכלל העברות, וכמה שהאדם יותר עובד על "ואהבת לרעך 

   כמוך", מכניס עצמו מותר לכלל הערבות!

יש לצרף לזה מש"כ בחי' הגרי"ז )עה"ת פר' ואתחנן(, שהגם שמצינו שמועלת תפילה 

ש"נ מלכים )א ח, מא( "וגם אל הנכרי וגו' ויתפלל אל הבית הזה", גם לאוה"ע, כמ

ובישעיה )נו, ז( "כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים", מ"מ נאמר )דברים ד, ז( "כי מי גוי 

גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו", כי בגמ' )ר"ה יח, א( 

שוט דצבור לא שייך רק בישראל ולא באוה"ע מוקי לה ל"בכל קראנו" בציבור, וזה פ

עכ"ד. ולפי האמור בפנים א"ש, שהמושג שיועיל התפילות זה לזה, זה רק מכח ערבות, 

 וזהו דבר המיוחד ל"כנסת ישראל".

 

 

הרב ישראל קלויזנר, מו"ל ילקוט שמחת ירושלים 

 עה"ת ומועדים )ברוקלין(

קרח  –ם' תגובה למדור 'יקרה מפנינים' ומדור 'מנחת אברה

 תשע"ח:

 הבר במדור 'מנחת אברהם מפנינים' וגם הרב פייגנבוים במדור 'יקרה מנשה גם הרב

 סימן חיים אורח(ז"לשון "כל העדה כולם" בפרשתן את דברי הטלאברהם' הזכירו בקשר 

. בנותן 'וכו כולו" העולם כל על ליישב הלשון בתפילת ימים נוראים "מלוך )ג ק"ס תקפב

 טעם להעלות כאן מש"כ בזה אא"ז המאור הגדול בעל המשנה שכיר הי"ד וז"ל: 

"הטו"ז ]בסי' תקפב סק"ג[ כתב ליישב נוסח ד'מלוך על כל העולם כולו', משום דרוב 

פעמים 'כל' הוי רוב, על כן הוצרך לכפול 'כולו', דליהוי כל ממש ולא רוב, עיי"ש. וקשה 

יונתן, מאה שישבו להורות אין חייבין עד שיורו כולן, שנאמר  לי מהוריות ]ג, ב[ אמר ר'

]ויקרא ד, יג[ "ואם כל עדת ישראל ישגו", עד שישגו כולן, עד שתפשוט הוראה בכל עדת 

ישראל. אמר רב הונא בריה דרב הושעיא, הכי נמי מסתברא, דבכל התורה כולה קיי"ל 

ן מאה, עכ"ד. הרי בפירוש דתיבת רובו ככולו והכא כתיב כל העדה, הואיל וכך אפילו ה

 'כל' לחוד מורה על כולה ולא על רוב, וצ"ע לכאורה.

אך נתיישבתי, הא הגמ' שם פריך על ר' יונתן ומסיק שם דאדרבא 'כל' לא הוי רק רובא, 

א"כ אדרבא יהיה מזה סייעתא להטו"ז, כן עלה במחשבה לפני. שוב מצאתי בתשו' 

מסוגיא דהוריות ]דף ג, א[ יש סייעתא להטו"ז, מהר"י אסאד ]או"ח סי' צה[ שכתב 

 ובוודאי כוונתו על המסקנא דתי' הנ"ל, וכמו שכתבתי.



 

 הרב ישראל קלויזנר, מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים )ברוקלין(

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'יקרה מפנינים' ומדור 'מנחת אברהם' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קיח ודעמ 

אך אחר העיון נ"ל דלא רק דיהיה סייעתא מגמ' זו, רק אדרבא יהיה פירכא. הא הגמרא 

אחר דמסיק דכולו הוי רובא, הקשה: ואלא מאי "כל עדה" דקאמר רחמנא, הכי קאמר, אי 

וי הוראה, ואי לא לא הוי הוראה, עיי"ש. היינו שצריך להיות רובא מתוך דאיכא כולם ה

כולה, וזהו השמיענו הכתוב בתיבת 'כל' שיהיה רובא מתוך כולה, לאפוקי היכא דלא 

 ישבו כולם לא חשיב רובא, יעוי"ש.

והנה תינח גבי סנהדרין אתי שפיר תיבת 'כל' להורות על רובא מתוך כולם, משום 

א כולם, היינו בשלא ישבו לדון רק רוב מהסנהדרין. אבל גבי 'מלוך על כל דאפשר רוב בל

העולם כולו', למה לי 'כל' להורות על רוב מתוך כולם, הא אי אפשר לעולם בלא כל 

העולם, א"כ אי 'כל' לא הוי רק רוב, א"כ היה סגי ב'מלוך על העולם' לחוד והוי שפיר 

דרב הושעיא, דבכל התורה קיי"ל רובא  משמע רוב העולם, כמו שאמר רב הונא בריה

ככולא, והשתא למה לי תינח 'כל העולם', ועל כרחך דאתי להורות על כולו ממש, דעל 

רוב מתוך כולו לא בעי משום דאי אפשר לעולם בלא כל העולם, ועל כרחך דאתי 

להורות דהשי"ת ימלוך על כל העולם ממש, וא"כ אכתי קשה למה לי לכפילת הדברים, 

"ז אדרבא מסוגיית דהוריות הנ"ל יהיה קשה על הטו"ז ולא סייעתא. ודו"ק. ועיין ועפי

במהר"י אסאד שם שכתב, דיש בזה אם 'כל' משמע רובא או כולו ממש סתירה בסוגיות 

 הש"ס.

ולפענ"ד ליישב, דכל היכא דיש ליישב דתיבת 'כל' בא להורות על כולם, אז י"ל ד'כל' 

שיהיה רובא מתוך כולם. משא"כ היכא דלא עריך להורות הוי רק רובא, רק דבא להורות 

על רובא מתוך כולם משום דאי אפשר לרוב בלא כולם, אז באמת הוי האי 'כל' כולו 

 ממש.

ובזה אתי שפיר הסוגיא דכתובות ]טז, ב[ שהביא שם, משום דאי אפשר לומר דבא 

בהוריות דאפשר להורות על רובא מתוך כולם כמובן ע"כ הוי'כל' כולו ממש, משא"כ 

לומר דבא להורות על רובא מתוך כולם, ע"כ לא הוי 'כל' רק רובא גרידא, אבל בעי 

שיהיה רוב מתוך כולם. ודין בירורא דהך מילתא. ומה שהביא המהר"י אסאד שם בשם 

הרשב"א ]במשמרת הבית ו, ב[ שכתב דפעמים מזכירין הרוב בלשון 'כל', משום דרובו 

ם הכי אין מקפידין מלהזכיר רוב בלשון 'כל'. ומזה הביא סייעתא ככולו הו"ל ככולו, משו

להטו"ז, עיי"ש. נ"ל דמסוגיא דהוריות לא משמע כן, דאין מקפידין כלל על תיבת 'כל', 

דהרי פריך "ואלא מאי 'כל עדת', עד שישבו", היינו שבא להורות על רובא מתוך כולה. 

ר לא מקפידין בתיבת 'כל' וסגי גם ברוב, וכן על דרך זה כוונת הרשב"א, דלענין גוף הדב

אבל בא להורות שיהיה רובא מתוך כולה, ועל אופן זה פעמים מזכירין הרוב בלשון 'כל'. 

אבל במקום שאין לטעות בזה, היינו במקום דאי אפשר בלא כולם, אז באמת הוי'כל' כל 

 ז.ממש ולא רוב. וזה אמת לפענ"ד, ודו"ק. וממילא אין מזה סייעתא להטו"

והנה ראיתי בקונטרס 'שערי אורה' ]משנה ג, סי' יב[ שנתקשה ת"ח אחד מופלג בתורה, 

כמו"ה שמואל זיינויל בלומער נ"י, ממיהאלאוויץ, שהקשה על הטו"ז הנ"ל מקרא מפורש 

]שמות כד, ג[ "ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה", וכפי מה 



 

 הרב ישראל קלויזנר, מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים )ברוקלין(

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'הדרש והנדרש'

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קיט ודעמ 

רלג[ על הפסוק הזה, אילו היה אחד מוחה לא ניתנה התורה, דאיתא בספר חסידים ]סי' 

 עיי"ש. הרי דתיבת 'כל' לחוד משמע כולו. עכ"ד.

ולפענ"ד יש לתרץ ע"פ דברי המשנה ]בפ"ז דמנחות מ"ב[ ומכולן היה נוטל אחד מעשרה 

תרומה, שנאמר ]ויקרא ז, יח "והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה', אחד שלא יטול 

ירש הרע"ב, שלא יטול פרוס ושבור וחתוך, עיי"ש. הרי דתיבת 'אחד' מורה על פרוס. ופ

 דבר שלם, ולא פרוס ולא חלוק.

והשתא דשם כתב "ויענו קול אחד", על כרחך דאף אחד מהן לא היה מוחה בדבר, 

דאל"כ שוב הוי העם פרוס וחלוק ולא שלם, ואיך כתוב "קול אחד", ועל כרחך דהיה 

שפיר כתוב "קול אחד", נמצא דמ"קול אחד" נשמע שלא היה אחד  בהסכם כולם, על כן

מוחה בדבר ולא מתוך 'כל', ולא קשיא כלל על הטו"ז, ואדרבא עוד סייעתא יש, 

דמדהוצרך הכתוב לכתוב "קול אחד" משמע דמתיבת 'כל' לחוד לא היה משמע כן, 

שביארתי. ואתי משום דהיו יכולין לומר דהיה רק רוב אבל היה רוב מתוך כולן וכמו 

 שפיר ולא קשיא מידי, ודו"ק". עכ"ד.

 

 

הרב ישראל קלויזנר, מו"ל ילקוט שמחת ירושלים 

 עה"ת ומועדים )ברוקלין(

 קרח תשע"ח: –'הדרש והנדרש'תגובה למדור 

סכנת לובפרט מאמרו האחרון בנוגע  ,בקשר למאמריו הנפלאים של הרב חיים רוטשטיין

כאן מה שאמר הגה"צ רבי חיים מאיר וואזנר גאב"ד שבט  אעלה ,הליצנות וגרירותיה

הלוי שליט"א על דברי רש"י בפסוק 'ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן'  

"בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, שכן לקהת ובניו החונים תימנה,  .(שם)

ויקהל 'כתיב  (פסוק יט) ודולהלן ע .נשתתפו עם קרח במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו

 .י שהקהילם בדברי ליצנות"ופרש 'עליהם קרח את כל העדה

ואמר שיש להתבונן בדבר נורא זה, שהרי בני קהת היו המובחרים שבמשפחת הלווים 

הם המה שזכו להיות נושאי ארון הקודש, אולם גדולתם וצדקותם לא עמדה להם 

צלו אלא אף שכיניהם בני ראובן נמשכו להינצל מקלקולו של קרח, ולא הם בלבד לא ני

ונאמנו  'אחריהם להשתתף עם ליצנותו של קרח ולחלוק על משה רעיא מהימנא בחיר ה

ועל אהרן הכהן הגדול מאחיו, ורעתם זו הפילה אותם לשאול תחתית ואיבדה אותם מן 

 .העולם

רחק וזהו לימוד עצום לדורות להזהיר את האדם מישראל עד כמה עליו לפרוש ולהת

מחברתם של אנשי רשע העוסקים בליצנות ושחוק מכל דבר שבקדושה, כי עצם השהות 



 

 הרב ישראל קלויזנר, מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים )ברוקלין(

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'הדרש והנדרש'

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קכ ודעמ 

בקרבתם פוגמת פגמים עצומים וגורמת רעה נוראה לנפש הישראלית ומכבה מלב האדם 

 .את אש שלהבת יראת אלוקים וחרדת המצוות

 וכפי שהובא בספר רחמי אב שאם רואה האדם חבורת בטלנים יושבים ומשוחחים עליו

וחושבי שמו,  'להתרחק מהם מיד כיון שבודאי הם עוסקים בדברי ליצנות ושחוק מיראי ה

אבל אם רואה חבורת לומדים יושבים ימהר להתקרב אליהם ויטה אוזן לשמוע 

 .בלימודים, כיון שבודאי הם מדברים דברי תורה ומתנצחים ביניהם ברתחא דאורייתא

ט שבתהילים )פסוק כא כב(, "ה במזמור קל"וכבר הורה זקן אדונינו דוד מלך ישראל ע

זה המזמור נכבד מאוד בדרכי 'רבנו אברהם אבן עזרא אשר -הוא המזמור עליו כותב 

 'הלוא משנאיך ה'את הפסוק הברור  'השם ואין באלה החמשה ספרים מזמור כמוהו

, ואיתא בליקוטי 'אשנא ובמתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי

א הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה, "ם תניא )פרק י( שכל מה שהוא מהסטאמרי

וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה  'אהבתו לה ]א פרק כה-שמואל[מחמת גודל 

כך  ', וכפי ערך גודל האהבה לה'תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי'יתרה, כדכתיב 

כי המיאוס הוא הפך האהבה ממש כמו א והמיאוס ברע בתכלית, "ערך גודל השנאה לסט

 .השנאה

ל שהגיע אצלו איש אחד ואמר לו שהוא "והזכיר מעשה שהיה אצל מרנא החזון איש זצ

מתרועע עם חבר הלקוי בדעות כוזבות, והתנצל שאם אמנם הוא מתחבר עם חברו זה 

זאת אבל אינו קונה ממנו את דעותיו הנכזבות, השיבו החזון איש ואמר לו, איך אפשר כ

תכלית שנאה שנאתים 'שאינו מושפע מדעותיו אדם הקרוב ללבך הלוא הפסוק אומר 

הרי שאי אפשר להיות אוהב את האחר אם לא שנשפעים מדעותיו ואם  'לאויבים היו לי

 'אויב'עד שיהיה לך  'תכלית שנאה שנאתים'רצונך להתרחק ממנו עליך לעזבו ולקיים בו 

 .ממש

ואל עה"פ "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים כמו"כ יצויין מש"כ בשם משמ

דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא" שקליפת פלישתים היתה "שחוק וליצנות" כמו שדייק 

הרבי רבי בונם מפרשיסחא זי"ע מן הפסוק )שופטים ט"ז, כ"ה( "קראו לשמשון וישחק לנו" 

צחק היתה ארץ וכן מפורש בב"ר )ס"א( "ובמושב לצים זה אבימלך", ולכך גלות י

פלישתים שמידתו של יצחק הוא "יראת שמים" )אלקי אברהם ופחד יצחק( ושחוק 

וליצנות הוא ההיפך מיראה ופחד, וכל גלות הוא בדבר שהוא היפך לו, וקליפת מצרים 

היתה זנות, "מעשה ארץ מצרים" )קדושים י"ח, ג'( "זרמת סוסים זרמתם )יחזקאל כ"ג( 

לין את האדם לערוה )אבות ג', י"ז(, ולכן "לא נחם אלקים והנה שחוק וקלות ראש מרגי

דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא" שקליפת פלישתים קרובה לקליפת מצרים, ולפי שיש 

להם יחס וקורבה לקליפת מצרים "פן ינחם העם בראותם מלחמה" היינו מלחמה רוחנית, 

ק וקלות ראש של מלחמת היצר, ולא יהיה ביכולתם לעמוד בקשרי המלחמה. של שחו

 פלישתים המרגילין לערוה של מצרים. 



 

 הרב שמואל אריאל

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'מאור שעשועי' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קכא ודעמ 

ובספר תפלה למשה פ' ויצא מובא: "שמעתי מפי עיר וקדיש מהור"ר מנחם מענדל 

מרימנוב נבג"מ שאמר על "ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים" שאמרו רז"ל ובמושב 

שעם אילו היה יודע פרעה לצים לא ישב זה פלשתים, שפלשתים ליצנים היו ואמר: 

ובפעם  ליצנות יכולין להכחיש כל העולם לא היו ישראל יוצאים מתחת ידו לעולם ח"ו"

: רואים אתם שזה שמים ועם שנית אמר והראה באצבעו דרך חלון ואמר בזה הלשון

  ליצנות יכולים להכחיש שזה אינו שמים.

לבוא וזו היא המלחמה בדור שלנו, כפי שכבר גילה לנו האור החיים הקדוש, שלעתיד 

לפני ביאת המשיח אנו נצטרך להתמודד עם שער הנו"ן דטומאה, זהו שער הנו"ן אותו 

לא רצה הקדוש ברוך הוא שבני ישראל יעברו בצאתם ממצרים, כי אז לא היו בני תורה 

ולא היו מחזיקים מעמד, אבל עתה באחרית הימים אנו צריכים להתמודד עם ניסיון כזה 

מיניהם הכלים המשחיתים אשר מקררים ועושים ליצנות ובפרט ע"י פגעי הטכנלוגיה ל

מכל דבר שבקדושה רח"ל, ובשם ה' נעשה ונצליח לעמוד איתן להתרחק משמץ דשמץ 

 של ליצנות, ולקבל פני גו"צ באנפין נהירין אכי"ר. 

 

 

 

 הרב שמואל אריאל

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'מאור שעשועי' 

וסרמן זצ"ל נכנסים לשאלה של סמיכה על הנס לכאורה הדברים של הרב . שלום וברכה

)וכפי ה"פולמוס" שהיה לאחרונה(. האם הטענה כלפי עמי הארץ היא שהם היו צריכים 

 לסמוך על הנס ולא למנות מי שיוכל להילחם בדרך הטבע?

 מענה הרב כותב המדור:

 לפום ריהטא הערתכם צודקת, ובל"נ ובע"ה אתבונן בזה עוד.

לפני כארבעים  -ם מכתב שמו"ר הרב וסרמן זצ"ל כתב למישהו )דרך אגב, ראיתי פע

שנה, בו כותב שהיה ממליץ לעלות לארץ ישראל, אלא שפרנסה בארץ היא נס, ואין 

 סומכין וכו'(.

מלבי"ם על שמואל א  :אין זו "תשובה", רק הנני מראה שהדברים מפורשים במלבי"ם

 :חלק באור הענין -פרק יב פסוק יז 

יז( הלא קציר ) ברר להם ע"י נס הזה שהרעו במה ששאלו להם מלךהשאלות: איך 

בזה תראו א( כי עדן השגחתו הנסיית דבקה בכם, וא"כ לא הי' לכם לבחור  -חטים היום 

וז"ש כי רעתכם רבה אשר  .מלך שיושיע אתכם כפי הטבע אחר שאתם נושעים מהשגחה

 ...כםר"ל שעשיתם נגד עיני ה' והשגחתו עלי -עשיתם בעיני ה' 



 

 הרב שמואל אריאל

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'מאור שעשועי' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קכב ודעמ 

 הרב אריאל:

 .יישר כח. ועדיין צ"ע

 :ועיין

 ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצ

סוס ורכב[ כשישראל עושים רצונו של מקום כל הגוים נעשים לפניהם כסוס אחד 

 '.סוס ורוכבו רמה בים וכי סוס אחד היה כו (שמות טו א)שנאמר 

בר. על אויביך, כנגד כ א( כי תצא למלחמה על אויביך, במלחמת הרשות הכתוב מד)

 .אויביך אתה נלחם

וראית סוס ורכב, מה הם יוצאים עליך בסוס ורכב אף אתה צא עליהם בסוס ורכב מה 

 .הם יוצאים עליך בעם רב אף אתה צא עליהם בעם רב

לא תירא מהם כי ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים, מי שהעלך מארץ מצרים הוא 

  עמך בעת צרה

הקב"ה עימנו ואנו עושים רצונו וכל הגויים נעשים לפנינו כסוס אחד, דהיינו שגם כאשר 

 .עדיין צריך לצאת כנגד בסוס ורכב ובעם רב, ולא לסמוך על הנס

 הרב גולדבאום:

אחשוב שאולי אפשר לומר שיש כאלו שהנס אצלם הוא כמין טבע, ומעט ביסוס לזה 

ששם הוי"ה ברוך הוא פועל הם דברי הבן איש חי )בניהו תענית כה( שכתב: "...ידוע 

למעלה מן הטבע, ומצידו אין הפרש בין דבר טבעי לדבר שאינו טבעי, וכמו שכתב הרב 

בינה לעיתים על פסוק ]תהלים קי"ח כ"ג[ מאת ה' היתה זאת, כלומר דבר הווה ורגיל אף 

על פי שהוא הפך הטבע, ורק היא נפלאת בעינינו אנחנו התחתונים, אבל שם אלקים הוא 

ל בטבע דוקא, לכן אלקים עולה מספר הטבע, וכנזכר בספרי המפרשים ז"ל. ובזה תבין פוע

הטעם שיש כמה צדיקים שנעשה להם נסים תמיד שהם הפך הטבע, ולפי הכלל הנזכר 

דבנס מנכין מזכיותיו א"כ אפסדו טובא, ואיך יתכן, ברם הענין הוא דאותם צדיקים 

פרש בין טבע ללא טבע, והכל חשיב כדבר הקב"ה יתנהג עמהם בשם הוי"ה, ששם אין ה

ההווה ורגיל, וכמו שכתב בינה לעתים ז"ל על פסוק מאת ה' היתה זאת, ולכן אין מנכין 

מזכיותם כלום, דאין זה חשוב לגבי דידם נס אלא כדבר טבעי ורגיל, אבל מה שאמרו 

דבר מנכין מזכיותיו הוא לאדם שהשפעתו והנהגתו ע"י אותיות שם אלקים, דאז כל 

שהוא הפך הטבע חשוב נס, ולכן בתו של ר' חנינא בן דוסא היתה עצבה, כי היא ראתה 

שכבר נעשה הנס שהדליק החומץ, ונעצבה כי אמרה מי יודע כמה זכיות ינכו לי בעבור 

נס פלאי כזה, ואמר לה אביה מאי אכפת ליך, דאצלינו לא יש ניכוי זכות, כי הנהגתינו 

א, ששם אין הפרש בין טבע ללא טבע, כי לגבי דידן מי שאמר היא ע"י שם הוי"ה ברוך הו

לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק, שהדלקת החומץ לגבי דידן חשיבה כמו הדלקת 

 .השמן...", ואם כן יש לומר שמלחמה על ידי שמואל הנביא היה בבחינת טבע ולא נס
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כמובן צריך מקור  דאולי אפשר לומר שעל ידי תפילה לא חשיב נס, וזה ,רונייעוד הע

וביסוס, וכעת אציין רק לדברי הגמרא בסוכה )יד.( "למה נמשלה תפלתן של צדיקים 

לומר לך, מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של  -כעתר? 

צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות", ועדיין צ"ע 

 .ירבכל זה ובאתי רק להע
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 יישר כוח על הדברים הנפלאים! ,רב צברי שליט"אכבוד הל

הנה יסוד דבריכם לחלק בין יהודי לגוי מבואר בגמ' ]ר"ה ד.[ שדריוש המלך קלקל את 

מעשיו, וראיה לדבר ממה שכתוב בספר עזרא שהיה נותן קרבנות לכהנים בבית המקדש 

כדי שיקריבום ויתפללו על חיי המלך ובניו, ונמצא שעשה כן להנאתו ולא לשם שמים. 

ר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה ומקשה הגמ' על כך מהא דשנינו האומ

 בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור, ומתרצת הגמ' כאן בישראל וכאן בנכרים. 

וברש"י ]ר"ה שם ד"ה כאן[ ביאר את טעם ההבדל בין ישראל לנכרי וז"ל: "כאן בישראל 

רין בעוונו, אבל שליבו לשמים, ואם מריעין לו בחייו אינו קורא לו תגר אלא תולה היסו

נכרי אם אין מטיבין לו כגמולו קורא תגר". ומבואר מדברי רש"י דטעם ההבדל הוא משום 

דאין הישראל מתחרט למפרע על נתינת הצדקה אף אם לא נתמלאה בקשתו משא"כ 

 בנכרי שמתחרט ותוהה על הראשונות. 

חילוק בין ]והאדר"ת בספרו עובר אורח סימן ב' מביא בשם הגאון ממינסק שביאר ה

ישראל לעכו"ם בענין זה, משום דבישראל אינו אלא מחשבה רעה ואינו מצטרף למעשה, 

משא"כ באומות העולם גם מחשבה רעה מצרפה למעשה, ולכן כשנותן הצדקה רק 

 להתייהר ולהתפאר הוא חוטא בכך.

אכן האדר"ת השיב על דבריו דלא דמי למחשבת עבירה בעלמא שמצרפה הקב"ה אצל 

למעשה, דכאן איירי שכבר נתן צדקה במעשה ומדוע יגרע כשחשב על זה הגויים 

 להתייהר וכד', דסו"ס המעשה הטוב אינו נדחה מפני המחשבה הרעה[.

ואכן באחרונים ביארו כפי שהבאתם שמצות צדקה התוצאה היא העיקר וכל שנהנה 

[ את דברי חז"ל העני קיים היהודי את המצוה. ועפי"ז ביארו ג"כ ]כן הוא בילקוט הגרשוני

"לי לשמי", דכל מה דאמרינן במצות צדקה שכיון שקיים את  -עה"פ ויקחו לי תרומה 

תוצאת המצוה חשיב מצוה אף אם אומר ע"מ שיחיה בני הוא דווקא בצדקה לבשר ודם 
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שצריך את הנתינה, וכיון שבפועל קיבל העני את הכסף ונהנה ממנו קיים הנותן את 

תינת התרומה למשכן לא שייך כלל לומר כן משום שהקב"ה המצוה, אך ביחס למצות נ

אינו צריך את נדבותיהם של עם ישראל שהרי לו הכסף ולו הזהב, וא"כ כדי שיחשב 

לאדם קיום מצוה בעינן שיתן האדם את תרומתו ונדבתו לש"ש ולא לשם כוונות אחרות 

 ולכן דרשו חז"ל "לי לשמי". 

ידוע ענין המעשה במסכת שבת דר' יהודה אמר  הנה –ובעצם דבריכם גבי גוי ויהודי 

כמה נאים מעשיהן של רומיים, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. ונענה רבי 

שמעון בן יוחאי ואמר כל מה שתיקנו  לא תקנו אלא לצורך עצמן, וקשה מאד וכי באמת 

ע שכוונת חשב ר' יהודה שעשו לצורך ישראל, וביאר הדברות משה דודאי גם ר"י יד

הרומאים היא רק לצורך עצמן, אלא דמחלוקתם היא האם צריך להכיר טובה למי 

שעושה דבר שלא לשמה או לא, דר"י ס"ל שיש להכיר טובה לרומיים על מעשיהם אף 

שכל כוונתן לצורך עצמן, אך ר"ש סובר דרק אצל ישראל אמרינן הכי ולא אצל עכו"ם, 

]ח:[ דדווקא בישראל שנותן צדקה ע"מ שיחיה בנו וכעין מה דאיתא בר"ה ]ד.[ ובפסחים 

אמרינן דהוא צדיק גמור כיון שכוונתו אף לשם המצוה, אבל בנכרי עושה רק לצורך 

 עצמו והנאתו ולא חשיב מצוה כלל.

ובפרחי כהונה ביאר דמחלוקת זו של ר"י ור"ש תלויה במחלוקתם בדבר שאינו מתכוין, 

צאה ולא על הכוונה ולכן כל שנהנו ישראל מן דר"י לשיטתו הסובר שמסתכלים על התו

הרומיים יש לשבחם על כך, אך ר"ש הסובר שלא אזלינן בתר התוצאה אלא בתר הכוונה 

 ולכן כיון שכוונתם לצורך עצמן אין לשבחם על כך.

]וע"ע בספר "ופריו מתוק" וישב שהביא מעשה ביהודי שנפל לתוך תעלת הרכבת 

עד מאד ולא העיזו להצילו מחמת סכנת נפשות שלא התחתית בארה"ב, וכולם נבהלו 

יהרגו אף הם, והגיע גוי אדיר מימדים וירד למטה והצילו ועלה בחזרה, וכשהכל התפלאו 

ממעשיו אמר להם שבסך הכל עשה חשבון פשוט, שאם היהודי יהרג ע"י הרכבת הקרבה 

כמה שעות ובאה הרי שכל תנועת הרכבות תעצר בכמה שעות והוא יפסיד משכורת של 

שלא יוכל להגיע לעבודתו, ולכן מיהר להציל את היהודי... ונשאל שם הגר"י זילברשטיין 

דאותו יהודי חשב בליבו ליתן מתנה לאותו המציל, אך אחר שנודע לו שהתכוין רק 

לעצמו אולי אינו מחוייב בזה. ולפי הדברים הנ"ל יש לומר דבגוי ודאי כוונתו רק לעצמו 

 תר התוצאה אלא רק בתר מחשבתו. ולכן לא אזלינן ב

אמנם הגר"י כתב שחייב להכיר לו טובה על כך, והוכיח כן מהא דאיתא במדרש ]שמות 

רבה א' ל"ב[ עה"פ "איש מצרי", וז"ל המדרש: "משל לאחד שנשכו הערוד והיה רץ ליתן 

רגליו במים, נתנן לנהר וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים ושלח ידו והצילו, אמר לו 

התינוק אילולא אתה כבר הייתי מת, אמר לו לא אני הצלתיך אלא הערוד שנשכני 

וברחתי הימנו הוא הצילך, כך אמרו בנות יתרו למשה יישר כחך שהצלתנו מיד הרועים, 

אמר להם משה אותו מצרי שהרגתי הוא הציל אתכם, ולכך אמרו לאביהן איש מצרי 

ג". ומבואר א"כ דאף שודאי לא התכוין כלומר מי גרם לזה שיבא אצלנו איש מצרי שהר
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המצרי להציל את בנות יתרו וכן הערוד לא התכוין כלל להצלת התינוק מ"מ מחוייב הוא 

 בהכרת הטוב. 

והיה מקום לומר דכוונת משה רבינו היתה שלא יחזיקו לו טובה על הצלתם מחמת 

דם לומר שהוצרך לבוא לכאן מסיבות אחרות, וכן במעשה הערוד והנחש כוונת הא

לתינוק שהיה פה מאורע שגרם לו לבוא, אך ודאי דאין הכונה לחייבו בהודאה כלפי 

הערוד, וכל חיוב ההודאה הוא רק כלפי איש מטיבו שכל כוונתו כעת היתה רק להצלה 

אף שהיה משהו שגרם לו לבוא לאותו מקום, משא"כ במעשה עם אותו גוי הרי כל 

מתכוין כלל להצלה ולא רק שהיה מאורע אחר  כוונתו היא למשהו אחר לגמרי ואינו

שגרם לו לבוא לכאן, אלא דגוף מעשה הצלתו אין בו כוונה כלל להציל ואולי לא מחוייב 

 בהכרת הטוב בכה"ג. 

אך ע' בשיחות הגר"ח שמואלביץ ]תשל"ב ל"ב[ שלמד מכאן עד היכן מגיע עומק הכרת 

ב לערוד וכן בנות יתרו מחוייבות הטוב למטיבו, דהתינוק באמת מחוייב הוא בהכרת הטו

בהכרת הטוב למצרי משום שהנהנה ומקבל טובה מחבירו אפילו שלא נתכוין לטובתו 

 כלל חייב להכיר לו טובה על כך[. 

 בברכה מרובה ויש"כ גדול! 

 נתנאל חשאי

* 

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'אשרי האיש' 

דברי הר"י יעבץ שהיה עדיף שכלל הנה בעיקר קושיתו מדוע נאמר בלשון עבר, והביא 

לא היה חוטא. הנה חשבתי להוסיף על הדברים ובזכות כבודו והערותיו המיוחדות 

מהו הלשון "כי  –להוסיף פירוש ע"פ הרמז, וכדלהלן, אך בהקדם לשאול קושיה נוספת 

אם" בתורת ה' חפצו, וכי זה הדבר והיפוכו הפוך מ"עצת רשעים" ו"דרך חטאים" ו"מושב 

ם", הרי אדם ש"בתורת ה' חפצו והוגה בה יומם ולילה" זהו השלימות הגדולה ביותר לצי

ואינו רק "היפך" כל המידות הרעות האמורות, ומדוע זה נאמר בלשון "כי אם". ]ואולי 

 כת"ר עמד על כך משכבר הימים[.

 וחשבתי לומר כך בהקדם ב' הקדמות:

י וקאי בשאלה המפורסמת האם א. דהנה דברי הר"י יעב"ץ הנ"ל לכאורה מיתלא תל

בעלי תשובה עדיפא טפי או צדיק גמור עדיפא טפי, וידועים דברי הגמ' בברכות ]לד:[ 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, 

אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלוקים זולתך, ופליגא דרבי אבהו דאמר מקום 

תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, שבעלי 

 לרחוק ברישא והדר לקרוב. ונמצא דיש מחלוקת בדבר.
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דר' ( תולדות אדם רמזי אותיות לחתימת ההקדמה)אמנם הרי ביאר השל"ה הקדוש 

גמור  יוחנן ור' אבהו לא פליגי כלל, אלא ר' יוחנן מיירי בתשובה מיראה דכה"ג צדיק

עדיף על בעל תשובה ור' אבהו מיירי בתשובה מאהבה שזדונות נהפכות לו לזכויות. 

וביאר שם לשון הגמ' "ופליגא" אדר' אבהו שאין משמעו מלשון מחלוקת אלא מלשון 

"חצי" דהיינו שכל אחד הוא חצי מדברי חבירו ומשלים אותו. ומבואר דבתשובה מאהבה 

 מעלת האדם יותר ממי שלא חטא. 

ועפי"ז ביאר בספר עשרה מאמרות ]דרוש ח'[ את דברי הגמ' בסנהדרין ]קב.[ דאמר ]

הקב"ה לירבעם בן נבט חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, ושאלו ירבעם מי 

בראש, אמר לו הקב"ה בן ישי בראש, אמר לו אי הכי לא בעינא, ולכאורה קשה הרי 

ן ישי" ומשמע מזה דירבעם בראש, ומדוע בתחילה כבר אמר לו הקב"ה "אני ואתה וב

אח"כ אמר לו הקב"ה בן ישי בראש, אלא הביאור הוא דאם היה ירבעם חוזר בתשובה 

מאהבה הרי שזדונותיו נהפכים לו לזכויות וממילא גדולה מעלתו יותר מבן ישי, אך אחר 

ששאל מי בראש נמצא דאין תשובתו תשובה מאהבה אלא מיראה לכך כבר אין מעלתו 

 יותר מבן ישי[.

ונמצינו למדים דהשב בתשובה מאהבה גדול יותר ממי שלא חטא כלל! וכידוע המעשה 

עם מרן הח"ח זצ"ל שפגש יהודי מחלל בת ואוכל נבילות וכו' ואמר לו שמקנא בו, כי אם 

יחזור בתשובה הרי שכל הזדונות יהפכו לו למצוות ולזכויות ואילו לח"ח אין הרבה 

 לעבור עבירות... והיינו כנ"ל דווקא בשב תשובה מאהבה."זכויות" כאלו של 

ב. אבל איך זוכים לשוב בתשובה מאהבה? הדרך להגיע לתשובה מאהבה היא ע"י 

לימוד התורה הקדושה, וכמו שמצינו בילקוט שמעוני ]ואתחנן רמז תתל"ט[ וז"ל: "והיו 

יודע כיצד הדברים האלה למה נאמר, לפי שהוא אומר ואהבת את ה' אלוקיך איני 

לאהוב, ת"ל והיו הדברים האלה תן הדברים האלה על לבך שמתוך כך אתה מכיר את 

מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו", וביאר הדברים בביאור הלכה ]ריש סימן א'[ 

שע"י ההתבוננות והלימוד בתורה הקדושה יכיר את גדולתו של הקב"ה שאין לו ערך ולא 

 ח.קץ ותתיישב האהבה בלבו בהכר

ועפי"ז ביארתי ג"כ את הדין ודברים בין משה רבינו למלאכי השרת בענין נתינת 

התורה, שהם טענו ]ע"פ חנוכת התורה[ ד"הבל שבפיהם" עדיף יותר ממי שחטא ושב 

דמי ששב בתשובה  –בתשובה, וע"ז ענה משה "אחוז בכסא כבודי וענה להם תשובה" 

ה כזו מגיעה עד כסא הכבוד, וכמו מאהבה זה גדול יותר ממי שלא חטא כלל דתשוב

הרי  –אומר משה למלאכים  –שביארו המפרשים שם דאיירי בתשובה מאהבה, וא"כ 

אדרבה בשביל תשובה מאהבה שנהיה יותר ממכם אנחנו חייבים את התורה הקדושה כי 

 רק בעקבותיה נגיע לכך.

 ואם תרצה אוכל לשולחו אליך בל"נ[. –]יש לי מאמר שלם בענין 



 

 הרב זאב קופילוביץ

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'חלקו של ידיד' 

 

 ח"תשע חוקת לפרשת אספקלריא

 קכז ודעמ 

: דבאמת אשרי אדם שלא לפי"ז אפשר לבאר הפסוקים בתהילים א' כמין חומר והשתא

מתי כן עדיף שהיה  –היה בכלל חוטא ולץ ורשע, דעדיף שלא היה חוטא כלל, "כי אם" 

דאחד כזה שעוסק  –"בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה"  –חוטא ושב בשתובה 

בתשובה מאהבה, ולכן מתברר שכביכול  בתורה כל הזמן הרי בכח תורה זו מתברר ששב 

היה "עדיף" שפעם היה לץ ורשע וחוטא כי נעשו עוונויו לזכויות ומתברר בכח התורה 

 שבו שהוא עדיף יותר ממי שלא חטא!

 אשמח לשמוע תגובתו לזה.

 בברכה מרובה נ. חשאי

 מענה:

, לאהפירוש שהצעת נשמע נפ .לידידי התורני המרומם והנערץ רבי נתנאל שליט"א

 במאמר המתפרסם בגיליון הנוכחי חוקת תשע"ח מתייחס לנושא שהעלית ולדבריך.

 יישר כח!!

  

 הרב זאב קופילוביץ

 קרח תשע"ח: –תגובה למדור 'חלקו של ידיד' 

  .מדור חלקו של ידיד, שקלא וטריא בהלכות אגדהשמחתי ב

את , דהנה המלאכת שלמה בהקדמה על המשניות כתב, דעזרא קנס הואוסיף בז

התימנים שלא יהיה מהם גדולי ישראל מפורסמים, ולכאורה הלא 'תורה ציווה לנו משה 

מורשה קהילת יעקב' ו'ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ', ומשמע שאין זה 

  ?תלוי בזכות אבות, והאיך יכול עזרא להפקיע מהם זכותם

ועל פי  .ית דין הפקרוע"פ דברי הריטב"א יבואר, שמאחר שהיא מורשה הרי הפקר ב

הדברים שנכתבו במאמר 'חלקו של ידיד' הדברים יבוארו כמין חומר כפתור ופרח, שכן 

היא כדברי הרמב"ם  ,כל המקור של גדלות בתורה, לא גדלות בשמים אלא בארץ

כשעזרא הסופר  עתהומ ...',המפורסמים ש'לא שבט לוי בלבד אלא כל מי שנשאו ליבו

  .הפקיע גם את הגדלות בתורה של התימנים ריהפקיע את זכות הלווים ה

, שעניין הירושה בדברי תורה היא לחכמי הדורות (כמדומני בשפת אמת)שוב ראיתי 

 ,מעתיקי השמועה בלבד, שהשפע של התורה עובר דרכם בירושה בשלשלת מדור לדור

 .יך לעניין זה גופו של גדלות בתורהוממילא החלק הממוני של הירושה בתורה שי

יש לבאר על פי דברי השפת  'על פי דברי חז"ל ש'אל תיקרי מורשה אלא מאורסהוהנה 

אמת, בהקדם מה שמצינו שכיוון שעמל בה נקרית תורתו, שכן על אף שנגלה למשה כל 

מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש מכל מקום יש מבארים, שהעניין של חידושי תורה הוא 

וחכמי ישראל שעליהם נאמר 'מורשה' הם  ,רא המחדש ולא בחפצא של החידושבגב
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 קכח ודעמ 

מאורסים עם התורה ועושים בה מעשי קניין על ידי חידושיהם בה וגילוי חלקם בתורה, 

האישה נקנית' לבעלה וכמו שביארו בזה, שיש בזה מעשה 'כדברי רש"י תחילת קידושין 

 .קניין

* 

 

'הדרת קודש' על הרב אליהו חיים לרנר, בעמח"ס 

 הלכות עבודה ברמב"ם

 כללי: -תגובה למדור 'אשרי האיש' 
שנים שיושבין ואין " בהקשר למזמור אשרי האיש, הנה איתא במשנה אבות פ"ג מ"ב

ביניהם ד"ת הרי זה מושב לצים שנאמר ובמשוב לצים לא ישב" ]וזה יודעים מהמשך 

רת ה' חפצו וכדפי' הרמב"ם הפסוק דהכוונה על עסק התורה דכתיב תיכף כי אם בתו

ובהמשך תנן "מנין שאפילו אחד ועוסק בתורה שהקב"ה קובע לו שכר  .[והגר"א שם

 ."'שנאמר ישב בדד וגו

וחשבתי, שיתכן למצוא הכל כלול במזמור, גם מה שאחד שיושב ועוסק בתורה הקב"ה 

יומם  המשך הפרשה "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה קובע לו שכר, ולומר שזה

על קביעת שכר גדול גם ללומד בדד מחמת  ,"'ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו

שלא הלך וגו' שמתרחק מאנשי דורו הרשעים ועליו להתבודד מהסובבים ולומד לבדו 

דרשות על התורה  –ובתורת השם חפצו והוגה בתורתו יומם ולילה )עי' יפה עיניים 

 .)נח שתלפרמבעל היפה תואר, 

מנם כמובן שהוצרך לפסוק ישב בדד, כי מהמזמור מצד עצמו אי אפשר להביא ראיה וא]

)מכמה טעמים: א. כי אולי הכוונה שלומד בחבורה, ב. וגם והיה כעץ שתול אין מוכרע 

שהוא קבלת שכר ולא תיאור מעלה או הנהגה, ג. גם מהפסוק אולי אין הכרע אלא על 

ן מפסוק ישב בדד וכו' אפשר לבאר גם המזמור הלומד יומם ולילה(, אבל אחרי שלמדנו כ

 [.כהאי גוונא

דושה"ת ונהנה תדיר גם מ'אשרי האיש' וגם מהמשך ה'מזמורים' שבאספקלריא, כולו 

 מזמור שיר ליום השבת

      אליהו חיים
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 סיפור

 סיפור / הרב זאב קופילוביץ

 'האהבה האבודה'

את הממתק השבועי מ'ידידם הטוב' ילדי בית הכנסת בלונדון עמדו צפופים, כדי לקבל 

היהודי המבוגר קמוט המצח ובעל זוג העיניים מוכות הסבל. הלה היה פושט את ידו  –

הגרומה, ומעניק את הממתק בידיים שופעות לטיפות לילדון שהגיע תורו, כשכל האהבה 

 שבעולם נשקפת לה מעיניו הכבויות והאוהבות.

נוף הלונדוני הקפוא. דמות מסתורית משהו. איש היה זה ר' יענק'ל, דמות חריגה למדי ב

אינו יודע את עברו, ובנימוס אנגלי צונן טיפוסי הם אף אינם חודרים לרשות הפרט, 

 ומניחים לו לנהל את חייו כהבנתו הוא.

בחיי היום יום היה שקט ובלתי מתבלט, ברם שבת היה יומו הגדול. מידי שבת בשבתו 

במקומו שבבית הכנסת כשמאחוריו משתרכת לה נצפה היה כשהוא במיטבו, עומד 

חבורת ילדים עליזה וחסרת דאגות, שמצפה בקול צהלה ילדותית נעדרת חוש הבחנה, 

לקבל את 'הממתק השבועי', מאותו 'דוד טוב'. חבורת ילדים אשר מהעדר ניסיון טרם 

 למדה לזהות את העצב העמוק המסתתר בין ריסי העיניים של 'הדוד'.

שנים ארוכות, בהם התמיד במנהגו הטוב, כשבנוסף לכך נחשב היה כמי  כך עברו להם

שניחן באהבת ילדים נדירה ומעוררת תימהון. ההורים שמחו שיש מי שמוכן להתנדב 

מרצונו הטוב להיות שמרטף לידיהם בשעות הצורך, והילדים מצדם נהנו מתשומת הלב 

 לה זכו מההפקר.

שר הגיעו לבית הכנסת כמה אורחים ובאחת השבתות התגלה הסוד. היה זה כא

ישראליים... כאשר הללו נחשפו לפערים הבלתי פרופורציונליים בין האיש לבין אווירת 

-המקום, שמרו בליבם את הדבר, ולאחר התפילה הקיפו את האיש כגורן עגולה, וביקשו

 דרשו ממנו, שיספר להם את סוד חמימותו החריגה.

בדוק של כמיהה לעבר שהיה ואיננו, ואחר פתח את בתגובה, הצטעפו עיניו של האיש 

 פיו והחל מספר כדלהלן:-סגור

'אם אינכם יודעים, אני ניצול שואה. במהלך שנות השואה הקשות והמרות אבדתי 

במחנות את ילדי האהובים ואת כל משפחתי המורחבת, כך הפכתי באחת מבעל בעמיו 

משפחתי החמים אותו טפחתי בדי ואיש מן השורה לאב שכול ובודד בעולמינו, הקן ה

 עמל עלה בלהבות המשרפות, וכל מה שנותר לי כעת זה לבכות את העבר הזוהר'.

כך נאנח האיש אנחה המשברת כל גופו של אדם עד לדכדוכה של נפש, ולאחריה 

המשיך בסיפור חייו: 'לאחר המלחמה, כאשר ביום בהיר הכתה בי ההכרה המצמררת כי 

או אז אבדתי את רצון החיים וממש שאלתי את נפשי למות,  נותרתי לבדי בעולמי,

בבוקר אמרתי מי ייתן ערב ובערב אמרתי מי ייתן בוקר, יצר החיים הבסיסי כבה בקרבי 
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והפכתי לשבר כלי מיואש ומתוסכל שבמשמעות האנושית הפשוטה אין כל זכות צידוק 

 לקיומו'.

יי באותם ימים, ליבי נוקפני 'מה אומר ומה אדבר, כשאני משחזר לאחור את מהלך ח

על ימים ארוכים שחלפו בבטלה וריק ללא תכלה וללא תכלית, אך בימים ההם סבור 

הייתי לתומי, שהחיים היפים נעצרו על סף גדרות התיל של המחנות וכיום איני יכול 

 לעשות דבר חוץ מלבכות את יומי'.

יהם נפלו אפוא על אוזניים 'יהודים טובים ניסו לקרבני ולעודדני, אך כל דברי תנחומ

ערלות, 'מיהם ומהם שידברו', חשבתי לעצמי בלעג סמוי, 'האם המפונקים האלו טעמו 

פעם טעמו של וכאב מימיהם?!', ולהיפך, לאחר כל 'שיחת חיזוק' בלתי מוצלחת בעליל 

 שכזו יצאתי שבור ורצוץ משהייתי'.

יקי הדור המפורסמים האזין 'ויהי היום, אחד מידידי שהיה חסידו הנלהב של אחד מצד

ברוב קשב למונולוג הכואב שלי שוב ושוב, ולאחר מכן הציע לי במלוא הרצינות ליסע 

 לרבו הקדוש, אולי אצלו אמצא מזור לכאבי'.

'בתחילה בטלתי את דבריו מכל וכל, וכי מה יבין הצדיק שראשו בעליונים לנפשו 

נות שכנוע, קבלתי את דברי ידידי המיוסרת של ניצול שואה??? אך, לאחר עשרות ניסיו

ונסעתי לרבו הנערץ להיעזר בעצה ותושייה, מה עלי לעשות אפוא לאור מצבי העגום כל 

 כך המעורר רגשי ייאוש תהומי'.

'מיד כשנכנסתי לחדרו של הצדיק חשתי כמו אבן גדולה נגולה מעל ליבי מעצם קרינת 

ת והלטפניות כמו בישרו באין אומר אישיותו, מבטו הרחום והחודר כאחד ועיניו החכמניו

ודברים לכל באי חדרו, שיש להם על מי להישען כשהוא שותף מלא למערכה וישנו 

 מקום לתקווה לעתיד טוב יותר...'

'באווירה נינוחה זו חשתי בטוח לשפוך את ליבי, כשגוללתי באוזני הצדיק את סיפורי 

א כאבו עד בכדי שכמו חשתי מעצם הקשבתו המלאה שהוא שותף לכאבי וכאבי הו

התכסו פניו בעבים לשמע סיפורי, לאחר שהרהר קמעא הביט בי הצדיק במבט עמוק 

החודר לתוך תוכם של דברים מעבר לקליפתם החיצונית השמור לצדיקים בלבד, ולאחר 

מכן פתח את פיו בחכמה והזליף טללי חיזוק שחדרו עד למעמקי תוכיות נשמתי, וכה 

 התבטא בקודשו':

ך ר' יהודי שאני מבין היטב היב את כאבך, וכי חייך במתכונתם הנוכחית אינם 'דע ל

חיים. ברם, אינני מבין, מדוע אדם כה מלא וגדוש בכח אהבה כמותך אמור לגנוז את 

אוצרות הנפש העשירים הללו בתהום הנשייה?! הרי אהבה היא כח קדוש אותו נטע 

להרעיף אהבה על הזקוקים לכך! בני הקב"ה בנשמת היהודי, ועליך אפוא לקחת אותו ו

 וילדי ישראל'.

'קבלתי את דברי הצדיק כפשוטם', סיים ר' יענקל את סיפורו כשדמעה סוררת זולגת 

מעיניו ונוטפת על מורד לחייו, 'בתחילה זה היה אמנם מר ממוות, להעניק אהבה לילדים 
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, אך עם הזמן שאינם שלך ולנגוע במורסה המדממת והפצע השותת שעדיין לא הגלידו

בא הסיפוק, ועד עצם היום הזה מרחפת לנגד עיני בשעות קשות דמותו המאירה של 

הצדיק ודבריו חוצבי הלהבות, ואני מתחזק מהם לבלתי הזניח חלילה את כח האהבה 

שבידי, ולשאוב ממעיין האהבה המפכה בקרבי עוד ועוד זרמים של אהבה וחמימות 

 שלא טעמו טעם חטא'.זכות וטהורות בעבור אותם נשמות 

 


