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 בלחיצה(: ,למאמרים קישוריות גם )מהווה העניינים תוכן

 ו .............................. ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

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

 לצים ובמושב שנאמר, לצים מושב ז"הר ת"ד ביניהם ואין שיושבין שנים'

 ו ............................................................ (1? )מהפסוק הראיה מהי –' ישב לא

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

 ח .................................................................................................... ירושלים

 ח .............. !(לגמרי אחרת מציאות זה בתורה שנאמר מה" )דורש אני מקרא"

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

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

 יא .................................... ?התורה קבלת על שירה היא האם - הבאר שירת

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו, פ"בב ישראל בית בישיבת מ"ר, קלויזנר

 טז ................................................................................................... ומועדים

 טז ..................................................... 'והביט' נחש נשיכת' וראה' כלב נשיכת

 יח ...............................................................שולביץ חיים הרב/  בפרשה הודיה

 יח .................................................................................. טהרה במקום תודה

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

 כא ......................................................................... השבוע בפרשת עיון פניני

, ס"ושא המצוות סימני ס"מח, מרקסון יוסף מרדכי אברהם הרב/  ומצוותיה התורה

 כו...................................................................................... באשדוד צ"ומו רב

 כו ................................................................................... חקת בפרשת פנינים

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

 ל ................................................................................................. מרוגוטשוב

 ל .......................................... "ְטִריַפן ְסִרי ִבְתַמֵני ְוִיְבִדיְקָנה" י"הת דברי ביאור

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

 לג ........................................................................................... ס"ושא מלכים

 לג ....... מהחטא להינצל לו הובטח אם, משה י"ע מריבה מי חטא הגיע כיצד

 לד ....................................................... ירושלים, הבר אברהם הרב/  אברהם חיי

 לד ................................. התורה מן הוי פרה פרשת דקריאת רמוז היכן בענין



 

 געמוד 

 כותב, ם"הרמב על' מלך שפתי' ס"מח, קנר הלוי יעקב משה הרב/  ידיד של חלקו

 לח .................................................................. (קנדה - טורונטו' )לידיד איגרת'

 לח.......................................................................... חטאת במי מלאכה בענין

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

 מ ..................................................................................................... סופרים

 גורמת היא מרים ומדוע", הבאר" משמעות עומק", מרים בזכות באר"

 מ ...................................................................................................... זו לזכות

' וביתו איש נר' ס"מח, ברק בבני צ"מו, פייגנבוים שלמה יצחק הרב/  מאין יש

 מד ........................................................................................ 'טובה שמועה'ו

 מד......................................................................... מריבה מי בעניין ביאורים

 מז ..................................... הזמן מנחת ס"מח, קזצקוב גדליה נח הרב/  יאיר כיום

 מז .......................................................................... וענינו מהותו חצות תיקון

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

 נג .............................................................................................. מגלה אני לך

 נו .............................................. נתיבות, יברוב יהודה הרב/  פרשה של לעומקה

 נו ....................................... בארצו לעבור מאדום ישראל בקשת עניין ביאור

', אליהו מדרש' כולל מרבני, פלמן צ"בהגרב מאיר ישראל הרב/  לישראל מאיר

 נח ............................................................................. השביעית קונטרס ס"מח

 נח ................. הזה בזמן ללוי ראשון מעשר נותנים שאין היראים מנהג בדבר

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

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

"לזולתו ממעשיו שנגרמה טובה כל על אדם של שכרו מקפח ה"הקב אין"

 עא ................................................................................................................ 

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

 עד ..................................... 'החכמה אור' הוראה בבית צ"מו, ס"ושא' החדש יוסף

 עד ......................................................... במשקפיים המספר בגודל הרע לשון

 מאור' – המבואר חינוך מנחת ס"מח, ליכטנשטיין מאיר הרב/  ונמשל משל

 עז .................................................................. כשלמה אור מכון ר"ויו', המנחה

 עז ........................ ?לרכשו ניתן וכיצד, תורה לקנות ביותר הנצרך הדבר מהו

 פא .................................. אותם להוציא רוצים אתם? בחיים נחשים לכם יש

 



 

 דעמוד 

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

 פו................................................................................. ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 פו .............................................................. עולם של חשבונו" נחשבה"ו בואו

 פז ...... לחיצונים התורה שנמסרה על להצטער צריך -" תאמין ומצאת יגעת"

 פט ............................................................ גולדשטיין שמעון הרב/  הנפש עומק

 פט ............................................................. 'חוקה' כשחי –' האדם היטהרות'

ס"ושא, דירחא שבילי, חיי בדמיך ס"מח, גולדמינץ יעקב אברהם הרב/  ל"חז עקבי

 צג .............................................................................................................. 

 צג ................................................................ חוקת לפרשת ומשלים מדרשים

 צח ................................................................... עמוקה אמונה - חוקת פרשת

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

 קה ................................................................................... אדומה פרה בטעם

 קח ................................................................ מונק הכהן שלמה הרב/  הם קדש

 קח ..................................................... אהרן מיתת אחר הענן עמוד חזר מתי

 על מיכאל שמחת ס"ומח' יעקב אהל' ישיבת מ"ר, דרעי דוד הרב/  מיכאל שמחת

 קיב ........................................................................................... אלעד, ס"הש

 קיב .................................... במצוות שייכים המתים והאם ישן חיוב דין בגדר

 קטו ................................................... יונה הר, גרינפעלד שמעון הרב/  שמע תא

 קטו ............................................................................... ובעירם העדה ותשת

 קיז ...................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 קיז............................................................................................ 'ה צוה כאשר

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

. יוסף ילקוט בעל, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 קיח ............................................. קורלנסקי יצחק הרב י"ע ונערך הרב י"ע נמסר

 קיח ...................................................... קודש-שבת מחללי של והיין הקידוש

 קכב ................................................................................ הכנסת-בבית קידוש

 קכו ................................................................ חינוך

חינוכי ומרצה תורה בתלמודי מפקח', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 קכו ............................................................................................................. 

 קכו....................................................................................... ולהצליח לבחור



 

 העמוד 

 קכח .............................................................. חידות

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

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

 קכח ............................................................................. חקת בפרשת שאלות

 קכח ................................................... (יא שופטים) חקת דאפטרתא חדוותא

 קכח ........................................................................ קרח' חדוותא'ל ובותתש

 קל ................................. (יב-יא א-שמואל) קרח דאפטרתא חדוותא תשובות

 קלא.............................................................. קופולוביץ אשר הרב/  חידה כתב

 קלא ........................................................................ חקת לפרשת חידה כתב

ה: 'קרח לפרשת חידה כתב פיתרון  קלא ..................................................... 'ףֶּ

 קלג ............................................................. פולמוס

 ס"ומח' אליהו מדרש' כולל מרבני - פלמן צ"בהגרב מאיר ישראל הרב/  פולמוס

 קלג ............... אספקלריא ולומדי ורבני, אלעד - השביעית וקונטרס ישראל גבולות

 קלג ............................................... ?הזמן באמצע חברותא לבטל מותר האם

 תחדי' עלון ל"ומו פורים על' פתגם ונשמע' ח"בעהמ גוטמן ישראל הרב/  פולמוס

 קמב................................................... אספקלריא ולומדי ורבני, אשדוד -' נפשא

 קמב ............................................................. ?להם איוו הרבה שאלהות מנין

 קמו ................................................................ סיפור

 150 לפני שחי פראג מילידי ל"זצ כהן שלמה רבי הסופר של סיפורו/  החי על קדיש

 קמו ........................................................ ויינשטוק חיים חנוך הרב בעיבוד, שנה

 קמו ...................................................................... "הגורלית הטעות'. "ט פרק

 קנג ........................................... אספקלריא ידיד י"ע הרבים לזיכוי נמסר/  סיפור

 קנג .................................................................. לגרדום בדרך לתפילין נשיקה



 

 רהם קלארפנינים והארות מכל הדורות / ישראל אב –אשרי האיש 

 –'שנים שיושבין ואין ביניהם ד"ת הר"ז מושב לצים, שנאמר ובמושב לצים לא ישב' 

 (1מהי הראיה מהפסוק? )
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 ועמוד 

 ט"תשע חקת פרשתל אספקלריא

 / הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 קלאר אברהם ישראל

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

 מושב לצים, שנאמר "זהר "תשנים שיושבין ואין ביניהם ד'

 (1) מהי הראיה מהפסוק? – 'ובמושב לצים לא ישב

 ואין שיושבין שנים אומר: תרדיון בן חנינא רבי")פ"ג מ"ב(:  במסכת אבות במשנה

 ".ישב לא לצים ובמושב שנאמר:, לצים מושב זה הרי – תורה דברי ביניהם

מהי הראיה מהפסוק שגם שנים שיושבים ואינם עוסקים בליצנות ורק מתבטלים גם זה 

 ?אנחשב "מושב לצים"

 נתחיל הפעם בביאור מן הראשונים, ביאורם של רבותינו הרמב"ם והמאירי.

* 

 הרמב"ם והמאירי: –ביאור ראשון 

הראיה היא מהסמיכות לפסוק הבא, שבו נאמר "כי אם  מפרש זאת ם"רבינו הרמב

בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה", משמע שלצים שבפסוק זה הכוונה 

 למתבטלים מהתורה.

מפני שהיה חפצו בתורת ה' לא ישב במושב לצים אשר : שם מבואר כך בדברי הרמב"ם

 אין בו תורת ה'.

מושב ' נחשב גם כןשיטתו גם אם יושבים ושותקים של ,יש מדייקים מדברי הרמב"ם

נרשם  .על ספר "המקח והממכר" לרב האי גאון "בפתח השער")ראה כך לדוגמא ב 'לצים

 .(זצ"ל לפקוביץ מיכל יהודה רהג"על ידי 

 מושב תורה דברי בו שאין מקום שכל לומר :מאיריובדומה לדברי הרמב"ם כתב גם ה

 .הוא לצים

* 

אבות דרבי נתן מ הרמב"ם והמאירי, כיהודה ועוד לקרא, לשיטת יש להביא סימוכין

מלמד שלא ישב אדם  ?"וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ כיצד כך: שם נאמר(, א כא,)

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת  :שנאמר ,עם יושבי קרנות בשוק ונמצא בטל מן התורה

 .רשעים כי אם בתורת ה' חפצו"

                                                

 
ראה שער מאמרי חז"ל )ר"ח ויטאל, סוטה דף ה ט"א( בנוגע לנידון זה, שכיון שהוא בלא מעשה הרי זה מקטין את  א

 חומרת הדבר, ועי"ש שהליצנות גורמת להגביר את כח הדינים.



 

 פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר –אשרי האיש 

 –'שנים שיושבין ואין ביניהם ד"ת הר"ז מושב לצים, שנאמר ובמושב לצים לא ישב' 

 (1מהי הראיה מהפסוק? )
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 זעמוד 

גם הגר"א עצמו בפירושו על המשנה ברם,  ., עי"שתשם אחר הגר"אגירסת אמנם ]

. וראה "כמו שכתוב אשרי האיש וגו' כי אם וגו'"כתב  "וישיבת בתי כנסיות וכו'"באבות 

 א[.-ערך סח ,ערוך

[ בהבנת הרמב"ם ר"ש די אוזידאלמהבמדרש שמואל ]מובא  "לב אבות"פירוש וראה ב

 .בשמשמעות הדברים היא ש"אין דרך אמצעית"

-)רנ"צ בריסק, אבד"ק מאדיאר "נחלת צבי"ב ,פירוש קרוב על הראיה מהפסוקוראה 

 טשעקע והגליל(:

וקא ומשמעות הפסוק היא שאימתי נאמר "אשרי האיש אשר במושב לצים לא ישב" ד

ועוד שאם לא השלים מעשה הטוב לא  הרד"קאם גם "בתורת ה' חפצו" )יא"ק: כדברי 

גם כשאינו יושב בפועל במושב לצים  ,רת ה' חפצוייאמר עליו "אשריו"(, כי אם אין בתו

 נחשב למושב לצים.

* 

"ההולך לאיצטדינין ב(:  )עבודה זרה יח, ברייתאועוד משמע כדבריהם, בדברי ה

ולכרקום וראה שם את הנחשים וכו' הרי זה מושב לצים, ועליהם הכתוב אומר: אשרי 

שדברים הללו מביאין את האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו, הא למדת 

 האדם לידי ביטול תורה".

  

                                                

 
 וכמו שנתבאר. ב



 

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

 אמר בתורה זה מציאות אחרת לגמרי!("מקרא אני דורש" )מה שנ
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 חעמוד 

באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים

"מקרא אני דורש" )מה שנאמר בתורה זה מציאות אחרת 

 לגמרי!(

ֵמא " ֹהר ַעל ַהטָּ ֶרב כו'ְוַהזָּה ַהטָּ עָּ ֵהר בָּ ַחץ ַבַםַים ְוטָּ  יט( " )יט,ְורָּ

טומאת מת כמו בזמננו זה. איך  יןכולן טמא אבל": כותב ג( ,מ פרה ג"ם )פיה"הרמבא[ 

 יןוא ,והאיש אשר יזה יצטרך שיהיה טהור ,השורף את הפרה שיטהר הכהן ,יהיה אפשר

יזה  עליו. הנה הגיע בטול זאת המצוה, כי אפר הפרה אמנם יטהר הטמא אם שם מי שיזה

אני שאפשר לנו  לא יהיה טהור אלא באפר הפרה. ואומרעליו איש טהור, וזה האיש 

ועם זה נרחיקם בכל יכלתנו  התחבולה במציאות אנשים אין טומאת מת עליהן כלל,

ויזה על זה הכהן השורף ויטהר.  ,ומאהט מקבלין יןשא םויהיה הקדוש בכלי ,מגעם באפר

שלא נטמא לעולם טהור ידוע, הנה אין הבדל בין איש  אמנם כל עוד שיהיה אצלנו איש

 אלא שזה אשר הוזה עליו ',וז 'כ טבל והזה עליו ג"נטמא כל ימיו ואח במת ובין איש אשר

 ."יותר גדול המדרגה בטהרה לפי שהפסוק כבר שפט עליו שהוא טהור

 ,דאורייתא שאין הבדל בדינידברי הרמב"ם, שהגם רואים ממרן הגרי"ז זצ"ל, שואמר 

שניהם טהורים מן התורה, , ששעבר עליו סדר טהרהאדם לבין אדם שלא נטמא לעולם 

בתורה שהוא עליו גדולה יותר היות שכתוב  פ התורה מדרגתו בטהרה"מ הנטהר ע"מ

 .טהור

 אמר לו יהושע "לא כך כתבת בתורתך"?!

אמר רב יהודה אמר ב[ וכיוצ"ב ביאר מרן הגרי"ז זצ"ל, במה שאמרו )תמורה טז, א(: "

לך.  אמר לו ליהושע: שאל ממני כל ספיקות שיש ,לגן עדן שנפטר משה רבינו בשעה ,רב

כתבת בתורה )שמות  אמר לו: רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר, לא כך

 !?"האהל ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך"לג, יא(: 

לכאורה, היה , ודבריואת  צרך יהושע להביא פסוק להוכיחנהקשה הרב מבריסק, למה ו

הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום  כלום"מספיק מציאות הדברים כמו שהוא אמר 

בתורה ומשרתו יהושע בן נון נער לא  לא כך כתבת"צרך להוסיף ולשם מה הו "?!אחר

 ?"ימיש מתוך האהל

 ! ]כאשר הדבר כתוב בתורה זו כבר מציאות"אין תורה איז אנדערש שטייט סוארץ "ותי

 אחרת לגמרי![

 אמר לו "מקרא אני דורש"!

ל "יב חסמן זציל צ"להגה "אור יהל"הזה בספר  זהדברים נפלאים מצאנו בענין ג[ ו

 .)פרשת ויחי(



 

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

 "מקרא אני דורש" )מה שנאמר בתורה זה מציאות אחרת לגמרי!(
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 טעמוד 

מר ליה , או'יצחק הוי יתבי וכ רב נחמן ורב" :(, בה)תענית גמ' ב שנינווהוא על מה ש

בכדי מר ליה, וכי אלא חי הוא לעולם(. א, י"יוחנן: יעקב אבינו לא מת )רש ׳הכי אמר ר

מקרא אני דורש שנאמר )ירמיה ל, י( מר לו, קברייא. א ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו

, מקיש "כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים 'יעקב כו ואתה אל תירא עבדי"

שיביאנו בגולה כדי לגאול את " י"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. ופירש רש ,לזרעו הוא

, ודרשינן ישראל סבא, ודחנטו ״'ישראל וגו וירא"לעיניו, כמו שמצינו במצרים בניו 

 ג."חי היה נדמה להם שמת, אבל ,חנטייא

קולו שושומע  למדנו מכאן יסוד נפלא, הנה אם אדם יראה בעיניו את ראובן חבירו,

ובאמת ראובן הוא ולא  ודאי ישפוט שחוש שמיעתו הטעהו, ,שמעוןשל מה לקול וד

כל שכן אם יאמרו לו על אחד שמת,  כי חוש הראיה יותר חזק מחוש השמיעה, שמעון,

 .אולי הוא באמת מת וזה שלפניו איננו הואאחרת ש ורואהו עומד לפניו, מי פתי יחשוב

יצחק  ׳משיב לו רו, "בכדי חנטו חנטייא וכי"ראה זה פלא! שרב נחמן תמה ושואל אך 

חנטוהו וקברוהו, וראינו שמת  ריהמציאות?! ה זו נגד , ומה תשובה היא"מקרא אני דורש"

 .תשובתואת שתק ומקבל  וגם רב נחמן

מה  יל ידשאם נסתר חוש הגשמי ע ,תורהאת הלמדו חז"ל איך ומכאן רואים אנו 

הגשמי הטעה, ורק נראים  שחוש ,, על כרחך מסיקים מזהלהיפךנו בתורה הקדושה ישמצ

הכללים האמתיים שניתנו לנו מסיני, הרי  פיעל  "מקרא אני דורש"ש ןכחונטים, כי מכיו

 ברור שרק נדמה להם שמת, אבל חי היה. ה אומר כן, וממילא"שהקב

. קצה אל הקצהל, מן ה"ורא שבין דעתנו לדעת חזנה ומכאן ההבדל הגדול והריחוק

בעיני  ל"כ חז", משא"והתורה נדרשת"בעניותנו העולם הזה הוא מציאות,  שאצלנו

אני דורש, בטלים ומבוטלים כל  ראו את התורה בחושיהם כמציאות, וכשמקרא ,קדשם

 טועים ומטעים, ורק נראה להם שחונטים. החושים ועיני הבשר, כי שקר המה

 מעשה עם הגרי"ז אודות שיטת רבינו תם במוצ"ש בארץ ישראל

נאה מה נעים הדברים למי שאמרם )מרן הגרי"ז(, שהיה בזה בבחינת "נאה דורש ווד[ 

 מקיים"!

 :ל"זצ ל בהספדו על הרב מבריסק"יחזקאל אברמסקי זצ ביהגאון רוכפי שסיפר 

כשהגיע  אבל דקות(, 72) ת"שיטת ראת שבת במוצאי שמר הוא  ,שכאשר היה באירופה

זמן החליט לשמור  ואחר כמה ,התבונן שהשמש שוקעת הרבה יותר מהרישראל לארץ 

המשיך ישראל בארץ  לוז אפי"הגרי עה. אבלדקות אחרי השקי 50-45את השבת רק עד 

 ת כמו באירופה."רעל שיטת לשמור 

                                                

 
בכל הצדיקים נאמר  , זה"צדיקים אף במיתתם קרוים חייםשאמרו ")ברכות יח( יש לציין, שמה שמצינו בחז"ל  ג

במציאות, שהרי דרשינן ", זה משהו לא מתשאמרו ש"יעקב אבינו ", אבל כאן אצל ים חייםיקרואבל "שאמנם מתו 

כן משמע דתוספות )תענית שם( שכתבו באף הוא בחיים ממש. ועיין  מקרא דהוקש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים ממש

לקח מקל והכה בראשו של עשו, ונפלו עיניו על מטתו שים חוש ואמר שםו ,בסוטה )יג.( גבי מעשה חושים בן דן גם

 של יעקב, ויעקב פתח לעיניו וחייך. 



 

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

 "מקרא אני דורש" )מה שנאמר בתורה זה מציאות אחרת לגמרי!(
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 יעמוד 

, בריסק, השמים היו בהירים בלי עננים כללרב מאברמסקי היה אצל ה י"פעם אחת הגר

לצאת אתו להסתכל וביקש ממנו וחמשים דקות אחרי השקיעה היה הרקיע מלא כוכבים. 

אבל דע לך שאני  ,אני מוכן לבוא איתך" :לוז ענה "הוא רואה. הגרי ברקיע ולהגיד לו מה

 .בינו תם"אראה ברקיע את ר רק

לא היו  ,הבריסקר רב. הוא חפצא של תורה י אברמסקי: תראו את"ועל זה התבטא הגר

 המציאות אלא הדין קבע אצלו את המציאות. עיניו קובעות את

 ה שכתוב אוהיו בנוגע למ ,ל"חושים החזקים ביותר של חזהשה[ המורם מכל הנ"ל, 

 המציאות האמיתית. ולכןאת וחושים אלו קבעו אצלם  ,נדרש מהתורה הקדושה

התורה  אלא ",מה שהיה למעשה" —המציאות האמיתית אינה העובדה וההיסטוריה 

 דואחרי קביעות התורה אין להשיב ולא כלום. ,יא הקובעת את המציאותה

 GMAIL.COM@5322906לתגובות: 

 

  

                                                

 
 מאמר זה נלקח מתוך הספר הנפלא "כבוד חכמים". ד



 

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

 האם היא שירה על קבלת התורה? -שירת הבאר 
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 יאעמוד 

ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

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

 באר צבי

 האם היא שירה על קבלת התורה? -שירת הבאר 

ז ֵאל יַָּשיר אָּ ה ֶאת ַיְשרָּ ה ֱענו ְבֵאר ֲעַלי ַהֹזאת ַהַחירָּ  )כא, יז( לָּ

טיבה, גם למה לא אמרו שירה על כתב האור החיים הק' וז"ל: צריך לדעת שירה זו מה 

המן כמו שאמרו שירה על המים וכו'. ואפשר כי שירה זו על התורה אמרוה, ובזה גם כן 

לא נקרא תגר על הדור ההוא למה לא שוררו שירה חדשה כשניתנה להם תורה מורשה, 

אשר לה נאוה תהילה, כי ודאי היא זאת שירת התורה שנקראת באר מים, נקראת באר 

המקור שהיא שכינה עליונה שנקראת באר, גם מים לפי שהתורה נמשלה למים. על שם 

עכ"ל. והיינו דהוקשה לו על מה שלא מצאנו שאמרו שירה על קבלת התורה, וכן תמהו 

עוד מהאחרונים, דאם אמרו שירה על נס קריעת ים סוף, עאכו"כ שהיה עליהם לשורר 

וה"ק, שהיא התכלית של כל יצי"מ על המתנה הגדולה ביותר שקיבלו מעודם, והיא הת

וקריעת י"ס, והיא להם כלי חמדה ותכלית תעודתם הנצחית. וע"כ ביאר האוה"ח דשירת 

 הבאר היא אכן היתה שירה על התורה וכנ"ל.

 מדוע המתינו עם השירה על התורה ארבעים שנה

עם אמנם לכאורה דבריו צ"ע, דאם זה היה אכן שירה על נתינת התורה, מדוע המתינו 

מיד  עליה השירה הזו עד לאחר ניסי נחלי ארנון, בעמדם סמוך לכניסתם לא"י, ולא הודו

 סמוך לקבלת התורה.ב

היסוד שמובא בספה"ק דיש  יפל , עעל זה ר זצ"ל תירץ ליעטנענתן גשט און רביוהג

דשלימות קיום התורה הוא דוקא בא"י, וכידוע שיש , רץ ישראלשייכות בין התוה"ק לא

וממילא רק כעת בעמדם לפני כניסתם לא"י, הם השיגו את לויות דוקא בארץ. מצוות הת

כל עיקר מעלתה של א"י היא רק ע"י מצוות התורה, דמעלתה הנשגבה של התוה"ק, 

זאת הארץ אשר תפול  ל הפסוקוכמו שגם מבואר בפירש"י בפ' מסעי )במדבר ל"ד ב'( ע

לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה, שכתב וז"ל: לפי שהרבה מצוות נוהגות בארץ ואין 

נוהגות בחו"ל, הוצרך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה סביב, לומר לך מן הגבולים ללו 

ולפנים המצוות נוהגות. עכ"ל. ולכאורה מה צריך לכל זה בכדי לבאר מדוע הוצרך 

בולות א"י, הרי בכל מדינה יש לה את הגבולות לפי מה שכבשו. אלא הכתוב לציין את ג

מוכח מכאן שלגבי א"י זה לא כך, אלא כל גבולות הארץ אינם לפי מה שכבשו אלא רק 

רש"י שמשום  ה שכתבלפי הקדושה שבה הנובעת מחיוב המצוות התלויות בה, וזהו מ

. ויש להוסיף דכן מצינו סביב המצוות התלויות בא"י הוצרך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה



 

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

 ם היא שירה על קבלת התורה?הא -שירת הבאר 
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 יבעמוד 

ששבועת השי"ת לאבות הקדושים היתה רק על נתינת הארץ לבניהם, כי רק בה הוי 

 .השלימות התוה"ק

ויתכן לבאר עד"ז לאידך גיסא, דאדרבה, מאחר ושלימות קיום התורה אינו אלא בא"י, 

ים לשיר ממילא היה מן הראוי להמתין עם השירה עד לכניסתם לא"י בפועל, והיו סבור

בא"י יחד עם משרע"ה שהורידה לארץ, ואולם כעת לאחר שכבר נגזר על משרע"ה שלא 

יכנס לארץ, העדיפו לשיר אותה כעת יחד עמו עוד לפני כניסתם לארץ, וע"כ גם לא נזכר 

 שמו של משרע"ה בשירה זו מאחר ולא זכה להיכנס לארץ.

ס"פ כי תבא כ"ט ו'(, דאין עוד נראה לבאר ע"ד מה שאחז"ל )ע"ז ה: והובא ברש"י ב

אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה. ממילא י"ל שפיר דרק 

כעת לאחר שעברו כמעט ארבעים שנה מקבלת התורה, הגיעו לעומק ההבנה בגודל 

 המתנה הזו.

עוד י"ל בפשיטות, דרק בסוף המ' שנה קיבלו את כל התורה בשלימות. ]וכדברי מרן 

זצ"ל מבריסק )הו"ד בספר "עמק ברכה" עמ' קכ"ה(, עה"פ "אשירה לה' כי גמל  הגר"ח

עלי", ד'שירה' לא שייך לומר אלא רק כאשר כבר נעשתה הישועה בפועל, וממילא 

בשלמא על נס שנסתיים כמו קריעת י"ס, לאחר שראו השלמת הנס אמרו שירה, משא"כ 

שנה, שהרי משרע"ה היה מוסיף  לגבי התורה שעדיין לא נסתיימה אלא בסוף הארבעים

הוראות ודינים, הרי שכל עוד שלא נסתיים מסירת כל התורה לישראל לא היה שייך 

 לומר שירה[.

ויש להוסיף נופך בזה, ע"פ מה שייסד לן המהר"ל בספרו 'נצח ישראל' )פרק מ"ג(, 

בר דמהותה של שירה היא ביטוי לשלימות, וז"ל )בפרק מ"ח(: כי השירה מורה על שהד

הוא שלם, ומצד השלימות שבו הוא אומר שירה. ]וע"ע שפתי חיים למו"ר רבי חיים 

פרידלנדר זצ"ל מועדים ח"ב עמ' ת"ל בזה[. ובזה מבארים את הביטוי 'שיר' שמצאנו 

בשבת )פ"ה מ"א( וסוס בשיר וכל עלי השיר יוצאים בשיר וכו', דזהו דבר עגול, וכמו 

טלין בעיגול כאצעדה, והיינו דשיר הוא עיגול ודבר שפירש"י בב"מ )כה.( ד"ה כשיר, מו

 מושלם בלא קצוות, היינו כשיש 'סגירת מעגל' אז אומרים שירה.

 בביאור דעת הסוברים שלא אמרו שירה על התורה

והנה בעיקר שאילתו של האוה"ח והמפרשים, מדוע לא מצאנו שבנ"י אמרו שירה על 

 כים ומה שיש לדון בהם בע"ה.שניתנה להם התוה"ק, נביא בזה עוד כמה מהל

 א( ההודאה היא בקרבן שתי הלחם

הנה הרמב"ן בפ' אמור )כ"ג י"ז( עה"פ חמץ תאפינה, ביאר הטעם שציותה תורה 

להקריב חמץ )אע"פ שבעלמא אסור(, לפי שהם כקרבן תודה, ומשום שמודים על נתינת 

                                                

 
והנה כמו ששלימות התורה הוא בא"י, כך כל מעלת א"י אינה כ"א ע"י התורה דוקא, וכמבואר בכ"מ. ובזה יש . ה

מוד תורה, והרי מבטל בזה מצות יישוב א"י, והעוסק במצוה פטור מן המצוה, לבאר מדוע מותר לצאת לחו"ל לל

אלא כי אם יחסר לו תורה תו אין כל מעלה בא"י. וע"ע רעיון נחמד ע"ז בס' מעינה של תורה פ' מטות עה"פ נחנו 

  נעבור וגו' )ל"ב ל"ב(.



 

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

 האם היא שירה על קבלת התורה? -שירת הבאר 
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 יגעמוד 

התורה. אמנם אכתי  התורה, עיי"ש בדבריו. והיינו שאכן יש הודאה בכל שנה על נתינת

קשה כנ"ל דהודאה זה עדיין לא 'שירה', ואמאי לא שרו ע"ז, ואולי י"ל דהיא הנותנת, 

דמאחר וגם שירה מהותה היא הודאה להשי"ת, ממילא אם התורה עצמה כבר תיקנה 

 הודאה בצורה זו של קרבן,  אין להוסיף הודאה אחרת, ועיין להלן.

תי הלחם שפיר מהווה הודאה על ענין קבלת ויש להוסיף בדברי הרמב"ן, דקרבן ש

התורה, דאף אמנם דבכל קרבן תודה יש לחמי חמץ, מ"מ לגבי הודאה על התורה זה 

מעניינא, שמשום כך יש קפידא על לחם חמץ, כי הלא ידוע שהתורה נמשלה ללחם, 

עם כדדרשינן בכ"מ )ברכות נז., חגיגה יד:( מקרא דמשלי )ט' ה'( "לכו לחמו בלחמי". ובט

שהתורה נמשלה ללחם, כבר נאמרו כמה ביאורים בספה"ק, ובספר בן איש חי )הלכות 

שנה ב', הקדמת אחרי( כתב וז"ל: התורה נקראת לחם כמו שאמרו )ב"ר ע' ה'( לחם זו 

תורה דכתיב לכו לחמו בלחמי. והענין דהלחם הוא אותיות מלח, המורה על הקיום, דלא 

. וכן התורה קיימת לעד ולא תשתנה, והיא עושה סריח, ועושה קיום לבשר שנמלח בו

קיום להעוסק בה. ועוד, כמו שהמלח יש לו כח להפליט הדם מן הבשר, כן התורה 

מפלטת הזוהמא והסיגים מן האדם העוסק בה. עוד יל"ב בטעם שהתורה נמשלה ללחם, 

לא  ( "ולחם לבב אנוש יסעד", ואםק"ד ט"ודכשם שהלחם סועד הלב, וכדכתיב )תהילים 

יאכל יום או יומיים נחלש לבו, וכ"ש אם לא יאכל לחם שבוע שלם נחלש לבו מאוד 

ויקשה לו להשיג אח"כ את הכוחות שאיבד עי"ז, כן ממש לימוד התורה הוא סועד את 

נפש הקדושה שיש באיש היהודי, ואם לא ילמד כמה ימים וכל שכן שבוע שלם נחלשת 

 נפשו עד מאוד.

 ורהב( בידינו רק פשטות הת

הביא ממהר"ש אלקבץ זצ"ל שתירץ, דמה שלא  יר השיריםבספר "אילת אהבים" על ש

אמרו שירה על התורה הוא לפי שאין בידינו אלא פשטות התורה ולא הסודות הטמורים 

בה. ע"כ. אולם דבריו לכאורה צ"ב, דמה בכך בכדי שלא לומר שירה, אטו לא די בזה מה 

יי נצח, ובפרט לפי מה שייסד לן המהרש"א )בר"ה טז., שיש לנו, שעי"ז אנו הרי זוכים לח

סנהדרין צט:, ועוד, ואכמ"ל(, דללא תורה אין אנו ראויין כלל לתואר 'אדם', ולא זו בלבד 

אלא דבקבלת התורה הרי קיבלנו 'שליטה' על ההלכה כידוע, דכפי שנפסק בב"ד של 

ייך אלא דוקא על דבר ד'שירה' לא ש ,כוונתווצ"ל במטה כך פוסקים בב"ד של מעלה. 

 ויל"ע. .שיש לנו בשלימות, וכמש"כ לעיל מדברי הגר"ח

 ג( קבלת התורה מורה על גנותם של ישראל

"בית שמואל" אחרון  פרבס ה שכתבמ ל פיבספר "ילקוט הגרשוני" )ביצה כה:( תירץ ע

על מה דאיתא שם מפני מה ניתנה  ם אחדבמדבר( בשם חכ רשתבדרוש לפ ל התורה)ע

ב:( דף ) מס' עבודה זרהתורה לישראל מפני שהן עזין. והקשו המפרשים, הרי איתא ב

מאי מקשה מפני מה  ם כןשחיזר הקב"ה על כל האומות ולא רצו לקבל את התורה, וא

ניתנה תורה לישראל הרי לא היתה אומה אחרת שהסכימה לקבל. ופירש, דהנה האבות 

כל התורה עד שלא ניתנה, ולכאורה איך ידעו המצוות קודם קבלת התורה. אך  קיימו את

יובן במשל לתינוק שנולד שאע"פ שמחוסר דעה מ"מ יודע איך לינוק מאמו, ומאין יש לו 
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 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 ידעמוד 

תרי"ג מצוות הן  כן דעה לזה, אלא שזה הטבע מושך מאליו לדבר שהוא צריך, וכמו

איברים ושס"ה גידים, וכל עשה מקדש כנגד רמ"ח  א תעשהושס"ה לצוות עשה רמ"ח מ

אבר אחד, וכל ל"ת מקדש גיד אחד, וכשהנשמה בגוף אצל האדם כל אבר מהנשמה 

חושק מ"ע השייך לאותו אבר, וכל גיד חושק אל מצות ל"ת השייך לאותו גיד, לכן 

האבות שהיו נשמות שלהם טהורים היה כל אבר וכל גיד מקיים בטבע אותו מצוה 

וגיד. והנה כתבו בספרי מוסר, ]עיין ברמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה, השייך לכל אבר 

וב"חובת הלבבות" שער חשבון הנפש פ"ג באופן כ"ה[, שהשכל והחומר הם שני ניגודים, 

שכל כמה שמתגבר החומר נחלש השכל, וממילא זה כוונת שאלת הגמ' מפני מה ניתנה 

גם בלי התורה כמו האבות שקיימו  תורה לישראל, ומדוע לא יכלו לקיים את כל המצוות

תירצה הגמ' מפני שהן עזין, ר"ל הגוף והחומר חזק אצלם  ל זהעד שלא ניתנה להם, וע

 .ווהשכל נחלש, ולכן אם לא ניתן להם התורה לא היו יכולים מעצמם לקיימה

ומעתה כתב ילקוט הגרשוני, יוצא לפי"ז שמה שהיה צריך ליתן להם התורה זה מורה 

שנתגבר חומרם על שכלם ולא היו יכולים לקיים התורה מעצמם, א"כ איך על גנותם 

כנלע"ד  :יאמרו שירה על קבלת התורה שהוא להם לגנאי ולא לכבוד ולתפארת. ומסיים

 נכון בעזהשי"ת.

וגם דבריו אלו שנאמרו בדרוש נאה לכאורה משוללים הבנה, דאפילו לו יהי שנתינת 

ולא מחמת מעלתם, מה טעם יש בכך לא להודות התורה מורה על גנותם של ישראל 

ולומר שירה על התורה, הרי סו"ס זה להם היום תפארת לעושיה וללומדיה, ואין מתנה 

כמותה בכל העולמות, ואטו מי שחולה ל"ע והוצרך לרפואה לא יודה על רפואתו מאחר 

 וזה בא מחמת חולשתו וגנותו?! אתמהה.

במד"ר בפ' נצבים )פ"ח ב'( עה"פ כי המצוה הזאת ]עוד יש לעיין בדבריו ממה שמצינו 

אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך )דברים ל' י"א(, וז"ל: ואם תאמרו שמא 

לרעתכם נתתי לכם את התורה, לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם, שמלאכי השרת 

תנה נתאוו לה ונעלמה מהן וכו'. והקשו המפרשים וכי איזו הו"א היה לומר שהתורה ני

לרעתם של ישראל ח"ו, וביאר שם המהרז"ו, ]וכעי"ז ביארו בשו"מ תליתאה ח"ג ס"ס נ"ג, 

ובנחל יצחק )ספקטור( ח"ב פתח השער אות ג', ובס' שם משמואל פ' ראה תרע"ח, 

והאזינו תרע"ב וע"ח, ובעוד ספרים. וע"ע שערי אורה )להגרמ"צ ברגמן שליט"א, ח"ב עמ' 

מקום לומר שהתורה ניתנה 'לרעתכם' היינו מחמת שהיצר ר"נ([, שכוונת המדרש שהיה 

וכח התאוות קשה, וע"כ צריכים הם את התורה בכדי לצרף הבריות, וע"ז השיב הקב"ה 

שלא זו בלבד תכלית נתינת התורה, שאם כן מדוע נתאוו לה מלאכי השרת, הרי אין 

פנ"ע עד להם יצה"ר, ועל כרחך שמלבד טעם זה יש לתורה סגולה ומעלה גדולה ב

                                                

 
הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם,  בפרשת האזינו )דברים ל"ב ו'(בביאור הפסוק  וכענין זה יש משם הגר"א ו

ולא חכים הוא. וצריך להבין, האם נבל הוא שקיבל תורה?  ,ולא חכם .דקבילו אורייתא ,עם נבל ,התרגום ומפרש

 כל איבריהםאת דשו את עצמם ויכי הם קלפני שניתנה האבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה  ר"א,אומר הג

'עם נבל', היא עבירה, ומדוע אנחנו היינו צריכים לקבל את התורה? כי אנחנו  שידעו מעצמם מהי מצוה ומה באופן

 נדעלקבל את התורה כדי ש אנו לכן צריכים ,לא קידשנו את עצמנו, ואיננו מבדילים בין מצוה לעבירההיינו מאחר ו

 מהי מצוה, ומהי עבירה.
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שנתאוו לה המלאכים משום שהיא כלי אומנותו של הקב"ה שברא בה כל העולמות וכו' 

עכת"ד. ומבואר דמה שהתורה ניתנה לישראל אי"ז מחמת גנותם ופחיתותם, דאף שזו 

ג"כ סיבה לתת להם את התורה, מ"מ בא הקב"ה לאפוקי מזה שלא מפני רעתם קיבלו 

קוט הגרשוני הנ"ל שאין לומר שירה מטעם שניתנה בנ"י את התורה. ודלא כמו שנקט היל

 מחמת גנותם[.

והנה יש עמי עוד טעמים רבים ]כעשרה במספר[, לבאר הטעם שבני ישראל אכן לא 

אמרו 'שירה' על קבלת התורה, אך מאחר וקצרה כעת היריעה, אביאם בל"נ בהזדמנות 

 נוספים. תחתם ביאוריםאחרת. במקביל, אשמח לשמוע מהמעיינים עם יש באמ

 z5102244@gmail.com  לתגובות:

 

  



 

הפרשה לאור אספקלריית תלמוד הירושלמי / הרב ישראל קלויזנר, ר"מ בישיבת בית ישראל בב"פ,  –בנתיבות הירושלמי 

 מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים

 נשיכת כלב 'וראה' נשיכת נחש 'והביט'
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 טזעמוד 

 אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 מ"ר ,קלויזנר ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד

 שמחת ילקוט ל"מו פ,"בב ישראל בית בישיבת

 ומועדים ת"עה ירושלים

 'והביט'נשיכת כלב 'וראה' נשיכת נחש 

ל יָּה כָּ י  ְוהָּ ה אתֹו וָּחָּ אָּ שוְך ְורָּ יָּה ַאם...ַהמָּ ש ֶאת ְוהָּ חָּ ַשְך ַהמָּ ְנַחש ַהְמחֶשת  ַאיש ְוַהַביט ֶאל נָּ

י  ט(-)כא, ח וָּחָּ

 אמרינן:ראש השנה פ"ג ה"ט בירושלמי 

'והיה הנשוך' אין כתיב כאן, אלא 'כל הנשוך' )אמר(  רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינה

אפילו נשיכת )אפי' הנשוך מן הכלב חיה ע"י השרף שעשה משה(  ילו נשיכת כלבאפ

 )שקלה יותר(נשיכת כלב )אבל אינו דומה נשיכת כלב לנשיכת נחש(,  נחש, ולא דמיא

ה' אָּ )היה צריך להסתכל היטב ב'הבטה' דהוי  נשיכת נחש)היה די בראייה בעלמא(  'ְורָּ

קראי כתיבי גבי 'נחש הנחושת' מקרא א' כתוב  )משום דתרתי 'ְוַהַביט'טפי מ'ראיה'( 

'והיה כל הנשוך "וראה" אותו וחי' ומיני' דמרבינן אפי' נשיכת כלב, וכתיב גבי' "וראה", 

 ואידך כתיב 'והיה אם נשך הנחש את איש "והביט"(.

)וממהר לרפאות(,  נשיכת כלב שאינו ממינו)אמר:(  רבי יודה גוזריא בשם רבי אחא

ה' אָּ )הארס(  . ורבנן אמרי נשיכת כלב שאינו מחלחל'ְוַהַביט', נשיכת נחש שהוא ממינו 'ְורָּ

ה' אָּ  .'ְוַהַביט'נשיכת נחש שהוא מחלחל  'ְורָּ

 

 'הבטה' הוי טפי מ'ראיה'

מהירושלמי חזינן ש'הבטה' הוי טפי מ'ראיה' ולכן נשוכי נחש היו צריכים ל'הבטה' ולא 

את קושיית התוס'  יקב זאב ירושלמי מיישב בספרועפ"י דברי ה היה די להם בראיה לבד.

 'הבטה'והא קי"ל ד ,לא קנה 'ראיה'תנא דבההא דאמר שהקשו בריש מס' ב"מ על 

, ' לחודהבטהו' ' לחודראיהיתיישבו הדברים כי 'לפי המבואר בירושלמי אבל בהפקר קני, 

 .קני ירשפ 'הבטה'מרחוק לא קני אבל ב 'ראיה'אף דבולכן 

 

 הם משל לשני אופני היצר הרע בעולם 'נחש'וה 'כלב'ה

 כיםצרי והי נחש יכונשוהיה די בראייה בעלמא כלב  יכונשבירושלמי כאן חזינן של

 .להסתכל היטב ב'הבטה' דהוי טפי מ'ראיה'



 

הפרשה לאור אספקלריית תלמוד הירושלמי / הרב ישראל קלויזנר, ר"מ בישיבת בית ישראל בב"פ,  –בנתיבות הירושלמי 

 ט שמחת ירושלים עה"ת ומועדיםמו"ל ילקו

 נשיכת כלב 'וראה' נשיכת נחש 'והביט'
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 יזעמוד 

אופן רפואת הנשוכים היתה לפי מדרגתם בכניעה לפני השי"ת, וכדאיתא במשנה והנה 

ה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה "וכי נחש ממית או נחש מחי .()ר"ה כט

 ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקים".

הם  'נחש'וה 'כלב'שהמפרש על דרך זה את דברי הירושלמי ואומר  רוח חכמהבספר ו

משל לשני אופני היצר הרע בעולם. יש יצר הבא מתוך תאוה ועקשות לב להטמע בהבלי 

( ויש יצר הבא :א נמשל לכלב שתכונתו ב"עזות" כדאיתא בגמ' )ביצה כההעולם, והו

תה על פי שכל והגיון כמו הנחש בפיתויו לחוה, וכענין שאמרו בגמ' )חולין סבערמה ובה

 צא ע"ב( "כתלמיד חכם נדמה לו", ויצה"ר זה קשה מן הראשון.

 צריכים היו להבטה עמוקה יותר שנתפסו בדעות זרות נשוכי נחש 

. והיינו, שחלקם 'נחש'ונשוכי  'כלב'ולהמבואר בדברי הירושלמי, היו בעם ישראל נשוכי 

נכשלו ביצר הרע של התאוות, שהוא בחינת עזותו של הכלב, וחלקם נכשלו ביצר הרע 

של חכמות חיצוניות, שהוא בחינת ערמומיותו של נחש. ולשניהם שלח הקב"ה רפואה, 

, כיון שרעתו גלויה די היה לאותם נשוכי כלב ראה"ו - "נשוכי כלב. אך בדרכים שונות

צריכים היו להבטה עמוקה  והביט" -"נשוכי נחש בראית "נחש הנחושת" כדי להרפא. ו

 יותר כדי להכיר בערמימות היצר ולשעבד את לבם לאביהם שבשמים עד שנרפאו.
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 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ

 תודה במקום טהרה

ַמר ֵכן ַעל ה וֵָּהב ֶאת ה' ַמְלֲחֹמת ְבֵסֶפר ֵיאָּ ַלים ְוֶאת ְבסופָּ ז ַהְמחָּ ֵאל יַָּשיר ַאְרנֹון. אָּ  ֶאת ַיְשרָּ

ה ה )כא, יד יז( ֱענו ְבֵאר ֲעַלי ַהֹזאת ַהַחירָּ  לָּ

 עולה ששירת הבאר היתה על ניסי נחל ארנון שהתגלו בה, וביאר 'את י"מדברי רש

 כשם ארנון', הנחלים סוף, 'ואת בים נסים והרבה להם, יהב אשר את כלומר והב',

גדולים  נסים נעשו כאן שאף ארנון, נחלי בנסי לספר יש כך סוף ים בנסי שמספרים

 בהריגת אויבי ישראל ב'אשד הנחלים', ועל כך נאמרה שירת הבאר, אף שכבר מתחלת

גילוי וצריך ליתן טעם להיות  הנסים. את לפרסם שירדה אלא עמהם, היתה שנה ארבעים

 הניסים והודייתם עלי באר.

 שירה ואמרו הבאר על חנו מהמלחמה כשחזרו לה' ענו באר כתב, 'עלי הטורים בעל

' ב לה', 'ענו'. ה צדקות יתנו שם משאבים בין( יא, ה שופטים) דכתיב טהרה. במקום

' לה ענו הבאר שעל ,(ז, קמז תהלים) בתודה'' לה 'ענו לה', ענו באר 'עלי במסורה,

שירה. הנה כי שירת התודה נאמרת על הבאר כי היא מקום טהרה,  ואמרו בתודה,

 ונבואה שעריו לבאר את ענין הטהרה לו יאתה השירה.

 ז,"בעוה הנשלחים שהמלאכים מרכבה, דמעשה )פי"א( ברייתא הישר וכבר הובא בקב

 ה"שס דינור בנהר שיטבלו עד כשעולין שירה לומר יכולים אינם בעולם כיון שטסים

 טהרה צריכין העליונים ולמד מכך שאם, האדם בני של בשכינתן וכו', כיון שהיו טבילות

שכן לאדם, ושוב עולה כי יכולת השירה תלויה  כל ה"הקב לפני שירה לומר להתקדש

 בהקדמת הטהרה.

 לוי קדוש כהן וטהור, קדוש אינון, דרגין 'תרין ,(ח"ג קעו:) והענין הוא כמבואר בזהר

 באתגליא, הוא מי שזכה לקידוש הפנימיות, ואילו טהור הוא היינו כי 'קדוש'ו טהור',

רע, והלויים הופקדו על השירה, שמהותה  דבר ומכל תאוות כלפי חוץ, מכל גדור שהוא

היא גילוי הפנימיות לחוץ, ולכן היא תלויה בטהרה, שעניינה הוא בהירות הגילוי כעצם 

 השמים לטוהר, וכטהרו של מזבח.

שהכתוב אומר 'בואו שעריו בתודה', כי מקום הטהרה הוא בשערי המקדש, ועל הוא 

שמירתה הופקדו הלויים, ולכן רק בהם נאמר 'קח את הלויים וטהרת אותם', ואמרו 

במדרש אגדה )במדבר ח(, שלא נאמר 'וטהרת' אלא בלווים העומדים בשמירה ובשירה, 

והקודש, כי הלוויים עומדים תחת ולא באהרן ובניו הכהנים, אף שנכנסים אל ההיכל 

הבכורים, שנפסלו בחטא העגל, וטומאת ע"ז כנדה, והיו טעונים גם גילוח כמצורע העולה 

מטומאתו, והיינו כי עניינו של הכהנים הוא בפנים, ואילו הלויים עבודתם היא לגלות את 

 הפנים לחוץ, ולתפיסה זו צריך בהירות של טהרה.

ת פ"א( נקט שהשיר מיוחס למידת הדין שהרי הלויים היו והנה המהר"ל )נתיב הליצנו

משוררים דווקא, ומקור דבריו למעלה בקודש, בדברי הזהר )ח"ב יז.( שהכהן במידת 
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החסד, ועבודתו להוריד שפע מלמעלה למטה, ואילו הלוי במידת הדין לבטל הכל אל 

שהם באו מסטרא  השי"ת. וביאר בסידור רנ"ה )הקדמה לשחרית( 'הלוויים היו משוררים,

דגבורה, ולכן נלוו אל אהרן להמתיקם, כי עליו נאמר איש חסידך', והיינו, שעבודת הכהן 

בפנים ממשיכה חסד מחכמה, ואילו שירת הלויים באה מבינה, המוציאה לחוץ, ומפרטת 

ומבטאת את ההודיה המתפרצת, שאי אפשר להכילה בכלי הדיבור, אלא היא יוצאת 

, הכוללת מנגינה, שאינה יכולה להתבטא במסגרת של אמירת מגבולות האדם בשירה

 ההודאה במילים.

התלהטות ההודיה היוצאת מגבולות הדיבור, מגלה על דביקות בהכרה פנימית, 

המפעימה את  כח הניגון, וקובעת לו חיבור אל שורשו, וראה בלשם )הדע"ה עמ' כ"ט( 

דו ית' שמו שהוא החיות והשפע לכל שענין השיר הוא 'כי על ידו ממשיכים גילוי אור יחו

העולמות כולם, והוא עבודת המלאכים כי ע"י השיר והדביקות לקב"ה נמשך הגילוי 

דאור היחוד', והוא אשר אמרו )חולין צא:( שאין המלאכים אומרים שירה עד שיאמרו 

ישראל, 'כי ישראל שורשם מפנימיות העולמות ויכולים יותר להמשיך גילוי יחודו ע"י 

 ירה'.הש

, לישראל עמדו טובים פרנסים שלשה, יהודה רבי בן יוסי רבי אמר .(ט) והנה בתענית

 בזכות באר. והמן והענן הבאר ידיהן, על נתנו מתנות ושלש. ומרים אהרן משה הן, ואלו

משה, ובפשוטו הקבלת המתנות אל הפרנסים  בזכות המן, אהרן בזכות הענן עמוד, מרים

 ישראל אל הוא כהן גדול שבו חבור ואהרן, ישראל את וזן פרנס היה היא, כי משה

כהשתוקקות  ,למעלה מלמטה ועניינו בענן יראה, ואילו הבאר לעולם נובעת ה,"הקב

 )חקת משמואל וכ"כ מהר"ל )נצח ישראל נד(, וראה שם הנוקבא, והיא מכחה של מרים,

מר בה 'ותקח שנא במעשה, ומרים, בדיבור אהרן, מחשבה בבחינת הוא תרע"ו( שמשה

מרים הנביאה את התף בידה', והן הן הדברים. והיינו שמרים הוציאה את הדיבור 

 בשירה וקבעתו במעשה.

וזה אמנם עניינו של הבאר, שגילתה את הנס שנעשה בחשאי, וכנגדו נאמרה שירה, 

הפורצת ומוציאה את התחושה הפנימית לחוץ, ואף שגם הדיבור מבטא חיבור אל 

א בענן יראה, אך השירה אין לה הסתר, אלא שלדרגתה צריך שתהיה העליון, הלא הו

 ההשתוקקות בדרגת בהירות כעצם השמים לטוהר.

 כמו, המן על שירה אמרו לא סעד לזה מצינו במדרש )שמו"ר בשלח כה ז( ששאל, למה

 על שירה ישראל אמרו שלא שהטעם( )שם תואר וכתב ביפה ,הבאר על שירה שאמרו

 אין אחרים בזכות להם הנעשה הנס וכל, אחרים בזכות להם בא שהמן מפני, המן

 עליו אמרו האמונה בזכות בזכותם שהיה סוף ים קריעת נס אבל, שירה עליו אומרים

שירה, וטעם חילוקו הוא כמבואר, שאין השירה בוקעת ופורצת אלא כאשר היא באה 

טרם התבאר בזה  מצד פנימות המשורר, ואינה שייכת בדבר הבא לו בזכות אחר, אולם

למה אמרו שירה על הבאר, והלא כשם שהמן בא בזכות משה, כן הבאר באה בזכות 

 .מרים



 

 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ

 תודה במקום טהרה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 כעמוד 

אכן, להמבואר, אין השירה על מי הבאר, שניתנו בזכות מרים, ואף לא על נס שנעשה 

בבאר עצמה, שהרי כל ארבעים שנה לא אמרו עליה שירה, אלא רק בגילוי ניסי ארנון 

נתנה לו פרסום, והיינו משום שהמן וענני הכבוד ירדו מן השמים  שנעשה בחשאי, והבאר

בזכות משה ואהרן, אך הבאר היתה תלויה בכל עת בהשתוקקות ישראל, ומתחילה עד 

סוף הוצרכה לדיבור, ורק בגילוי ניסי ארנון באה לשלימותה, ונעשתה מקום טהרה הראוי 

 לשירת התודה.

 אתר מההיא ואתנגידו דאשתכחו נחלייא ועם ן,ארנו הנחלים וראה בזהר )ח"ב נו.( 'את

וביאר  ,לעלמין' מתפרשאן דלא, דחביבותא עילאה זווגא, ארנון מאי. ארנון דאקרי עילאה

 א"העליון דאו זיווג י"משמעו שע מואב' גבול 'ארנון האר"י )שעה"פ וליקו"ת וירא( כי

אר יש בית אחיזה הגבורות, ולהמבו י"גבול המלכות, ונתקנה ע נגבלה ארנון, הנקרא

הנהגת  בדברים, כי בגילוי ניסי ארנון בטלו הקלי', ובאה הבהירות שהיא שלימות

 המלכות, בכניסה לארץ ישראל, וראה מש"כ הלשם )הדע"ה ח"ב דרוש ה ע"ג ס"ח(.

 haym@mehadrin.net לתגובות: 
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פישל רוזנר, מח"ס השבת של מ"י / הרב יחיאל 

 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'

 פניני עיון בפרשת השבוע

 יט, ב: ויקחו אליך פרה אדומה וכו'.

, הלא בר"ח ניסן אמאי נכתבה פרשת פרה אדומה לאחר פרשת קורחלכאורה יפלא 

בשנה שניה נאמרה פרשה זו ולמחרת נשרפה הפרה כדאיתא בגיטין ]ס, א[, ואילו פרשת 

לבתר חטא המרגלים שהיה בט' באב ואילך עיין תענית ]כט, א[, וא"כ לפי קורח היתה 

 סדר המאורעות היה צריך לכתוב איפכא פרה ואח"כ קורח.

ולפי מה דאיתא במדרש פליאה דמה ראה קורח לחלוק על משה רבינו, פרשת פרה 

אדומה ראה ]ועיין בידי משה על המדרש רבה ובמשאת המלך מה שביארו בזה[ אתי 

 ר דנכתב כן כדי לרמז הנ"ל.שפי

שוב מצאתי במדרש לקח טוב כאן שכתב בזה"ל למה נאמר ]חוקת התורה[ אחר 

מחלוקת של קרח, לפי שהקהתים הוטהרו לשאת את ארון ברית ה' שנאמר בכתף ישאו, 

אמר קרח לא די שהוציאני מכלל הכהונה והמתנות אלא שגילחו את ראשו ועשאו סבל, 

ריב והוא לא ידע שחוק פרה אדומה כפרה גדולה היתה על  מיד נתקנא במשה לחרחר

 ישראל עיין שם.

ולפי זה מה שראה קרח בפרה אדומה לחלוק על משה רבינו אין זה בפרה אדומה 

 עצמה, אלא מה שעל ידה נטהרו בני קהת והוצרכו להתגלח ולשאת את הארון.

* 

 .מה תמימה וגו'יט, ב: ויקחו אליך פרה אד  

לפי שזהב העגל היה אדום. והנה שנינו במס'  ,מהאד   ,הביא מדרש אגדהבתורה שלמה 

פרה שקרניה וטלפיה שחורים יגוד גלגל העין והשיניים והלשון אינם  [פ"ב מ"ב]פרה 

פוסלים בפרה. ובמלאכת שלמה הביא תוספתא רמ"א פרה שגלגל עיניה שחורים אם אין 

ניות דאם יש פרה אחרת שתהא פרה אחרת כיוצא בה כשרה, ודייק מזה בא"ר על המש

כשרה ואין גלגל עיניה שחורים אין זו שגלגל עיניה שחורים כשרה. אולם מסתימת לשון 

הרמב"ם משמע דאף לכתחילה כשרה, ובקרית ספר כתב והיינו טעמא משום דאינן 

אי נמי משום דדרך הקרנים להיות ממראה  ,נראים כמו הקרנים והטלפים דבעינן קציצה

משא"כ בעין ולשון ושינים עכ"ד. ולפ"ז י"ל  ,דהן שחורין הוי שינוי בגופא הפרה והיכא

 דלכך כתיב אדמה חסר וי"ו למעט גלגל העין השינים והלשון שאינן פוסלין בפרה.

* 
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 יט, ג: ונתתה אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה.

ום שהוקם המשכן, ופירש"י איתא בגיטין ]ס, ב[ דפרשת פרה אדומה נאמרה בא' ניסן בי

לפי שביום המחרת נשרפה הפרה להיות נטהרין לפסחיהן, וקודם לכן לא יכלו לעשותה 

דבעינן והיזה אל נוכח אוהל מועד, והכי אמרינן במסכת מגילה ירושלמי באחד בניסן 

 הוקם המשכן ושני לו נשרפה הפרה.

, יש לומר דימין למצוותומה דלא נשרפה הפרה בו ביום באחד בניסן דהלא זריזין מק

דמצוותה באלעזר כדכתיב בקרא ]ועיין רש"י ושפתי חכמים[, וכיון דאלעזר נצטוה בו 

ומפתח אוהל מועד לא ביום לאחר מיתת נדב ואביהוא ]דאנינות יום ראשון דאורייתא[ 

]ויקרא י, ז[, ואילו בפרה אדומה כתיב ונתתה אותה אל אלעזר הכהן  תמותו תצאו פן

וכיון דאסור לו לאלעזר לצאת מפתח אוהל מועד היאך תה אל מחוץ למחנה, והוציא או

 יעשה אותה, לכך הוכרחו לדחותו למחרת.

* 

יט, יב: הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי 

 וכו'.

על בשלישי  נטהר, שאם בוכתב בספר הרמזים לרבינו יואל ולא נאמר ואם לא יתחטא 

שלא נצרך בו , לכך לא נאמר ידי ראובן המזה עליו, וביום ז' יכול ליטהר על ידי שמעון

 להיות ראובן מזה עליו גם ביום ז' עכ"ל.

* 

 יט, טז: וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב וגו' יטמא שבעת ימים.

א חז"ל דרשו ]נזיר נג, ב[ דחרב דינו כחלל דמטמא שבעה כמת. אמנם לפי פשוטו דקר

אי מת ע"י חרב  מאי נפק"מיש לפרש דאיירי בחלל שמת ע"י חרב שהרגו אותו, ולכאורה 

 .מחמת חולי בידי שמים או

ויתכן לפרש עפמש"כ הרמב"ן ריש הפרשה וז"ל וטעם טומאת מת בעטיו של נחש, כי 

הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין והוא שאמרו "צדיקים אינן מטמאין" ]ומקור 

זוהר פרשת וישלח דף קסח, א דצדקיא דמשתדלי באורייתא לא מסתאבי הדברים הוא ב

גופא דילהון וכו'[. ולכאורה יפלא אי הנפטרים בנשיקה "לא יטמאו מן הדין", האיך סוף 

סוף הם כן מטמאין, וביאר הגר"א דיסקין שליט"א דמשום לא פלוג יש בהן ג"כ כל דיני 

זוהר הנ"ל דשייך "לא פלוג" גם בדינים טומאה אף דרוח טומאה לא שייך בהו כמבואר ב

דאורייתא. ולגבי עכו"ם נחלקו ר"ש ורבנן ביבמות ]סא, א[ אי מטמאין או לא, כי זה סוג 

 אחר ושייך לחלק בזה עכ"ד.

ולפ"ז שמעתי לבאר מה דהוצרכה התורה לבאר כאן דמי שנהרג בחרב מטמא טומאת 

די שמים הוי ע"י מלאך המות, שבעה, על פי מה דמבואר בערכין ]ז, א[ דמי שמת בי

ואילו הנהרג בידי אדם לא הוי על ידי מלאך המות, ולכך במתה מעוברת העובר מת 

ראשון, ואילו בנהרגה איהו מיתה ברישא עיין שם בגמרא. ]וכן מצאתי בזוהר סוף פרשת 
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שופטים גבי עגלה ערופה דיש קיטרוג השטן בעקבות זה שלקחו ממנו את תפקידו עיין 

 שם[.

"כ לפי הרמב"ן הנ"ל דטומאת מת הוי בעטיו של נחש היינו ע"י מלאך המות שגרם א

לכל החטא הנ"ל ואח"כ הולך וממית, ולכן המתים ע"י נשיקה מהקב"ה מהדין אין 

א"כ הוי אמינא דהוא הדין המתים בידי אדם דלא הוי ע"י מלאך המות ג"כ מטמאין כנ"ל, 

לאשמועינן חידוש דאף אלו "חלל חרב"  , לזה שפיר איצטריךלא יטמאו טומאת שבעה

מטמאין, והטעם בזה י"ל כנ"ל כיון דהוי אותו סוג אדם לא חילקה תורה אף דהסיבה 

והטעם שיש טעם מת לא שייך בזה, מ"מ גזרה התורה טומאה. ]ועיין עוד באבני נזר יו"ד 

 סימן תסו אות יז, וכב דמבואר כעין זה[.

* 

 החטאת. יט, יז: ולקחו לטמא מאפר שריפת

איתא ר"ה ]כא, ב[ ביקש קהלת להיות כמשה, יצתה בה קול ואמרה לו וכתיב יושר 

 דברי אמת ]והוא לשון הפסוק בקהלת יב, י[ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה.

וצריך ביאור מדוע הגמ' מאריכה כל כך בלשונה וכתוב יושר וגו' והיה צריך לומר 

שה. וכתב הבנין אריאל דהנה מבואר בחז"ל בקצרה והרי כתוב בתורה ולא קם נביא כמ

]ילקוט[ דאף שפרה אדומה היא חוק ואין הקב"ה מגלה את טעמה, מ"מ למשה הקב"ה 

טמא ללקחו וגילה את הטעם של פרה אדומה, וכתבו קדמונים דדבר זה מרומז בפסוק 

חטאת ר"ת ולמשה דהיינו שלמשה הקב"ה עשה משהו מיוחד בפרשה זו הריפת שאפר מ

ועכשיו יתכן שהבין שלמה דגם מרמז הפסוק דהיינו שגילה לו את טעם פרה אדומה, 

, ולכן התאמץ להבין טעם פרה אדומה ]וזה אותיות למשה זה גם אותיות שלמה אליו כי

לו וכתוב יושר דברי  מה שאמר שלמה אמרתי אחכמה[, ועל זה יצתה בת קול ואמרה

אמת, דהיינו שאת הרמזים של התורה צריכין לקרוא ישר, וא"כ זה רמז רק על משה ולא 

על שלמה, והוא דרך דרוש עכ"ד. ולפי זה מה שסיים שלמה "והיא רחוקה ממני" "ממני" 

 דייקא ולא ממשה.

* 

 .ר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וגו'וזה הטהיט: והייט, 

 הזרי למד דהנוגע במת הלעכ"ד.  דג' ימים לבכי וז' ימי אבילותעיין ברוקח שביאר 

ובמקום שיש בכי ועגמת נפש אין רוח טהרה שורה  ,מתחבר להצטער על המת שנגע בו

עליו דהמחובר לטמא טמא, וכן כל שבעה עדיין מצטער עליו. ורק לאח"כ רוח חדשה 

ושביעי. ועיין באדרת אליהו להגר"א ז"ל דדייק ולכן ההזאה היא דוקא ביום שלישי  ,באפו

רק הנוגע במת עצמו טמא ז', אבל אדם אחר שנגע במי שנגע במת טמא רק עד דקראי 

 הערב.

* 
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 כ, א: ותמת שם מרים.

איתא בילקוט שמעוני ]מסעי אות לג[ בוא וראה כבודו ושבחו של אהרן הצדיק שכל 

פדוה ולא קברוה אלא משה בראש ואהרן באי עולם בוכין אותו, אבל כשמתה מרים לא ס

ברגל והלכו וקברוה. עוד איתא שם שאמר משה רבינו כשמתה מרים לא בא אחד 

מישראל אצלנו אלא אני ואהרן ובניו ועמדנו לפני מיטתה ובכינו עליה וספדנוה וקברנוה 

עכ"ל. והדברים סתומים וחתומים מה טעם אף אחד מישראל לא בא לעורר על הספד 

 קבורתה.מרים ו

* 

 .הםיכ, ח: ודברתם אל הסלע לעינ

היה להם לאהרן ומשה ביחד לקרוא דברי הילקוט כי את בפירוש בית יוסף עה"ת הביא 

ואז מכח שמיעת הפרשה היה נותן  ,פרשה אחת או הלכה אחת או משנה אחת על הסלע

כמו שאמר הכתוב הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע, אולם בתרגום  ,מימיו

ואם לאו שיכה משה  ,יונתן כתב דישביעו שניהם את הסלע בשם המפורש שיתן מים

 לבדו על הסלע.

הנצי"ב מסביר שהמטה היה ליתר בטחון אי לא ישתמשו בדיבור, והענין בזה ע"פ ו

לארץ הכל  וכנסידור  שזכו לנסים גלוים ואילו כשהנצי"ב בהקדמה כי דור המדבר היה 

שזה ויוציא מים משה שדוקא ידבר  ה הקב"הע"פ דרך הטבע, לכן בסוף מ' שנה רציהיה 

ואינו נס כידוע, ולא יעשה ע"י המטה שחולל נס ופלא  לה שהוא ע"פ הטבעיכח התפ

ני בני לא האמנתם בי להקדישני לעי יעןמכות מצרים, וזהו הטענה עליהם " כעשר

 רצו ללמד לבנ"י אמונה כשנכנסין לארץ לכן דוקא נאמר שיעשה לעיניהם.כי  ",ישראל

* 

 כ, יח: לא תעבור בי.

, מפני כי מתחילה ולא אמר ביבפענח רזא דקדק דאח"כ ]פסוק כ[ אמר לא תעבור סתם 

שאלו לעבור דרך עיירות וגם בדגלים ושררה כדרך מלכים, וזה קשה לאומות כשבט ברזל 

, ואח"כ בי תוך גופי וליבי ממש כאילו תעבורבליבם, לכן אמר לא תעבור בי, שזה היה לי 

שאלו לעבור לפחות ברגליהם ובמסילה לא דרך עיירות, ומאן גם בזה והשיב לא תעבור 

 תי בשם ר' ברוך בר' אברהם עכ"ל.כלל, שמע

* 

 .תם את אלעזר בנו וגו'וכ, כח: ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש א

" כמ"ש בציווי אלעזר הכי הול"ל "וילבשם את תם" מיותרתותיבת "אלכאורה 

 והלבשתם את אלעזר וגו', וצ"ע.

ועיין  .דתויכמואיתא בתו"כ שיהא  ,וי"ל דלפי דכתיב ]ויקרא ו, ג[ ולבש הכהן מדו בד

במלבי"ם שם דאיכא פלוגתא דר"י ור"ל אי קאי על הכותונת לבד או על כל ד' בגדים 

ע"ש. ולכאורה ע"פ הטבע אין שני אנשים אב ובנו שיהיו שווין בקומה אורך ורוחב ויהא 



 

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

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 כהעמוד 

מידתן שווה, וא"כ האיך בגדי אהרן יהיו תואמים למידת אלעזר אי לאו שיאריכו או 

 ,כתיב בשעת מעשה "וילבש אותם את אלעזר בנו" אותם בשלמותםיקצרו אותם, לזה 

בבהמה אותה תאכלו שלמה ולא חסרה, כי מעשה ניסים  [חולין סט, א]כמו שדרשו 

 נעשו שהיו בגדי אהרן תואמים במדוייק לאלעזר.
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התורה ומצוותיה / הרב אברהם מרדכי יוסף 

מרקסון, מח"ס סימני המצוות ושא"ס, רב ומו"צ 

 באשדוד

 פנינים בפרשת חקת

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

מכאן למדו חז"ל במסכת מנחות )עו, ב( א"ר אלעזר התורה חסה על ממונם של ישראל. 

מצינו שלמדו זאת מהכתוב בנגעי בתים "וצוה הכהן ופנו את  ואילו במשנה )נגעים פי"ב(

 מקומות בש"ס )ר"ה כז,א, יומא לט, א, חולין מט,ב(.הבית וגו'", וכן מביא רש"י בכמה 

עמדו על כך גדולי האחרונים. יום תרועה )בר"ה כו, ב(, טורי אבן שם, שו"ת נודע 

והגאון רבי שפטיה ביהודה )יו"ד סי' ק"ס( מנחת עני )מהמחבר יד דוד ח"ב עמ' ס"ז( ועוד, 

)דברי רבינו שפטיה סי' כ"ד( ביאר כי במס' מנחות מובא זאת בשם ר' אלעזר  סגל זצ"ל

ואזיל לשיטתו דס"ל צער בעלי חיים אינו מה"ת )שבת קכח, ב(. ובחולין )מט, ב( האומר 

הוא רבא והולך לשיטתו שסובר 'צער בעלי חיים דאורייתא' )ב"מ לב, ב( לכן ס"ל 

ון שהלכה כמותו מביא רש"י בכל מקום את שלומדים מן הכתוב 'ופינו את הבית', וכי

 המקור משם.

)הרב מקרית שלום בת"א מחבר ספרי צמח יהודה ועוד(  בנו הג"ר יהודה זרחיה זצ"ל

מוסיף כי עדיף ללמוד מבית המנוגע ששם רואים שהתורה חסה גם על ממונם של 

וה, ושם יש רשעים וצרי עין, וק"ו לצדיקים. אולם במנחות שמדובר בענין דבר הקרב לגב

מקום לומר שאין לחוס, אדרבה ראוי לטרוח ולהקריב לפניו בעין יפה ובלי קמצנות, וע"ז 

מביאים ראיה מ'והשקית את העדה ואת בעירם', שאף שראוי למעט בניסים ולא להטריח 

כלפי שמיא, עם כל זאת אמרה תורה לחוס על ממונם של ישראל, רואים שאף כשיש 

 ממונם של ישראל'. לצורך גבוה 'התורה חסה ע

* 

יו ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ְוַהְפֵשט דָּ ם ְבגָּ זָּר ֶאת ְוַהְלַבְשתָּ ֵסף וֵמת ְוַאֲהֹרן ְבנוֹ  ֶאְלעָּ ם ֵיאָּ  (כ, כו) שָּ

 אמר דלוק. ונר מוצעת מטה ראה ונכנס, למערה הכנס לו אמר מביא רש"י דרשת חז"ל,

 חמד מיד ועצם. עיניך, עצום וקמץ. פיך, קמוץ .ופשט ידיך, פשוט ועלה. למטה, עלה לו

 שנתאוית מיתה אחיך, אהרן מת כאשר( לב דברים) לו' שנא וזהו מיתה, לאותה משה

 לה.

משמע מכאן שסדר הקבורה בישראל להניח את המת בקבר כשידיו פשוטות. וכן איתא 

 מהיכן לה שחמדת מיתה ,(דברים לב, נ)אחיך  אהרן מת בספרי פ' האזינו )לד( כאשר

 בנו, אלעזר ואת אהרן קח את המקום לו שאמר בשעה אהרן של מיתתו משה חימד

 פשוט ועלה. למטה, עלה ונכנס. למערה, הכנס לו אמר ...בגדיו את אהרן את והפשט
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 אמר שעה באותה ועצם. עיניך, עצום וקמץ. פיך, קמוץ ופשט. רגליך, פשוט .ופשט ידיך,

לה.  שחמדתה מיתה אחיך, אהרן מת כאשר נאמר לכך זו, במיתה שמת מי אשרי משה,

 )והביאו ברש"י שם(.

 וידיו מפושטות רגליו כדרכו, מושכב זהו ואילו בירושלמי נזיר )פ"ט ה"ג מה.( איתא, אי

 לבו. על

 ידיו שתי נטל רגע, חצי הגיע לו ואמרו וכן איתא במדרש תנחומא )ואתחנן ו(, באו

 את שקבלו ידים ואמרו ענו ודם, בשר של אחרית ראו לישראל ואמר לבו על והניחן

( לד דברים) שנאמר בנשיקה נשמתו יצאת רגע באותו בקבר, יפלו הגבורה מפי התורה

 .'וגו משה שם וימת

 וכן מובא להלכה בתורת האדם להרמב"ן )שער הקבורה(, ובבית יוסף )יו"ד סי' שס"ב(.

 המנהג הקדום בישראל להניח ידי המת על לבו

בספר גשר החיים מבאר כוונת רש"י משם חז"ל במה טוקצינסקי הגאון ר' יחיאל מיכל 

, אבל בודאי שלא יהיו קמוצות או מקופלותשאמר מרע"ה לאהרן 'פשוט ידיך', הכוונה 

 היה המנהג הקדמון להניח ידיו על לבו.

וכותב שנראה לו הטעם שנשתנה המנהג בימינו, ונוהגים כיום להניח ידי המת על 

צידיו, לפי שמנהג הנוצרים להניח ידי המת על לבו זה על גבי זה, כסמל הצלב. על כן 

 (.140 138נהגו כיום בישראל להניח את ידי המת על צדעיו )עי' גשר החיים ח"א עמ' 

* 

ף ְלךָּ  ֲעֵשה רָּ יָּה ֵנס ַעל ֹאתוֹ  ְוַשים שָּ ל ְוהָּ ה ַהמָּשוךְ  כָּ אָּ י )כא, ט( ֹאתוֹ  ְורָּ  וָּחָּ

 שישראל בזמן, אלא. מחיה נחש או, ממית נחש חז"ל במסכת ר"ה )כט, א( וכיאמרו 

 מתרפאים וכו'. היו, שבשמים לאביהן לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין

ואמרו חז"ל )חולין ו, ב( בענין נחש הנחושת שטעו אחריו ועשו ממנו ע"ז וכו' עד שבא 

 עד כי משה עשה אשר הנחשת נחש וכן נאמר )מלכים ב יח, ד( וכתת חזקיה וביערו.

 נחושתן. לו ויקרא לו מקטרים ישראל בני היו ההמה הימים

חשבתי רעיון נורא, כל הנחש נעשה כדי שישראל יסתכלו כלפי מעלה ויכוונו את לבם 

לאביהם שבשמים. אולם ח"ו כאשר שוכחים מהעיקר, להפנות את לבם כלפי מעלה, 

ת בע"ז. אותו נחש נחושת שנעשה לשעבד את לבם יכולים על ידי אותו נחש נחושת לטעו

 יביאם לחטוא בעבודה זרה, עד כדי כך. -לאביהם שבשמים 

מעין מה שכתב במשך חכמה )שמות לב, יט( לגבי שבירת הלוחות בחטא העגל, 

שכאשר ישראל טעו וחפשו דבר גשמי לעשות ממנו עיקר, לא רצה משרע"ה ליתן להם 

 אז יעשו מהלוחות עצמן ע"ז... עיי"ש. את הלוחות הק' במצב כזה, כי
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* 

ַמר ֵכן ַעל ה וגו' וֵָּהב ֶאת ה' ַמְלֲחֹמת ְבֵסֶפר ֵיאָּ  (כא, יד) ְבסופָּ

וגבורן דעל נחלי  קרבין דעביד ה' על ימא דסוףעל כן יתאמר בספרא 'תרגם אונקלוס מ

 '.ארנון

שני  ,תנא את והב בסופה ( איתא,א ,דף נדתחילת פרק הרואה )והנה במסכת ברכות 

כי הוו קא חלפי ישראל אתו אמוראי  ,דהוו מהלכין בסוף מחנה ישראל ,מצורעים היו

עבדי להון נקירותא וטשו בהון, אמרי: כי חלפי ישראל הכא נקטלינון, ולא הוו ידעי דארון 

הוה מסגי קמייהו דישראל והוה ממיך להו טורי מקמייהו; כיון דאתא ארון, אדבקו טורי 

דמא דקא נפיק  בהדי הדדי וקטלינון, ונחת דמייהו לנחלי ארנון. כי אתו את והב, חזו

מביני טורי, אתו ואמרי להו לישראל ואמרו שירה, היינו דכתיב: ואשד הנחלים אשר נטה 

 .ע"כ לשבת ער ונשען לגבול מואב.

נטה בעל  נמצא לפי דרשת חז"ל בגמרא 'את' ו'והב' הם שמות של ב' אנשים, ומדוע

 אופן אחר, הלא דבר הוא.בהתרגום מן דרשת חז"ל ומתרגם 

* 

 דות אדם להג"ר זלמלי מולוז'ין כתב בזה דבר נפלא:בספר תול

הנה בלי ספק הוא לפי דרשת חז"ל בברכות שהשתי מלות את והב שני שמות מצורעים 

הם, ומלת בסופה שהלכו לסוף מחנה ישראל, הטעם שהלכו דוקא לסוף מחנה ישראל 

לוק יהוא, מפני שהמצורע משתלח חוץ משלש מחנות, וגרסינן )מנחות צה א( בשעת ס

לוק ימפרש רש"י ס .מסעות קדשים נפסלין ביוצא, וזבין ומצורעין משתלחין חוץ למחיצתן

שאין להם קלעים, אעפ"כ המחנה קדוש  ,קדשים נפסלין ביוצא ,מסעות שהפרוכת נגללות

וזבין ומצורעין חוץ ממחיצתן, מצורע חוץ למחנה ישראל, והיו מהלכין בסוף המחנה 

ורמינהו הוגללו הפרוכת הותרו המצורעים והזבים לכנס  .הכדאמר בברכות את והב בסופ

לשם, אמר רב אשי לא קשיא הא רבי אליעזר הא רבנן, דתניא רבי אליעזר אומר וכו' 

תלמוד לומר )במדבר ה ט( וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, בשעה 

שתלחים אין זבין שטמאי מתים משתלחים זבין ומצורעין משתלחין, אין טמאי מתים מ

ומצורעין משתלחין, פי' דכשהוגלל הפרוכת שוב אין מחיצה לטמאי מתים להשתלח, 

דטמא מת מותר במחנה לויה, וסבר ר' אליעזר דשוב אין זבין ומצורעין משתלחין, אבל 

רבנן סברי אע"פ שטמאי מתים אין משתלחין כשהוגללו הפרוכת זבין ומצורעין 

 משתלחין.

על מכונו שהברייתא דברכות אתיא כרבנן דסברי אפי' בשעת סלוק ובזה נבין הענין 

מסעות זבין ומצורעין חוץ למחיצתן משתלחין, כאשר מבואר להדיא בפרש"י שזכרנו, על 

כן היא סוברת את והב הם שמות שני מצורעים, ובסופה פרושה שהלכו לסוף מחנה 

 בשעה שהוגללו הפרוכת.ישראל, מפני שלא היו רשאין לילך בתוך מחנה ישראל, אפי' 

אבל התרגום של תורה אשר כבר זכרנו שאונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושע, 

 ור' אליעזר סובר כשהוגללו הפרוכת מותרין לזבין ומצורעין ליכנס ולילך בתוך מחנה
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ישראל, על כן נטה מדרשת חז"ל בברכות ודרש את והב בסופה קרבין דעביד ה' בימא 

 עכת"ד.דסוף. 

הצל"ח במסכת ברכות שם. הני שני מצורעין אחד היה שמו את רבינו וכבר הקדימו 

והשני היה שמו הב, והם היו מהלכים בסוף המחנה כי לא היו רשאים לילך תוך מחנה 

ישראל שמצורע משולח חוץ לשלש מחנות. ואמנם אונקלוס תרגם בפרשת חקת ]במדבר 

 בחי' אגדות. כ"א, י"ד[ בענין אחר, ועיין מהרש"א

ונלע"ד דאונקלוס מפי ר' אליעזר ור' יהושע תרגם התורה ]מגילה ג' ע"א[, ולר' אליעזר 

ודאי לית ליה הך דרשא, דאיהו סבר הוגללו הפרוכת הותרו זבים ומצורעים לכנוס לשם, 

כדאמרינן במנחות דף צ"ה ]ע"א[ דקאמר רב אשי לא קשיא הא ר' אליעזר וכו', ומוקי הך 

ין ומצורעין לכנוס כר' אליעזר, וא"כ לדידיה לא היו המצורעין הולכים בסוף דהותרו זב

 המחנה בשעת ההילוך, ולכך תרגם בענין אחר.

ורש"י בחומש מבאר כמו התרגום אונקלוס, שנודע לישראל על ידי הבאר, ולא על ידי 

אמר הקב"ה משם בא האשד אל הבאר כיצד  -)טז( ומשם בארה  המצורעים הללו. שכתב

המשל אומר נתת פת לתינוק הודיע לאמו לאחר שעברו חזרו  מי מודיע לבני הנסים הללו

והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ההרים למקומם 

 ומוליכתן סביב המחנה וישראל ראו ואמרו שירה.
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ה ַבְתַמֵני ְסַרי ְטַריַפן"  ביאור דברי הת"י "ְוַיְבַדיְקנָּ
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לעמוד 

ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 

 רי הגאון מרוגוטשוב'ויברך דוד' ומעורכי ספ

ה ַבְתַמֵני ְסַרי ְטַריַפןביאור דברי הת"י "  "ְוַיְבַדיְקנָּ

נָּ  ה ְלפָּ ַחט ֹאתָּ ה ֶאל ַמחוץ ַלַםֲחֶנה ְושָּ זָּר ַהֹכֵהן ְוהֹוַציא ֹאתָּ ה ֶאל ֶאְלעָּ  )יט, ג( יווְנַתֶתם ֹאתָּ

ִעיַרן "ְוַכֲהָנא אֹוֲחַרן ִיּכֹוס ָיָתה ֳקָדמֹוי ִבְתֵרין ִסיָמַנָיא ְּכִמְשַאר בְ  :כתב כאןבתרגום יונתן 

, )פירוש: וכהן אחר ישחט אותה לפניו בשתי סימנים כמו ְוִיְבִדיְקָנה ִבְתַמֵני ְסִרי ְטִריַפן"

ן ותמהו רבים שזהו נגד דברי הגמרא בחולישאר בהמות, ויבדקנה בשמונה עשר טריפות(, 

י"א ע"א: "רבה בר רב שילא אמר אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף מה 

וליחוש דילמא טרפה היא אלא לאו שחיטתה כשהיא שלמה אף שריפתה כשהיא שלמה, 

 ."משום דאמרינן זיל בתר רובא

)הובא בתוס' שבת כ' פי"ד ידוע בעולם לתרץ ע"פ דברי הברייתא דמלאכת המשכן ו

יה מסתכל בחבית ויודע מה שבתוכה בטפיח ויודע מה שבתוכו, וכך ע"ב( שע"י הענן ה

לענ"ד ברור שלא זו כוונת אך היה אפשר לבדוק בפרה את כל הי"ח טריפות בלי לנתחה, 

ויבדיקנה בתמני סרי ואח"כ כתב " "כתב: "וכהנא אוחרן יכוס יתהבתחילה שהרי  ,הת"י

ה אפשר לראות הכל מבחוץ היה טריפן", הרי שהבדיקה היא רק אחרי השחיטה, ואם הי

 להם לבדקה בחייה, כדי שאם היא טריפה לא ישחטוה לחינם.

שהיה אפשר לראות  דמלאכת המשכן כוונת הברייתאאין ש ברור לענ"דומלבד זאת 

לאורו של הענן את כל הדברים המוסתרים, כי אם כן טפי היה לברייתא לומר שהיה 

אם כן ד ועודמסתכל בבהמה ויודע כל מה שיש בתוכה, שזהו נס ופלא גדול הרבה יותר, 

להתפלל לעולם כי לבו רואה את  היו יכוליםגם איברי האדם היו נראים דרך בגדיו ולא 

ערוה בעששית דאסור לקרוא ק"ש כנגדה כמ"ש בברכות כ"ה ע"ב[, ולמה הערוה, ]ודמי ל

אמרה התורה לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו, הא בין כך ובין 

כך נראית, וגם א"כ היו רואים מחוץ לאוהל מה יש בתוכו, וכי זו היא הצניעות המפוארה 

 אמר מה טובו אהליך יעקב??נשעליה 

הוא שחבית וטפיח שהם כלים צרים וארוכים מטבע בברייתא הנ"ל הפשוט  אכן הפירוש

וכדי לראות היטב מה יש בתוכם צריך גם באמצע היום, הדברים הם חשוכים בתוכם 

אותם ארבעים , אך בבחורים ובסדקים( כמו בבדיקת חמץ)נר פנס או ם עם בתוכלהאיר 

מסתכל בפי החבית או  אישהאיר להם הענן אור כה רב עד שהיה שנה שהיו במדבר 

הטפיח ורואה היטב מה שיש בתחתיתם, וכן מוכח מלשון ר"ת בספר הישר סי' רט"ו: 

בכל המקומות ומאיר להם באור  דרך חלונות וסדקין"והיתה אור עמוד האש נכנסת 

 היום".

חיבור קדום מזמן הגאונים נדפס ביש"ש ) אמנם בחילוף מנהגים בין בני א"י לבני בבל

בני סי' י"ח כתוב: " (בפני עצמו בכמה מהדורותכספר או בסוף גיטין, ונדפס גם  סוף ב"ק



 

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

ה ַבְתַמֵני ְסַרי ְטַריַפן"  ביאור דברי הת"י "ְוַיְבַדיְקנָּ
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לאעמוד 

, בני בבל אין בודקין אלא בריאה בלבד", ולפ"ז ארץ ישראל בודקין בשמונה עשר טרפות

סרה התמיהה מאליה, כי דברי הבבלי הם כשיטת בני בבל שא"צ לבדוק י"ח טריפות, אך 

שבאמת בכל הבהמות צריך לבדוק את כל הי"ח התרגום יונתן ס"ל כשיטת בני א"י 

טריפות, )וכמדומה שכבר העירו ע"ז בכמה ספרים(, וצ"ל דהת"י פליג על דרשת הגמ' 

 בחולין שם "אף שריפתה כשהיא שלימה".

ואין להקשות שא"כ דברי הגמ' נסתרים מדברי התנא יונתן בן עוזיאל, כי כבר נודע 

א הוא תרגום שנתחבר בא"י בזמן האמוראים, שתרגום זה אינו ליונתן בן עוזיאל אל

והגאונים והראשונים מכנים אותו "תרגום ארץ ישראל" או "תרגום ירושלמי", וכבר עמד 

וכיון שנתחבר בארץ ע"ז החיד"א בשם הגדולים מערכת ספרים ערך תרגום יונתן, ע"ש, 

 כאן. מתאימים בהרבה מקומות עם שיטת הירושלמי, וכן הדבר ישראל ממילא דבריו

ואמנם לא נתבאר למה לשיטת הירושלמי צריך לכתחילה לבדוק את כל הי"ח טריפות 

ולא סמכינן ארובא, ומדברי התרגום יונתן הנ"ל משמע דהוא דין דאורייתא, ואולי ס"ל 

דהוא קרוב לגדר מיעוט המצוי, ואולי למדו כן מאיזה דרשה, אך עכ"פ כך היא שיטת 

 הירושלמי.

זה דוקא בפרה אדומה, הא גם את כל הדין את הה כתב הת"י ואמנם לכאו' קשה למ

הקרבנות שהקריבו במדבר היו צריכים לבדוק מי"ח טריפות, וגם את השליו, וכן כל בשר 

תאוה לשיטת ר"ע וצבי ואיל לשיטת ר' ישמעאל בחולין י"ז ע"א, וי"ל דהוא משום דס"ד 

תהיה טריפה, וקמ"ל דגם דכיון שהפרה נשרפת בחוץ וגם אינה נאכלת לא אכפת לן ש

, ועוד י"ל דס"ד י"א הנ"לחולין סוגיא דהיא פסולה אם היא טריפה מהטעם המבואר ב

שאינה צריכה בדיקה מטריפות משום דבעינן לשרפה כשהיא שלימה כדדריש הבבלי 

 בחולין שם, וקמ"ל דלא דרשי' הכי.

"תני שחטה ונטלו  ובירושלמי ברכות פ"ט ה"ג ותרומות פ"ח ה"ג וביצה פ"ג ה"ג איתא:

, רבי בא בשם רבנן דתמן בני מעיין בחזקת וחושש שמא ניקבההזאבים מעיה כשירה, 

מאי ס"ד דנחשוש שמא ניקבה, מאי שנא מכל  חולין י"ב ע"אבהרמב"ן  והקשהכושר", 

"ושמא בכלל מעים אף הריאה ומשום הכי חש  הי"ח טריפות דלא חיישינן להו, וכתב:

סרוכה ואעפ"כ התירוה כיון שאי אפשר לבדקה", וכ"כ  לומר שמא ניקבו שהיתה

הרשב"א שם ט' ע"א, אמנם כתב הג"ר עזרא אלטשולר זצ"ל בספרו 'תוספתא' )שהוא פי' 

על החילוף מנהגים( שלפי דברי החילוף מנהגים א"צ לזה אלא דברי הירושלמי הם 

וס"ד דאף  אכן ס"ל דיש לבדוק את כל הי"ח טריפות, שראלירץ אד כי רבנןכפשטן, 

כמו דקיי"ל ) בנאבד חיישינן, ומסיק דהיכא דאי אפשר לבדוק באמת כשר בלא בדיקה

 (.בריאה דלכתחילה בעיא בדיקה ואם אבדה הריאה מותר

ולפ"ז נראה לבאר היטב את סוגיית הירושלמי הנ"ל בברכות פ"ט ה"ג, דאמרו שם: 

סי בר נהוראי אומר "שחטה מאימתי הוא מברך עליה ר' יוחנן אומר עובר לשחוט יו

משישחוט, למה שלא תתנבל שחיטתה, מעתה משיבדק הסימנין, חזקת בני מעיים 

כשרים, תני שחטה ונטלו הזאבים מעיה כשירה, וחושש שמא ניקבה, רבי בא בשם רבנן 

 דתמן בני מעיין בחזקת כושר".



 

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

ה ַבְתַמֵני ְסַרי ְטַריַפן"  ביאור דברי הת"י "ְוַיְבַדיְקנָּ
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לבעמוד 

בדוק ובפשטות פי' הדברים הוא, דהירושלמי מקשה דלר"י בר נהוראי יברך רק אחר שי

את סימני השחיטה ויראה ששחט כראוי, ואיך אמר שיברך מיד משישחוט, אך א"כ צ"ב 

מה ענה הירושלמי על זה דבני מעיין בחזקת כושר, מה ענין זה לזה, והמפרשים שם 

נדחקו, אמנם להנ"ל נראה לפרש ד"משיבדק הסימנין" אין הכוונה לסימני השחיטה אלא 

, עי' חולין ל"ב ע"ב ע"ה הי"ח טריפות בכמה דוכתי שכך נקראו ,הכוונה לסימני טריפה

י"ח הכל  אתשיבדקו  ירק אחר על השחיטה שיברך קושיית הירושלמי היא, וע"א ועוד

דמעיים בחזקת היתר וה"ה  ותירץ הירושלמיטריפות, שרק אז יודע ששחיטתו כשירה, 

שאר טריפות, לכן אף דלכתחילה נהגו בני א"י להחמיר לבדקן מ"מ מותר לברך לפני 

 בדיקתן.

ובתנחומא פרשת שמיני סי' ח' )ובמהדורת ר"ש באבער: סי' י"ד(: "אדם מישראל לוקח 

בהמה... ושוחט ומפשיט ורוחץ בודק בריאה ונמצא טריפה מונע ידו ואינו אוכל", 

ורה משמע שבדקו רק בריאה, אך בהערות הרש"ב שם כתב שבכמה כ"י אינו, ולכא

ואפשר שבאמת היא הוספה מאוחרת ע"פ מנהג בבל, ועוד אפשר דאין הכוונה שבדקו רק 

בריאה, אלא כיון שבריאה שכיח טריפות נקט המדרש מילתא דשכיחא שנמצאה הטריפה 

 כשבדק את הריאה.

  



 

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

 חטא מי מריבה ע"י משה, אם הובטח לו להינצל מהחטא כיצד הגיע
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לגעמוד 

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

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

כיצד הגיע חטא מי מריבה ע"י משה, אם הובטח לו להינצל 

 מהחטא

ֵכן ֹלא ֶאל ֹמֶשה ְוֶאֽל ַאֲהֹרן ַיַען ֹלֽא ֶהֱאַמְנֶתם ַבי ְלַהְקַדיֵשַני ְלֵעיֵני ְבֵני ַיְש  'ַוֹיאֶמר ה ֵאל לָּ רָּ

ל  הָּ ַביאו ֶאת ַהףָּ ֶהם )תָּ ַתַתי לָּ ֶרץ ֲאֶשר נָּ אָּ  (יב, כַהֶזה ֶאל הָּ

 (:ח"מי ה"פ אבות) תנן

 זכה משה', וכו הרבים את וכל המחטיא, ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל

 '.וכו תלוי בו הרבים זכות הרבים את וזיכה

 בא חטא הבטחת "אין בכלל שהוא הרי, הרבים את זיכה רבינו שמשה כיון, וצריך עיון

 .ידו על מריבה מי חטא בא וכיצד, ידו" על

* 

 ויש ליישב, על פי דברי החיד"א בחיבורו ברית עולם על הספר חסידים.

וז"ל: "והא דתנן כח המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, היינו שהמזכה את הרבים 

אינו נכשל לחטוא בשוגג, אבל לא מפני שזיכה את הרבים יסתלק ממנו הבחירה ולא 

 לו יצר הרע" ]הובא גם בספר אבות הראש לר' רחמים פלאג'י ח"ב עמ' ס"ז[.יהיה 

לפי דבריו מתורצת השאלה, כי אף שאין לנו הבנה והשגה כלל במעשיו של אבי 

האומה משה רבינו, מכל מקום חטאו לא היה "בשוגג", כיון ששמע להדיא את דבר ה' 

 חטא בא על ידו" של המשנה. לדבר אל הסלע ולא עשה כן, ואם כן אין זה בכלל "אין

  



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין היכן רמוז דקריאת פרשת פרה הוי מן התורה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לדעמוד 

 ירושלים, הרב אברהם הבר/ אברהם  חיי

 ן התורהפרה הוי מ רשתהיכן רמוז דקריאת פבענין 

ה ֲאֶשר ַצוָּה ה ַףת ַהתֹורָּ ה 'ֹזאת ח  ה ֲאד םָּ רָּ ֵאל ְוַיְקחו ֵאֶליךָּ פָּ ה ֵלאֹמר ַדֵבר ֶאל ְבֵני ַיְשרָּ  ְתַמימָּ

 )יט, ב(

תרפ"ה סק"ז( כתב דיש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה בשלחן ערוך או"ח )סי' 

חייבים לקראם מדאורייתא, לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבוא למקום 

 שיש מנין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו דהם מדאורייתא.

 פרשת פרה ועוד כדיבואר, וכ' הגר"א )סי' תרפ"ה( פותומקור דבריהם מדברי תוס

שלפנינו ליתא לא בברכות ולא במגילה )יז:( וכן באשרי )פ"ז( דברכות ליתא  תפובתוס

תרומת באלא זכור, ונסחא משובשת נזדמנה לו, עכ"ל. וע"ע בפר"ח )סי' קמ"ו(. אולם 

הדשן )סי' ק"ח( והבית יוסף עצמו )כאן ובסי' קמ"ו( גרסו בתוס' פרשת פרה. ובתוס' דפוס 

א שהמהרש"ל מחקו דס"ל דטעות סופר היא, ולכן לא ראשון )וינציה( מפורש כהב"י, אל

 נמצא בתוס' שלפנינו.

והיינו דפליגי שם רבנן ורבי אי קריאת שמע בכל לשון נאמרה או דוקא בלשון הקדש, 

רבי ס"ל בלשון הקדש דאמר קרא והיו, בהוייתן יהו, ורבנן ס"ל בכל לשון דאמר קרא 

כל התורה כולה בכל לשון נאמרה שמע בכל לשון שאתה שומע, למימרא דסבר רבי ד

)פירש"י מדאיצטריך ליה קרא לקריאת שמע שתהא ככתבה, סבירא ליה בשאר כל 

התורה בכל לשון נאמרה לקרות(, דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה, והיו דכתב 

רחמנא למה לי, איצטריך משום דכתיב שמע. למימרא דסברי רבנן, דכל התורה כולה 

ה, דאי סלקא דעתך בכל לשון נאמרה שמע דכתב רחמנא למה לי, בלשון הקודש נאמר

איצטריך משום דכתיב והיו. והק' תוס' על פירש"י שם דפירש נפק"מ לקריאת התורה, 

והיו למה לי. וי"ל  ,ומקמי דאתא עזרא ,דלא נהירא, דהא עזרא תיקן קריאת התורה

עכ"ד. וכאמור יש  דמיירי בפרשיות המחוייבין לקרות דאורייתא כמו פרשת זכור,

 ."ופרשת פרה"שגורסים 

וכן בשלחן ערוך או"ח )סי' קמ"ו ס"ב( כתב דפרשת זכור ופרה מה"ת הם וז"ל, כיון 

שהתחיל הקורא לקרות בספר תורה אסור לספר אפילו בדברי תורה כו' ויש מתירים 

לגרוס בלחש, ויש אומרים שאם יש עשרה דצייתי לס"ת מותר לספר, ויש מתירים למי 

שתורתו אומנתו, ויש מתירים למי שקודם שנפתח ס"ת מחזיר פניו ומראה עצמו שאינו 

ות כו', וכל זה אינו ענין לפרשת זכור ופרשת רלשמוע ס"ת אלא לקרות ומתחיל לק הרוצ

 ., עכ"לפרה שהם בעשרה מדאורייתא שצריך לכוון ולשומעם מפי הקורא

היא, יע' בריטב"א מגילה )יז:(, ובתוס' ובעוד ראשונים מצינו שכתבו דפרשת פרה מה"ת 

הרא"ש ותוס' ר"י החסיד ובתוס' ר' פרץ בברכות שם, ובתוס' הרא"ש סוטה )לב:(. אולם 

 אורלא כן דברי הרא"ש הידועים בברכות )פ"ז סי' כ'( ובתוספותיו שם, וכדהביא בבי

לעולם דעובר בעשה ד ף על גבהגר"א הנ"ל, גבי ר"א שחרר עבדו להשלימו לעשרה, דא



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין היכן רמוז דקריאת פרשת פרה הוי מן התורה
 

 ט"תשע חקת לפרשת פקלריאאס

 להעמוד 

מצוה דרבים שאני ואפי' למצוה דרבנן, דלא מיסתבר לי דמיירי  כל מקוםבהם תעבודו, מ

. וכ"כ המג"א )סי' תרפ"ה( בשם זבעשרה דאורייתא כגון לקרות פ' זכור שהוא מה"ת וכו'

השל"ה והב"ח והמהרי"ל דקריאת פרשת פרה אינה מה"ת, ושוב הביא דברי התרומת 

ש הנ"ל דדוקא פ' זכור הוי עשה דאורייתא, וכ"כ בתוס' הדשן הנ"ל דהביא דברי הרא"

 , עכ"ד.ן התורה, אבל תוס' בברכות ס"ל דחייבים לקרות פ' פרה מחשאנ"ץ

'( כתב וז"ל, מצאתי בס' מאורי אור שהיה 33ובנחל אשכול בהל' חנוכה ופורים )עמ' 

נתם פ' פורים כתוב בתוס' קריאה דאורייתא ליכא אלא פ' זכור או פ"פ בראשי תיבות, וכו

ויבא עמלק שיוצאין בה נמי לזכירת עמלק, והמעתיק טעה, וחשב פ"פ ר"ל פ' פרה, עכ"ד. 

דרק בחלק מהראשונים כתוב זכור ופ' פרה, אבל בחלק מהם כתוב זכור ופרה  שה,וק

אדומה, וא"כ אין לתקן הגירסא ע"ד הנ"ל, וע"ע במועדים וזמנים )ח"ב סי' קס"ח( מש"כ 

 בזה.

"ח ובמג"א דבאמת אין טעם בקריאתה מה"ת וגם לא ידענא היכן רמיזא, וכתב שם בב

וכ"כ בדברי חמודות בברכות שם. ובישוב גירסת הראשונים דקריאת פ' פרה מה"ת היא, 

 ., וכדיבוארמצינו כמה דרכים בזה בדברי האחרונים

בתורת משה ר"פ חקת כתב החתם סופר וז"ל, והנה פרשת פרה מצוה לקרותה ברבים, 

פילו בזמן שבית המקדש קיים נעשית פרה אחת למאה שנה, ע"כ מצוה לקרותה בכל דא

שנה ע"ד ונשלמה פרים שפתינו, ואתיא שפיר יותר לפסקי תוס' מגילה ובש"ע או"ח 

דפרה מדאורייתא היא מצוה לקרותה. והנה פשטיות דקרא משמע כר"מ הדרשן שפורט 

ו חוקה לומר שאיננו מטעם עגל אלא בו כל מעשה עגל ויהיה גנאי לישראל, ע"כ כתב ב

חק בלי טעם כדי שלא יתביישו הקוראים. והיינו וידבר ה' אל משה ואל אהרן דבר אל 

בני ישראל לאמר זאת חקת התורה, שיאמרו הפרה היא חוקה בלי טעם, ומ"מ אני מצוה 

 זאת, והטעם לזה אשר צוה ה' לאמר ברבים פרשת פרה, ויהיה גנאי לישראל )כיון שהוא

 כפרה על העגל(, על כן אני מצוה שיאמרו בראשונה זאת חוקת, חוקה היא.

, ובאו"ח סי' המלבי"ם בס' ארצות החיים )סי' א' סק"ד( ובערוגת הבושם )פ' צואולם, 

להיפך מדברי החתם סופר,  כתבו ובדובב מישרים )ח"ב סי' מ"ג( בשם הישמח משה( ר"ה,

 שההמג"א )סי' ס' סק"ב( שהקדברי ע"פ  והוא דאין גנאי ובושה בקריאת פרשת פרה,

והלא כתיב זכור אל תשכח, וזכור היינו בעל אמאי לא תקנו קריאה בציבור לפרשת העגל 

, ונראה שמטעם זה תקנו פרשת פרה, דעל ידי ט, ותירץ מפני גנותן של ישראל יע"שפה

                                                

 
 ואולי יש ליישב ע"פ דברי המוע"ז הובא לקמן, ויל"ד בזה.ז

זכור ופ' עגלה ערופה,  פ'דמצינו קריאה מה"ת ב תב כדברי הראשונים הנ"לבדברי תוס' שאנ"ץ סוטה )לג.( שכוצ"ע ח

הביא בשמו דרק פ' זכור הוי  בתרומת הדשן הנ"לדהא  ,ובחשק שלמה שם כ' דאולי צ"ל ופרשת פרה אדומה, וצ"ע

למחוק  ראה. אולם אין נדבריו סתרי אהדדי, ובין לפי הגי' בפנינו ובין לפי גי' החשק שלמה נמצא דמה"ת ותו לא

"ופ' עגלה ערופה", דהא לשון התוס' שאנץ הוא כל הפרשיות שצריכות לקרות כגון פ' זכור ופ' עגלה ערופה, 

ומשמע דאיכא טפי' מפ' זכור דהוי מה"ת ודלא כמו שכתוב שם בשמו דאין שום קריאה מדאורייתא רק פ' זכור, 

 וצ"ע. 
ריו ממגילה )כה:( דניחא ליה דתיהוי להו כפרה, יע' בח"ס הנ"ל ובדובב מישרים מש"כ בזה, אדב שותומה דיש להקט

והוא, דלפי הדובב מישרים ודעמי' עלתה פ' פרה ליהוי כפרה בלי גנאי, ולהח"ס גם בפ' פרה איכא גנאי, והקב"ה לא 

 יצוה גנאי, ולכן הקדים שיאמרו בראשונה דחוקה היא.



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין היכן רמוז דקריאת פרשת פרה הוי מן התורה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לועמוד 

 שאי אפשר לקרות מעשה העגל תקנו בעבורו פרשת פרה שכל מעשיה היה נגד מעשה

העגל, כמ"ש רש"י בשם ר"מ הדרשן בר"פ חקת, תבוא אמו ותקנח צואה. ויע"ש בארצות 

 החיים עוד מש"כ בזה.

ל הלשון דקרא, פבהתעוררות תשובה )או"ח סי' תע"ו סקי"א( כתב ולענ"ד יש לדקדק בכ

דכתיב וידבר ה' אל משה לאמר, זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר, דכפל שני פעמים 

יש לפרש דהכי קאמר, זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר שהקב"ה צוה "לאמר", לכן 

 .לאמר אותה הפרשה

יישב וז"ל, ולענ"ד נראה דיש לזה רמז בתורה, דהנה בפרשת  )סי' תרפ"ה(בערוך השלחן 

פרה אדומה כתיב באמצע הפרשה והיתה לבני ישראל כו' לחקת עולם, ודרשינן בספרי 

ת, דאפר פרה אינו תלוי במקדש, דגם בזמן האמוראים )פיסקא קכ"ד( שתהא נוהגת לדורו

פרשה ה, ובסוף יהיה להם אפר פרה כדאמרינן חבריא מדכן )מטהרין( בגלילא )חגיגה כה.(

כתיב עוד והיתה להם לחקת עולם, ומיותר הוא, אלא דאתי לעניין קריאת הפרשה אף 

 בזמן דליכא אפר פרה וכו'.

יש יומא יליף לענין פרישה מהך ד"כאשר צוה ה' ובמשך חכמה )י"ט כ'( כתב ליישב דבר

לואים(, "לעשות", אלו מעשי פרה, "לכפר עליכם" זה יום ילעשות לכפר עליכם" )אצל מ

הכיפורים. ושם אמר רשב"י במילואים מנין שאף מקרא פרשה מעכבא, דכתיב "זה 

מעכבא הדבר", אפילו דיבור מעכבא. אם כן, כי ילפינן לדורות גם בפרשת פרה מקרא 

. ונמצא בשעת עשיית הפרה, מקרא פרשה מעכבא והוי אז יאטרם עשיית הפרה

 דאורייתא. ולפי זה גם ביום הכיפורים הוי דאורייתא בזמן המקדש, ונכון, עכ"ד.

ובמקראי קדש )חנוכה ופורים, ד' פרשיות, וגם נדפס בחי' הר צבי על הש"ס ביומא ה:( 

חכמה, והיינו דלדברי המשך חכמה בלי משך הדברי הערוך השלחן ויש לצרף כתב ד

דברי הערוך השלחן י"ל דהחיוב קריאה הוא רק בשעת עשיית הפרה ולא בכל שנה, ועל 

דברי הערוך השלחן דאפילו בזה"ז חייבים לקרות, ומדברי הערוך השלחן בלי  וזה בא

דברי המשך חכמה לא הוי ידעינן דאתא "לחקת עולם" לרבות קריאת הפרשה, ולכן 

 לואים כמש"כ המשך חכמה.ין הילפותא ממבעינ

במועדים וזמנים )ח"ב סי' קס"ח( ביאר כעין המשך חכמה דילפינן קריאת פרשת פרה 

לואים, והדין קריאה היא בשעת עשיית הפרה, ומכל מקום נפקא מינה גם ימפרשת המ

בזמנינו, דמאחר שמצינו בזה דין קריאה דאורייתא חייבו חכמים בפרשת פרה קריאה 

אורייתא, והיינו דבעלמא בקריאת התורה אין החיוב קריאה רק שמיעה, אבל כאן כד

שחייבין בקריאה מדאורייתא הכוונה שחייבו לנו בקריאת התורה דפרשה פרה 

כדאורייתא והיינו בקריאה. וזהו כוונת הראשונים דקריאת פרשת פרה דאורייתא 

מינה למעשה דלא מהני קטן לואים. ונפקא ישעיקרה דאורייתא לקרות בעשייתה כמו במ

להוציא, וביותר מזה, דבמקום שהחיוב קריאה צריך השומע לצאת בברכות, וא"כ 

                                                

 
 רא"ש בחולין )פ"ח סי' ד'(, ובר"ש חלה )ד' ז'(, ועוד.ובענין זה, יע' בפסקי הי

 שפת אמת יומא )סח:( מה שהק' אהך ילפותא ממילואים.בויע' בגבורת ארי ויא



 

 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין היכן רמוז דקריאת פרשת פרה הוי מן התורה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לזעמוד 

הלכתא רבתא להזהיר העולה לפרשת פרה שיתכוון להוציא הקהל בברכות, והמדקדקין 

 .דשומעים ומתכוונים לצאת הברכות, עכ"

, דמהיכן ילפינן איםדילפינן ממילו הרי דהוקשה ליה כדברי המקראי קדש בהך ביאור

חיוב קריאה שלא בשעת עשיית הפרה, אלא דהמקראי קדש ביאר דאיכא ילפותא לזה 

מיתור בקרא דכתיב חקת עולם וכדברי הערוך השלחן, והגר"מ שטרנבוך יישב דלעולם 

רק דחייבו חכמים קריאה כדאורייתא,  ,ליכא חיוב דאורייתאשלא בשעת עשיית הפרה 

מיעה. ובודאי פשטות דברי הראשונים הנ"ל משמע דאיכא חיוב שהוא חיוב קריאה ולא ש

פרה כמו פרשת זכור, ולא רק דעיקרה דאורייתא,  רשתלקרות פ ן התורהגמור מ

 וכדמבואר בש"ע הנ"ל.

דיתכן שזהו מדכתיב בסוף פרשת כאן, בברכת פרץ ועוד ישוב לזה כתב הקהלת יעקב 

מאתם בטמאם את משכני כו', שלפי מצורע והזרתם את בנ"י מטומאתם ולא ימותו בטו

פשוטו הוא אזהרה לב"ד להפריש את בנ"י מטומאת מקדש וקדשיו, וודאי גם קריאת 

אזהרת מקדש וקדשיו הוא בכלל והזהרתם, כי הודעת האיסור ועונשו מביאה לידי 

שמירה, וכדאמרינן תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. ולפי זה שפיר יהא קריאת פרשת 

וא מצות הפרשה מטומאת מקדש וקדשיו, ה ית דין, כיון שמוטל על הבפרה דאורייתא

נמי שכל צבור וצבור מחוייב בזה, שהרי בפרשה זו דמצות פרה כתוב שם איסור  הדין

, אע"פ שבעונותינו הרבים בית מן הזהטומאת מקדש ואזהרתו, וי"ל שכל זה שייך גם בז

 ריאת פרשה זו צד דאורייתא.המקדש חרב, מ"מ מהרה יבנה ביהמ"ק, וממילא אית בק

  



 

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

 בענין מלאכה במי חטאת
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לחעמוד 

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

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

 קנדה( -)טורונטו 

 בענין מלאכה במי חטאת

ֵאל ְלַמְשמֶ  ה ַלֲעַדת ְבֵני ַיְשרָּ ְיתָּ  ֶרת )יט, ט(ְוהָּ

 המלאכה פוסלת במים עד שיטילו את האפר.  :תנן במסכת פרה פ"ד מ"ד

והיתה לעדת בני ישראל למשמרת. למה נאמר שיכול אין לי חוקת  :ואי' עלה בספרי

במים מנין תלמוד לומר והיתה לעדת בני ישראל  - אלא שמלאכה פוסלת בפרה

 דה. למשמרת למי נ

 ופי' רש"י בגיטין נ"ג. שיהו נשמרין לזה ולא לדבר אחר. 

למה לי טעם דלמשמרת למי נדה  ,ש דוד טהרות סי' נ"א ]פרת חטאת[  סק"בוהק' המקד

תיפוק לי' דאם עושה בהן מלאכה אינן מים חיים כדאמרינן בסוטה ט"ו: במצורע דבעינן 

מים חיים שלא נעשו בהם מלאכה וכתב רש"י ז"ל משום דבעינן מים חיים, א"כ בפרה 

 ?יפוק לי' דפסול משום דאינן מים חייםדבעינן נמי מים חיים א"כ בנעשו בהם מלאכה ת

* 

ויתכן שיש לחלק בזה דהנה פסול מלאכה שנתמעט ממים חיים היינו שנעשו מלאכה 

בגוף המים, וכמו שביאר בחזו"א  פי"א דנגעים סק"א דברי רש"י בסוטה הנ"ל ביחס ענין 

לא מים "חיים" לנעשו בו מלאכה וז"ל ולא אתפרש לן מאי משמע דמים חיים היינו ש

נעשה בהן מלאכה ונראה דכיון דמלאכה פוגמת במים דנחשבין כמו שופכין בעיני בני 

אדם ופוסלין לנטילת ידים כדתנן במס' ידים ומאבדין חשיבותן, אימעט מחיים דבעינן 

שיהיו קיימין בחשיבותן עכ"ל החזו"א. והיינו כשמדובר בפסול מלאכה במצורע מיירי 

הם כלים וכדומה ודבר זה דווקא נתמעט ממים חיים במלאכה בגוף המים כגון שרחץ ב

 וכמ"ש החזו"א.

אכן שאני פסול מלאכה דפרה דמיירי גם כשעשה מלאכה אחרת בשעה שמתעסק במי 

חטאת  ודבר זה נתמעט מלמשמרת למי נדה. כמ"ש רבינו הלל על הספרי שם ובהגהות 

וק במלאכה אחרת" וביאורים. למשמרת יהיו דהיינו שעושין אותן למי נדה "שלא יעס

ולזה המים אשר יובאו לקדוש לא יותר לו שיתעסק בדבר ובפיה"מ פ"ד דפרה מ"ד כ' וז"ל 

, ואמרו בספרי אין לי אלא מלאכה פוסלת בפרה במים מנין כו'אחר כל עוד שישאבם 

וכ"פ דברי הרמב"ם פ"ז מהל' תלמוד לומר )שם( והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי 

כיצד הממלא  וכו'פוסלת במים קודם שיתקדשו ואינה פוסלת בהזאה  המלאכהפרה וז"ל 

מים לקידוש ונתעסק במלאכה אחרת בשעת המילוי או בשעת הולכת המים שממלא או 

 עכ"ל. בעת שמערה אותן מכלי אל כלי פסלן לעולם



 

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

 כה במי חטאתבענין מלא
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 לטעמוד 

 במים מנין ,שיכול אין לי אלא שמלאכה פוסלת בפרה וראי' לכך הא דאמר בספרי שם

והך דמלאכה פוסלת בפרה קאי לכאו' על מה שנדרש לעיל בספרי שמלאכה פוסלת 

 בשחיטה ובשריפה, וברור דשם מיירי שעושה מלאכה אחרת עמה.

ל ְבָידֹו ְלַדְרּכֹו, ואגב ע' מתני' פ"ז דפרה מ"ו עד כמה דקדקו במלאכה  בֶּ ת ַהחֶּ ַהּמֹוִליְך אֶּ

ֹלא ְלַדְרּכֹו, ָףסול. זֶּ   ירו לוֹ ה ָהַלְך ְלַיְבנֶּה ְשלָשה מֹוֲעדֹות, וְבמֹוֵעד ְשִליִשי ִהְכִש ָּכֵשר. ְושֶּ

  



 

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

 "באר בזכות מרים", עומק משמעות "הבאר", ומדוע מרים היא גורמת לזכות זו
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 מעמוד 

חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

"באר בזכות מרים", עומק משמעות "הבאר", ומדוע מרים 

 היא גורמת לזכות זו

ה ַויַ  ֵעדָּ יָּה ַמַים לָּ ֲהלו ַעל ֹמֶשה ְוַעל ַאֲהֽרןְוֹלא הָּ  , ב(כ) ףָּ

מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות  -ולא היה מים לעדה וברש"י כתב 

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה (: ט א) ומקורו של רש"י הוא מן הגמרא תענית מרים:

טובות ניתנו על פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות 

בזכות  -בזכות אהרן, מן  -בזכות מרים, עמוד ענן  -ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר 

 .נסתלק הבאר. שנאמר ותמת שם מרים -משה. מתה מרים 

וצריך להבין מדוע דווקא הבאר היתה בזכות מרים, ומה היה זכותה שגרמה לכך 

 שארבעים שנה במדבר זכו לשתות מבאר זו.

כל שלשה אלו ענן מן ובאר שלשתם היו דברים רוחניים כידוע, וראה על הבאר והנה 

ויחד יתרו על כל (: מסכתא דעמלק פרשה א -דרבי ישמעאל יתרו )מכילתא   מה שאמרו

ר' אלעזר המודעי אומר: בטובת הבאר הכתוב מדבר; אמרו לו: הבאר הזה  הטובה וגו'

ן, טעם יין חדש, טעם חלב, טעם דבש, טעם שנתן לנו המקום, אנו טועמין בו טעם יין יש

 כל הממתקים שבעולם, שנאמר טובה, הטובה, כל הטובה, על כל הטובה.

נמצא שזכות גשמית זו של הבאר היתה יסודה דבר ניסי ורוחני, והוא בזכות מרים. 

וצריך במה היתה רוחניתה של הבאר,  ומדוע זכתה מרים דווקא שבאה באר בזכותה 

והבאר בזכות מרים שאמרה שירה על  א ב(: במדבר רבהמדרש נאמר )והנראה בזה שב

המים שנא' )שמות טו( ותען להם מרים שירו לה' ובמי באר )במדבר כא( אז ישיר ישראל 

 כתב שהדמיו הוא עניה עניה.ענו לה. וברד"ל  את השירה הזאת

זכותה משירת מרים הוא ראיה על שאין הכונה שובפירוש מהרז"ו שם על המדרש כתב 

 יותר ממרים. על הים שהרי ישראל אמרו שירה  של הבאר בזכות מרים,

 שירה ביטוי של אהבה ושבח בין ישראל לה', ולא רק כהודיה על ההצלה

מדרש )שמות נראה הביאור בזה, דבר יש להקדים  מה ענינה של  שירה, שהנה באמנם 

ו ישראל על הים לא מיום שברא הקב"ה את העולם ועד שעמדרבה כג ד( נאמר וז"ל: 

מצינו אדם שאמר שירה להקב"ה אלא ישראל, ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל 

אברהם מכבשן האש ומן המלכים ולא אמר שירה, וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה, 

וכן יעקב מן המלאך ומן עשו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה, כיון שבאו ישראל לים 

שירה לפני הקב"ה שנא' אז ישיר משה ובני ישראל הוי פיה פתחה ונקרע להם מיד אמרו 

 בחכמה, אמר הקב"ה לאלו הייתי מצפה.
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וצ"ב מה היה מיוחד בשירת  בני ישראל שלא קדם אצל האבות שדווקא הם אמרו 

 שירה.   וצ"ב מדוע  באמת לא  אמרו שירה  על   יצירת האדם  וכל על הצלת יצחק.

במדבר כא טז(: ,להבנת  הדבר היא "שירת הבאר" ושם נאמר ונראה בביאור הענין ופתח

משם בא  -ומשם בארה ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר ה' למשה, וכתב שם  רש"י,  

האשד אל הבאר. כיצד, אמר הקדוש ברוך הוא מי מודיע לבני הנסים הללו. המשל אומר 

אר ירדה לתוך הנחל נתת פת לתינוק הודיע לאמו. לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והב

והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ומוליכתן סביב המחנה וישראל ראו ואמרו 

 שירה:

וצ"ב  דברי הקב"ה "אמר הקדוש ברוך הוא מי מודיע לבני הנסים הללו". מה היה הענין 

להקב"ה שידעו ישראל שעשה להם ניסים. אלא ביאורם של דברים, אופן הצלת בני 

הגויים לא חייבה את הצלתם עלי ידי עשית נס, שהרי יכל הקב"ה להצילם ישראל מן 

 בדרכים אחרות, על ידי הטלת פחד או להעבירם בכל דרך שלא יפגעו.

אמנם  עצם עשית הנס ושינוי סדר הטבע למען עם ישראל, היא ראיה לבני ישראל שכל 

שיתחברו  כך גדולה חביבותם לפני המקום, שהצלתם לא היתה מחויבת המציאות

ההרים זה לזה, ויכלו להנצל כאמור גם באופן אחר. בכך שאופן הצלתם נעשה דווקא 

 באופן של שינוי סדרי הטבע העיד הדבר על חביבותם בני ישראל לפני המקום.

ויבואר הדבר על פי המהר"ל בגבורות ה'  פרק לו "כי האותות והמופתים מורה שבני 

מן הטבע". ומשום כך שאל הקב"ה "מי מודיע לבני ישראל דבקים בה' אשר הוא ה' נבדל 

הניסים הללו" היינו מי יודיע להם חביבותם לפני.   ומעתה השליחות לגרום לכך להודיע 

לישראל שהם חביבים לפני המקום שמשנה בעבורם את הטבע,  ולפי זה שענין השירה 

ופן ההצלה היא מלבד הודאה על עצם גוף ההצלה יש בכך שירה שהניצול מודה על א

שנעשה בדרכי נס. והשירה הינה ביטוי לרגשי  האהבה שיש בין הניצול להקב"ה שמראה 

 את אהבתו.

ועתה נתנה ראש לבאר דברי המדרש שמיום שנברא העולם לא אמרו שירה אלא 

ישראל. וביאורם של דברים, יציאת ישראל מצרים היתה יכולה להיות שיצאו ממצרים 

ים סוף אלא באופן טבעי לחלוטין שיעברו ממקום למקום  גם באופן שלא תעשה קריעת

ולאו דווקא על ידי נס. בעצם הדבר שאופן ההצלה נעשה באופן של שינוי סדרי הטבע, 

בכך הראה הקב"ה אינני מתנהג עמכם כאנשים רגילים כאנשים המתהלכים בטבע,  לכך 

אמרו שירה,שהיא כשראו בני ישראל את גודל חביבותם וקרבתם לפני בורא עולם מיד 

 ביטוי לאהבה בין המוצל למציל.

 שירת מרים היתה גבוהה יותר כולה הודיה ושבח לה'

בין שירת ישראל לבין שירת מרים. שהנה  ואחר שנתבאר ענין השירה, עדיין יש הבדל,

 בישראל נאמר "וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים ,אז  אמרו שירה.

ישראל שירה על עצם עשרת המכות. וביאר בעל  ובידוע מה שהקשו מדוע לא אמרו

ויוציאנו ה' מצרים ביד הזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול העקידה  על הגדה של פסה וז"ל 
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וגו' ובמורא גדול זה גילוי שכינה וכו' כלומר בקריעת ים סוף היה גילוי שכינה כי ראתה 

עת ההיא היתה אימת שפחה הים מה שלא ראה הנביא, כדאיתא  במכילתא בשלח  ועד ה

 רשות מצרים על  על ישראל ובנס קריעת ים סוף נחשב כאילו ביום ההו יצאו  ממצרים .

ומבואר בדבריו, שגמר הגאולה היה דווקא בקריעת  ים סוף  שעד אז היה מורא מצרים 

על ישראל. ונמצא שרק אחר שבני ישראל השתחררו בפחד מצרים יכלו לומר שירה. 

נבעה מהסרת הפחד עליהם. והוא הפשט שמלכותך  ראו בניך  וא"כ נמצא ששירתם

 בוקע ים  היכולת לראות  את מלכות ה' ואת יד ה' דווקא אחר שמתו משעבדיהם.

אמנם שירת מרים היתה בדרגה יותר גבוהה, והיתה שירה שכל כולה רוממות ושבח 

ום יונתן  וכפי שביאר תרג של ה', וללא קשר בכך שמתו משעבדיהם, להקב"ה על כוחו

ותשר להם מרים נודה ונשבח לפני יי כי כח ורוממות שלו, היא, על גאים הוא שם "

מתגאה, ועל רמים הוא מתנשא, על אשר שהלך פרעה הרשע ורדף אחרי עם בני ישראל 

 סוסיו ומרכבותיו השליך וטיבע אותם בים של סוף.

 של הקב"ה. והלל לכבודושבח  ושכולביטוי של שירה ונמצא ששירת מרים הוא 

ועומק הדבר הדבר, מדוע דווקא שירת מרים היא זאת שגרמה לזכות הבאר. ויבואר על 

אמנם על ידי מרים היה הבאר. כי היה בישראל (: נצח ישראל פרק נד) פי המהר"ל  שכתב

שהיו משתוקקים אל העלה, והשתוקקות הזה הוא השתוקקות התחתונים אל העליונים, 

הזכר. לכך נתן להם הבאר, כי הבאר נובע ועולה מלמטה  כמו השתוקקות הנקיבה אל

למעלה, וכדכתיב )במדבר כא, ז( "עלי באר ענו לה". כי הבאר הוא התעלות התחתונים, 

ולכך בזכות מרים,     ושם כתב עוד שהם המים אשר למטה מן הארץ נובעים למעלה. 

מתעלה ומשתוקק  שעל ידה היה השתוקקות והתעלות אל העלה, היה הבאר, שהוא מקור

 למעלה. והבן הדברים האלו, כי הם נאמנים מאוד מאוד, אין ספק בהם.

והוא דמיון האשה שהיא משתוקקת לבעלה, וזהו ( פרק יטכן בגבורות ה' ) כתבוכן 

השתוקקות של עלוי, כי האיש יותר במעלה בערך האשה והיא משתוקקת להתעלות 

 בבעלה, ולפיכך האשה היא בלבד דומה לבאר.

המהר"ל שבאר ואשה ענינם שוה. "באר" המים שלמטה עולם ונובעים  מדבריומתבאר 

 כלפי מעלה. "אשה" הינה משתוקקת כל היום אל בעלה.

ומעתה הבאר שכאמור דמיונו אל האשה הדומה לבאר, ובמדבר אצל בני ישראל 

 ביטאה הבאר את השתוקקותם של ישראל אל ה'.

היתה שירה שלא מחמת הפסק הפחד מן ולפ""ז יבואר שמרים בזכות שירתה ש

המצרים, אלא כל כולה של שירה זו ודברי שבח אל ה'. שירה שביטאה השתקוקות של 

למטה אל ה'. ומשום כך היא זאת שזכותה גורמת לבאר במשך ארבעים שנה לישראל 

 שהיא הבאר עצמה היא ביטוי של השתקקות אל ה'.

ובמי בזכות מרים, וסיים המדרש שהבאר  ומעתה יבואר המשך דברי המדרש שכתב

הוא  ןוברד"ל כתב שהדמיובאר )במדבר כא( אז ישיר ישראל את השירה הזאת ענו לה. 

", "ענו לה". והואיל ומתבאר ששירת מרים היתה שירה ותען להם מרים"עניה עניה. 
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שענין השירה כולה אהבה לבורא עולם, וזה היה בשירת הבאר שאמרו ישראל שירה, 

ל שירה זו, היתה הבאר שהוא ביטוי של השתקקות של מטה אל הלמעלה, והשליח לכ

והוא שירה שהיא ביטוי של השתוקקות, שהוא אהבה בין כנסת ישראל אל ה.' ובזה 

 הדמיון לשירת מרים.
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יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני 

 ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'

 ריבהביאורים בעניין מי מ

משה ואהרן הן בחינת תורה שבכתב אספקלריא המאירה, וכיון שהתחיל בחינת ארץ 

 ישראל תורה שבעל פה עבודת האמונה והבירורים, לא יכלו להוציא מים מן הסלע

בשפת אמת תרמ"ב כי שירת הים היה הכנה לקבלת התורה שבכתב ולכן היה משה 

רבינו העיקר, ושירה זו היה הכנה לבחינת ארץ ישראל ותורה שבע"פ ולזה לא נזכר משה 

רבינו ע"ש, וראה עוד בשפ"א שם תרמ"ג בענין שירת הבאר שלא נזכר שמו של משה 

א המאירה בחינת תורה שבכתב וזה היה רבינו, כי בחינת משה רבינו ע"ה הוא אספקלרי

והוא הבאר שירת הים הכנה לקבלת התורה, ועתה היה שירה זו הכנה לתורה בשעל פה 

וכו', והם ב' בחינות אמת ואמונה כו', לכן כתיב יען  שצריכין בני ישראל לעורר בכח הפה

נין כי לא האמנתם כו', וחלילה חלילה שהיו מרע"ה ואהרן ח"ו מחוסרי אמנה, אבל הע

זה היה עדות שאינם מוכנים להנהגת דור החדש שהיו מוכנים לכנוס לארץ ישראל 

 שעיקר הנהגתם בבחינת אמונה ע"ש.

ובשפת אמת תרמ"ז פירש וז"ל בענין מי מריבה יען לא וכו' לעיני בני ישראל לכן לא 

תביאו כו', כי לא היה זה עונש רק הוכחה וראיה שאין דור הזה של באי הארץ נמשכים 

אחר ההנהגה הגבוהה של משרע"ה, כי משה רבינו ע"ה נתנבא באספקלריא המאירה 

ינה מאירה וכו', וזה עצמו החילוק בין הכאה ושאר נביאים ע"ה נתנבאו באספקלריא שא

לדיבור וכו', כי בצור כתיב והכית כו' והיינו כחו של משה רבינו והוא מענין תורה 

שבכתב חקוקה ורשומה, וכאן כתיב ודברתם אל הסלע לעיניהם היינו כפי כחן של בני 

א"כ  מריבהנקרא מי ישראל שלא יכלו להמשך אחר מדריגת משה רבינו ע"ה וכו', דהנה 

היה בו ענין התערובת דהנה משה רבינו ע"ה היה כולו טוב בחינת עץ החיים דכתיב כי 

 טוב הוא ע"ש.

היוצא מדבריו שמאז מעשה מי מריבה התחיל בחינת ארץ ישראל שהוא בחינת אמונה 

אספקלריא דלא נהרא תיקון עץ הדעת טוב ורע, תורה שבעל פה והיינו שכל ההשגה 

יהן של ישראל וביגיעת נפש ובשר, משא"כ משה ואהרן היו במעלה והעבודה תליא בפ

גבוהה בחינת עץ החיים אספקלריא המאירה בחינת מן וענני הכבוד שניתן לבני ישראל 

מדרגות עליונות גם ללא יגיעה מצד עצמם, וע"כ לא יכלו להוציא מים מן הסלע שהיה 

ו חסרון באמונה ח"ו אלא בחינת תורה שבעל פה, וזה מש"כ יען לא האמנתם בי אינ

 שאינם בבחינת אמונה אלא בבחינת ראיה וידיעה ברורה.

 ובהקדמות אלו יתבאר עוד כמה ענינים בפרשה כאשר עיניך תחזינה.

* 
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 מי מריבה אשר רבו בני את ה' היינו שהיתה עבודת בבחינת מריבה ותיקון

הולהאמור יש לפרש מה דכתיב  ה ֵמי ֵהםָּ בו ֲאֶשר ְמַריבָּ ֵאל ְבֵני רָּ ֵדש' ה ֶאת ַיְשרָּ ם  ַוַיףָּ בָּ

ואין הכונה כפשוטו ח"ו אלא דבמי מריבה אלו התחיל עבודת הבירורים )כ, יג(, 

והתקרבות לה' ע"י מריבה ועמל רב ולא בדרך הקירבה אהבה והדבקות שהיה כל המ' 

 שנה שהיו במדבר, ולכי תידוק דברים אלו נרמזו בדברי השפ"א תרמ"ז ע"ש.

* 

ז מי מריבה החל עבודת בני ישראל באופן של תורה שבעל פה ולזה במלחמת ערד מא

 היתה הבקשה דייקא ע"י בני ישראל

ולכי תידוק תראה דעד פרשת הבאר כל צרכן של בני ישראל היה ע"י בקשת משה 

 ַוַיְשַמע - רבינו, ומכאן ואילך היה ע"י בקשת בני ישראל בעצמן, וכמבואר בפרשתן

ד ֶמֶלךְ  יַהְכַנֲענַ  א ַכי ַהֶמֶגב ֹיֵשב ֲערָּ ֵאל בָּ ַרים ֶדֶרךְ  ַיְשרָּ ֲאתָּ ֶחם הָּ ֵאל ַוַילָּ . ֶשַבי ַמֶםמו ַוַיְשבְ  ְבַיְשרָּ

ֵאל ַוַיַדר ֹתן ַאם ַוֹיאַמר' לה ֶנֶדר ַיְשרָּ ם ֶאת ַתֵתן נָּ עָּ ֵריֶהם ֶאת ְוַהֲחַרְמַתי ְביַָּדי ַהֶזה הָּ  ַוַיְשַמע.  עָּ

ֵאל ְבקֹול' ה ֵריֶהם ְוֶאת ֶאְתֶהם ַוַיֲחֵרם ַהְכַנֲעַני ֶאת ַוַיֵתן ַיְשרָּ א עָּ קֹום ֵשם ַוַיְקרָּ ה )כא,  ַהםָּ ְרמָּ חָּ

ואתה תחזה כי לא נזכר כאן משה כלל והכל היה על ידי בני ישראל עצמן, וידר ג(,  –א 

נגיעה מצד מלך ערד ישראל נדר, וישמע ה' בקול ישראל, וגם במלחמה זו היתה איזה 

ששבה מהם שבי, כי עכשיו החל עבודת הבירורים להוציא יקר מזולל והכל תלוי ביגיעה 

 עצמית בחינת תורה שבעל פה.

* 

 הרפואה מהנחשים היה על ידי שעבוד בני ישראל לאביהם שבשמים בדווקא

ר ֵמֹהר ַוַיְסעו וכמו שכתוב וכיו"ב מצינו במעשה הנחשים השרפים הָּ  ַלְסֹבב סוף ַים ךְ ֶדרֶ  הָּ

ם ֶנֶפש ַוַתְקַצר ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת עָּ ֶרךְ  הָּ ם ַוְיַדֵבר. ַבדָּ עָּ ה וְבֹמֶשה ֵבאֹלַקים הָּ מָּ נו לָּ  ֶהֱעַלית 

מות ַמַםְצַרַים ר לָּ ה ְוַנְפֵשנו ַמַים ְוֵאין ֶלֶחם ֵאין ַכי ַבַםְדבָּ צָּ ם' ה ַוְיַשַלח. ַהְףֹלֵקל ַבֶלֶחם קָּ עָּ  בָּ

ַשים ֵאת ַפים ַהְמחָּ ם ֶאת ַוְיַנְחכו ַהְנרָּ עָּ ת הָּ ב ַעם ַויָּמָּ ֵאל רָּ ם ַויָֹּבא. ַמַיְשרָּ עָּ  ַוֹיאְמרו ֹמֶשה ֶאל הָּ

אנו טָּ ךְ ' בה ַדַבְרנו ַכי חָּ ֵלינו ְויֵָּסר' ה ֶאל ַהְתַסֵלל וָּבָּ ש ֶאת ֵמעָּ ם ְבַעד ֹמֶשה ַוַיְתַסֵלל ַהמָּחָּ עָּ  .הָּ

ף ְלךָּ  ֲעֵשה ֹמֶשה ֶאל' ה רַוֹיאמֶ  רָּ יָּה ֵנס ַעל ֹאתוֹ  ְוַשים שָּ ל ְוהָּ ה ַהמָּשוךְ  כָּ אָּ י ֹאתוֹ  ְורָּ  ַוַיַעש .וָּחָּ

יָּה ַהֵמס ַעל ַוְיַשֵמהו ְנֹחֶשת ְנַחש ֹמֶשה ַשךְ  ַאם ְוהָּ ש נָּ חָּ  ַהְמֹחֶשת ְנַחש ֶאל ְוַהַביט ַאיש ֶאת ַהמָּ

י )כא, ד   .ט( –וָּחָּ

ולכי תידוק תראה דבני ישראל בקשו ממשה להתפלל אל ה', אבל רפואתם היתה 

דווקא ע"י ההבטה אל הנחשים השרפים וכדברי חז"ל )ר"ה כט.( והביאם רש"י פס' ז' וכי 

נחש ממית או מחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם 

נימוקים ע"כ, דמאז מי מריבה לכל בקשה לאביהם שבשמים היו מתרפאים, ואם לאו היו 

 היה נצרך אתערותא דלתתא מצד בני ישראל.

ויש לומר דמה שבקשו ממשה רבינו להתפלל הוא משום שחטאו גם בו, וכמו שכתוב 

אנו ַוֹיאְמרו טָּ ךְ ' בה ַדַבְרנו ַכי חָּ  ולזה היו נצרכים למחילתו ולתפילתו. וָּבָּ
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* 

 לבנ"י כי הנהגת משה רבינו הוא בחינת מלאךלאחר חטא מי מריבה נתברר 

ךְ  ַוַיְשַלח ֹקֵלנו ַוַיְשַמע' ה ֶאל ַוַמְצַעק ַים ַוֹיַצֵאנו ַמְלאָּ ֵדש ֲאַנְחנו ְוַהֵמה ַמַםְצרָּ  ְקֵצה ַעיר ְבקָּ

 .ְגבוֶלךָּ )כ, טז(

 ולהנ"ל יש לפרש מה שבשליחות בני ישראל לאדום אמרו ישראל וישלח מלאך ויוציאנו

ממצרים, ועד עכשיו לא מצינו בתורה שכינו את משה למלאך, כי עכשיו נתברר ביתר 

 שאת כי הנהגת משה רבינו הוא בבחינת מלאך ובאופן זה היתה הנהגתם במדבר.
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כיום יאיר / הרב נח גדליה קזצקוב, מח"ס מנחת 

 הזמן

 תיקון חצות מהותו וענינו

בית המקדש שחסרנו בעוונותינו, אחד בימים אלו מתאבל עם ישראל על חמדת עינו 

המנהגים הקדומים ביותר הוא מנהג תיקון חצות, וכתב המשנה ברורה )סי' א' סק"ט( על 

דברי השולחן ערוך 'ראוי לכל ירא שמים שיהיה מתאבל ודואג על חורבן בית המקדש', 

 המקובלים האריכו מאוד בגודל מעלת קימת חצות כי רבה היא וכבר נדפס בסידורים

 סדר ההנהגה על פי האר"י ז"ל'.

בדברים שלפנינו ננסה להבין את ענינו של תיקון חצות, ראשית מה המיוחד בחצות 

הלילה ומדוע נקבע תיקון זה לזמן חצות הלילה. שנית מה טיב המבנה של תיקון חצות, 

מה הוא תיקון רחל ומהו תיקון לאה, וכיצד מתקשרות האמהות הקדושות לחורבן בית 

ולקינה על חורבנו. נקדים ונאמר שלכל האמור להלן יש מקורות עד אין מספר  המקדש

בזוהר ובמקובלים אלא כדי שלא להלאות את הציבור לא נשתמשתי בציטוטים ומובאות 

 אלא ביוצא מהם ללא ציון מקורות, והדברים ידועים.

וישכם ידועים לכולם דברי חז"ל )ברכות כו, ב( אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר 

אברהם בבוקר, יצחק תפילת מנחה שנאמר 'ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב', ויעקב 

תפילת ערבית שנאמר 'ויפגע במקום וילן שם'. עוד ידענו ממקורות רבים שאברהם מידתו 

מידת החסד, ולכן עיקר עבודתו הייתה לקרב יהודים תחת כנפי השכינה להכניס אורחים 

נה, שכל אלו עניני קירוב אהבה ונתינה, וכך אמר הכתוב ולתת להם אכילה שתיה ולי

'תתן אמת ליעקב חסד לאברהם', יצחק מידתו מידת הגבורה כמו שנאמר 'לולי אלקי אבי 

אברהם ופחד יצחק היה לי', ומכך למדנו שמידת יצחק היתה הפחד מכל דבר שאינו 

אמר יעקב כשעמד לפני בדיוק כרצון ה' והיא מידת היראה וקו הדין ללא ויתורים, ולכן 

יצחק ביראה ופחד, 'אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע' כי אצל יצחק אין ויתורים 

הוא ממשש כל מעשה אם אין בו איזה שמץ של תעתוע חס ושלום. עבודתו של יעקב 

היא מידת האמת המשלבת את שתי המידות, המילה אמת מכילה את האות הראשונה 

ת האות האחרונה האות ת' ואת האות האמצעית האות מ', לומר שבא' ב' באות א', א

לך שהרעיון של איש האמת הוא היכולת לשלב בתוכו את שתי האותיות הקיצוניות 

 משתי הצדדים ולאחד אותם אל האמצע.

אם נקביל את זמני התפילות שתקנו האבות אל מידותיהם, נוכח שהחסד וההטבה 

ן אברהם את תפילת הבוקר, ואין זה סוד שכל הבריאה באים לידי ביטוי בבוקר, ולכן תיק

קמה רעננה ומתחילה את קבלת הטובה שלה במשך היום עם אור הבוקר המסמן את 

ההתחדשות והרעננות שהבריאה מתחדשת בו לקבל את כל הטובה שצופן היום החדש. 

לעומת זאת מזמן מנחה שהוא לאחר חצות מתחילים העייפות והדכדוך להשתלט 

ה על העולם, עד שבא הלילה והחושך המסמן את הצורך הדחוף של האדם בהדרג
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להתחבא במיטה ולישון, הדחף הזה הולך ומתגבר ככל שהלילה מעמיק יותר, זאת 

התחושה של העייפות שמקבל העולם כאשר הוא מיצה את הזכויות של השימוש בעולם 

 ודש לכך.על פי חוק הדין ואין לו להשתמש בו יותר עד שיקבל אישור מח

מידתו של יעקב היא מידת הלילה והוא תיקן תפילת ערבית, הלילה נראה כיחידה 

אחת בה כולם ישנים עד הבוקר, אבל מידתו של יעקב שהיא מידה משולבת משתי 

ניגודים, גורמת גם ללילה להיות בעל ניגודים קיצוניים. הניגודיות הזו באה לידי הביטוי 

בדיוק, אז זמן ההתנגשות בין הדין של יצחק שעמו החזק ביותר שלה באמצע הלילה 

התחלנו את הלילה והוא הולך ומעמיק עד לשיאו באמצע הלילה, אל החסד של הבוקר 

שמרגע זה בני העולם מתחילים להתקדם לעברו )זוהר לך לך צב, ב(, ולכן מה שקורה 

אבינו בחצות הלילה היא פעולה מנוגדת הבאה לידי ביטוי בשתי נשותיו של יעקב 

 שמידתו מידת האמת מידת האמצע, שהיא מתבטאת בעיקר באמצע הלילה.

לצורך הבנת הענין נעשה סיקור הסטורי מי מצינו בכתובים שקם בחצות הלילה, ונוכל 

להבין את עומק הניגודיות שהזמן הזה יוצר בעולם והתוצאות של הניגודיות הזאת. 

בדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר באברהם אבינו נאמר 'ויחלק עליהם לילה הוא וע

משמאל לדמשק', וכתב רש"י שנחלק לו הלילה בחצות, בחצי הראשון נעשה לו נס, 

והחצי השני נשמר לו למצרים שם נעשה לבניו הנס בחצות הלילה. ראינו אם כן 

שאברהם קיבל בחצי הלילה נס אחד והחצי השני שמור לנס אחר לעתיד לבוא. אבל זה 

וע הייתה יציאת מצרים בחצי הלילה בדיוק? נאמר במכילתא דרשב"י: לא נגמר בזה, מד

'בחצי הלילה דיבר הקדוש ברוך הוא עם אברהם בברית בין הבתרים, ובחצי הלילה נולד 

יצחק, ובחצי הלילה לקו הבכורות במצרים, שנאמר 'ויהי מקץ שלושים שנה וארבע 

מרגע שדיבר עמו בחצות הלילה מאות שנה', 'מקץ' הוא דבר מדויק, שלושים שנה בדיוק 

של ברית בין הבתרים עד לידת יצחק, ומאז ארבע מאות שנה בדיוק מלידת יצחק עד 

 יציאת מצרים שהתחילה במכת בכורות בדיוק בחצי הלילה.

עברנו מאברהם ויצחק שבהם ראינו רק את הנקודה שבחצות בלי חלוקה לשתים 

מידתו הלילה ובו עיקר הענין. אצל יעקב שתמיד קורה בה משהו גדול, ונעבור אל יעקב ש

לראשונה רואים את הלילה נחלק לחלק השייך לערב וחלק השייך לבוקר, כשבולט 

בכתובים שהחלק השייך לרחל בלילה נמצא בעצם בידה של לאה ודבר זה גורם טענות 

ויקח את לאה' ולגבי רחל נאמר: 'ויהי  בערבומענות שוב ושוב, לגבי לאה נאמר: 'ויהי 

והנה היא לאה' ויעקב מתרעם ואומר: 'הלא ברחל עבדתי עמך', והוא שואל:  בבוקר

מדוע רחל אינה נמצאת עמי כל הלילה ואני רואה רק את לאה? ועם זאת שוב נאמר 

', רחל נותנת את הלילה במחיצתו של יעקב הלילהשאמרה רחל ללאה: 'לכן ישכב עמך 

ותצא לאה לקראתו',  בערבב מן השדה שמגיע לה ללאה, ולאחר מכן נאמר: 'ויבא יעק

בחז"ל אמרו )הובא ברש"י( משום שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו, דהיינו 

העונש של רחל על כך שבזמן הלילה היא לא נמצאת עם יעקב כפי שצריך להיות הוא 

 להפרד ממנו.
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ם זאת מודגש לגבי האמהות שוב ושוב שהיתה רחל אמורה גם היא לפעול בלילה, וע

למעשה מתגלה שלאה היא שהייתה עם יעקב בזמן הלילה ולא רחל, ודבר זה הוא קושי 

עצום ליעקב שטוען אל לבן 'למה רמיתני'!? הדבר גם קושי גדול לרחל, שבגלל זה נפרדת 

 מבעלה ואינה נמצאת עמו יותר עד סוף הדורות כל עוד והוא במערת המכפלה.

לילה, והוא כבר מתווה דרך עבודה לזמן הזה, יש עוד אדם שמצאנו אותו קם בחצי ה

והוא דוד המלך. בגמרא )ברכות ג, ב( נאמר שכנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד 

וכשהגיע חצות לילה היה מנגן והיה דוד קם ועוסק בתורה עד עמוד השחר, ושם בגמרא 

. מובאת דעת רב אשי שעד חצות עסק בדברי תורה ומחצות עסק בשירות ותשבחות

 לעמוד אני חייב דוד מדוע הנהגה זו הייתה אופינית לדוד? אמרו חז"ל )במ"ר טו( 'אמר

 הלילה בחצי 'ויהי דכתיב הלילה בחצי זקנתי עם שעשית פלאות על ולקלסך לילה בחצי

 הלילה'. ליני לה ויאמר אמתך רות אנכי ותאמר וילפת האיש ויחרד

וילפת' ומדוע 'כי ראה אשה שוכבת מה קרה אצל בועז? שם נאמר 'ויחרד האיש 

מרגלותיו'. הביאור לפי פשוטו ידוע, לפי סודן של דברים, 'האיש' הוא בעל הנשים הוא 

הנותן והמשפיע, וכשמגיע זמן חצי הלילה הוא נחרד ונלפת, ומדוע, כי הוא רואה אשה 

שאינה זקופה כנגדו כדרך איש עם אשתו, אלא היא שוכבת על הארץ תחת רגליו 

גלותיו, המחזה הזה גורם פחד ויראה נוראה אל האיש עד שהוא נלפת ומזדעזע למר

)זוהר חדש רות מח, א(. דוד יודע את המשמעות הזו הרומזת ליעקב שדמותו היא דמות 

דיוקנו של הקדוש ברוך הוא שרואה את רעייתו רחל שהיא השכינה שוכבת למרגלותיו 

ן את הזעזוע הזה בעבודה שהוא עושה ואינה לצידו בחצי הלילה, לכן דוד מנסה לתק

ולתקן את הדבר באותו זמן בחצי הלילה, וכמו שמתואר בגמרא אחריו נוהגים כך כל 

ישראל. דוד גם יודע שהדבר הזה נרמז עבורו בזקנתו רות, כי בו הזעזוע ובו גם התיקון 

ם של הזעזוע הזה, כי דוד המלך מידתו היא מידת המלכות, ומידת המלכות היא המקו

 שבו נכללים שתי הנשים של יעקב אבינו במקום אחד.

כתב הרמ"ע מפאנו שהמלכות בישראל בנויה ממלך עיקרי שהוא מזרע לאה, משבט 

יהודה שהוא קיבל את המלכות, והוא חייב שיהיה לצידו משנה למלך מזרע רחל והוא 

יך את יוסף, שמכוח התמיכה שלו יש כוח למלכות בית דוד להחזיק מעמד. כל אחד צר

חבירו, המלך מלאה צריך את תמיכת המשנה שלו מרחל, והמשנה של רחל חסר כוח אם 

אין מעליו את המלך מלאה, רק על ידי שניהם נוצרת המציאות ששמה 'מלכות ישראל'. 

לכן הייתה אהבה גדולה בין יונתן בן שאול שהוא מבני בנימין בן רחל לבין דוד שהוא 

ע שכל כוחו הוא מכוח היותו משנה התומך במלכותו של מבני יהודה בן לאה. יונתן יד

דוד, אבל שאול ידע שאם דוד המלך הוא המלך אם כן הוא בתור זרע רחל יהיה רק 

משנה למלך ולכן פעל לבטל זאת. לכן גם הגאולה העתידה תבוא לאחר שיהיה משיח בן 

וא שילוב החסד יוסף שיתן את כוח המלכות למשיח בן דוד, ושילוב שתי נשי יעקב אלו ה

והגבורה, רחל מן החסד ולאה בגבורה, ועל ידי שילובן יחד כנשותיו של יעקב נוצרת 

בישראל מלכות נפלאה שמכוחה יש מלכות למעלה בעולם העליון, כי ישראל וקודשא 

 בריך הוא חד הוא, כשמלכות ישראל שלמה מלכות של מעלה אינה חסרה.
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ל. שתיהן נקבות, אבל בעוד לאה היא האם יש עוד הבדל משמעותי בין לאה לבין רח

המחנכת והמגדלת של יעקב ואיננה רעייתו הטבעית שעמה הוא חי, אלא היחס ביניהם 

הוא כשל אם ובנה, רחל היא אשתו הטבעית של יעקב שאותה הוא אוה,ב והיחס ביניהם 

הוא יחס של איש ואשתו, של נתינה חסדים ואהבה ולא יחס של חונכת ומתחנך. אחד 

ההבדלים בין אמא לאשה, שאשה אפשר לגרש כי אין זה קשר דם אבל מצד שני הוא 

קשר של אהבה היתרה על אהבת האם, לכן נאמר 'יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק 

באשתו', אשה זה קשר של אהבה אבל לא קשר מחויב כקשר האם ובנה, אלא הוא ניתן 

 ג זה לזה.לחיבור וניתוק לפי מערכת היחסים שבין בני הזו

עם ישראל כולו נחשבים כבניה של רחל, לכן בזמן הגלות 'רחל מבכה על בניה מאנה 

להנחם על בניה כי איננו', באמת רוב ישראל אינם בניה הם בני עשרת השבטים בני לאה 

או השפחות, ועם זאת הם נקראים ומשתייכים אליה יותר מלאה האם הביולוגית שלהם, 

תו של יעקב ובניו בניה, לאה היא החונכת של יעקב היא כי בפנימיות רחל היא אש

שייכת לדור גבוה, קודם יותר ומנותק יותר מהם, היא לא האמא שלהם. אלא שרחל 

קשורה לילדיה בקשר אמיץ, וכשהם לא מתנהגים כראוי הכעס מתעורר על אמם, והיא 

אותה מגורשת יחד עמם מאביהם בעלה, לכן אמר הכתוב 'בפשעכם שולחה אמכם', 

רחל שהיא אמינו היא השכינה הקדושה שהיא רעייתו של הקדוש ברוך הוא ועליה 

נאמרו כל הביטויים הידועים בשיר השירים 'אחותי' רעייתי' 'יונתי' 'תמתי', על יעקב 

נאמר שדמות דיוקנו חקוקה בכסא הכבוד, כי הוא מבטא את הנתינה של הקדוש ברוך 

רעייתו והיא מחלקת את המזונות שנותן לה הוא, המקבלת היא השכינה שהיא רחל 

 בעלה לילדיה עם ישראל הנקראים בתוכה בכינוי 'כנסת ישראל'.

והנה עם ישראל כולו נמשל ללבנה שבה ניכר שינוי בכוח התאורה שלה בזמן הלילה 

שהוא זמן הגלות, הלבנה היא האשה המקבלת אורה מן השמש, ולכן עם ישראל בני 

וש ברוך הוא מונים חודשיהם ללבנה. הלבנה מקבלת אור מן השכינה רעייתו של הקד

השמש שהוא בעלה המאיר לה, אבל כאשר השמש מסתירה פניה מן הלבנה פני הלבנה 

נחשכים היא הולכת ונעלמת וחושך הלילה והגלות שולט בכל, הדבר מפחיד מאוד 

 כשהלבנה נתגרשה מעם השמש ושולטת בכל חשכה גדולה, עם ישראל בראש חודש

 מביא שעירי חטאת ועושה סדר יום כיפור קטן, והנה שבה השמש להאיר ללבנה מחדש.

זה המצב של רחל בזמן הגלות שהוא הלילה זמן הדינים והחושך, היא אהובה מאוד 

-בגלוי, אבל עם זאת היא מתגרשת דוקא בגלל אהבתה, שלא כלאה שעמה יש יחסי אם

א ניתנים לניתוק או שינוי, ברחל יש בן אהבה מופנמת ולא מוחצנת ויחסי חינוך של

יחסים שככל שהם יותר מוחצנים לטובה בזמן האהבה כך הם יותר ניתנים לניתוק 

 וגירושין, כיחס בעל לאשתו.

נמשיל משל, אדם היו לו אב ואם הוא גדל אצלם עד שהגיע זמנו להנשא ולהקים בית, 

עד שהילדים החלו הוא חיפש אשה כלבבו והתחתן עמה, הם חיו באושר ובאושר, 

לעשות בעיות, האב חזר והתרה בהם והם לא שמעו בקולו, כעונש הוא גירש אותם 

מהבית לתקופה בלתי מוגבלת עד שהוא ישמע שההתנהגות הולכת להשתנות מן הקצה 
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אל הקצה, האם לא יכולה לשלוח את ילדיה הקטנים לבד מן הבית בלי טיפול של אם 

לה שהיא כל כך אוהבת וללכת עם בניה לגלות. כיום דואגת, היא נאלצת לעזוב את בע

נמצאת בביתו של האב אמו של הבעל הדואגת שהבית איך שהוא יתפקד מינימלית בזמן 

שהאשה לא בבית ולא יחרב. האשה מצטערת בצער כפול, צער על בניה שלא זכו להכיר 

עצמה,  את אבא שלהם כי הם רחוקים מהבית תקופה כל כך ארוכה, והיא מצטערת על

על הריחוק שמצב הבנים גרם לה מבעלה. גם הוא מצטער צער איום ונורא על הריחוק 

הזה שהוא נאלץ להתמך באמו בתמיכה בסיסית בלבד ולא באשתו שהיא העזר כנגדו 

 הטבעי שלו, הוא מצפה מתי זה מצב זה יגמר והמשפחה תשוב ותתאחד.

תי צרתי לביתי'!, בכך שהלכתי כשרחל בוכה על בניה מה הטיעון המרכזי שלה? 'הכנס

לגלות עם בני כביכול הפקרתי את בעלי והבית שלי להנהגה הלא טבעית של לאה האם 

ולא של רחל הרעיה, בכך אני מבקשת שתתחשב בבני שאף הם נהגו עמך באופן לא 

 טבעי כשהכניסו 'צרות' לביתך ואף על פי כן אל תנטשם.

ן הראוי לזיווג! מי שלמד אורח חיים סי' מתי מתעורר הצער הזה במלא עוצמתו? בזמ

ר"מ יודע את מה שאמרה אשתו של רבי אליעזר 'אינו משמש עמי אלא בחצי הלילה', כי 

הזיווג כל ענינו הוא חיבור ואיחוד הניגודים כדי להוציא מהם דבר משולב משניהם והוא 

טבע ותכונות של הפרי של הזיווג, כך זיווג זכר ונקבה שתי ניגודים מביא פרי, בן בעל 

שניהם לעולם. וכך כל יצירה חידוש והפריה בעולם נותרים על ידי התנגשות של ניגודים 

זה בזה, לכן כל מחלוקת הלכתית בעם ישראל הפרתה את ארון הספרים בספרים 

חדשים, והחברותות הטובות והיצירתיות ביותר הם של אנשים בעלי אופי מנוגד זכריי 

 וצאים אל העולם חידושים מאירי עינים ומשובבי נפש.ונקביי שמשלוב שניהם י

החיבור בין שתי הניגודים דין יצחק וחסד אברהם הוא בזמן חצות, העולם לא יכול 

להתקיים בלי זיווג כלל, כי אז הוא פשוט שובת ובטל, ואנו יודעים שלא תוהו בראה 

ווג לאה שבחינתה לשבת יצרה, לכן תמיד יש זיווג מסוים שאינו ניתן לניתוק והוא זי

. אבל דוקא כאשר מגיע הזמן הזה זמן הזיווג שהוא זמן שמח יבבחינת אם עם יעקב

בעיקרו כי הוא מפרה ומרבה את העולם, מגלה יעקב המייצג את דמות דיוקנו של 

הקדוש ברוך הוא, שאין לו את אשתו הטבעית הוא נאלץ להשאר עם הזיווג הפחות 

וק, ועל אף שזמן הזיווג ההוא עם לאה יוצר מצד אחד טבעי של בן ואמו שלא ניתן לנית

עונג ושמחה כמו בכל זיווג המוליד שמחה, והשמחה הזו באה לידי ביטוי בשירת מלאכי 

השרת באותו הזמן והשתעשעות הקדוש ברוך הוא עם נשמות הצדיקים בגן עדן, וכן הוא 

הרגשת החסר הזמן להורדת נשמות חדשות לעולם )זוהר שמות רעא, ב(, עם זאת 

הנוראה של הקדוש ברוך הוא שאין לו עמו את אשתו המקורית והטבעית שנתגרשה עם 

בניה לגלות הולכת ומתעצמת בו עד מאוד, ואז הוא דומע דמעות היורדות לים הגדול 

 ושאוג ישאג על נוהו כנזכר באגדה במסכת ברכות )נט, א(.

                                                

 
ראה בכתבי האריז"ל שאינה 'אם' ממש שהיא הבינה בעצמותה, כי אין לבן לישא את אמו, אלא על הבינה  יב

 מלכות שבמלכות.שבמלכות שהיא בחינת האם שבאשה להבדיל מרחל שהיא 



 

 כיום יאיר / הרב נח גדליה קזצקוב, מח"ס מנחת הזמן

 תיקון חצות מהותו וענינו
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 נבעמוד 

מייצג את השותפות שלנו עם לכן בזמן חצות גם לנו יש שתי תפקידים, תפקיד אחד 

הקדוש ברוך הוא בבנין שנוצר ברגע זה של זיווג המידות המנוגדות הגורם שמחה בכל 

העולמות, השמחה הזו גם נותנת תקוה לגאולה על ידי בניה של לאה מלכות בית דוד 

שעל ידם תהיה הגאולה העתידה. מצד שני הרגע הזה הוא רגע המשבר הנורא על חסרון 

קורי הטבעי עם רחל, והוא הזמן להשתתף בצערו הנורא של הקדוש ברוך הוא הזיווג המ

על אלמנותו מאשתו והשכול הזמני מילדיה, הצער הזה יש בו כוח של בנין והתחדשות, 

כי אי אפשר להקים את מלכות בית דוד בלי השילוב של רחל ולאה. לכן נתקנו בסדר 

הילים ופסוקים מלוקטים המביעים את תיקון חצות שני תיקונים, האחד מכיל מזמורי ת

צער הקדוש ברוך הוא וכאבו על גלות השכינה וישראל והוא הנקרא 'תיקון רחל', והשני 

מכיל פסוקים ומזמורים המביעים את התקוה והשאיפה לגאולה ושלמות העולם והוא 

הנקרא 'תיקון לאה', שניהם ביחד מבטאים את השמחה שבתקוה המתעוררת בחצות עם 

מות הבוקר שהוא החסד והגאולה, ואת הצער הגדול על ריבוי הדין והגלות התקד

 שהתעורר עתה לשיאו ברגע זה, בחשכת הלילה שזה רגע השיא שלה.

ויהי רצון שבזכות עסקנו בעבודת הימים האלו בהבנה ובהעמקה יחיש ה' פדות עמו 

 במהרה אכי"ר.

  



 

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

 לך אני מגלה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 נגעמוד 

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

 ערי תשובה' )מנצ'סטר(ש

 לך אני מגלה

א ַש  ֹאֶהל ַיְטמָּ ל ֲאֶשר בָּ ֹאֶהל ְוכָּ א ֶאל הָּ ל ַהבָּ ם ַכי יָּמות ְבֹאֶהל כָּ דָּ ה אָּ  ְבַעת יַָּמיםֹזאת ַהתֹורָּ

 )יט, יד(

יהודים מבורכים במידת סקרנות.. הפשט הפשוט מכיון שמוטל עלינו לדעת כל התורה 

בתורה"ק שבידינו לגלותה בס"ד ויועיל לנו מדה יקרה זו של כולה, וניתן לנו חלק מיוחד 

 סקרנות לשמוע "חדשות" בתורה"ק..

כאשר מתחילים ללמוד בפרשת השבוע, בפרשת חוקת יתכן כי מדת הסקרנות 

וכמה  –יתצמצם, וכשם שמקבלים שכר על הדרישה כמו כן נקבל שכר על הפרישה 

אף על פי שמלאני לבי ואלו דבריו " (ז"מצוה שצנפלאים הם דברי החינוך במצוה זו )

לכתוב רמזים מטעמי המצות שקדמו על צד הפשט, עם ההתנצלות שהמלאכה לחנך בה 

ל, במצוה זו רפו ידי ואירא לפצות פי עליה כלל גם בפשט, -בני והנערים חבריו ישמרם א

אמרו כי ראיתי לרבותינו זכרונם לברכה האריכו הדבור בעומק סודה וגודל ענינה, עד ש

וקת, ו'[, שהמלך שלמה השיג לדעת ברבוי חכמתו כל טעמי התורה ח]מדרש תנחומא 

.." אולם חוץ מזו, שאמר עליה ]קהלת ז', כ"ג[, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.

יניד הקנה  ,אלא שחיבת הקדש והחשק להשיג ידיעה בנסתרבהמשך דבריו מוסיף "

ובפרט לפמש"כ שם  –"ד לעיין בפרשה זו " עכ"ד החינוך. ובהקדמה זו נשתדל בסלכתוב

החינוך אשר העיקר הפלא הוא בהענין שמטהר טמאים ומטמא טהורים, וגם מה שנעשית 

 ולכן עדיין מוטל עלינו לעיין בעצם המצוה. –מחוץ למחנה שלא כדרך שאר הקרבנות 

אולם  –יש כמה דרשות חז"ל מפוזר ומפורד בש"ס לדרוש פסוקים שונים בכל התנ"ך 

רשות מיוחדות זכו להיות מן המפורסמות, וביניהם מה שדרשו חז"ל )שבת פג:( בתחלת ד

ל אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין פרשת חוקת על הפסוק  ָאָדם ִּכי ָימות ְבֹאהֶּ

. והתמיה הוא )ע' אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל

צל הר סיני", הרי מיירי כאן בטומאת המת ומהו השייכות חי' חת"ס( "מה ענין שמיטה א

 כאן ללימוד התורה"ק.

אשר פרה אדומה מורה על הארבע גליות  והנה מצינו בפסיקתא )מובא ברבינו בחיי(

 מצריםזו  פרהובמדרש פסיקתא פרה אדומה תמימה )פרשה יד(, ואלו דבריהם ז"ל 

שנאמר )דניאל ב, לח( אנת  בבלזו  מהאדושנאמר )ירמיה מו, כ( עגלה יפה פיה מצרים, 

דאמר רבי חייא בר אבא מלכי מדי תמימים היו, אין  מדיזו  תמימההוא ראשה די דהבא, 

. יוןזו  אשר אין בה מוםלהקב"ה עליהם אלא עבודה זרה שקבלו מאבותיהם בלבד, 

אלכסנדרוס מוקדון כד חזי לשמעון הצדיק קאי על רגלוהי, אמר בריך אלהיה דשמעון 

הצדיק, אמרו ליה בני פלטין דידיה מקמי יהודאי את קאים, אמר להו כד אנא נחית 



 

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

 לך אני מגלה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 נדעמוד 

שלא  אשר לא עלה עליה עול זו מלכות אדוםלקרבא דמות דיוקניה אנא חמא ונצח. 

 ע"ש עוד. והדברים צ"ב.רפת, קבלה עולו של הקב"ה אבל היא מגדפת ומח

והנה בלא יודעים נעתיק מילים קצרים מרבינו בחיי בהאי ענינא וז"ל ועל דרך הקבלה 

, עכ"ל ע"ש עוד.והנה אין לי עסק בנסתרים, ואמרתי פרה אדומה רמז לתורה שבעל פה

יניד הקנה  ,חיבת הקדש והחשק להשיג ידיעה בנסתררחוקה היא ממני, בכל זאת "

 הציע מה שיתבאר בס"ד עפמש"כ רבינו בחיי., ל"לכתוב

הפלאים הגדולים של הפרה אדומה הוא מה שהוא מטהר טמאים ומטמא טהורים, ויש 

אמר רב חננאל בר פפא מאי  לציין כי מצינו דוגמת זו בנוגע לתורה"ק בגמ' שבת )פח:(

זה יש בו  לומר לך מה נגיד ,למה נמשלו דברי תורה כנגיד "שמעו כי נגידים אדבר"דכתיב 

היינו דאמר רבא למיימינין בה  ,אף דברי תורה יש בם להמית ולהחיות ,להמית ולהחיות

ותא. זאת אומרת אשר בתורה"ק מצינו הכח שמטהר סמא דחיי למשמאילים בה סמא דמ

 -למיימינים טמאים ומטמא טהורים. ומוטל עלינו להיות מן המיימינין בה וכפרש"י "

 ".לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר עסוקים בכל כחם, וטרודים

בשעה שנגלה הקב"ה בסיני ליתן  (שמות פרשה מז פסקה א)רבה והנה מצינו במדרש 

אמרה למשה על הסדר מקרא ומשנה תלמוד ואגדה שנאמר )שמות כ(  ,תורה לישראל

אמר הקב"ה  ,אפילו מה שהתלמיד שואל לרב ,ים את כל הדברים האלהקוידבר אל

אמר לפניו  ,שה באותה שעה מאחר שלמדה מפי הקב"ה אמר לו למדה לישראללמ

מפני שגלוי לפני  ,איני מבקש ליתנה להם בכתב ,אמר לו ,רבש"ע אכתוב אותה להם

אלא  ,שעובדי כוכבים עתידים לשלוט בהם וליטול אותה מהם ויהיו בזוים בעובדי כוכבים

שאם  ,האגדה אני נותן להם על פהוהמשנה והתלמוד ו ,המקרא אני נותן להם במכתב

עכ"ל המדרש. הבית הלוי  ,יבואו עובדי כוכבים וישתעבדו בהם יהיו מובדלים מהם

ולמדנו ממנו דמשום הכי לא ניתן הכל בשו"ת ח"ג בדרוש י"ח מביאו וכותב על זה "

בכתב משום שאומות העולם היו נוטלין אותו גם כן וכמו שראינו אחר כך בימי תלמי 

להם התורה שבכתב ולא היו ישראל מובדלין מהם ומשום הכי נתן בעל פה  שהעתיקו

שלא יקבלו אותו מהם וישארו ישראל מובדלין מהם, וכמו שאנחנו רואין עתה בחוש 

 ".דעיקר המבדיל בין ישראל לאומות העולם הוא רק הך תורה שבעל פה

פרים ויתכן ששייך זאת למש"כ המג"א שיש מתענים בעש"ק פ' חקת מחמת הס

שנשרפו, כי אף שעדיין נשאר בגלות בין הגוים, הרי אדרבא נשארים עדיין בהתורה 

 שבע"פ, וע'.

עוד יתכן כי הענין שהפרה אדומה נעשית בחוץ שייך ג"כ להאי ענינא עפמש"כ בשפת 

, יגשמעמיק לבאר למה אין מצות עלייה לרגל ביו"ט של שמיני עצרתאמת )סוכות תרס"ב( 

רבינו עליו משה  נתושמיני עצרת בחיג' אבות.  נת' רגלים הם בחיהג"וכתב בהאי לישנא: 

. דכתיב לכל יני עצרתבמקדש ולא בשמ המצות ראי הוהנה ברגלים הי. שר התורה השלום

                                                

 
ע' בשפת אמת סוכה מז. ד"ה והנה שמאריך בהאי נושא של עלייה לרגל בשמיני עצרת )ומה שמביא מהריטב"א,  יג

 מצינו כמו כן ברמב"ן סוכה מח. ד"ה ורגל ע"ש תוך הדברים(.



 

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

 לך אני מגלה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 נהעמוד 

יראת  נתהמורא הגדול אשר עשה משה. ואיתא מורא גדול זו גילוי שכינה שזה בחי

ע"י ראיות פנים  ימהיראה של י ישראלובכל רגל קיבלו בנ הרוממות שבא בכח התורה.

כמ"ש יראה יראה. והם ג' דרכים שהמשיכו האבות גילוי שכינה והיראה. זה בכח 

אבל  האהבה וזה בכח הפחד וזה בכח הכרת האמת. והם רק במקום מיוחד בביהמ"ק.

בה יקרה היא מפנינים ממי שנכנס לפני ולפנים. ובכל מקום שעוסקין בתורה  תיבהתורה כ

ביניהם. והתגלות והיראה שבא  הבאבות שכינה שרוי דאיתאכ שכינה. לשמה יש גלוי

 , עכ"ד הנפלאים.ע"י התורה הוא בכל מקום ובכל זמן

האחת ויש לציין למש"כ בבאר מים חיים לבאר שיש שתי דרכים שמכפר על האדם, 

והשני שמירת שבת קודש כראוי, הוא, עסק התורה לשם ה' בלבד בלי שום פניה אחרת 

ולזה ירמוז  , ומרמז בזה בהאי לישנא "שמירת שבת בכל פרטיו וכמאמר חז"להוא, 

הכתוב הנוגע במת לכל נפש אדם. כלומר כי כל נפש אדם בעוד שנפשו בו כאשר יגע 

במת הוא בחינת הרע והחיצונים שיוכנע ח"ו תחת רשותם ונעשה בבחינת רשעים 

הימים, הן שבעה מדותיו בחייהם וכו'. וטמא שבעת ימים. פירוש שיטמא כל שבעת 

למטה להפכן לעבירות רעות וישליטו בהם החיצונים, והן ח"ו פגמו למעלה בשבעת 

 ן אותם כנזכר. ולזה אמר הכתוב:יהימים העליונים להכניסם ברע ח"ו המטמא

הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר. כי יום השלישי ירמוז על התורה 

יתאי כמאמר חז"ל )שבת פ"ח.(. ויום השביעי מרמז על יום הקדושה הנקראת אוריאן תל

השבת ואם בשני הדברים האלה הוא מתחטא ומטהר אז ודאי יטהר כנאמר. ומכלל הן 

אתה שומע לאו כי אם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי שהן כללות התורה לא 

 עכ"ד. ע"ש. יטהר לעולם טהרה גמורה הראוי כמדובר:

נה במדרש "לך אני מגלה" דהיינו לבחינת "לך" לבחינת משה רבינו, ואולי זהו הכוו

 בחינת תורה"ק אני מגלה כי היא הסוד של פרה אדומה.

  



 

 לעומקה של פרשה / הרב יהודה יברוב, נתיבות

 ביאור עניין בקשת ישראל מאדום לעבור בארצו
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 נועמוד 

 לעומקה של פרשה / הרב יהודה יברוב, נתיבות

 ביאור עניין בקשת ישראל מאדום לעבור בארצו

א ְבַאְרֶצךָּ  ה מָּ  )כ, יז(ַנְעְברָּ

עם ישראל מאדום לעבור בארצו בדרך לארץ  ים על בקשתלמדבפרשת השבוע אנו 

ישראל ועל סירובו של אדום לאפשר זאת. ננסה להתבונן בעומק העניין כפי שעולה 

 מתוך הפסוקים ודברי חז"ל.

המלאכים שבאו בתחילה בשליחותו של משה, פנו למלך אדום במילים "כה אמר אחיך 

הם רמזו לו בכך שיעקב ישראל", כלומר הם באים בשם האחווה. אמנם רש"י מפרש ש

ועשיו אחים היו צאצאי אברהם שהתחייבו בניו בגלות, ועם ישראל הוא שפרע חוב זה. 

אך ודאי שבפנייה זו מרומזת גם קריאת אחוה. וכן מצינו ביעקב אבינו ששלח לומר 

 לעשיו "כה אמר אחיך", שבא להתפייס עימו.

רו בשדה וכרם ולא ישתו אדום השיב בשלילה לבקשת משה, למרות שהבטיח שלא יעב

מי באר וילכו בדרך המלך, ואז נעשתה פנייה שנייה לאדום, שונה במקצת מהראשונה, 

ובה נאמר שבני ישראל יעברו במסילה ושאם ישתו מים ישלמו עבורם. אדום התמיד 

בסירובו ויצא בעם כבד וביד חזקה לקראת עם ישראל. ומלשון הפסוק משמע שהפנייה 

בני ישראל ולא ע"י משה. ויש להבין מהו ההבדל בין הבקשות ומדוע  השנייה נעשתה ע"י

 נמנע משה מלבקש בשנית לעבור כפי שביקשו בני ישראל.

ובאמת למדים אנו מדברי חז"ל, כי הבקשה השנייה לא הייתה ראויה, שפירשו )רש"י 

ו להלן ומקורו מהילקוט שמעוני( עניין סמיכות מיתת אהרן לפרשה זו, שמחמת שהתחבר

עם הרשעים ניטל מהם צדיק זה. ומבואר שלא עשו כהוגן בבקשה השנייה שביקשו 

 מאדום. ויש לבאר את העניין.

ואולי יש לבאר, כי כפי שכתבנו משה ביקש לפתור את המחלוקת שבין עשיו ליעקב, 

ולשם כך ביקש לעבור בארץ אדום, כדי שע"י שאדום יאפשר לעם ישראל להגיע לארצו 

עה, יכיר בכך בזכותו על ארצו, שדבר זה היה נתון בוויכוח ביניהם כפי ולא יגע בו לר

 שנראה מדברי רש"י בפרשה זו, והכרה זו משמעותה סיום הסכסוך.

חתירתו של משה להגיע להשלמה זו לא הייתה רק בכדי שאדום לא יהווה איום על עם 

ב ועשיו ישראל בארצו, אלא כדי להגיע השלמה פנימית ועמוקה במקומם שלל יעק

 בעולם, שתקרב את הגאולה השלמה לבוא לעולם.

הגאולה לא תהיה בהשלמה של יעקב ועשיו כשווים זה לזה, אלא בהודאה של עשיו 

בברכות, ואת זה רצה משה להשיג ע"י כך שיעברו בארץ אדום, שעשיו יכיר בברכת 

בפרשת  הארץ של יעקב ויכניע עצמו מתחת יעקב, וכדברי חז"ל )הובאו בפירוש רש"י

תולדות( שכשזה למעלה זה למטה, נמצא שעלייתם של ישראל תלויה בירידתו של עשיו 

 תחתיהם.
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מסיבה זו סירב אדום לישראל לעבור בארצו, כדי שלא תהיה בכך הכרה והודאה 

בברכות שניתנו ליעקב. עתה פונים בני ישראל בפנייה אחרת, עם שינויים קלים לכאורה 

 מדובר בשינוי יסודי ומהותי של הבקשה. מבקשת משה, אך כפי שנראה

יש שתי אפשרויות לשליטה של דבר אחד על משנהו, יש שיטה שרירותית שבה כופה 

השולט את עצמו על הנשלט מלמעלה למטה, ויש שהשולט מכיר בנשלט ונותן לו את 

מקומו ומכיר בזכויותיו ודווקא מתוך כך צומח מעליו ושולט בו. הדרך לשלוט בעשיו, 

יצג את הרע בעולם, ועל ידי כך להכפיף את הרע לטוב ולהביא לגאולה, חייבת המי

 להיות בדרך הראשונה, בהתעלמות מוחלטת וחוסר הכרה ברע אותו מייצג עשיו.

בכך היו חלוקות דרכיהם של משה ובני ישראל. משה ביקש לעבור בארץ אדום, 

י באר ולא לעבור בשדה וכביכול להתעלם מכך שהוא עובר בארץ נושבת, לא לשתות ממ

וכרם, כאילו זו ארץ ציה ושוממה שאים בה צומח ומים, ולא ליהנות מפרייה ולא לשתות 

נלך כדרך המלך הפורץ גדר והולך יען  -ממימיה. "בדרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאל" 

הוא הולך ללא התחשבו בתנאי הדרך. משה לא התכוון שהם יעברו דרך בתים ויהרסום, 

שמעות הסמלית שבעניין, שילכו בדרך שוממה שממילא אין בה צורך לנטות אלא למ

לצדדים. בהליכה זו ביקש משה לסמל את שלטון יעקב והטוב על עשיו והרוע בדרך של 

 'מלכות'.

דרך שנסללה על  -בני ישראל לעומתו, בחרו בדרך השנייה, וביקשו לעבור ב"מסילה" 

ישראל לעלות כלפי מעלה עוברת דרך עשיו  ידי אדום. בכך ביקשו לסמל כי דרכם של

ומתאפשרת על ידו בכך שהוא סולל להם את הדרך העולה מעלה מעלה. ומבחינה 

בבקשתם אמרו כי ישלמו להם עבור המים שישתו, ובכך יש הכרה בקשר בין  -מעשית 

 אדום לארצו ולמימיה.

 רן.בדרכם זו אכן היה חיבור לרשעים שבעטיו, כפי שהובא לעיל, מת אה

ולמדנו מכאן, כי התגברות הרע על הטוב, חייבת להיות בשלילתו המוחלטת, ולא 

בניסיון להצמיח את הטוב מתוך הרע. ואף שמצינו בדברי בעלי המחשבה והחסידות 

פעמים רבות כי בתוך הרע טמון בטוב, על כך ניתן להליץ כי הנסתרות לה' אלוקינו, 

לטוב להתבוסס בתוך הרע, כי שמא יטבע או  וודאי הצלת הטוב מתוך הרע, אינה מתירה

יתבסס בתוכו. וכך נזכה לשלום אמיתי, כמידתו של אהרן, שבו יש שלום בין עליונים 

 לתחתונים ובין ישראל לקב"ה.
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מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ 

קונטרס  פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס

 השביעית

 בזמן ללוי ראשון מעשר ניםנות שאין היראים מנהג בדבר

 הזה

ַקח ַהֹכֵהן  )יט, ו( ְולָּ

 שהורה וכפי, ללוי ראשון המעשר בימינו נותנים אין, מהדרין הכשרות מערכות ברוב

מחשובי  ואחד. ב"ב וגאוני חכמי כל נוהגים וכך. חזקה ולויי כהני אין ז"שבזה א"החזו מרן

 ע"השו שהביא מקומות' בז וכדחזינן, כן לא י"הב מרן שדעת להוכיח כתב ספרד רבני

 שכתבו האחרונות השנים מהמאתיים פוסקים עשרות מצא וכן, ללוי עתה גם שנותנים

 ולאחר. כולם את גורנה כעמיר שמנה חמד השדי שבהם והגדול, ללוי ז"בזה ליתן

 '.ג' סי העזר אבן בחלק וכמו שביאר, א"החזו נראה שהעיקר כדברי, זו במדוכה שיושבתי

 כמה מצינו, כהן שהוא אדם על לקבוע כדי יוחסין בדין, העומר בתקציר הדברים ואבאר

 איש עד כהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני לו שהעידו דהיינו", מיוחס כהן" '.א :דברים

 '.ב . בזמנינו שייך לא ז"וד –. דאורייתא תרומה לענין אף מהני ז"וד, בדיקה צריך שאינו

 שאין או, כן שהוחזקו אלא הם כשרים שכהנים גמורה עדות שאין דהיינו", חזקה כהני"

 לתרומה רק מהני ז"וד. יחוסם על גמורה עדות ואין אחד עד של עדות אלא כהונתם על

 דינם עדיין אם בו נחלקו. המחבר בתקופת שהיו כהנים דהיינו –" זמנינו כהני" '.ג .דרבנן

 ככהני שדינן פסק' ה' סעי ב"שכ' סי ד"ביו ע"שהשו. התלמוד שבזמן חזקה כהני כדין

 אריכות מרוב שבזמנינו א"די, דעות בזה הביא' ב' סעי ז"תנ' סי ח"באו א"והרמ, חזקה

 .באחרים הכהנים נתבלבלו והגירושים והגזירות הגלות

 בו מחזקים שאנו לפי והוא, חזקה כהני ליכא למחבר ואף, טפי גרע בדורינו אם והנידון

 אביהן או שהם בזמנינו אבל, לכהן מוחזק כן גם שהיה אביו את שהכרנו לפי כהן שהוא

 פ"ע שהחיקו מה כ"א, אביהם את כלל הכרנו ולא ישראל לארץ הים ממדינת הגיעו

: ל"וז כתב' א' סעי' ג' סי ע"אה ע"בשו חזינן ז"וד. לכהן מחמתו עשוהו לא לכהונה עצמם

ָבא ִמי  ְוֹלא, ַעְצמוֹ  ִףי ַעל ִלְכֻהָנה אֹותוֹ  ַמֲעִלין ְוֵאין. נֱֶּאָמן ֵאינוֹ , ֲאִני ֹּכֵהן: ְוָאַמר ַהזֶּה ַבְזַמן שֶּ

ת ִיָעא ְוֹלא ִראשֹון ַבּתֹוָרה ִיְקָרא  ִראשֹון ַבּתֹוָרה ִלְקרֹות ְדנֱֶּאָמן אֹוְמִרים ְוֵיש: הגה. ַּכָףיו אֶּ

ת ְוִלָעא ֵאין, ַהזֶּה ַבְזַמן ַּכָףיו אֶּ ָנחוש ְדאֹוָרְיָתא ְּתרוָמה ָלנו שֶּ ָּמא שֶּ  ִלְתרוָמה אֹותוֹ  ַיֲעלו שֶּ

ֵאין ָמקֹום ְבָכל ָהִאָדָנא נֹוֲהִגין ְוֵכן(, ךְ ''ָהְרמַ  ְבֵשם י''ב)  ְוֵליָּכא ַהזֶּה ַבְזַמן ִבְתרוָמה נֹוֲהִגין שֶּ

 נשתנה שבזמנינו מה כ"וא, עצמו פ"ע נאמן דאינו למחבר ל"דס הרי. ְלִמיִדי ְלֵמיַחש

 לו ויתנו לכהן יחשב שמחמתו סיבה אינו, עצמם פ"ע ועולים המחבר כ"ממש המנהג

 .כהונה מתנות
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 דרבנן לתרומה כ"מנ להעלות לנו אפשר אי'. ג' סי ע"אה א"החזו מלשון קטעים אצטט

 ע"אה וכמבואר תרומה דאיכא במקום ולתורה כ"לנ עצמו פ"ע נאמן כהן אין הדין דמן

 ד"ב אין ובגלותינו, בדבר ריוח דליכא כיון כ"לנ מהימן תרומה דליכא במקום אלא', ג' סי

 לכהן ליתן אפשר אי ולכן אני כהן ואמר שבא מי כל להאמין ונהגו הדבר על שיפקחו

 לכהן מלהאכיל נמנעו ולכן אביו אבי או אביו או הוא עלה עצמו פ"ע דדלמא תרומה

....... ליוחסין כ"מנ מעלין ד"ב דאיכא במקום דדוקא שם כתובות וכמבואר ל"חו חלת

 עלינו' ויהי תרומה להם ניתן שאם חוששין שאנו אלא בחזקתן הכהנים הדין ומעיקר

 ולכן הדבר לשמור תקיפה ידינו ואין עצמן פ"ע ולתורה כ"לנ הכהנים יעלו שלא לתקן

 מדקדקין ד"בי לנו שאין וכיון....... י"בא לכהן תרומה נותנים אין וכן ל"חו חלת שורפין

 וכיון עצמן פ"ע שעולין לאותן להם ליתן שלא ראוי, עצמו פ"ע ולתורה כ"לנ יעלה שלא

 שכן וכמדומה, להם ליתן ראוי אין עכשיו נהגו וכן עצמן פ"ע שעלו דורות חלפו שכבר

 שאין אפשר זה ומטעם, לכהן נותנו ואינו י"בא וחלתו תרומתו שורף אחד שכל נוהגין

' ב ה"כ כתובות ואמרו........ עצמן"ע לתורה עולין שהלוים כיון ללוי ר"מע ליתן חייבין

 עצמו פ"ע ללוי עולה שאין אלמא', ללוי ל"ריב והעלהו' כו ל"דריב' לקמי דאתא ההוא

 בכך מדקדקין ד"ב שאין וכיון, עצמו פ"ע לתורה עולה שאין אלמא' ללוי מתורה ומדעולה

 שאין כיון והלכך בשקר עצמן פ"ע העולין יתרבו לו יתנו שאם ל"י'....... לוי אצלנו בטלה

 עצמו פ"ע עולה לוי שאין חכמים ותקנת, ליתנן שלא ראוי תלה עלל הדת להעמיד בידינו

 הן ת"דמה נראה אלא, בכור ופדיון כ"נ מצות על מברכין והרי...... להן נותנין ואין קיימת

 אנו שאין ז"בזה להקל אין חכמים שהחמירו כהונה מעלת משום אלא, דבר לכל בחזקתן

 .לעיל כ"וכמש עצמן פ"ע להעלות שלא במעלות נזהרין

 בכמה ע"בשו כדמבואר ללוי ר"שמ מודה הוא שגם דודאי, א"החזו בדברי מבואר

 פ"ע ולתורה כפים לנשיאת שמעלים האחרונות שנים שבמאתים טוען רק, מקומות

'. ג' סי ע"אה ע"בשו כדמבואר עצמו פ"ע נאמן כהן אין תרומה דאיכא ובמקום, עצמם

 הדבר על שיפקחו ד"ב דאיכא במקום רק זה דרבנן לתרומה כ"מנ שמעלין מה וממילא

 חכמים אמרו מ"מ בחזקתן הכהנים ת"שמה' אפי ולכן, זה על שיפקחו ד"ב אין ובגלותינו

 ריוח משום בשקר עצמן פ"ע העולין יתרבו להם יתנו שאם עצמם פ"ע להם נותנים שאין

 .כהונה

 שייכים אינם, ללוי עתה גם שנותנים ע"השו שהביא מקומות' וז, הפוסקים מנין כל כ"וע

 .גופא ע"באה ע"בשו וכדחזינן, הדורות שנשתנו בעניינו

 והתנה שנתן' רבינו אורחות'ב כתב. ללוי ראשון מעשר את עצמו א"החזו שנתן ומה]

 ליכא ג"שבכה ל"וס, תנאי על נתינה וזה, להחזיר חייב הוא הרי לוי אינו שאם הלוי עם

 ואינו, בזה מחויב שאין ודאי אבל. נתינה מצות בזה מקיים וממילא, ל"חז שתקנו לאיסור

 [.ס"מד האיסור על לעבור בלי המצוה לקיים איך עיצה אלא

*** 

 



 

 מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס קונטרס השביעית

 בדבר מנהג היראים שאין נותנים מעשר ראשון ללוי בזמן הזה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 סעמוד 

 התלויות למצוות המכון ר"ויו גזר מושב רב א"שליט רווח. ז שניאור הרב מהגאון תשובה

 בארץ

 להם, המתנות נתינת וחובת בזמנינו ולוי כהן בענין חזקת בעש"ק פ' קרח עסקנוהנה 

בדעת מרן החזו"א זיע"א, ובתוך דברינו אמרתי שהעיקר להלכה שהכהנים והלוים ו

בזמנינו הם כהני חזקה לכל דבר ועניין, ולכן חובה גמורה ליתן מעשר ראשון ללוי 

 סג, ועוד.וכמבואר בשו"ע בסי' שלא סעי' יט, לב, נב, 

ושוב השבתי  .באבה"ע, ומדברי החזו"א שם 'עלי מדברי השו"ע בריש סי' ג כ"ת הקשהו

לכם שכל דברי השו"ע שם אינו קשור לכהן שכבר מוחזק אלא למי שבא, וגם זה רק 

 מחמת מעלה שעשו ביוחסין.

ושוב ניסיתם לחלק שאולי בזמן מרן היו כבר מיוחסים ובזמנינו גם זה נאבד ולכן זה 

שונה, ומיד הבהרתי לכם שאין כל חילוק מזמן מרן לזמנינו ואדרבה כבר בזמן מרן לא 

 היו הכהנים מיוחסים, וזה גופיה מוכח מדברי מרן בריש אבה"ע.

, וכיון שלא נחה דעתכם, אמרתי להעלות לכם עלי גליון את עקרי הדברים במקורותיהם

 .ואתם שפטו כטוב בעיניכם

איסו"ב )פ"כ ה"א ואילך( כל כהנים בזמן הזה בחזקה הם רבינו הרמב"ם בהל' כתב 

כהנים ואין אוכלין אלא בקדשי הגבול, והוא שתהיה תרומה של דבריהם אבל תרומה 

אי זהו כהן מיוחס . ובהמשך: של תורה וחלה של תורה אין אוכל אותה אלא כהן מיוחס

י הכהן עד איש שאינו כל שהעידו לו שני עדים שהוא כהן בן פלוני הכהן ופלוני בן פלונ

חלה בזמן הזה ואפילו בארץ . ובהמשך: צריך בדיקה והוא הכהן ששימש על גבי המזבח

ישראל אינה של תורה שנאמר בבואכם אל הארץ ביאת כולכם ולא ביאת מקצתכם, 

וכשעלו בימי עזרא לא עלו כולם וכן תרומה בזמן הזה של דברי סופרים ולפיכך אוכלים 

אבל וכו', אין מעלין משטרות לכהונה, . ובהמשך: ינו שהן בחזקהאותה הכהנים שבזמנ

לחזקה שיהיה כהן ככהני זמן זה ויאכל תרומה וחלה של דברי סופרים ובשאר קדשי 

ומנשיאות כפים ומקריאה בתורה ראשון.  ,הגבול מעלין מן השטרות וע"פ עד אחד

מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן ואין מעלין אותו לכהונה על פי ובהמשך: 

עצמו ולא יקרא בתורה ראשון ולא ישא את כפיו ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהיה לו 

עד אחד, אבל אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למתים ואם נשא או נטמא 

. ע"כ עיקרי היה מסיח לפי תומו נאמןואם ובהמשך: לוקה, והנבעלת לו ספק חללה. 

 דבריו הקשורים לנידו"ד.

הנה כמבואר, תרומה דאורייתא אוכל אותה רק כהן מיוחס, ותרומה דרבנן אוכלין 

ממנה גם כהני חזקה. והנה על מנת שמעט נבין מי הם כהני חזקה, יש לדעת, כי בעם 

של גלות ועירבוב, נאבדו ישראל בתקופות עברו היו כתבי ייחוס של הכהנים, ובתקופות 

ר' יוסי אומר גדולה  כתבי הייחוס, וכדוגמא נביא את דברי הגמרא בכתובות )דכ"ד ע"ב( 

ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי  ,חזקה, שנאמר

הגלעדי אשה ויקרא על שמם, אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן 
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אמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים הכהונה, וי

בקדשי הגבול, אף  ,ותומים, אמר להם: הרי אתם בחזקתכם, במה הייתם אוכלים בגולה

ואי סלקא דעתך מעלין מנשיאות כפים ליוחסין, הני כיון דפרסי ידייהו  .כאן בקדשי הגבול

לא תימא הכי, למאן דאמר, מעלין  שאני הכא, דריע חזקייהו, דאי ,אתי לאסוקינהו

אלא לאו משום דריע חזקייהו.  ,מתרומה ליוחסין, כיון דאכלי בתרומה אתי לאסוקינהו

ואלא מאי גדולה חזקה? מעיקרא אכול בתרומה דרבנן, השתא אכול בתרומה דאורייתא. 

ואי בעית אימא: השתא נמי בתרומה דרבנן אכול, בתרומה דאורייתא לא אכול, וכי 

בתרומה דאורייתא, בתרומה דרבנן לא מסקינן. ואלא מאי  ,ינן מתרומה ליוחסיןמסק

 .עכ"ל הגמראלא גזרינן.  ,דאע"ג דאיכא למיגזר משום תרומה דאורייתא ,גדולה חזקה

הנה אם כן כבר חזינן שאיבדו את כתבי היוחסין שלהם, ובוודאות גמורה קראה להם 

ה דרבנן. כלומר לולא הורעה החזקה הגמרא כהני חזקה והתירה להם לאכול בתרומ

שלהם היו לכאורה אוכלים גם בתרומה דאורייתא ]ראה להלן בדברי המבי"ט[, אולם 

כיון דמסקינן מתרומה דאורייתא ליוחסין, על כן גם אם החזקה תהיה מצויינת לא יאכלו 

 בה מחשש יוחסין.

גי בעד אחד אלא סובר רבינו דלתרומה דאורייתא לא סוהנה הרה"מ בריש הפרק כתב ד

. ומסביר שם שלפי"ז וכיון דאיכא תרי מעלין ממנה ליוחסין, שני עדים כשריםצריך 

לא אהניא להו חזקתן הכהנים בימי עזרא הועילה להם החזקה אלא לתרומה דרבנן אך 

יש מפרשים ז"ל שכתבו שע"פ עד אחד הוי מוחזק ו . לתרומה דאורייתא וה"ה לעד אחד

אחד נאמן באיסורין וכ"ש במילתא דעבידא לאיגלויי ומ"מ אין בתרומה דאורייתא דעד 

ולמ"ד מעלין מתרומה ליוחסין ודאי בעינן תרי מפני  ,מעלין אותו ליוחסין אלא בתרי

סובר שמעלין מתרומה דאורייתא הרמב"ם פשר שמפני שרבינו וא ,מעלת היוחסין

וחס ואינו מתייחס ליוחסין כתב כאן שאינו אוכל בתרומה וחלה של תורה אלא כהן מי

 בשנים.אלא 

ובהמשך בהלכה יג כותב הרב המגיד, שכל דין של מי שבא וכו' מבואר במשנה. ומה 

פשוט הוא שאינו נאמן בשום דבר על פי עצמו  ,לא יקרא בתורה ראשוןשכתב הרמב"ם ש

ועוד שכבר נתבאר שמקריאה בתורה מעלין לכל הדברים חוץ מתרומה דאורייתא ויוחסין 

והוסיף  .קורא בתורה ראשון ע"פ עצמו נמצא עולה לדברים אחרים ע"פ עצמו ואם היה

מנהגנו להאמינו " בזה"ל:מי שהקשה על רבינו  שראהלהאריך בזה מפני  הרה"מ שהוצרך

לקרוא בתורה ראשון וכן הדין נותן דלא איכפת לן אם קרא בתורה ראשון מאי אמרת 

ואני  ",י לא חיישינן בתרומה דרבנןשמא יעלו אותו מקריאת התורה לתרומה כולי הא

ומ"מ איפשר לומר שמפני שאין אנו נוהגין כלל  ,אומר אין מביאין ראיה ממנהג בטעות

 .לא חששו להאמינו בקריאה בתורה ואעפ"כ אין ראוי לעשות כן ,בארצותינו בתרומה

ל: )בה' איסו"ב כאן( כתב דברים וברורים ומפורשים וז"קרית ספר והרב המבי"ט בספרו 

דהא סוקלין  ,מן התורה כל שהוא מוחזק בבני אהרן הכהנים הוא כהן לכל הדברים

ואוכל תרומה וחלה של  ,ושורפין על החזקות דחזקה מדאוריתא כדילפינן מבית המנוגע

כיון דהוחזק שהוא מזרע אהרן כדאמר  ,תורה ומשמש על גבי המזבח בזמן בית המקדש
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ובהאי חזקה היו ב"ד  ,אף על גב דאכתי לא שמש ,מהניא ליה חזקתיה לכל הדברים

ונראה דאפילו בזמן הזה כל מי שהוחזקה משפחתו בכהונה  .הגדול מניחין אותו לעבוד

ולא קרא עליו ערעור הוי כהן לכל הדברים דמהניא ליה חזקתו מן התורה ומדרבנן הוא 

דאוריתא עד כהן ששימש על גב המזבח אף על גב דאית ליה חזקה דמ דצריך בדיקה

והנהו כהני דבימי עזרא דלא אהניא להו חזקתן אלא  ,בחזקה לחודה סגי כדאמרינן

שהיו מיחסים אותם  היינו משום דריע חזקתייהולתרומה דרבנן ולא לתרומה דאוריתא 

אחר בני ברזילי שהיה ישראל אבל כל דאית להו חזקת משפחת כהונה ולא ריע 

אפילו למידי דהוי  יתא מהניא להו חזקתייהונראה דאפילו בזמן הזה מדאורחזקתייהו 

דאוריתא דהא סמכינן עלייהו בפדיון בכור דהוי דאוריתא בכל זמן אלא דבתרומה וחלה 

 של תורה דאית בהו חיוב מיתה לזר חשו רבנן טפי לאצרוכי בדיקה.

כלומר עד כאן נראים הדברים ברורים, שכל אדם הוא בעל חזקה או כהן או לוי או 

זקה זו נובעת מאביו או אבי אביו וכיו"ב. וכל שיש לו חזקה הרי שלחזקה הזו ישראל, וח

יש כח עד כדי שסוקלין על החזקות, ובוודאי לכל שאר הדברים, ומדין תורה אינם 

צריכים בדיקה גם לדברים של תורה. אלא שחכמים גזרו שיש להוציא מן הכלל את 

כמים יותר להצריך בדיקה בזה, התרומה דאורייתא שיש בה חיוב מיתה לזר שחששו ח

וכן ליוחסין, כי מעלה עשו ביוחסין. אולם מי שבא ללא חזקת כהן כלל, ואיננו מוחזק 

ככהן, והוא אומר שנודע לו שהוא כהן, ולמעשה הוא מבקש שאנו נקבל את הודעתו, כדי 

 להחזיקו כהן וממנו ואילך תתחיל החזקה, על כך נפסק להלכה שאינו נאמן. ]וראה עוד

במחנה אפרים על הרמב"ם בהל' איסו"ב כאן[ שכתב דאיירי הכא בסוגיית מי שבא 

שכתב הרמב"ם שלמרות שלא נאמן, מכל מקום הוא אוסר עמו בגרושה, ואם נשא אותה 

 דלא הוחזק מתחילה אם כהן או ישראלהכא הרי הוא לוקה, כותב המחנ"א שם דאיירי 

כדי לאסור את עצמו בגרושה,  על עצמווע"א נאמן לומר שהוא כהן כמו כן הוא נאמן 

עי"ש. עכ"פ מוכרח הכא במי שבא דאיירי בלא חזקה כלל. אולם מי שבא וכבר יש לו 

 חזקה ממקודם אין לפקפק עליו אלא אם כן הורעה חזקתו[.

ומוכח להדיא שאף אחד לא חשש שמא מי מאבותיו הקדומים היה בגדר "מי שבא" 

קבלים אותו כמוחזק. ויותר מכך אף שאנו יודעים אלא כל איש שחזקה שלפנינו אנו מ

בוודאות שהיו מי שהתערבבו בכהנים המוחזקים גם כהנים שאירעה חזקתם כגון אותם 

כהנים מבני עזרא, מכל מקום, גם אישר להם להמשיך לשמש ככהנים בתרומה דרבנן, 

 חות.וגם לא חששו להם בהמשך הדורות על כהנים מוחזקים, שמא הם מבני אותם משפ

וממילא כעת יובן שפיר מה שרבינו הטור כתב בסי' ב באבה"ע שכל הכהנים הם 

בחזקתם כלשון הרמב"ם, ובסי' ג כתב שמי שבא אינו נאמן, והדברים הם כאמור לחלק 

בין כהן שיש לו חזקה מאביו או מאבי אביו שהוא בחזקתו ואין לחוש עליו. ומשא"כ בסי' 

 א לקבוע מעמדו, ובכה"ג אינו נאמן על פי עצמו.ג, איירי במי שלא מוחזק כלל, וב

מי שבא ואמר כהן אני אינו נאמן. ואף על גב וכעין זה כתב הפרישה בריש סי' ג וז"ל: 

דכתב בסי' ב' בשם הרמב"ם כל הכהנים בזמן הזה בחזקת כהנים הן וכו' היינו מי שיש לו 

ואסור לאכול  ,ו חזקהאבל מי שבא ממדינה אחרת ואין אנו מכירין אותו אין ל ,חזקה
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. ואלו כדברי המבי"ט בתרומה דרבנן א"נ י"ל דלעיל איירי שעד אחד מעיד שהוא כהן

 והמחנ"א לעיל.

ושוים הם הדברים שיש לבאר בדברי מרן השולחן ערוך באבן העזר )ריש סי' ג( שכתב 

, ולא מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני, אינו נאמן. ואין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו

יקרא בתורה ראשון ולא ישא את כפיו. ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהיה לו עד אחד. 

אבל אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למתים, ואם נשא או נטמא לוקה, 

והנבעלת ספק חללה. ואם היה מסיח לפי תומו, נאמן. כיצד, מעשה באחד שהיה מסיח 

תי תינוק והייתי מורכב על כתפו של אבא, הוציאני מבית זכור אני כשהיי ,לפי תומו ואמר

הספר, הפשיטוני את כתנתי והטבילוני לאכול תרומה לערב וחבירי בדלים ממני והיו 

ומאידך רבינו  קורין אותי יוחנן אוכל חלות, והעלהו רבינו הקדוש לכהונה ע"פ עצמו.

את כפיו בזמן הזה, דנאמן לקרות בתורה ראשון ולישא הרמ"א כתב שם שיש אומרים 

וכן נוהגין האידנא בכל  ,שאין לנו תרומה דאורייתא שנחוש שמא יעלו אותו לתרומה

 מקום שאין נוהגין בתרומה בזמן הזה וליכא למיחש למידי.

הנה אם כן מצינו מחלוקת מרן השו"ע והרמ"א לגבי מי שבא ללא חזקה ואומר כהן אני, 

ר שאינו נאמן לכלום גם בזמן הזה. ואילו כאשר מרן השו"ע פוסק כדעת הרמב"ם והטו

הרמ"א פסק כדעת הרמ"ך )הב"ד הב"י שם( שבזה"ז שאין תרומה אין לחוש. והוסיף שכן 

המנהג, הכוונה לדברי הר"ן שנקט המנהג כדברי הרמ"ך, וכבר כתב בביאור הגר"א )אות 

ף כתב על . וכבר מרן בבית יוסכ"כ הר"ן והמ"מ לקיים המנהג אבל לא הסכימו לזהז( ש

דברי הרמ"ך שאין לנהוג כדבריו. ולמעשה גם רבינו הר"ן דיבר על עלייה לתורה ראשון 

ולא על נשיאת כפיים שיש שם ברכה, ויש גם ציווי של אתם תבורכו ולא זרים, וראה בזה 

לא בכל  ,כהרמ"ך מ"אאף שהכריע הרעוד להלן. וכתב הרב חלקת מחוקק )ס"ק ב( ש

והגין האידנא אפי' בתרומה דרבנן )כגון בא"י כמבואר בש"ע ובמקום שנ ,דבריו הכריע

אך  ,מטי"ד סי' של"א( אז יש לחוש שמא יעלו אותו מקריאת התורה לתרומה דרבנן

במקום שאין נוהגין בתרומה כלל אז יש לקרותו בתורה דלא נפיק מיניה חורבה וכמו 

 ,' וסיימו בדבריהםהביאו הב"י סי' זה ס"ק א ,שנתנו הר"ן והמגיד טעם למנהג שלנו

ולא יקרא בתורה כלל ע"פ עצמו אף במקום שאין  מרכלו ,ואעפ"כ אין ראוי לעשות כן

. ע"כ. כלומר עיקר המחלוקת במי שבא ללא חזקה ואומר כהן אני נוהגין בתרומה כלל

דעת מרן השו"ע שמאומה לא מקבלים על דעת עצמו ואפילו במקום שאין תרומה, 

נשיאת כפיים. אולם במי שבא ויש לו חזקת כהנים בהא לא והרמ"א היקל בקריא"ת וב

איירי ומותר בהכל כולל תרומה דרבנן וכל זה כמבואר לעיל, וכן כתב כאן הרב המגיה 

על דברי הט"ז )ראה בסוגריים בס"ק א(. ולגבי עלייה לתורה בדעת השו"ע כבר כתב מרן 

דאף אם הוא עלה  משמעהחיד"א בברכ"י )כאן באות א( שמלשון הרמב"ם והשו"ע 

מעצמו לקרות ראשון מוחין בידו. והוא הפך מה שחילק מהר"י קאשטרו בהגהותיו, דהדין 

הוא דאין נותנין לו רשות לעלות ואם עלה מעצמו לקרות בתורה ראשון אין מורידין 

. ע"כ. ובאפי זוטרי אותו. וכן דקדק מהר"י זיין בתשובותיו שערי ישועה כ"י שער א' סי' א
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צה לומר שמלשון השו"ע כן משמע כמהריק"ש, אולם כבר מעלת ידידי הגאון ס"ק א ר

 רבי דוד אביטן שליט"א כתב בהגהותיו לברכ"י, שאדרבה מוכח להיפך, יעוי"ש.

והנה הרב בית שמואל כאן על השו"ע, כתב להסביר שהטעם שלא יעלה לתורה הגם 

רומה דרבנן. ובהמשך שאין איסור בזה, היינו משום החשש שיעלה מקריאת התורה לת

בס"ק ב, העיר על מה שהתיר הרמ"א לישא כפיו, וכתב שהרי בה"ן והרב המגיד לא כתבו 

שישא את כפיו אלא כתבו שקורא בתורה הואיל ואין איסור בדבר, אבל לישא את כפיו 

י"ל דאסור דהא איכא איסור מדאורייתא דכתיב כה תברכו אתם תברכו ולא זרים, וכתב 

הכריח כן מדכתבו הר"ן והמגיד בשם רמ"ך מנהג שלנו להאמינו לקרוא שצ"ל שהרמ"א 

בתורה ולא חיישינן שמא יאכל תרומה משום תרומה בזה"ז מדרבנן הוא והם תרצו 

משום דאין אנו נוהגים בארצותינו לאכול תרומה, וקשה הא אכתי יש חשש שמא יעלה 

שיעשה איסור ואין לו הנאה לנשיאת כפים אלא ודאי כל דבר שאין לו הנאה לא חיישינן 

מזה, משום הכי לא חיישינן לשום דבר אלא שמא יאכל בתרומה אבל אין חשש משום 

נ"כ או שיעלה לתורה. ולבסוף הוסיף שבא"י דנוהגים תרומה כמ"ש בטיו"ד סי' של"א 

אינו נאמן אפי' בזה"ז. ]וראה עוד בבאר היטב שכתב לחלק בין זמן המקדש שהיו מברכים 

רש ואיכא איסור עשה משא"כ בזה"ז ולכן מסיק דהעיקר כדברי הרמ"א ז"ל בשם המפו

ם "הרמב דנאמן לנ"כ ומנהגן של ישראל תורה היא, ובאמת הדברים מפורסמים שדעת

הוא  לבטלה ברכה שאיסור )פ"א מהל' ברכות( וכן דעת השו"ע )סי' רטו סעי' ד(

ת כהנים, הרי יש את מדאורייתא, וממילא מה ירוויח אם אין איסור עשה של ברכ

שחיזק  האיסור הכללי של ברכה לבטלה, אולם כל דבריו של הבאה"ט הם בדעת הרמ"א

 [.את מנהגו אולם לא לדידן דאזלינן בתר דעת מרן השו"ע

והנה על חידושו זה של הבית שמואל שכל דבר שאין לו הנאה לא חיישינן, הקשה 

תב שכל דבר שאין לו הנאה מזה לא האבני מילואים )על השו"ע כאן( על דברי הב"ש שכ

חיישינן לשום דבר אלא שמא יאכל תרומה ע"ש, וקשה נהי דעכשיו בחוץ לארץ ליכא 

תרומה אכתי איכא מתנות כהונה של פדיון הבן, ולדעת הש"ע )יו"ד סי' ס"א( מתנות 

 זרוע לחיים וקיבה נוהג בחוץ לארץ. וכן ראיתי שהביא קושיא זו מרן הרב חיד"א )בברכ"י

שם אות ב(, מקשים הא איכא פדיון הבן והוא הנאת ממון, וזה סתירה לישוב הרב בית 

שמואל )ס"ק ב( למאי דשרי מור"ם לשא את כפיו. וידידי הגר"ד אביטן שליט"א בהערה ב 

שם הביא את דברי הרב אפי זוטרי שכתב ליישב ולחלק בין תרומה לבין פדיון הבן, כיון 

בידים. ותמה על דבריו. ועוד מ"ש ליישב בספר עצי ששם זה אכילת קדשים שאוכל 

ארזים )מובא באוצה"פ עמ"ש השאלת יעב"ץ( דליכא חובה האידנא לתת לכהן אלא 

במתנה על מנת להחזיר, משום שאין לנו כהנים גמורים, ובעל מנת להחזיר אין לו הנאה, 

הרי בפועל וע"כ נאמן. ע"ש. וגם על דבריו אלו כתב שאין הדברים מוכרחים כלל, ש

נוהגים לפדות כדין שלא על מנת להחזיר, והכהנים יודעים המנהג. וגם אכתי הוא תקלה, 

דאם אינו כהן לא עשו כלום. וכבר הערתי על דברי האומרים כן בתשובת בחלקת השדה 

 הנז' בריש דברינו, יעוי"ש.

 :הסוגיא עד כאןסיכום הנה אם כן 
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א היו יכולים גם לאכול בתרומה מן הכל מודים שכהנים הם בחזקתן, ומדאוריית .א

התורה, אלא שחכמים החמירו שלמרות החזקה, לא יאכלו תרומה דאורייתא, כיון שהיא 

במיתה לזר וכיון שמעלים ממנה ליוחסין, ולכן לדברים אלו צריך עדות גמורה שיהיה 

 כהן מיוחס.

מקום לחוש כהנים אלו מוחזקין כל שאביו ואבי אביו וכו' הוכרו ככהנים, ואין כל  .ב

לגבם שהתערב משהו לא כשר במשפחתם, ובחזקתם הם קיימים, וכל זה אף אם איננו 

מכירים את משפחתו ]כמבואר בסוף דברי הרב חלקת מחוקק הנז' לעיל[, וכל שלא יצא 

 ערעור על המשפחה ]כמבואר במבי"ט לעיל[.

 כהנים שהורעה חזקתם לכתחילה אוכלים רק בתרומת הגבול בלבד. .ג

לו חזקת כהונה, כלומר לא מאביו ולא מאבי אביו, ובא ואומר "כהן אני"  מי שאין .ד

ומבקש לנהוג ככהן, דעת השו"ע שכיון שאין לו חזקה, אין מקבלין אותו כלל לשום דבר, 

ואילו דעת הרמ"א מציין שהמנהג שלהם היה כן לקבל כהן על פי עצמו, לענין נשיאות 

שכך הדין רק בעלייה לתורה, אולם לא  כפיים ועלייה ראשון לתורה. ויש מי שכתב

בנשיאות כפים. וכולם מודים שכל זה במקום שאין נוהג תרומות או זלו"ק או פדיון הבן 

כשנותנים שלא על מנת להחזיר, אולם כאשר מדובר כגון בארץ ישראל, שיש נתינת 

ל מנת תרומות כגון שמן למאור, או זלו"ק בשחיטת בהמה,  וכן נוהגים פדיון הבן שלא ע

להחזיר כפי הנהוג היום, ממילא חזר הדין וגם לדעת הרמ"א מי שבא אין מקבלים אותו, 

אלא רק כהני חזקה בלבד. ודעת הרב חיד"א שגם בדיעבר אם עלה כהן שעלה על פי 

 דעת עצמו לכהונה לתורה מוחין בו ומורידים אותו.

נו הם כהני חזקה מכח ומכל הנ"ל מתברר ופשוט הדין, שרוב ככל הכהנים המצויים ביני

אבותיהם ואבות אבותיהם, והם כהנים לכל דבר ובלי ספק כלל. להוציא תרומה 

דאורייתא ויוחסין שמעלה מיוחדת עשו בהם וזה רק מדרבנן כי מדין תורה כשרים גם 

לזה. וחובת הנתינה להם היא גמורה בלי כל ספק, ולכן בהלכות חלה והלכות תרומה 

"א שיש ליתן את המתנות לכהן וללוי ולכל המקודשים בחברה, הסכימו גם מרן וגם הרמ

וכן לגבי פדיון הבן פסק מרן השו"ע בהל' פדיוה"ב )סי' שה( שלא לתת לכהן במתנה ע"מ 

 להחזיר, אלא אדרבה יתן לו במתנה גמורה, וכך המנהג היום ברוב ככל תפוצות ישראל.

מחזיקין במעשר תם אנשים שוכבר כתב רבינו המהרי"ט )חלק א סי' פה( לדון על או

להחזיק במעשר ראשון שהוא ולא נותנים ללוי, והוא תמה מי התיר להם ראשון לעצמן 

ומרגלא בפי ההמון שאומרים לכהן הבא ראיה  ,ללוי ולכהן ויש בו משום גזל השבט

וזה טעות שהכהן והלוי בחזקתן הן עומדי' כדאמרי' בפרק שני  ,שאתה כהן וטול וכן ללוי

ואם לחלה דאורייתא שהיא בעון מיתה סמכינן אחזקתיה שהוא בחזקת  וכו',  דכתובות

כהן שנושא את כפיו כל שכן לענין מעשרותיו שראוי ליתן שאנו מחוייבין ליתנם משום 

ואף על פי שהרמב"ם ז"ל פסק דלא מסקינן אלא לתרומה דרבנן משמע  ,גזל השבט

כמאן דאמר תרומה וחלה בזמן הזה דלתרומה דאורייתא לא היינו לפי שהוא ז"ל פוסק 

דרבנן אבל הוא הדין דלמאן דאמר אין מעלין מתרומה ליוחסין אפי' תימא דתרומה 

וחלה בזמן הזה דאורייתא היו אוכלין בחזקה אלא שגם בזה פוסק הרב ז"ל כמאן דאמר 
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מעלין מתרומה וחלה דאורייתא ליוחסין לכך כתב שלא היו אוכלין אלא בתרומה דרבנן 

ולא משום חשש בתרומה דאורייתא אם היתה בזמן הזה מן התורה לא היו אוכלין אבל 

דמעלה גדולה עשו בהם שיהיה צריך בדיקה  ספק אלא כדי שלא יעלו ממנה ליוחסין

ותימא על עצמם היאך הם נותנים חמש סלעים לכהן בפדיון  וכו', גדולה שיהא מיוחס

ה לכהן ואין אנו מצריכין אותו להביא הבן והיאך נותנים המתנות הזרוע והלחיים והקב

 עכת"ד. ראיה על יחוסו אלא הך מילתא בורכא היא.

הנה אם כן ברור לכל הפוסקים, שפשוט שזלו"ק חובה ליתן לכהן בימינו, וכן ה' סלעים 

של פדיון הבן, והוא הדין מעשר ראשון ללוי או לכהן, כיון שהכהנים והלוים בחזקתן 

 הביא ראיה, האי מילתא בורכא היא.עומדים. וכל האומר להם ל

וחשוב מאד להדגיש כי היחוס המסודר כבר לא היה בימי הראשונים וכמו שמתברר 

מהריב"ש ומהר"ן, וכבר היה בימי עזרא, ואם כן גם כשעברו מאות שנים עד פסקו של 

השו"ע, עדיין הדין נשאר במקומו שיש חובת נתינה גמורה לכל כהן שהוא בחזקתו ולא 

כל חשש שמא אחד מאבותיו התחלל. ויותר מכך גם הרמ"א שפסק כהרמ"ך והר"ן  ראינו

שכן מקבלים לעלייה לתורה או אף יותר מזה פסק כן לנשיאות כפיים, את מי שבא 

מעצמו, מכל מקום פסק בסי' שלא סעי' יט, שיש ליתן מעשר ראשון ללוי או לכהן, ומדוע 

גבי זלו"ק שמרן כתב כל הדינים והרמ"א לא חשש לכהונתם? וכן הוא להדיא בסי' סא ל

מסכים עמו בכל הענינים לאורך הסימן וגם לגבי הזה"ז בסעי' כא, ויותר מכך דוק היטב 

בדברי הרמ"א שם בסעי' כג, ולא צירף שום קולא מחמת הספק על הייחוס. כל זה הגם 

ו שמאז הר"ן והרמ"ך נהגו אצלם להקל בזה, מכל מקום למעשה לא חשש לחששות אל

 בהלכות נתינה, ודוק בכל זה, ועוד ראה להלן מדברי הרמ"א במש"כ בהל' פסח.

כבר דנו פוסקי הדורות בהאי דינא והנה מלבד כל האמור לעיל תראה שלאורך הדורות 

של כהנים אי חשיבי כהני ודאי או ספק. ובספרי חלקת השדה )ח"ב סי' יב( כתבתי שאי"צ 

זאת כבר הרב שדי חמד )מערכת כ כלל צב(, למנות אותם כעמיר גורנה כיון שעשה 

 אולם כדי להניח דעתכם אסכם את דבריו הארוכים שם.

מהרשד"ם )אבהע"ז סי' רלה( שהכהנים בימינו כהני ספק הם, וכ"כ השבות רבינו הדעת 

יעקב )ח"א סי' צג( ולכן כתב שכהן שנשא חלוצה לא כופין אותו להוציא, וכבר הביא 

הרמ"א בהל' פסח )סי' תנז סו"ס ב( את דברי מהרי"ו בשם י"א שאין מאכילים חלה בזה"ז 

א נתחללה אחת מאמהותיו, והוסיף שכן מג"א )ס"ק ט( דהיינו שמהלשום כהן, ומבאר 

פסק המהרש"ל והמהרי"ל. והפת"ש )סי' ו סק"ג וסי' ז ס"ק ב( הוסיף להוכיח שגם דעת 

שאלת יעב"ץ )ח"א סי' ההמבי"ט )ח"א סי' ריט( וכן דעת הריב"ש כדעת המהרשד"ם ו

 .קלה(

מש"כ בשם המבי"ט כתב השד"ח שם שאין הספר לפניו ופלא שהמהרי"ט ובאמת 

בר שהם כהני חזקה יחלוק על אביו המבי"ט, אולם הנה הספר לפנינו ואין כאן כל שסו

הקשר לסוגיה דכהני ימינו אל שם איירי ביוחסין לגבי כהן אם להפרידו מגרושה כאשר 

אין לו חזקת כהן אלא ששם משפחתו כשם משפחה של מישהו אחר שהם כן כהנים, 

ראה שם באריכות בתשובה ובאמת אין והרב שנשאל מאותו איש אמר לו שיחמיר ע"ע, 
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, ויותר מכך הבאנו להדיא בדעת המבי"ט שכתב דברים הפוכים זה נוגע כלל לענייננו

לגמרי אלא שהכהנים בחזקתן אפילו לדברים דאורייתא, ובודאי שטעות נפלה בדברי 

 הפת"ש.

ומש"כ בשם שאלת יעב"ץ הנה הוא עוסק בתשובתו שם על דברי השו"ע בסי' שה דאם 

רוצה הכהן להחזיר הפדיון, שיכול להחזיר אולם לא יהיה רגיל להחזיר כדי שלא יפסיד 

לשאר הכהנים. וכתב ע"ז בשאלת יעב"ץ שהאידנא השתנה הדין שמה שאמר שלא 

יתרגלו היינו בכהנים מיוחסים דידהו, אבל בכהני חזקה בעלמא כי האידנא אף דלחומרא 

ות משום דלא אפשר באחריני, מיהו להקל לא. אזלינן בהו לכל מילי כולל פדיון הבכור

ועוד הוסיף שכמעט י"ל שמדינא הם צריכים להחזיר, וכל כהן יחוש לעצמו לפרוש מספק 

גזל, ומהאי טעמא, יש גם כן על האב לפדות בכורו מכל כהנים שיכול למצוא דילמא 

יה מספק. מיתרמי ליה כהן מיוחס ודאי, ומהאי טעמא יש לפדות גם את בן הכהנים והלו

 עכת"ד.

וכבר החתם סופר )סו"ס רצא( כתב שאין נראים לו דברי השאלת יעב"ץ, אולם העיקר 

מה שהשיג על כל דבריו הרב שדי חמד שם, שאיך כתב כן על דברי מרן "כהנים דידהו" 

הרי כבר בזמן מרן לא היו כהנים מיוחסים, וכבר בזמן הריב"ש הם לא היו מיוחסים ועם 

לא לעשות זאת, ומש"כ שרק לחומרא חושש ולא לקולא, תמה הרב כל זאת הדגישו 

שד"ח מדוע אם כן לא חש ולו אף פוסק אחד לכתוב שיפדו את הבכור אך ללא ברכה 

משום סב"ל. וכן לא ברכו הכהנים על נשיאת כפים, וסיים שדבריו צ"ע. ובספר פתח 

כתב "לישרי לן מר  הדביר )ח"א סי' קכה אות ד( אחר שהביא את דברי השאילת יעב"ץ,

דלית לן לאורועי חזקת הכהנים שבזמנינו, ושם גם כתב שאין כל הוכחה מדברי הריב"ש 

 רואים הדברים להדיא להיפך. (סי' שמח)ואדרבה מדברי הריב"ש 

 נמצינו למדים עד כאן:

 א. דעת הפוסקים שבזמנינו כהנים הם כהני ספק:

ס"ק ד( שרצה לומר שלכאורה זה  שו"ת מהרשד"ם, שבות יעקב, מגן אברהם )סי' רא

הטעם שאין נזהרים להקדים הכהן מפני הספק, שו"ת ויען אברהם )או"ח סי' לב, וראה 

בשד"ח סוד"ה שוב ראיתי(. ובשד"ח כתב שכן דעת שו"ת צמח צדק )אבה"ע סי' יא( 

שנראה להקל בבת כהן לעם הארץ כיון שאינו מיוחסים גמורים כמש"כ הר"מ שאין 

ומה דאורייתא ונראה שדעתו כסוברים שהם ספק )ולענ"ד אין הכרח כי סו"ס אוכילין בתר

אינם מיוחסים אלא חזקה ומזה היקל, והרי כל החולקים מודים לדברי הרמב"ם והשו"ע 

 שאין אוכלים בשל תורה וכידוע שהטעם מדרבנן שמעלה עשו ביוחסין(.

 ב. דעת הפוסקים שגם בימינו הכהנים הם כהני חזקה לכל דבר:

הב"ד מהרי"ט )ח"א סי' קמט וכן בשאלה פה המבי"ט )קרית ספר הל' איסו"ב נז' לעיל(, 

( חוט השני )סי' יז( כנסת יחזקאל )סו"ס סו( שחלילה להוציא לעז על כהני זמנינו. לעיל

שו"ת זכרון יוסף )אבה"ע סי' ג( ברכי יוסף )אבה"ע סי' ו אות ג( מוהר"י הלוי בקובץ קטן 

ם(, וכ"כ מוהרא"ן ארוליא בספר בנו מים חיים )קונטרס מי הברכה סי' )מובא בכמה פוסקי



 

 מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס קונטרס השביעית

 בדבר מנהג היראים שאין נותנים מעשר ראשון ללוי בזמן הזה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 סחעמוד 

ח( מוהר"ש יפה בספרו יפה מראה )הב"ד בס' כנה"ג אבהע"ז סי' ו בהגהב"י( הרב פרח 

מטה אהרן )סי' צא(. וכ"כ בספר דבר שמואל )סי' קט( חקרי לב )אבהע"ז סי' ב( שכתב 

שכהני זמנינו הם כהני ודאי. וכ"כ מרן  שדברי הרב שבו"י כבודו במקומו מונח ואין ספק

החבי"ף בס' חיים ושלום )ח"ב סי' עז( שכתב שברור שהכהנים בזמנינו הם כהנים ודאי 

והוסיף שזה לך האות כי בשו"ע אינו מביא אלא הדברים ודינים הנוהגים בזמן הזה. וכן 

רי לב הנז'. דעת הגאון חינא וחסדא )ח"ד דף קכו ע"ב(, שכתב שלעניין הלכה כדעת החק

וכ"כ בשו"ת שם אריה )מח"ס ערוגות בושם יו"ד אבהע"ז סי' גן( שאין לצרף ספק זה אפי' 

לספיקא ואפי' בממון, וכיון שהוא מוחזק בכהונה אין לעשות מזה ספק, ועוד סיים שרוב 

הכהנים הם ודאי אמיתיים, וכל כהן שמגיע הוא מהרוב ולכן מרובא פריש ולא שייך 

נו ניכר, )וזו סברא חזקה להוציא יוחסין ודו"ק(. ובאמת השדי חמד כתב קבוע כי הרי אי

להוכיח שגם מתוך המו"מ של הנוב"י והחת"ס בדין כהנים בזה"ז אם מותר לילך על קברי 

כותים מוכח שנקטו להדיא שכהני דידן בחזקתן קיימו. וכ"כ מופה"ד פתח הדביר )ח"א 

הוסיף וכתב שמי יאמר שאם אין כתב ייחוס סי'ק קכח( כדבר ברור. ובס' חקרי לב הנז' 

הורע החזקה, דשאני זמנינו מזמנם, דבזמנינו שלא נשאר לאף אחד כתב ייחוס, אלא 

 החזקה זו שנותרה ולכן כל מי שיש לו חזקה לא אתרע חזקתו יעוי"ש.

הרי לך רוב מוחלט רוב בנין ורוב מנין דסוברים בפשטות שכולם כהני חזקה הם, וברור 

לכה, וכמו שפסק להדיא מרן בכל המקומות לגבי פדיון בכור, תרומה דרבנן שכ"ה לה

)חלה( מעשר ראשון ללוי והדברים פשוטים וברורים להלכה. וכבר כתב רבינו המהרי"ט 

( שזו טעות אותם האומרים לכהן וללוי הבא ראיה שאתה כהן ולוי, וזה הנז' לעיל)

צריך בי"ד  לו חזקה כלל בכה"ג  , ע"כ. ורק מי שאיןמילתא בורכא וכולם בחזקתן

 ולם מי שיש לו חזקה לית מאן דחייש וברור ופשוט.וכמבואר לעיל, א

 בבירור דברי מרן החזו"א:

הנה מצאנו בכמה מקומות שנו"נ והשתא נתנה ראש ונשוב אל דברי מרן החזו"א זיע"א, 

ג(. וכולם  בדינים אלו, האחד הוא בשביעית )סי' ה אות יב(, והאחר הוא באבה"ע )סי'

 אותו לשון.

 ולהלן עיקרי דבריו:

יש לעי' אי יש אצלנו דין נתינת תרומה וחלה לכהן לדעת מהרי"ל דנהי דתרומת  .א

האור ניתנת לכל כהן וא"צ מיוחס מ"מ לא גרע מתרומה דרבנן דאין מעלין ע"פ עצמו 

וכיון שאין לנו ב"ד מדקדקין שלא יעלה לנ"כ ולתורה ע"פ  ,דיש בזה משום ריוח כהונה

 .עצמו ראוי שלא ליתן להם לאותן שעולין ע"פ עצמן

כיון שכבר חלפו דורות שעלו ע"פ עצמן וכן נוהגין עכשו אין ראוי ליתן להם,  .ב

 .וכמדומה שכן נוהגין שכל אחד שורף תרומתו וחלתו בא"י ואינו נותנו לכהן

 ,ייבין ליתן מע"ר ללוי כיון שהלוים עולין לתורה ע"פ עצמןמטעם זה אפשר שאין ח .ג

ומדעולה מתורה ללוי' אלמא שאין עולה לתורה ע"פ עצמו, וכיון שאין ב"ד מדקדקין בכך 

 .בטלה אצלנו לוי'
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מיהו כיון שמעיקר הדין אין לחוש למי שמוחזק אצלנו לוי או כהן, ונהי שמשום  .ד

דהיו לוים מיוחסים אמרו חכמים שאין נותנין לו  מעלה גדרו חכמים בדבר, י"ל נהי דבזמן

מעשר ע"פ עצמו אבל האידנא שאין לוי מיוחס ראוי ליתנו, אבל י"ל שאם יתנו לו יתרבו 

העולין ע"פ עצמן בשקר והלכך כיון שאין בידנו להעמיד הדת על תלה ראוי שלא ליתנן, 

 .ותקנת חכמים שאין לוי עולה ע"פ עצמו קיימת ואין נותנין להן

אע"ג שנותנין פדיון הבן לכהן אפשר משום שאין בזה ריוח שנוהגין שהכהן מחזיר  .ה

 .וכל אחד יהיב לכהן שבטוח בו שיחזירנו

הרש"ל ביש"ש פ' הפרה כתב דנתבלבלו הכהנים רוב או מחצה ולכן אין לנו כהנים  .ו

 בזה"ז, ותימא למה נחוש כל כך, והרי מברכין על מצות נ"כ ופדיון בכור, אלא נראה

דמה"ת הן בחזקתן לכל דבר, אלא משום מעלת כהונה שהחמירו חכמים אין להקל בזה"ז 

שאין אנו נזהרין במעלות שלא להעלות ע"פ עצמן וכמש"כ לעיל, ואף שהרבה פעמים 

שכהן נושא פסולה ומפני אלמותו אין בכח ב"ד להפרישו והוא נ"כ וזרעו משתקע בכהונה 

 העולם בכלל עיסה בשביל זה. ויש למשפחתו דין עיסה, מ"מ אין כל

הנה אם כן יסוד דברי החזו"א, דס"ל שמעיקר הדין הכהנים בחזקתם, אלא שחכמים 

הזהירו מחמת מעלת הכהונה, כיון שהם עולים על פי עצמם. ולמעשה גם הוא סובר דלא 

כהרש"ל שכתב שנתבלבלו רוב או מחצה מהכהנים, אלא ס"ל שהרוב הם כהנים ללא 

שהחמירו חכמים במעלת הכהונה וה"ה בלויה מחמת שעולים על פי חשש ופגם. אלא 

 דעת עצמם.

עוד הוסיף וחידש גזירה מעצמו, שאם יתנו בזמן הזה מתנות ללוי או לכהן, נמצא 

]אמנם אכתי שאנחנו מרבים את העולים על פי דעת עצמם בשקר. ולכן אין ליתן ללוי 

 [.וכדבריו שם צריך להעלותן בדמים

הביא את דברי הרמ"א שי"א שבשביעית שם )באות ה( מרן החזו"א הוסיף עוד מצינו שו

שאין נוהגין ליתן לכהן קטן גם חלת חו"ל, והביא את דברי הש"ך )סי' שכב( והמג"א )סי' 

תנז( שהביאו משם המהרי"ל דהיינו מפני שאין לנו כהן ודאי. ונו"נ שם שהגם ששמעלים 

ימינו אי אפשר כיון שמבואר בהלכה שמי מנשיאת כפיים לתרומה דרבנן, מכל מקום ב

שבא ואמר שהוא כהן אינו נאמן, אלא שקיי"ל שבמקום דליכא תרומה הוא נאמן 

לנשיאת כפיים, כיון דליכא רווח בדבר. ולכן אי אפשר ליתן לכהן תרומה דדלמא ע"פ 

 עצמו עלה הוא או אביו או אבי אביו ולכן מנעו מלהאכיל לכהן חלת חו"ל. ועוד הוסיף,

ומעיקר הדין הכהנים בחזקתן אלא שאנו חוששין שאם ניתן להם תרומה ויהי' עלינו 

לתקן שלא יעלו הכהנים לנ"כ ולתורה ע"פ עצמן ואין ידינו תקיפה לשמור הדבר ולכן 

שורפין חלת חו"ל וכן אין נותנין תרומה לכהן בא"י. אלא שסיים בסו"ד שמהא שנדחקו 

שין שני' משמע דלא ס"ל הא דמהרי"ל אלא כהני הראשונים ז"ל בטעם שאין אנו מפרי

 זמננו מותרין בתרומת חו"ל וסיים בצ"ע. ע"כ עיקרי דבריו.

ה אם כן יסוד לכל דבריו הם שהכהנים עולים לכהונה וללויה על פי עצמם וממילא הנ

יש לחוש על אבותיהם או אבות אבותיהם, וכו', ובאמת שראשית כמבואר לעיל הנה 



 

 מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס קונטרס השביעית

 בדבר מנהג היראים שאין נותנים מעשר ראשון ללוי בזמן הזה
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 עעמוד 

גופיה לא חשש לזה הגם שהתיר לעלות על פי עצמו, ולמרות שכך נהגו רבינו הרמ"א 

כבר מתקופת הר"ן עד תקופתו, והם למעשה לא חששו לזה. זאת ועוד, שבוודאי אין זה 

לדעת מרן השו"ע, שכיון ומעולם לא התיר שיעלו על פי עצמם, אם כן כל כהן הוא 

שרוב ככל הכהנים הם בחזקתן בחזקת כהן לכל דבר. ועוד שהרי החזו"א גופיה מסכים 

ואין בהם כל מתום וכל חשש, מדוע אם כן לא ניזיל בתר רובא, וכל כהן שמגיע מרובא 

פריש, והוא כהן מוחזק, וכבר הבאנו הדברים לעיל משם הרב שם אריה מבעהמח"ס 

ערוגת הבושם שאין לצרף ספק זה אפילו לספק, וכל הכהנים הם מוחזקים בוודאי. ועוד 

הלך בסברת הב"ש לענין הריוח שיש לכהן או ללוי, וכבר הבאנו לעיל שלא שהחזו"א 

הסכימו עם דבר זה לא האבני מילואים, ולא מרן החיד"א, וגם המנהג לא כדבריו אלא 

נותנים לכהן בפדיון הבן שלא על מנת להחזיר. וכן מכל גדולי הדורות שדנו על צורת 

כדבריו. ובעיקר הפלא הגדול הוא שמרן  הנתינה של הזלו"ק לכהןגם בימינו מוכרח דלא

החזו"א זצ"ל התעלם מעשרות רבות של אחרונים, שלמרות כל דברי הרמ"א כתבו 

שלמעשה הכהנים שבימינו הם כהני חזקה, ולא אחד חשש לדבריו. ומעבר להכל מה 

שכתב גם לגבי ללוי לחשוש, שמא יתרבו העולים, זהו תימה גדולה, וכי בכוחינו לגזור 

ת מדעתינו מה שלא גזרו הקדמונים? ובאמת שלענ"ד הקלה והענייה דברי מרן גזירו

החזו"א זצ"ל קשים לי מאד להבנה, ולמעשה יש לנהוג כדעת רוב ככל הפוסקים דס"ל 

שגם בימינו הכהנים והלווים עומדים בחזקתן וחובה ליתן להם כל מה שנוהג בימינו, וגם 

 לדעת רבינו הרמ"א.

ט שלדעת מרן השולחן ערוך, אין הספיקות מתחילים כלל, וכל אשר על כן ברור ופשו

הכהנים והלויים בחזקתן הם עומדים. וחובה ליתן להם כל מה שנוהג בימינו מצוות 

נתינה אליהם. וגם לדעת רבינו הרמ"א עדיין מוכרח שהוא גופיה לא חשש לזה, לא 

 פוסקים.בזלו"ק ולא בתרומה ומעשר, וכמבואר לעיל. וכן נקטו רוב ככל ה

ולכן גם בימינו חובה גמורה ליתן את המעשרות ללוי, בין לדעת השו"ע ובין לדעת 

הרמ"א, ומי שהפריש מטבל ודאי ולא נתן ללוי, עבר על גזל שבט הלוי, ועל מצות נתינה, 

 ומכל מקום פירותיו מתוקנים ]ראה עוד בשו"ת מנח"ש ח"א ריש סי' נג[.

  



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 "אין הקב"ה מקפח שכרו של אדם על כל טובה שנגרמה ממעשיו לזולתו"
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 עאעמוד 

ב הראשי מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הר

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

"אין הקב"ה מקפח שכרו של אדם על כל טובה שנגרמה 

 ממעשיו לזולתו"

א ַאל ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר ְדךָּ  ַכי ֹאתוֹ  ַתירָּ ַתַתי ְביָּ ל ְוֶאת ֹאתוֹ  נָּ ַשיתָּ לוֹ  כָּ  ַעםֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְועָּ

ֱאֹמַרי ֲאֶשר יֹוֵשב ְבֶחְשבֹון ַשיתָּ ְלַסיֹחן ֶמֶלְך הָּ  )כא, לד( ַכֲאֶשר עָּ

מכדי, סיחון ועוג אחי  "ה' אל משה אל תירא בגמ' בנדה )סא, א( אמרו עה"פ "ויאמר

דקמסתפי, ומאי שנא  הוו, דאמר מר סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו. מאי שנא מעוג

מסיחון דלא קמסתפי? א"ר יוחנן אר"ש בן יוחי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה 

היה בלבו, אמר: שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו, שנאמר ויבא הפליט ויגד 

 לאברם העברי, ואמר רבי יוחנן זה עוג שפלט מדור המבול.

הלא כוונתו לרעה היתה כדי שיהרג וא"ת ו" ,דעת זקנים מבעלי התוספותהוהקשו 

 " )עי' ב"ר מב, ח(?אברהם ויקח שרה

 שה או דיבור טוב שכרו גדולכל מע

ב שבכדי שאדם יזכה לקבל שכר על מצוה צריך שיעשה ,הנה מקובל לחשונקדים, ש

מצוה מושלמת בתכלית הדקדוק ובמסירות וכולי האי ואולי יצא ידי חובת קיום המצוה 

 .למעשיו ובלעדי זה אין ערך

שגם כל פעולה טובה היוצאת ממעשיו ואפילו הקטנה ביותר  ,אך התורה מלמדת אותנו

הן מדיבורו והן ממעשיו גם כאשר היו לו כוונות אחרות אין הקב"ה מקפח את שכרו ועל 

 .כל חלק טוב שעשה בתוך הרע גם מקבל עליו שכר

יחלש ליבו על שאינו ולזאת אל יתרפא האדם מלקיים מצוות עד כמה שידו מגעת ולא 

מצליח לעשות המעשה בשלימות שאין זה אלא מעצת יצר הרע, כי על כל חלק מהטוב 

 .שכר גדולמקבל שנעשה ואפילו נגרם בגלל מעשיו ודיבורו 

לכן חובתו של האדם והחלש יאמר גיבור אני שלא לזלזל בשום פעולה טובה שעושה ו

יודע מתן שכרן של מצוות, ועל כל מילה  לחברו ובני ביתו ולו הקטנה ביותר כי אין אתה

טובה שאמר לחברו או לאשתו ובני ביתו יקבל שכר וק"ו על כל עזרה וחסד שעושה שכרו 

עד בלי די כאשר נבאר בפרשתנו להלן, והגם שאינו יכול לעשות הכל בשלימות יעשה 

 את אשר לאל ידו לעשות.

 

 



 

ך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המל

 אמרי מרדכי ועוד

 "אין הקב"ה מקפח שכרו של אדם על כל טובה שנגרמה ממעשיו לזולתו"
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 עבעמוד 

 שכר מצוה אפילו קלה

י"ל כיון דהצלה באה על ידו היה לו ירצו הדעת זקנים" "ועפ"ז נשוב להציג בזה מה שצת

לירא, כמו שמצינו בפרק חלק בזכות מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות ואף 

 על פי שלא נתכוין אלא לרעה לקלל את ישראל".

גם כאשר עושה , שיסוד גדול מלמדים אותנו בעלי התוספות בהנהגת הקב"ה עם האדם

בתוכו חלק טוב הקב"ה מפריד בין הטוב לרע ומקבל שכר על החלק מעשה רע אך יש 

הטוב גם אם כל כוונתו היית לרעה, כמו עוג שכלל לא התכוון לעשות טוב לאברהם 

ולבשרו על לוט שנשבא אלא בכדי שיצא למלחמה ויהרג ויקח את אשתו לאשה מפני 

יכות ימים של מאות שחמד את שרה, אך כיון שבפועל ניצל לוט בגלל בשורתו זוכה לאר

שנים, ומשה רבנו עם כלל ישראל חשש ופיחד מאותה זכות שמא תעמוד לו ויפלו בידיו 

נורא ואיום עד שהקב"ה הבטיחו שאין לו מה לפחד, כל זה בכדי ללמדנו עד כמה כל 

 טובה שנעשית מתוך מעשיו שכרו עד בלי די.

 ונציין לכך עוד כמה דגומאות:

קריב ארבעים ושמיים קורבנות בשלשת המזבחות שבנה נאמר בגמרא על בלק שהא. 

לבעלם בכדי שיקלל את ישראל, שלמרות שהקריב את הקורבנות בכדי לקלל את ישראל 

 קיבל שכר שיצאה ממנו רות.

, דבר שכל הקורא דבר "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו"מצינו בתורה שמבקשת ב. 

החזיקו את ישראל להעבידם בפרך זה בתורה יעמוד ויתמה היתכן שהמצרים אשר 

ולנצלם עד תום והתעללו ועינו אותם והכל לטובת עצמם ובכל זאת חייב כל איש ישראל 

אולם התורה מלמדת . לדעת שלא לתעב את המצרי מאחר וסוף סוף גר היית בארצו

אותנו לחשוב אחרת כאשר למדנו מפרשתנו שהנהגת הקב"ה להפריד את חלקי המעשה 

ב אינו מקפח את שכרו, וכלן הגם שכל מה שהוחזקו בני שישראל במצרים ועל החלק הטו

 הוא לטובת וצורכי המצרים, בכל זאת סוף סוף התגוררו שם.

י מקץ ארבעים יום ויפתח נח, ג. גם אצל העורב בתיבת נח מצינו )ב"ר פ"ה( עה"פ "ויה

לעולם בך  א"ל מכל בהמה חיה ועוף שיש כאן אין אתה משלח אלא לי, א"ל מה צורך"

לא לאכילה לא לקרבן, רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר, אמר לו הקדוש ברוך 

הוא קבלו שעתיד העולם להצטרך לו, אמר לו אימתי אמר לו עד יבשת המים מעל 

. הראת לדעת שכדאי "הארץ, עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם ואני מצריכו לו

 מעשה אחד טוב שיהיה בעתיד. לקיים את העורב לדורותיו בזכות

 "ולך ה' חסד כי אתה תשלם כאיש כמעשהו"

גם אם אדם עשה (, שאגדת אליהו פאה פ"א ה"א)שבט מוסר  ויתירה מכך מחדש בעל 

עבירה שמתוכה נולדה עשית מצוה אע"פ שהוא לא כיוון למצוה וברור שבית דין של 

מעלה לא יחשבו זה למצוה, אבל הקב"ה שהוא רב חסד מטה כלפי חסד מחשיב לו 

המצוה שנולדה מהעבירה כאילו הוא עשה אותה בקום עשה אע"פ שלא כיוון לה משום 



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 ו לזולתו""אין הקב"ה מקפח שכרו של אדם על כל טובה שנגרמה ממעשי
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 עגעמוד 

ן גם משה היה ירא מעוג למרות שכונתו לעבירה שהוא רב חסד ומטה כלפי חסד, ולכ

 מאחר שיצא מזה הצלה ללוט, וכן בלק שהקריב בשביל לקלל מכל מקום עשה לקב"ה.

, "ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהוועפ"ז מפרש את כונת הירשולמי עה"פ "

חסד ה' שמשלם לאדם עבור מצווה שנולדה מעבירתו, כמעשהו כאילו עשאה בקום 

 וכיוון בה.עשה 

 מוסר השכל

מעלתה של כל פעולה טובה אפילו קטנה, וזהו כוונת התנא באבות את נמצינו למדים 

ופעמים שבזכות מצוה או  "הוי רץ למצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע שכר מצוות"

אפילו ח"ו היית כוונתו לרעה אך יצא ממנה טוב גם על ו .חסד קטן זוכה לישועה גדולה

, ואם עוג ובלק והמצרים קיבלו שכר על הטוב שיצא ממעשיהם הרעים ק"ו זה שכרו גדול

 לכל אדם שמתכוון לעשות טוב לסביבתו הן בדיבור והן במעשה שכרו גדול עד בלי די.

  



 

פרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ושא"ס, מו"צ בבית הוראה מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ס

 'אור החכמה'

 לשון הרע בגודל המספר במשקפיים
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 עדעמוד 

מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 

מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' 

 החכמה'ושא"ס, מו"צ בבית הוראה 'אור 

 םילשון הרע בגודל המספר במשקפי

לֵ  ְך ַהְתַסֵלל ֶאל ה' ְויֵָּסר ֵמעָּ אנו ַכי ַדַבְרנו בה' וָּבָּ טָּ ם ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאְמרו חָּ עָּ ינו ֶאת ַויָֹּבא הָּ

ם עָּ ש ַוַיְתַסֵלל ֹמֶשה ְבַעד הָּ חָּ  )כא, ז( ַהמָּ

מאד גבוה במשקפיים,  האם מותר לספר לשון הרע על אדם שיש לו מספר הסתפקתי,

 ובפרט בשידוכים אם מותר לו לספר על כך, או לא?

אם מבקשים ממנו לתאר והגאון הנפלא רבי אלחנן פרינץ שליט"א, כתב לי וזה לשונו: 

כיצד נראה הבחור המיועד לשידוך מספיק שיאמר שהלה מרכיב משקפיים, ואם לא 

אין צורך לספר. ולא זכיתי להבין במציאות ימינו מה טעם יש לספר איזה מספר  ,שואלים

מרכיב במשקפיו, דהרי כיום ניתן גם במספר גדול לשים עדשות דקות, וכן ברוב המקרים 

ניתן לעשות ניתוח לייזר להסרת המשקפיים. וממילא אין טעם בשאלה איזה מספר יש לו 

 סל שידוך בגלל מספר במשקפיים(.במשקפיו )ומעולם לא שמעתי שמשהו פ

אולם אם מיירי שאינו רואה כלל באחד מעיניו, קיימת חובה לומר, וצ"ע, האם זהו 

דווקא כשהדבר ניכר שאינו רואה כלל, כמבואר בשו"ת מהרש"ם )ו, קיט(, או דזה אף 

 כשאין הדבר ניכר. וע"ע בזה בשו"ת שואל ומשיב )מהדו"ת א סו"ס ג(.

כהן, יש למימר דאין נפק"מ בגודל המספר, אלא האם לובש אגב, כיוון דכת"ר 

משקפיים. שכן אינו פשוט שכהן המרכיב משקפיו יהא רשאי לעבוד בבית המקדש )מצד 

 מום כפי שיבואר להלן(.

ד(: -אף דלא שייך במשקפיים דין של ייתור בגדים, דהרי נאמר בגמרא בעירובין )קג

הוי יתור בגדים.  -אלא גמי, אבל צלצול קטן  "אמר רב יהודה בריה דרבי חייא, לא שנו

לא  -ורבי יוחנן אמר: לא אמרו יתור בגדים אלא במקום בגדים, אבל שלא במקום בגדים 

הוי יתור בגדים. תיפוק ליה משום חציצה! בשמאל, אי נמי: בימין, ושלא במקום עבודה. 

אחת חוצצת, שלא  אפילו נימא -ופליגא דרבא, דאמר רבא אמר רב חסדא: במקום בגדים 

 אינן חוצצות". -שלש על שלש חוצצות, פחות משלש על שלש  -במקום בגדים 

ופסק הרמב"ם בהלכות כלי המקדש )י, ח(: "כרך על בשרו בגד שלא במקום בגדים כגון 

שכרכו על אצבעו או על עקבו אם היה בו שלש אצבעות על שלש אצבעות ה"ז חוצץ 

ם היה צלצול קטן הואיל והוא חשוב בגד בפני עצמו הרי ופוסל פחות מכאן אינו חוצץ, וא

זה פוסל, ואע"פ שאין בו שלש על שלש". ועיין בכסף משנה דהרמב"ם הכריע כרבא 

שבגד שבו שלש על שלש אצבעות פוסל שלא במקום עבודה כגון בשמאל )משום יתור 
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מדין ייתור בגדים(. ובמשקפיים אין בהם שלוש על שלוש אצבעות, וממילא אין לפוסלם 

 בגדים.

כמו כן, אין איסור מדין חציצה, דהרי המשקפים אינם חוצצות בין הבגד לגוף, דבזה 

 ז(, ועיי"ש בכסף משנה.-אסרו כמובא ברמב"ם )הלכות כלי המקדש י, ו

אלא דיל"ע מדין מום. הרמב"ם בהלכות ביאת המקדש )ח, ו( מנה במומים שבעין, 

ועוצמן מעט בשעה שרואה אור, או בשעה שהוא  באופן הבא: "מי שמקבץ ריסי עיניו

רוצה לדקדק בראיה, מי שראיית עינו מעורבבת עד שרואה את החדר ואת העלייה 

כאחת, וִיָודע דבר זה בעת שידבר עם חבירו ונראה כאילו הוא מסתכל באיש אחר". מום 

ן בכסף זה ניכר ע"י הבריות. ונראה דסיבת פגמן הוא מפני שהם מומים שבגלוי. ועיי

משנה דביאר דמקורו ממשנה בבכורות )ז, ג( ובגמרא )שם מד, א(. ויל"ע במום שכוסה 

כגון במשקפיים, האם עדיין פוסל. מדברי הרמב"ם )שם ח, א. ח, ט. ח, טו ועוד( שלא 

חילק בין מום המכוסה או הגלוי, משמע דעצם המום פוסל, אף אם ע"י הרכבת 

אגב, הדרכי ]ן. אולם ע"י ניתוח נראה דיהא כשר. המשקפיים או עדשות מגע המום יתוק

העזר קל, סקי"ח( כתב בשם הסדר גיטין שמהרי"ל לא רצה שבעל מום יחתום -משה )אבן

על הגט כעד. אולם יל"ע בזה, דהרי אף שהרמ"א פסק זאת לעניין חליצה )קל, א(, דהרי 

רי הרמב"ם וע"ע בדב .[התירו לדיינים עם משקפים להיות כשרים בראיית החליצה

 בשו"ת הלכתא מאורייתא )א עמוד שצא(.

וידידי הגר"מ פטרפרוינד כתב לי: "מיהו כמדומה שאין ראיה מהרמב"ם לנדו"ד, 

דהרמב"ם מיירי שמקבץ ריסי עיניו ועוצמן וכו', שזה גופא הוא המום. אבל מי שסתם כך 

ר, אין שום ראיה יש לו קוצר ראייה ואינו מקבץ ריסי עיניו וכו', והדבר כלל אינו ניכ

מהרמב"ם שזה מום. וממילא גם מי שבלי המשקפיים היה מקבץ ריסי עיניו וכו', כיון 

 דהשתא שיש לו משקפיים הוא לא עושה כן, א"כ אין כאן שום מום".

וחזיתי דבשו"ת דברי מלכיאל )ד, לא( כתב כי לא מצינו שיפסלו כהן מחמת חלישות 

אלא דהעיר דהוי כייתור בגדים ולכן לא יעבוד כהן  ראייתו, דרק במום שבעין יש לפוסלו.

ח( דהביא בשם הגר"ח "עמוד קי 'עם משקפים. וע"ע בשבט הכהונה )רבינוביץ גליון ג

קנייבסקי שכהן החובש משקפים לשפר ראייתו, אין הדבר חשיב למום, ודייק דהרמב"ם 

 שם בצ"ע. לא נקט באחד עשר המומין שבעין, מי שעיניו כהות. אולם לדינא נשאר

אולם בשו"ת נחלת פנחס )ב, סא( כתב כי כהן עם משקפים כשר לכהונה, ואין להחשיב 

את המשקפים לייתור בגדים, וכן העלה בשו"ת באר שרים )ג, ב אות י. ד, מו. ו, נז(. וע"ע 

בזה בקונטרס כליל תפארת )נדפס בסוף שו"ת באר משה ירושלימסקי ב, סד(, בספר נתיב 

קובץ בית אהרן וישראל )נה עמוד עג( ובספר חישוקי חמד )סנהדרין עמוד עז )עמוד נג(, 

 קצד(.

ואף דיל"ע לגבי עבודת כהן במקדש, מצינו דבמקרים רבים אחרים התירו לבישת 

המשקפים. כגון, מצינו דהתירו לכהן לראות נגעים עם משקפים כמובא בתפארת ישראל 

יינים עם משקפיים דהתירו להם לראות את )נגעים ב, ד. בועז אות ד(. וכן ראיתי לגבי ד
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החליצה )עיין בשו"ת שבות יעקב א, קכו(. וע"ע בשו"ת הלכות קטנות )א, צט( דהתיר 

לקרוא בתורה עם משקפים, וכן העלה המהר"ם חביב בשו"ת קול גדול )נ(. וכן מצינו 

 דעה רפו(.-דהתירו לבלנית להשגיח כשיש לה משקפים )שו"ת בית שערים יורה

שלגבי שוחט פקפק בשו"ת טוב טעם ודעת )ג, פה( אם כשר לשחוט עם משקפים,  ואף

דעה א, -וכן הלך בעקבותיו בשו"ת דברי מלכיאל )ד, לא(, כבר הורה בדעת תורה )יורה

דעה א, -סק"נ( דאם רואה היטב עם משקפים כשר לשחוט, וכן פסק בכף החיים )יורה

צ"ג(, וכן העלו דכשר לשחוט בשו"ת דעה א, סקק-סקקפ"ח( בשם הדרכי תשובה )יורה

והיתר כרך א עמוד כ( ושו"ת הלכתא -מהרי"ץ דושינסקי )נט(, הילקוט יוסף )איסור

 חיים מ אות ד(.-מאורייתא )א עמוד שפט(. וע"ע בזה בשו"ת יביע אומר )ד אורח

וע"ע בשו"ת יחוה דעת )ד, יח הערה יג( דהתיר לברך עם משקפים ברכות הראיה. ועיין 

כות בשו"ת דברי בניהו )ח עמוד פג ואילך( אי ראיה ע"י משקפים חשיבא לראיה בארי

 )עכ"ל(. להסיר משקפיו. ין צריךגמורה. ומפורשים הדברים בדין ברכת החמה דא
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 ס"מח, ליכטנשטיין מאיר משל ונמשל / הרב

 מכון ר"ויו', המנחה מאור' – המבואר חינוך מנחת

 כשלמה אור

 לקנות תורה, וכיצד ניתן לרכשו?מהו הדבר הנצרך ביותר 

 משל

ְטייןרִמיְליֹונֶּ בוודאי שמעתם על ג'וני  , אומנם אפילו אם אתם לא שמעתם אותו, תדעו! שֶּ

שכסף זה הדבר אחרון שחסר לו, ולא מהסיבה שהוא עבד על עצמו שלא ידבר אליו 

מה ה' חנן אותו בכסף רב, הונו העצמי נאמד בכ –הכסף, אלא מהסיבה היותר פשוטה 

 טובים, וזה חוץ מהנכסים והשקעות שהוא השקיע בהם. םמיליארדי

רוצה מאתיים', אז למה הדבר האחרון  –י תשאלו אותי, הרי חז"ל אמרו 'יש לו מנה אַ 

 שחסר לו זה 'כסף'?!?

אען ואומר לכם: משום שחסר לו דבר הרבה יותר חשוב בחיים, חסר לו אושר בחיים. 

מה זה בית! אין כאן מספיק מקום לתאר לכם את הבית יש לו הכל, יש לו בית, אבל 

שלכם, אבל כל אחד יכול לתאר לעצמו איך נראה הבית של מר מיליונרשטיין. יש לו 

 משפחה, יש לו ילדים, יש לו כסף, יש לו חברים, אבל אושר אין לו.

בכסף שיש לו הוא כבר ניסה את כל תענוגי תבל, הוא חשב שאם הוא יבנה לעצמו בית 

מו שצריך, יותר נכון אם נקרא לזה ארמון, אז הוא יהיה מבסוט. הוא השקיע בזה כמה כ

שנים, כל דבר בבית היה צריך להיות הכי יקר והכי טוב, את המרצפות בחדר שינה הוא 

ייבא מהמדינה הזו, ואת המרצפות בחדר אורחים הוא ייבא מהמדינה ההיא. הווילונות 

ים מיוחדים הגיעו בכדי לצייר את קירות הבית. כל תפרו מטובי הבדים שבעולם, צייר

סוגי האילנות והפרחים הוא הביא מכל קצוות תבל לגינה שלו, ולא הכל בגינה אחת, 

שהרי לכל פרח ושיח צריך אקלים מיוחד המותאם למקום בו הוא גדל, ועל כן היה כמה 

תוך חממה עם גינות: אחד גלוי לאור השמש, אחד בצילו, והיה בכלל גינה שהייתה ב

מיוחדות לסוגי צמחים שונים. אף את הבהמות והחיות המיוחדות לאותו  תטמפרטורו

שקיימים  ההביא, בכדי שתרגיש ממש במקום ההוא. מיטב שכלולי הטכנולוגי –מקום 

בכדי שלא יצטרכו ללכת. מזגנים נסתרים מובנים  –היום הוא התקין בבית, מרצפות נעות 

העומד בסמוך להם, ובהתאם לכך מחממים או מקררים,  בתוך הקיר, שמרגישים את

 המילה האחרונה... –רובטים משלל צורות ויעדים. בקיצור 

בתחילה הוא עדיין התרגש מזה, הוא עדיין נהנה מזה. אבל אחרי זמן קצר הוא כבר 

התרגל לזה, זה כבר לא ריגש אותו. להיפך! זה הגביל אותו מאוד, כל מקום שהוא הלך 

 יה מותאם בדיוק בשבילו, זה הפריע לו.וזה לא ה

הוא חשב שאם הוא יקנה מטוס פרטי, אולי זה מה שיעזור לו. עם זה הוא יוכל לנסוע 

לפגישות העסקיות שלו, כמו שהוא אוהב. עם זה הוא יוכל לבקר ברחבי העולם, 
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במקומות שהוא אוהב לבקר. אבל גם זה, די מהר נמאס לו. הוא ביקר כבר בכל המקומות 

 שהוא חלם עליהם... הוא אפילו כבר כמעט התרסק עם המטוס ההוא, אבל...

הוא קנה לעצמו יכטה, הוא חשב שזה מה שיתן לו את האושר בחיים, אבל לא! אחרי 

 פעם פעמיים שהוא הפליג עמה, נגמר לו!

מה עכשיו?!? מה ניתן לעשות עוד שהוא לא עשה? הוא חיפש וחיפש וחיפש ולא מצא. 

את הדבר שיתן לו את  –כריז על פרס של חצי מליון דולר על מי שיציע לו הוא כמעט ה

 האושר, את ההנאה בחיים.

יום אחד, לאחר שהוא סיים עוד איזה של כמה מילונים טובים, הוא ישב בחדרו והרהר, 

הוא הרהר על החיים, על הכסף, על... והוא לא מצא לעצמו מנוחה. הוא נעל את דלת 

ירו שלא יכניס אליו שום אדם, שום שיחת טלפון בשעה הקרובה. משרדו, טילפן למזכ

 הוא חלץ את הנעליים, הניח את הרגלים על השולחן, ומביט מבעד לחלון.

מבעד לחלון הוא רואה מלא אנשים, כל הרחוב מלא עם אנשים רצים, זה רץ לפה, זה 

לרוץ, תן לי מה התכלית של החיים, כל היום  –רץ לשם, כולם רצים, הוא חשב לעצמו 

קצת ליהנות. גם שאני נהנה, זה גם עם סטופר, תוך זמן קצר ההנאה מתפוגגת, ההנאה 

לא ממשיכה לאורך זמן, מה שווה החיים האלו... הוא ניסה להתקרב לחלון, הוא בדק עם 

 למה לי חיים. –החלון נפתח... עם חיים כאלו 

ו מונחת גמרא, והוא גם ואז... הוא רואה מבעד לחלון אברך מתהלך לו, מתחת חיק

ממהר, אבל הוא שם לב שהצעדים שלו הם צעדים יותר מתרוננים. הם צעדים של מי 

שממהר לאיזה מקום, לא כמו הצעדים של כל האנשים שבורחים מהיכן שהוא. השלווה 

על אושר פנימי, על רוגע, על סיפוק, על  –והרוגע השרויים על פניו, העידו כאלף עדים 

 כל רגע בחיים.הנאה, מיצוי 

ה! יש כזה דבר, יש אושר בחיים, בוא נקרא לו, נשמע את הסוד העלום, נשמע היכן אַ 

 ניתן להשיג את האושר החממק?

מיד הרים הוא את השפופרת אל מזכירו: תוכל להכניס אלי את האברך המתהלך 

ברחוב. בשמחה! ענה לו המזכיר, ומיד אץ הוא אל הרחוב, להספיק את האברך ההוא, 

 בעיקול הרחוב, והבוס שוב שוקע בדיכאונו. לפני שהוא נעלם

הלו! הלו! קורא המזכיר תוך כדי ריצה חפוזה, אך האברך הלז אינו מסתובב, בטוח 

שאיש אין צריך אותו ברחוב הזה, אין זה רחוב שמצויים בו אברכים, ובוודאי אין בו מי 

זכיר חייב להביא אותו. על כן שצריך דווקא לו. אבל מר מיליונרשטיין ביקש אותו, והמ

רץ המזכיר יותר מהר, עד שהוא מגיע לכדי נגיעה מהאברך, נוגע קלות בכתפו, האברך 

 אל הבוס שלי' ביקש ממנו המזכיר. –הסתובב במהירות, 'אולי תוכל להתלות אלי 

'מיהו הבוס שלך, אינני מכירו, ואין לו שום עסק עמו', ענהו האברך. 'אני אומר לך, 

רוצה להכיר אותו, והיית רוצה שיהיה לך עסק עמו, אם היית יודע מיהו הבוס.  שהיית

הרבה אנשים היו שמחים לדבר עם הבוס שלי', אמר לו המזכיר. היודע אתה מיהו הבוס 

 שלי?!? מר מיליונרשטיין הידוע.
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'אינני יודע מיהו, ומהו שיחו', התעקש האברך. 'למה משנה בדיוק כמה כסף יש לו, אני 

מר לך שכדאי יהיה לך לפגוש אותו', אמר לו המזכיר. 'נו! ואז מה, לא כל מעניין אותי או

 כל כך הכסף שלו, מעניין אותי יותר היכן שאני צריך להגיע', טען האברך.

לקח לו למזכיר להבין שלא הכסף זהו מה שעומד בראש מעיינו של  האברך, עתה ניסה 

הודי שנכנס לדיכאון, אתה יכול לעזור לו'. 'אה! המזכיר לנגן לו על המצפון, 'יש איזה י

 אם כך, אני מוכן להגיע' סוף סוף הסכים האברך ההוא להתלוות אליו.

ישר הם נכנסו לחדרו של מר מיליונרשטיין, ג'וני ביקש מהמזכיר לעזוב את החדר, 

אל ולהשאיר אותם לבד. 'כן! במה אוכל לעזור לכבודו' פנה האברך אליו. כאן פנה ג'וני 

האברך, סיפר לו כל מה שעל ליבו, הוא סיפר לו שהוא כבר זמן מחפש דבר מה שיתן לו 

אושר, הוא מחפש את הסיפוק, את ההנאה מהחיים, והוא לא מצליח למצוא זאת. הוא 

 ניסה כבר את כל מחמדי תבל, ועדיין הוא לא מצא את הדבר שיתן לו את האושר.

ן 'שאין כזה דבר, הסתכלתי מהחלון, ראיתי 'היום חשבתי' מספר לו מר מיליונרשטיי

אם כך, למה  –שכל האנשים כמוני, כל הזמן הם רצים, כל הזמן בורחים. וחשבתי לעצמי 

לי חיים. כבר חשבתי ... אבל פתאום ראיתי אותך, ראיתי בהילוכך שזה משהו אחר, 

יקרא לך, ראיתי שיש כזה דבר אושר, יש בשביל מה לחיות. ואז ביקשתי מהמזכיר שלי ש

 אולי תגלה לי את הסוד, מהו הדבר שגורם לך כל כך אושר'.

'בקשה גדולה ביקשת אחי, לא אדע אם אוכל להטעימך מעט מהאושר ההוא', ענהו 

האברך. 'מה הבעיה' שאלו ג'וני, 'היודע אתה כי יש ברשותי ממון רב, ותוכל להשתמש 

 בו כמה שתרצה בכדי להטעימני מהטעם ההוא'.

את כוונתי' ענה לו האברך, 'מאמר העולם הוא: לא כל דבר הוא כסף, אבל  'אסביר לך

כל דבר אפשר לקנות בכסף. אבל זה לא נכון, כי לא כל דבר ניתן לרכוש בכסף. ואם אתה 

 רוצה לדעת את סוד האושר, דע לך שלומדי התורה הם הכי מאושרים.

ך יותר, וזה משום 'בשונה מכל קניני העולם הזה, שבהם ככל שתוסיף זה ימאס ל

שתענוגי עולם הזה, הם תענוגים חולפים, הם תענוגים של העולם הזה, תענוגים של 

עולם זמני, שהיום כאן ומחר בקבר. על כן תענוגיו, הינם גם זמניים, חולפים, נמאסים עם 

הזמן. מה שאין כן עולם הבא הוא נצחי, הוא קיים לעד, הוא אינו חולף, ועל כן תענוגיו 

 חיים, הם אינם נמוגים כעשן כלה, הם קיימים לעד.הם נצ

'אולם גם בעולם הבא, ישנו תענוג רגשי, וישנו תענוג שכלי, ישנו תענוג שמגיע 

מהרגשת התעלות רוחנית, מקיום מצוה כמו שצריך, מתפילה כמו שצריך, הרי תענוג זהו 

ים מרגישים, תענוג שכלי. וגם תענוג זה אינו תמידי, יש בו עליות ומורדות, לפעמ

ולפעמים לא. מה שאין תענוג שכלי, הוא תענוג שקיים לעד, ולהיפך ככל שאתה מתמיד 

 בה אתה מרגיש יותר תענוג.

תוסיף בו טעם'. סיים  -'לימוד התורה, הוא תענוג שבא משכל, תענוג שככל שתרבה בו 

 האברך את הסברו.
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לו ג'וני, 'מדוע תאמר לי 'הנה יש לך גמרא, תפתח אותה ובא נלמד! מה הבעיה' הקשה 

 שלא תוכל להטעימיני זאת'.

'שאלה גדולה שאלת אחי' אמר לו האברך, 'כמו שאמרתי לך כבר, אינו דומה תענוגי 

עולם הזה לתענוגי עולם הבא. עולם הזה הוא עולם מיידי, אתה מיד מקבל את מה 

. עולם שאתה רוצה, אבל באותו מהירות שאתה מקבל זאת, באותה מהירות זה בורח

הבא הוא עולם של עתיד, אתה לא מקבל מיד את מה שאתה רוצה, אבל כזה מגיע, זה 

נשאר. בשביל ליהנות מהלימוד, בשביל להרגיש הנאה מהלימוד צריך מקודם ללמוד 

הרבה. צריך ללמוד הרבה שנים, צריך ללמוד הרבה שעות ביום, ואז פתאום אתה מרגיש 

ראו אור גדול' אמרו חכמינו  –ם ההולכים בחושך כזו מתיקות שמעולם לא הרגשת. 'הע

שזה מכוון כנגד הלומד תלמוד בבלי, את הגמרא שלנו. כי אכן בשביל לקבל מתיקות 

 בתורה, צריך מקודם ללמוד והרבה, מאוד הרבה...

* 

 נמשל

דבר מה מאוד מעניין מצאנו ב'ברכת התורה', אנו מתחילים עם ברכה כמו כל המצוות 

ותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה', זה כמו כל הברכות של כל המצות, 'אשר קדשנו במצ

'אשר קדשנו במצותיו וציוונו על נטילת לולב', 'על תקיעת שופר', 'על אכילת מצה'. ]לא 

 נכנס כאן לסוגיא של 'על' ו'ל...', מתי מברכים את זה, ומתי מברכים את זה[.

ינו את דברי תורתך' וכו', אין בקשה אמנם תיכף מיד אנו ממשיכים 'והערב נא ה' אלוק

גרידא, כמו שאנו מבקשים ב'אהבת עולם': תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל וכו', או כמו 

ב'אתה חונן': וחננו מאתך חכמה בינה ודעת, או 'השיבנו אבינו לתורתך. זהו חלק בלתי 

תורה', רק נפרד מברכות התורה, עד שנפסק בהלכה שלא לענות אמן אחר 'לעסוק בדברי 

אחר 'המלמד תורה לעמו ישראל', משום שזה ממש ברכה אחת עם 'אשר קדשנו 

 במצותיו וציונו לעסוק בדברי תורה'.

וצריך להבין: מדוע רק כאן אנו מבקשים 'והערב נא', למה אנו לא מבקשים 'והערב נא 

ו את תקיעת שופר', 'והערב נא נטילת לולב', אנו מבקשים 'קדשנו במצותך... שבענ

מטובך', אך אנו לא מבקשים זאת כחלק מברכת המצוה, זה נראה כאן שחלק בלתי נפרד 

 ההנאה והערבות מלימוד התורה. –מלימוד התורה, הוא 

וזאת משום שלא ניתן לקבל קנין אמיתי בתורה, לא ניתן לשבת וללמוד כל היום, אם 

אליך, אז אתה אתה לא נהנה מלימוד התורה. כשאתה נהנה מלימוד התורה, זה ערב 

רוצה ללמוד תורה. וכשאתה רוצה ללמוד את התורה, אז לומד אותה מתוך חיבור פנימי, 

מתוך מטרה להבין את מה שאתה לומד, אתה יכול ללמוד יותר שעות, אתה יכול ללמוד 

 יותר לעומק. ואז אתה יכול לקנות יותר קנין בתורה, עתה יכול יותר להשיג תורה.

רה, היא הערובה היחידה שיוכל להיות לך קנין בתורה, יכול לומר לך: הערבות בתו

 להיות לך השגה בתורה.
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ואם תשאל אותי: אם אין לי זאת, תכל'ס, אני לא נהנה מללמוד! אני לא צריך ללמוד?!? 

 אני לא יכול לקבל קנין בתורה?!?

י התשובה על כך, גם מגיעה מברכות התורה: שים לב! קודם אנו אומרים 'לעסוק בדבר

תורה', אנו לא מתחילים עם 'והערב'. כי אכן בשביל 'והערב' קודם צריך 'לעסוק בדברי 

ן', ַזְיִא יֹוצֵ  צותורה'. צריך קודם ללמוד, והרבה, 'לעסוק בדברי תורה', לא רק שזה יהיה '

שזה יהיה כמו העסק שלו, שיעניין אותו גם כשהוא הולך הביתה לישון, גם אז יעניין 

 אחרי שיהיה 'לעסוק בדברי תורה' יהיה 'והערב'.אותו. ואז... 

* 

 יש לכם נחשים בחיים? אתם רוצים להוציא אותם

 משל

באחת העיירות היהודיות הרבות אשר היו פזורות למרבית על פני מזרח אירופה, 

התגורר לו יהודי אשר בשם 'ר' משולם זנוויל הארבעטהער' יכונה. ר' משולם זנוויל הלז 

לפרנסתו, השכם בבוקר היה הוא משכים, מתפלל עם הנץ החמה או היה עמל קשות 

סמוך לו מלפניה, ומיד לאחר מכן היה מתייצב בכיכר העיירה לראות האיך הזן והמפרנס 

לכל יזמן לו את פרנסתו להיום. היו ימים שהיו תושבי העיירה נצרכים לסבלים, היה 

ולא היה יכול לשאוב מים  מיודענו באותם ימים סבל. קרה ושואב המים נפל למשכב

לבני העיירה, היה ר' משולם זנוויל ה'וואסער טרעגר' באותם הימים. ואם אחד 

מהתושבים הוצרך לנגר, הרי יש לנו כאן נגר מן המוכן. ולפעמים הייתם רואים אותו 

סוחב על גבו עצים מהיער הסמוך, התברר שחוטב העצים הכריז על נבצרות זמנית, ומי 

 ו אם לא מיודענו ר' משולם זנוויל.ימלא את מקומ

לר' משולם זנוויל הלז היה בנות לרוב, אך בנים זכרים לא חננו הקל. רבות הפציר 

והרבה בתפילה לפני בורא העולמים אשר מפתחות של חיה מסורים בידו שיחננו בבן 

זכר, שיזכה להניח אחריו בן שיאמר אחריו קדיש. אף לצדיקי הדור היה נוסע, לבקש 

שיחלו את פני האלוקים שיתן לו בן. ואכן לאחר שנים רבות זיכהו ה' בבן זכר,  מהם

השמחה רבתה, וכל בני העיירה השתתפו עמו בשמחתו. בברית שנערכה שמונה ימים 

לאחר מכן, נקרא שמו בישראל 'תנחום זרח', בני העיירה איחלו לו שיזכה לרוות ממנו 

 יפות הוריו.רוב נחת דקדושה, שאכן יזכה למלאות את שא

השמחה בבית ר' משולם זנוויל פרצה גבולות עם הגיע תנחום זרח לגיל שלוש, עת 

החילו ללמוד את אותיות התורה הקדושה. סוף סוף מתגשם חלומו הגדול, ה'קדיש'ל' 

שלו לומד כבר אותיות, עוד מעט ילמד הוא ניקוד, ולאחר מכן לצרפם למילים, עד הגיעו 

רוא בסידור. אז ידע ר' משולם זנוויל יוכל לעזוב את העולם ליום הגדול שבו ילמד לק

 הזה, נווה התלאות, להגיע למנוחת עולמים, ברגיעה ביודעו שמי שיאמר אחריו קדיש.

אך האושר והשמחה לא נמשכו זמן רב, מעט זמן לאחר שהחל ללמוד אצל המלמד 

צלם יוכל לגדול ברוכים, ואם רק ידע לנ תהתברר שתנחום זרח הילד התברך בכישרונו
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הברוכים ידע  יוכאחד הגדולים אשר בארץ. אך דא עקא תקנתו קלקלתו, את כישרונות

לנצלם דווקא כדי לחולל תעלולים ופעלולים אשר כל רואיהם יכירו כי מידי הילד תנחום 

זרח יצאו זאת, וזאת משום כי לא היו אלו פשוטים כלל ועיקר, שיעורים שלמים היה 

שיצא מתחת ידיו פעלול ראוי לשמו, כדי שעוד רבות בשנים יזכרהו מקדיש הוא בשביל 

 המלמד ולא לטובה.

ואביו ר' משולם זנוויל שהיה יהודי פשוט, בקושי להתפלל מן הסידור ידע, אך זה ידע 

היטב כי יהודי טוב צריך להיות, ואם בנו תנחום זרח לא מבין זאת הרי צריך להסביר לו. 

נים, היה לו לר' משולם זנוויל 'א גראיש מיט א קאנשיק', ואיך מסבירים לילד רך בש

במטבח על המדף היה מונח קוביות סוכר, כמו כן על המתלה בבית היה מונח רצועת 

עור. וכך היה דרכו של ר' משולם זנוויל, שהיה נפגש כל ערב עם המלמד בבית המדרש 

מה שאירע היום של העיירה בין מנחה למעריב, ושם היה מקבל דיווח מלא על כל 

והמלמד היה מספר לו בשבחו של בנו,  -אין והיה אלא לשון שמחה  –בחיידר. והיה 

בשובו לביתו לאחר מעריב, היה תנחום זרח מקבל קוביית סוכר, כאות הערכה על 

והמלמד היה ממעיט בשבחו של בנו,  –אין ויהי אלא לשון צער  –מאמציו המרובים. ויהי 

של בנו, בשובו לביתו היה מורד  יתו היום שהגה מוחו הכישרונבספרו לא את תעלולי או

הרצועה מהמתלה, והיה מקבל ממנו כפי הראוי לו, לפעמים חמש הלקאות, לפעמים 

 עשר ועשרים, הכל לפי חומרת המעשה.

על דעתכם שהמלקות האלו הועילו במשהו, הרי טעיתם טעות גדולה. כי  םאם העלית

היה נראה שזה הועיל, תנחום זרח נהיה ילד חדש,  םעייאם בתחילה למשך שבוע או שבו

יושב ומקשיב בשיעורים, אינו מחולל פעלולים. אך מיד כשהספיק לשכוח מהם, מיד היה 

יצרו קופץ עליו ומשיאו להוציא מהכוח אל הפועל עוד איזה שהוא תעלול, עוד איזה 

ר חלילה, תנחום זלמן פעלול שלא ישכחו בני העיירה עוד רבות בשנים. וכך היה זה חוז

בשלו ור' משולם זנוויל בשלו, מדי שבוע או שבועיים היו נשמעים ברחבי העיירה 

 צעקותיו של תנחום זלמן, ואז כולם ידעו שר' משולם זנוויל מחנך את בנו.

ויהי כי גדל תנחום זרח גדלו עימו רעיונותיו ופעלוליו. כבר זמן רב לא יצא ממנו איזה 

יו רגועים, מסתמא הוא מתכנן את המוצלח תעלול, וכבר לא יו דעים מה קרה, אך הֶּ

בפעלוליו, שכן זמן רב צריך לתכנן כל דבר, לשכנע ילדים נוספים שישתפו עמו פעולה, 

 וכו' וכו'.

בוקר אחד נכנס המלמד לחיידר, והנה רואה ששולחנו מכוסה עם מפה צחורה, 'נו' 

ל תנחום זרח, ניחא, שיהא כך'. אך לא חושב המלמד בליבו 'אם בזה הסתיים תעלוליו ש

ידע המלמד מה מחכה לו מתחת למפה, חכו ושמעו גם אתם. 'התחילו להתפלל' ציווה 

המלמד, ומיד נשמעו בחלל החדר קולות תפילה, 'מודה אני'... 'ברוך אתה'..., התפילה 

 התקדמה בצורה חלקה, 'היום הילדים רגועים' חושב המלמד בליבו.

סן, כשהגיעו לברכות ק"ש, והנה נשמעים רחשים מתחת שולחנו של אך לא לעולם חו

המלמד, הילדים קרצו אחד לשני בעיניים, אך המלמד העלים עין, לא שם ליבו לזאת. 

כשהגיעו ל'אמת ויציב' והנה מתחת לשולחן המלמד יוצא עיזה, ומתחילה לקפץ על פני 
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נראית באותה שעה הכיתה, כל החדר. כמובן שאין צריך להאריך בתיאורים איך היתה 

אין צורך להאריך איך תוך עשרים שניות לא נשאר שום ילד בתוך הכיתה, ועוד כאלו 

 תיאורים כאלו אחרים שהיו מעלים בת צחוק על פניכם.

התברר, כי כמו תמיד ידו של תנחום זרח במעל, העיזה שהיה תמיד דרה בחצרו של 

חתו ולתלמידיו רצתה פעם גם כן המלמד, שממנו היה חולב המלמד חלב לבני משפ

להקשיב לשיעור, ולכן בעזרתו של תנחום זרח הכניסו אותה אל מתחת שולחנו של 

המלמד עם קערת אוכל, וכשגמרה לאכול החלה לקפץ על פני כל החדר, והסוף ידוע 

 לכם...

נגמרו הלימודים, כל הילדים חזרו לבתיהם, אך מיודענו הילד תנחום זרח התעכב. מה 

!? הוא ידע מה מחכה לו בבית שאביו יחזור ממעריב, הוא ידע שהפעלול של היום קרה 

גבר על כל הפעלולים עד היום, ולכן גם הגזר דין של היום יגבר על כל המלקיות שקיבל 

 אי פעם מאביו, ולכן לא ידע לשית עצות בנפשו.

שאביו הוא החל להסתובב בעיירה, להיכנס לבית הכנסת גם פחד להיכנס, ביודעו 

מעריב', ושם הוא מתעדכן מחדשות אותו היום בחיידר, וכשישמע  –מתפלל שם 'מנחה 

אביו מה חולל היום בחיידר, אזי ... הוא כבר סובב את כל בתי העיירה הלא גדולה, הוא 

כבר ביקר בשוק, הוא היה גם בקצה היער, והוא עדין מפחד לחזור לביתו, לך תדע מה 

 מחכה לו.

לשקוע, ותנחום זרח עדיין לא חזר הביתה, הוא לא ידע מה יהא בסופו. השמש נטתה 

הרי בסופו של יום הוא יאלץ לחזור לביתו, ומי יודע איך יקדם אביו את פניו. השמים 

החשיכו ותנחום זרח כשל על אבן גדולה בצידי הדרך, הן הוא כבר שעות רבות על 

ו הדמעות לבצץ בצידי העינים, והם הרגלים ועדיין לא מצא מנוח לכף רגלו. ולפתע החל

 המשיכו לשטף גדול, עתה הוא כבר לא יכל לעצור אותם, והבכי נישא בקול רמה.

תנחום זרח כבר הספיק להתחרט פעמים רבות על כל פעלוליו שעשה, הוא כבר ידע 

שהחל ממחר הוא כבר לא יחזור להיות אותו הילד. אך איך יסביר זאת לאביו, אביו 

 אמין לו, ובצדק, ומה ניתן עוד לעשות, ועל כן בכיו התגבר.בוודאי לא י

לפתע נופל עליו צל, ברגע הראשון נבהל הילד, חשב אולי זהו אביו, שהגיע עתה לגבות 

את חובו. אך לאחר מכן הוא שומע קול רך 'מה קרה לך ילדי היקר'. הוא נושא את עיניו, 

קות חמלה ורחמים, 'במה אוכל לעזור ולמולו הוא רואה יהודי נשוא פנים, אשר פניו מפי

לך ילדי היקר, אולי תרצה לאכול משהו, או שמא תרצה לישון בביתי' שאלו היהודי. 

ושוב התחדש הבכי ביתר שאת, תנחום זרח סיפר לו את כל פרשית היום, ואיך שהוא 

 מפחד לחזור לביתו.

קבל מאביך אינם היהודי הלז ענה לו 'שמע נא ילדי היקר, הרי כל המלקיות שהינך מ

אלא מפני אהבתו אליך, והראיה לכך: שהרי אביך אינו מלקה ילדים אחרים, על אף 

שאינם מתנהגים כהוגן, ומדוע?! אין כי הם אינם בניו שלו, ולא איכפת להם האיך הם 

יגדלו. אך עליך איכפת לאביך איך תגדל, מפני אהבתו אליך רוצה הוא שתגדל לתלמיד 
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צריך הוא לסיוע מאת הרצועה שתעזור לו לחנך אותך. אך שמע  חכם, ועל כן לפעמים

נא ילדי היקר! אם הינך רוצה להנצל בפעם הזאת מהרצועה הלז הקשב נא היטב למה 

שאייעץ לך! כשתבוא לביתך תאמר כה לאביך: יודע אני שהמלקיות שהנך רוצה להביא 

לתי על עצמי שיותר שהיום הזה קיב –לי אינם אלא מפני אהבתך אלי, אך דע לך אבי 

כבר לא אחזור למשובתי, השעות הרבות שהייתי בחוץ הספיקו לי להגיע למסקנה שאין 

זו הדרך, ומעתה אני מקבל על עצמי לא לשוב לכסלי עוד. ועל כן אבקש ממך אבי היקר, 

דווקא מפני אהבתך אלי, אבקש ממך שבפעם הזאת תמחל לי ותראה שאכן לא אחזור 

 ם.עוד למעשי הנילוזי

 מה אתם חושבים? האם אחרי כאלו דיבורים האבא יכול היה להלקות את בנו?!

* 

 נמשל

בפרשתנו מסופר על ה'נחשים השרפים' שנשכו בבני ישראל בהיותם במדבר, כלל 

התפלל אל  ,ויאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובךישראל בראותם זאת באו אל משה )כא, ז( "

 ,ויאמר ה' אל משה)פסוק ח( " ה התשובה מאת ה'", ועל כך באה' ויסר מעלינו את הנחש

". ומביא על כך רש"י והיה כל הנשוך וראה אתו וחי ,עשה לך שרף ושים אתו על נס

ואמרו רבותינו וכי נחש ממית או מחיה, אלא בזמן שהיו ישראל מהמשנה בראש השנה '

או היו מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים, ואם ל

 '.נמוקים

מבאר רבי שמעון שלום מאמשינוב זצוקללה"ה את הענין, כי הנה ידוע שהדרך הטובה 

ביותר להמתיק את הדינים הוא על ידי המתקת הדינים בשורשם, והיינו על ידי התבונות 

וידיעה שכל הדברים הלא טובים שקורים לאדם אינו אלא מאת בורא כל העולמים, 

בואר באריכות בספרי החסידות[. ובהגיע האדם לידיעה והרגשה ואינם אלא לטובה, ]כמ

המשולמת שאין זה כלל וכלל לרעתו אלא לטובתו, הרי זהו המתקה הכי שיכולה להיות, 

 וכל הדינים וכל הדברים אשר נראים השלילים נהפכים לטוב הנראה והנגלה.

* 

  –וזהו מה שאמר ה' למשה, 'עשה לך שרף' 

כי הנה הנחש הוא אחד הבריות הכי מרוחקות מה', הנחש הקדמוני הוא היה היצר 

הרע, והוא זה שגרם לכל הרוע הקיים היום בעולם. ועל כן אמר ה' למשה: תקח את 

הנחש הזה, את מקור הרוע שבעולם, 'ושים אותו על נס', תראה לכל אחד ואחד שגם 

ע ח"ו, שהרי אין כזה דבר טבע, כל הבריאה השפילה הזאת אינה אלא נס, שאין זה טב

הבריאה בכלולתה ובכל דבר בה, מהכי קטן והכי מרוחק ועד הכי גדול והכי קרוב, הכל 

הוא מכוחו של בורא העולמים שמחייה אותה כעת. ואם כן, שאבינו שבשמים מחייה את 

כי כל הבריאה, היכול להיות שזה לא לטובתינו ?! הרי הוא אבא שלנו, ואבא רוצה את ה

השרף הזה הוא גם לטובתנו. וברגע שהאדם מגיע  –טוב לבן שלו, ואם כן גם הנחש 

הוא מבחין שהכל מגיע מלמעלה. 'ומשעבד את  –להכרה הזו, הוא 'מסתכל כלפי מעלה' 
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שכל מה  –ליבו לאביו שבשמים', גם בליבו פנימה הוא מגיע למסקנה ש'אבינו שבשמים' 

בשמים, הוא רק לטובתנו כמו שאבא רוצה בטובת שנעשה בעולם נעשה על ידי אבינו ש

 בנו. אזי מיד נעשה 'היו מתרפאים' ומיד נעשה 'וחי', מיד הכל נהפך לטוב.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 בואו ו"נחשבה" חשבונו של עולם

ר כי כל העדה כולם קדושים, וכן הקשה שתי קושיות, דיברנו לא מכבר, שקורח אמ

האחת היא: מדוע בדוקא טלית שכולה תכלת אינה פטורה, ואילו חוט אחד תכלת פוטר 

את כל הטלית. והקושיא השניה היא: בית מלא ס"ת אין פטור, ושתי פרשיות מזוזה על 

והנראה לבאר בזה  הפתח פוטרות. ולכאורה צריך עיון בקושיותיו, ולא מצינו מי שתירץ.

דאין הכי נמי, כי כל העדה כולם קדושים, שהרי יש לכל אחד יצר טוב, וכולם שוין בזה, 

אבל מאידך יש ויש גם יצר הרע שהכתוב קראו רע, וזה בעצם מה שעושה את ההבדל 

בין כל העדה ובין המרוממים בעם, גדולי ישראל שבכל הדורות. וכדי להזכיר ידיעה 

 מאד החוט האחד של תכלת, וכן שתי הפרשיות שבמזוזה. חשובה זאת, נחוץ

על הפסוק על כן יאמרו המושלים  -ומובא בספר מסילת ישרים  -והנה חז"ל אומרים 

בואו חשבון, המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של 

 עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסידה.

ת ישרים שהעצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה, ולא לראות וכתב המסיל

אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו, כי מי שהוא עדיין חבוש 

במאסר יצרו אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה כי היצר מסמא את עיניו 

יו רואות אותם, והוא מה ממש, והנה הוא כהולך בחשך שיש לפניו מכשולות ואין עינ

 שאמרו ז"ל תשת חשך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילה.

והנה דקדק המסילת ישרים וכתב, אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו, ומשמע 

שמתחילה היה להם יצה"ר, ואחר כך הם משלו בו, ולכן הם יכולים ליעץ לאחרים עצה, 

להשתחרר ממנו, ואין חכם כבעל הנסיון. והנה אנו כי גם עברו את מצב המבוכה, וזכו 

מסוגלים להאמין שהיה להם יצה"ר מתחילה ומשלו בו, אבל אינו נראה לנו שהיה להם 

את אותו היצה"ר השפל והבזוי שלנו. ואם כן שוב נשאל כיצד יכולים המה לתת לנו 

 עצה לצאת מהיצה"ר שלנו השפל והבזוי.

המסילת ישרים שם, והנני רואה צורך לאדם שיהי'  והנה יש לשאול עוד על מה שאומר

מדקדק וכו'. וקשה הלשון והנני, הלא המסילת ישרים כותב שרק המושלים יכולים לתת 

עצה כזאת, והיאך הוא נעמד ונותן מעצמו העצה, וכאילו מכריז ואומר שגם הוא מאותם 

 המושלים ביצרם, ולא מסתבר כלל.

טעם שאדם טועה מדרך השכל, הוא בגלל החשך, אמנם נדקדק בדבריו ונראה, שכל ה

וזה גורם לו שלא יראה וכן שיטעה במה שכן רואה, אבל מאידך לעשות חשבון 

 כהסוחרים זה כל אחד יודע.
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והיינו שישנה בעיה אנושית והיא הגדולה שבבעיות, הטעות בדעות, הפסד מצוה כנגד 

ך יוצאים ממנהרה שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, החשך, ונשאלת השאלה היא

חשוכה? והתשובה: מסתכלים לכיוון האור, ואז מתקדמים. ואמנם כדי שלא לאבד את 

 הכיוון, לא נוכל ללא התבוננות.

וכאשר נילך בדרך הזו נזכה ממש לחתענג על ד' גם בעוה"ז, ונגיע לכל הטוב בב' 

מכיר הרמיזות העולמות. והנה כתבתי בקיצור נמרץ לקוצר הזמן, וסבלנות הקורא, אולם 

ימצא מלא חפניים נחת, ונזכה עי"ז ליפטר ממלא חפניים עמל ורעות רוח, ע"ד שכתב 

 החובת  הלבבות, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.

* 

להצטער על שנמסרה התורה צריך  - "יגעת ומצאת תאמין"

 לחיצונים

אם נמסרה הנה אין אנו מבינים מה הפירוש שנמסרה לחיצונים ומה זה מפריע לנו 

תורה לחיצונים, הלא על כל פנים לא נלקחה מאתנו. אבל זה מגן אברהם מפורש. וזה 

הלשון המובא במשנה ברורה, איתא בכתבים, שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת 

 התורה, שמכח זה נמסרה התורה לקליפות, המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו.

אמת, אבל מה שאנו רואים לעינינו, שהתורה והנה איני יודע את משמעות הדברים ב

נמסרה לקליפות חיצוניות, והיינו שאנשים אינם יודעים להבדיל בין לימוד פנימי ללימוד 

חיצוני, וממילא חסרה שאיפה להבנה אמיתית ועמוקה של התורה. וחוסר השאיפה 

ומתי אני  בעוכרינו, וזה גורם חוסר לימוד וחוסר העמקה, וחוסר הבחנה מתי אני מבין,

מבלבל במוח, ועל דא ודאי קבכינא, כי חסרה לנו ממילא הבנת התורה בעמקותה. 

 למרות שמלראית עין אין אנו מבחינים בכך.

והנה אנו רואים לפעמים שאנחנו כן מצליחים להבין, ולפעמים אנחנו מצליחים גם 

ל לזכות לחדש חידושי תורה, אמנם נשאלת השאלה עד כמה אנו מוכנים להשקיע, בשבי

לעוד תוספת של תורה, מעבר למה שכבר יש לנו, והיינו שלא להסתפק במועט, אלא 

לשאוף ליותר, ולא רק לשאוף, אלא להקריב מעצמינו בשביל כך. וזהו שאמרו אין התורה 

מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'ה, ובודאי מדובר שגם כך יש לנו השגות בתורה, 

מת צריך להיות מוכן להשקיע עוד ועוד, והכלל הוא כי אבל בכדי שתהיה התורה מתקיי

האדם צריך לשאוף להגיע להשגות, והנה בכסף הסיבה שאין אנו משקיעים את כל 

עצמינו, זה רק בגלל שגם אם נשקיע לא נגיע למשהו, אבל אם אדם יש לו עסק שהוא 

 יכול להרויח, אז הוא משקיע כל המרץ.

מישהו עשיר גדול ראה אותו וריחם עליו כי לא היה וידוע המעשה עם אותו פילוסוף, ש

בידו אפילו לחם לאכול ובגד ללבוש, ונתן לו שק של דינרים, והוא היה פילוסוף מוכשר 

והתחיל לחשוב בלילה באיזה עסק ישקיע, ומתחילה חשב כך, ואח"כ שינה דעתו למשהו 

ליו כל הלילה, אחר, ושוב הפך בדעתו וחשב שיותר טוב עוד משהו אחר, וכך עבר ע
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ובבוקר הלך אל העשיר וביקשו לקחת בחזרה הדינרים,  וכאשר שאלו מדוע? אמר לו, זה 

 היה הלילה הראשון בחיים שלא ישנתי כל הלילה.

ומה הפירוש, שהטבע הזה של רצון לכסף קיים אצל כל אחד רק שזה לא בא לידי ביטוי 

שכל ימי חייו היה שקוע במחשבות וברגע שבא לידי ביטוי הוא לא ישן כל הלילה, אפילו 

עמוקות של תכלית חייו, בכל זאת ברגע שמקבל לידיו שק דינרים אמיתי הוא לא יכול 

להימנע, מלנדד שנתו מעיניו כל הלילה במחשבה כיצד להרבות הונו, והיינו שהרצון 

 ותאוות הבצע קיים בטבע האדם.

ת עוד ועוד, עומק לפנים עומק, והנה כמו כן צריך לשאוף למצב כזה גם ברוחניות, לרצו

להשיג התורה והיראה, וכל זמן שזה חסר, הרי זה נקרא שהתורה נמסרה לחיצונים, 

וצריך להצטער, ולנסות לפרוץ את חומת הברזל הכבדה, וכך צמחו ויצמחו גדולי ישראל, 

 כן תהיה לנו אמן.
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 'כשחי 'חוקה –'היטהרות האדם' 

לטהרה, ונקראת -מלמדת מעשה ההיטהרות מטומאה – 'פרשת פרה אדומה'פרשתנו 

, אף שמדובר על פרה, וכנאמר בפסח 'זאת 'חקת הפרה'. לא נאמר 'חקת התורה'בתורה 

 כולה. חוקת כל התורהכי בה נמצא סוד  'זאת חוקת התורה'חקת הפסח', אלא, 

 מהות 'חק התורה'

במושג 'חוק', התורה הק' מצווה את האדם לעשות את המצווה גם בלא הבנה, ואף אם 

 חק. -, כך גם כל עניין פרה אדומה 'חוק'הדבר נוגד את רצונו, כי הוא 

ש'זאת חקת ועוד מדגישה  'חוק'ויש להבין מה מלמדת אותנו התורה הק' במצוות 

' במצווה נדירה זו של טהרה , ומה ראתה התורה לציין את עניין 'חקת התורההתורה'

מטומאה בדיני הפרה, והרי באותה מידה יכלה התורה הק' ללמד את 'מצוות החוקה' 

 בכל מצווה אחרת, כציצית או שבת.

 לעד! –לקחי המצוות 

מבואר בבעל שם טוב ]חקת[, שכל מצוות התורה קיימות לעולם ועד, ואף שמצות 

ווה שבה לעד קיימת, ויש לנו גם ללמוד הפרה היתה לעיתים נדירות, עכ"ז השכל והמצ

 לקח לעניינו אנו, ועיין שם בפרשתנו.

 אין להסביר 'ענין הפרה אדומה'

התורה אומרת ומחמירה, שלא להרהר ולענות לאומות העולם על מצות פרה, כדברי 

 ישראל את מונין העולם ואומות שהשטן "לפיב[  ]יט 'זאת חקת התורה'רש"י על הפסוק 

 ואין מלפני, היא גזירה, חקה בה כתב לפיכך, בה יש טעם ומה הזאת, המצוה מה לומר,

 .אחריה" להרהר רשות לך

נשאלת השאלה, מה החשש בהתבוננות בחוקה, הרי תורה היא וללמוד אני צריך, ומה 

 , שאין להרהר אחריה!.'זאת חקת'מלמדת אותנו התורה ב

לעשות בלי להבין, מדוע אם  - ''חוקהעוד יש להבין, הרי התורה מלמדת אותנו שהיא 

הרי גם גוי יכול להבין שכן רצון , 'לעשות בלי להבין'כן לא נסביר את זה לגוי, שהמצוה 

 משמע, שדבר סוד  בגו מצוה זו.ה', ללמדנו לעשות בלי הבנה, ומה החומרה לענות לו, 

 'טעם הפרה' ידוע למשה רבנו ע"ה

יט[ מבואר, שלמשה רבנו נגלה טעם פרה אדומה אף שהיא חוקה,  ]פרשה במדרש רבה

 לך למשה, הוא ברוך הקדוש לו אמר חנינא, ברבי יוסי ר"א אדומה, פרה אליך "ויקחווז"ל 

 חקה". לאחר אבל פרה, טעם מגלה אני

, שמך על נקראת היא לעולם -אליך פרה אדומה'  'ויקחוועוד מבואר ברש"י על הפסוק 

 מה אנו למדים מכך שלמשה רבנו ע"ה הדבר נגלה. במדבר, משה שעשה פרה
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 הגילוי של שלמה המלך ע"ה

]קהלת  "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני",אמנם שלמה המלך ע"ה, אמר על חוקה זו 

, עליה עמדתי שלא בעולם חכמה הנחתי לא שלמה "אמר]פרשה ז'[  זוטא ז כג[, ובמדרש

יש לשאול, הרי . ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי, אדומה פרה לפרשת שהגעתי וכיון

התורה מעידה ומפרשת שהיא 'חוקה', ומה חיפש שלמה המלך ע"ה, ועוד, מדבריו 

 מה גילה. שהיא רחוקה ממנו,  -משמע שגילה בחכמתו משהו על מצוות פרה 

סיכום התמיהות: א. מדוע 'חוקת התורה' ולא הפרה, ב. מה ההסתרה מאומות העולם ג. 

 אנו מפרה אדומה. ד. מה גילה שלמה המלך ע"ה.מה נלמד 

 ענין 'טומאת מת'

'שריפת הפרה באה לטהר מטומאת מת, על ידי  'פרה אדומה' ונבאר בעזר קל, מצות

 בארז, אזוב ושני תולעת. – 'הזאה על הטמא', ו'מים חיים', ערוב באדומה'

להבין מדוע אצל  , שמצינו חומרתו כל כך, וביותר יש'טומאת מת'ויש להבין מהו בכל 

מה משמעות טומאה אצל  גוי אין כל טומאה למת, והרי לפי המסתבר גוי יטמא עוד יותר.

 יהודי.

 מדעות רעות -חלק בטהרה 

 והטהרה שהטומאה ברור דבר: ל"וז פי"א הי"ב[ מקוואות ]הלכות ם"הרמב והנה כתב

 ולא טבל ש"וז, הלב' ב'כוונת תלוי הוא ה'חקים', מכלל הטומאות מן והטבילה', וכו

, טהור שטבל כיון, לטהר לבו שהמכוין כשם, בדבר יש רמז כ"ואעפ. טבל לא כאלו הוחזק,

 שהם הנפשות, מטומאת נפשו לטהר לבו המכוין כך, דבר בגופו נתחדש שלא פי על ואף

 במי נפשו והביא העצות, מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון, הרעות ודעות האון מחשבות

 .'וכו טהור הדעת

הנה מבואר, שאף שפרה אדומה היא חוקה, יש צורך בכוונה אצל המיטהר, בכדי 

 להנקות מהדעות הרעות. מהן.

 האדם שילוב של 'נשמה' ו'גוף'

ויש לבאר הענין ]ע"פ האלשיך פ' אמור[ ביסוד בריאת האדם היהודי, המצורף מחלק 

ה יכולה להיטמא, 'נשמה טהורה' שאינ -חצובה מתחת כסא הכבוד  'נשמה'אלוק ממעל, 

שבאה לעולם לעשות רצון קונה, ליזון עצמה במזונה הרוחני, להידבק בבורא ובתורתו, 

 מה רצונה ממנו. 'נשמת אדם תלמדנו'כך ש

ויחד עמה בא הגוף על כל צורכיו, משאלותיו ואף הנפשיים, המבקש עצמו לזון מזה 

 העולם את הנאותיו.

 כשקשוב לנשמה, האדם טהור

ומחוברת למקור העליון בבחינת  'נשמתו חיה'אמת, כל זמן שמקיים האדם את גופו, 

שמנהיג 'עץ הדעת', , אך בעת שנמשך גופו לטומאת וזוהמת חטא אדמה לעליון-אדם

, בכך מנתק עצמו ממקור 'להיות כאלוקים יודע טוב ורע' עצמו על פי שכלו בלבד, וחפץ
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ר העליון, כי אינו קשוב לנשמתו, אלא, מבקש חיי הנשמה, שהיא חיי ביטול השכל למקו

, ומאבד ממקור 'נטמא בניתוק מאור ה'' מגביר את 'שכל הגוף' על 'אור הנשמה', ומיד

 חיותו, עד שמאבד כח שליטת הנשמה על עצמו, ח"ו.

 כי הנשמה סרה –טומאת מת חמורה 

קות , שאצלו הטומאה בשיאה, בגלל הסתלה'מת'אכן, הטומאה גדילה ביותר אצל 

הנשמה לגמרי, ואין לו כל מקור חיות עליונה, כמו 'עץ שנגדע' או 'מים שהתנתקו ממקור 

המעיין', ולכן שורה עליו טומאה המורה על ניתוק גמור, ובפרט אצל היהודי בגלל 

 שמקום שהקדושה מסתלקת שם שורה 'זוהמת הנחש' ביותר.

ר עליון לגמרי, שאף מי החמירה התורה בטומאת מת המורה על ניתוק מחיבור אל מקו

נטמא!, ומשפיע עליו הדבר שטומאה זו מסבאת  –בחסותו', או 'נוגע בו'  –שבא 'באהלו 

 אותו, ועליו לעבור משא של טהרה.

 שהיו כלים' לב זה ענין המשלתי]יט ב[  החיים' והן הן דברי הנפלאים של רבנו ה'אור

 מהחדר, לחוץ והוציאם אותם ופינה זבל, מלאה ואחת דבש מלאה אחת הבית, בעל אצל

 מלאה שהיתה ואותה והרמשים, הזבובים כל לה מתקבצים דבש מלאה שהיתה אותה

 -שמת  מישראל' 'אדם כן כמו, דבש לשל ישוה לא מהרמשים קצת לה שיכנסו הגם זבל,

 הקליפות יתקבצו -הגוף  ונתרוקן הנפש בצאת והעריבה', המתוקה קדושה 'מלא להיותו

 ולזה, מהערב ליהנות בקדושה להדבק תמיד התאבים הטומאה כוחות שהם קץ לאין

 כל אין מהקדושה, מושלל להיותו ישראל' מזרע 'לא אשר כן שאין ... מה באהל' 'יטמא

 'התורה'". היא הכל יסובב ואשר, בגוף הנדבק הממית חלק אלא הטומאה, התקבצות כך

 ע"כ דבריו.

 שני שלבי טהרה

שריפה מוחלטת  -הגוף הבהמי ענין הטהרה על ידי הפרה, מורה דווקא שריפת כל כח 

של כל יצר הבנה וחקירה ושליטה, במה שחפץ לעשות, על פי הבנת שכלו וללא חיבור 

לנשמה, שזהו חטא הניתוק מה', המביא טומאה על האדם, ולשם היטהרות צריך ב' 

'מים על ידי שמתחבר למקור ב. . ת הפרה''שריפ –על ידי שריפת כח האנוכי  א.שלבים, 

, כשמבין שכל התורה חייו וקורותיו הם בידי עליון, ומחובר לכך בכח נשמתו עד חיים'

 שחש הדברים בפועל, בזה ניטהר ומתקן חטא 'עץ הדעת' 'להיות כאלוקים'.

'גוף', ובפרט פרה 'אדומה' המורה על -לכן לאחר שריפת הפרה המורה על 'בהמיות'

כביאר ב'אור החיים' הק', בזה בא לביטול מוחלט, בא ההזאה עם  –רת הדינים' 'תגבו

ה'מים החיים' המחוברים למקור טהרה, כמקווה המטהר בבחינת 'כל שבים טהור', בזה 

את הרוחני שבקרבו, עד שממנו יבוא חיות של רוח טהרה לכל הגוף,  'כח מחייה'מקבל 

 פרה תרל"ה[. ]שפ"א "והזאה זו היא מביאה הכנעה לאדם"

 אצל מי שחי 'חוקה' -ענין טהרה  

לפי דברים אלו מבואר, שאין דין החוקה רק להיות עושה מעשה ה' בלא הבנה, אלא 

'זאת 'ביטול השכל למקור עליון', ועל זה אומרת התורה,  - 'חוקה'המטרה, להיות חי 
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 –ך הוא ביטול זה לה' הוא המצב של כל התורה כולה, עד שמי שחי כ חקת התורה',

 הוא בבחינת 'מת' ה"י. -טהור, ומי שלא  

מצב זה של ביטול לה', בצורה של חיות טהרה בכח הנשמה, זהו המצב הגבוה ביותר 

שזכה לו משה רבנו ע"ה, ולכן זכה להשיג טעמה הנסתר, ועל שמו נקראת. ומכך יש 

 החוקה','ענין לבאר, ששלמה המלך ע"ה ניסה להשיג לא את טעם המצווה, אלא את 

, כל הענין לחיות בלא השגה 'היא רחוקה ממני', והשיג, ש'אמרתי אחכמה'ועל זה אמר 

 אלא מחובר לה' בלא טעם של הבנת השכל, אלא ב'אור נשמת מלך חיים'.

זו אינו רק לפרה אדומה, אלא צורת חיים לכל  'חוקה'א.  ולפי כן יבוארו התמיהות,

אין  'חוקה'ת העולם, כי להם אין את המושג התורה כולה. ב. כל ענין ההסתרה מאומו

להם נשמה, ולא טומאה, ולא יכולת השגה והבנה בחיבור לאור הנשמה, ג. המיוחד 

 בפרה, שעל ידה עובר התהליך לחוש 'חוקה'. ד. שלמה המלך ע"ה הבין מעלת 'חוקה'.

 מטמא טהורים

כי עצם זה  – נטמא-המטהרועל פי זה יבואר, מה שמצינו דיני פרה המופלאים, שהאיש 

נטמא, כי אינו אלא צינור להעביר את  -שהוא האיש 'כביכול' מטהר, כבר בהרגשה זו 

 שהוא לו ידומה "שלאחיבור אור הנשמה למקור החיים, וכן דברי הבעש"ט הק' ]חקת[ 

 המצוה מעשה בשעת הגבהות נמצא, זו עובדא עושים אינם שהם כשרואה, מחבירו גדול

 והן הן הדברים. ושלום". חס טהורים מטמא הגבהות ואז, טהור נקרא הוא שאז

 יהא רעווא, שנזכה לטהרה עליונה לאור באור החיים, אור הנשמה ואור התורה, אמן.
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 ס"עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח

 ס"ושא, דירחא שבילי, חיי בדמיך

 לפרשת חוקת מדרשים ומשלים

 של שתיקה מעלתה -גביית חוב בטעות 

ר ל' ה ַוֹיאמֶּ ה אֶּ ל ֹמשֶּ ם ֹלא ַיַען ַאֲהֹרן ְואֶּ ֱאַמְנּתֶּ האם גם אהרן חטא  .(יב, כ במדבר) ִבי הֶּ

 במי מריבה.

אהרן הכהן גם כן נכלל בחטא של מי מריבה, מדוע, הרי הוא לא היה החוטא, הוא לא 

ולכן התורה  אהרן הכהן שתק ולא אמר אנכי לא חטאתי )עץ יוסף(,היכה את הסלע. 

 משבחת אותו במקום אחר.

 אני אם הלוה, לו אמר שכנו. ושל שלו ונטל לוה, של גורנו ליטול שבא חוב לבעל משל

 חטא. מה שכני חייב,

 ָאַמר וְלֵלִוי מקלסו הכתוב לפיכך חטא. מה אהרן הקפדתי, אני רבינו, משה אמר כך אף

יךָ  יךָ  ֻּתּמֶּ ךָ  ְלִאיש ְואורֶּ ר ֲחִסידֶּ  .(יט, ט חקת רבה ח. במדבר לג, דברים) ְבַמָסה ִנִסיתוֹ  ֲאשֶּ

מה אני אשם, רק עמדתי ליד, לא עשיתי כלום. לפעמים התירוצים לא יעזרו כלום, 

 ולפעמים צריך לנהוג במידת השתיקה, ולקבל את העונש באהבה.

מכאן שהנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, והיה אהרן יכול לומר אני לא חטאתי, 

אלא שתק וכבש כוחו ולא לימד על עצמו סנגוריא )ילקוט שמעוני כאן סי' תשסד, מהרז"ו 

על המדרש כאן(. אין זה נתינת טעם, כי אדרבא מביא המשל לפלא שנעלם ממנו סיבת 

העונש על אהרן, ולכן קראו איש חסידך, שלא הרהר אחר מידותיו ית' מאומה )אשד 

 הנחלים(.

* 

 שם בפני רביםחילול ה -דיבורים קשים 

ם ֹלא ַיַען ֱאַמְנּתֶּ הרי היתה עוד פעם  .(יב, כ במדבר) ִיְשָרֵאל ְבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִדיֵשִני ִבי הֶּ

ם ִיָחֵחט וָבָקר ֲהֹצאןשמשה רבינו לא האמין,   מה ההבדל? - (כב יא, במדבר) ָלהֶּ

הפעם הראשונה  היתה טענה על משה רבינו, שהוא לא האמין מספיק בקב"ה. הרי זו לא

שהוא לא האמין, גם בקברות התאוה הוא פיקפק בכוחו של הקב"ה. הסיבה היא מפני 

 שכאן זה היה ברבים, לפני כלל הציבור.

 ולא קשים, בדברים המלך לבין בינו מגיס והיה אוהב, לו שהיה למלך למה הדבר דומה,

 מיתה. עליו גזר לגיונות, במעמד והגיס עמד לימים עליו. המלך הקפיד

 כנגד עכשיו, לבינך ביני שעשית הראשונה למשה, הוא ברוך הקדוש לו אמר כך אף

 .(יט, י חקת רבה במדבר) ִיְשָרֵאל ְבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִדיֵשִני שנאמר אפשר, אי הרבים
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היה לי קשר אישי מצוין עם אחד מרבני הישיבה. הקשר התחיל במסגרת של רב 

למיד חבר המחכים את רבו. בזמני הלימוד המשותף היתה ותלמיד, והמשיך למצב של ת

ריתחא דאורייתא, כרב ותלמידו הנראים כשונאים זה את זה. פעם אחת צורת הדיבור 

זלגה החוצה, באמצע בית המדרש נזעקתי 'הרי זה לא הפשט, זה ממש טעות'. הרב העיר 

 ומכובדת.לי בחריפות, כך תלמיד לא מדבר עם רבו, צריך לדבר בלשון עדינה 

* 

 אחריותו של מנהיג -נשבית הצאן 

ת ָתִביאו ֹלא ָלֵכן ל ַהזֶּה ַהָץָהל אֶּ ץ אֶּ ר ָהָארֶּ ם ָנַתִּתי ֲאשֶּ האם זו באמת  .(יב, כ במדבר) ָלהֶּ

 הסיבה שבגללה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל?

אחרי שדור המדבר נפטרו כמעט כולם, ועיקר העם היו דור חדש. משה רבינו הרגיש 

אחריות גם עליהם, ורצה להכניסם לארץ ישראל. הקב"ה ענה לו, שהוא צריך לדאוג 

לדור המדבר, אותם יהודים שהוא הוציא ממצרים, ולהכניסם לארץ ישראל אחרי תחיית 

 המתים.

 לארץ. ליכנס מבקש אתה פנים באיזה למשה, הוא ברוך הקדוש לו אמר

 לפלטרין ליכנס הרועה ביקש הצאן. ונשבית מלך, של צאנו לרעות שיצא לרועה משל

 הצאן. השבית שאתה הבריות, יאמרו מה עכשיו, נכנס את אם המלך לו אמר מלך. של

עם תחילת הטיול השנתי, הילדים עשו כל מיני תעלולים, והמלמד ראה שקשה לו 

לקחת אחריות, עלולה להיגרם סכנה ח"ו. הוא החליט להחזיר אותם לחיידר, ולהסתפק 

 -במקום הטיול. המלמד רצה לשבת לנוח בחדר המורים, אמר לו המנהל  במשחקי חצר

בשביל שלא יאשימו אותך, בבקשה תישאר איתם בכל המשחקים, תראה לכולם שאתה 

שותף איתם בחוויה. כך לא יאמרו שכל הסיבה שביטלת את הטיול הוא רצון למנוחה, 

 ג להם.כך כולם יבינו שאתה נמצא עם התלמידים בכל המצבים, ודוא

 וקברתם רבוא ששים שהוצאת הוא שבחך למשה, הוא ברוך הקדוש לו אמר כאן אף

 אלא הבא. לעולם חלק המדבר לדור אין יאמרו עכשיו אחר. דור מכניס ואת במדבר,

 לכך .(כא לג, דברים) ָעָשה' ה ִצְדַקת ָעם ָראֵשי ַוֵיֵתא שנאמר עמהן, ותבא בצידן תהא

את הקהל . (יט, יג חקת רבה במדבר) עמך שיצא אלא הזה, הקהל את תביא לא כתיב

הזה לא תביאו, אבל קהל אחר, יוצאי מצרים, אותם תביאו לעתיד לבוא בתחיית 

 המתים.

החטא של מי מריבה לא מספיק חמור בשביל כזה עונש, בשביל שמשה רבינו לא יכנס 

ס אותם לארץ לארץ ישראל. משה רבינו היה צריך להישאר עם דור המדבר, ולהכני

כדי ישראל אחרי תחיית המתים. אבל בשביל שלמשה רבינו בעצמו לא תהיה טענה, 

 שלא יתרעם משה על זה, תלה לו הקב"ה על חטא מי מריבה )עץ יוסף(.

בזכותו של משה רבינו, שנשאר מחוץ לארץ ישראל, דור המדבר יעמדו עמו בתחיית 

נו חשב שהוא צריך לדאוג לדור המתים, והוא יכניס אותם לארץ ישראל. משה רבי
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החיים, לדור הנכנסים לארץ, והקב"ה ענה לו שהוא צריך להועיל לדור המדבר, שלא 

 ייראה כאילו הוא דואג רק לעצמו )עפ"י אשד הנחלים(.

כמה סיפורים שמענו על רבנים שלא עזבו את צאן מרעיתם, אפילו שהיתה להם דרך 

מדה עודדו אותם, וגם לימדו אותם הלכות לברוח, והיו איתם ברכבות ובמחנות ההש

 קידוש השם.

* 

 זיכרון למי מריבה -זו האבן שהזיקה 

האם הם המים היחידים בעולם, אולי אלו מים  ,(יג, כ פרק במדבר) ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה

 שהגיעו ממקום אחר?

התורה מדגישה ומזכירה שוב ושוב את מי מריבה. הרי יש עוד מקורות מים בעולם, לא 

כל העולם שותה את מי הבאר, וגם מן הבאר נובעים עוד ועוד מים. מה פשר הדגש 

המיוחד על מי מריבה, מפני שזה דבר שצריך לזכור אותו, מי מריבה גרם לשינוי מהותי 

 בעולם.

 שסימא זהו אבן, כל על אומר אביו והיה עינו. את וסימא אבן שנטל מלכים לבן משל

 .(יט, יד חקת רבה במדבר) בני של עינו

 וכן מזכיר תמיד לזיכרון על מי מריבה, שעל ידי זה נגרם מיתת משה )עץ יוסף(.

* 

 האחריות של משה רבינו -תקלות בפרקמטיא 

ה ַוִיְשַלח למרות שמשה רבינו נענש בגלל בני ישראל, הוא  .(יד, כ במדבר) ַמְלָאִכים ֹמשֶּ

 לא פרק מעליו את משא העם.

בגלל מי מריבה, בגלל כעס על העם. היה לו הרבה יותר קל  משה רבינו קיבל את עונשו

להפסיק לדאוג לבני ישראל, הרי הלחצים והתלונות שלהם, הם שגרמו לו להיענש. הוא 

יכול לסיים את תפקידו, לצאת לפנסיה, ולשבת על התורה ועל העבודה. אבל הוא לא 

 יתית.פרק מעליו את העול, הוא דאג לעם ישראל, היתה לו אחריות אמ

 רוצה ואינו ממנו פורש והקפידו, חבירו עם בפרקמטיא עושה אדם שבעולם, בנוהג

 רבה במדבר) מעליו משאן פרק לא ישראל... ידי על שנענש פי על אף ומשה, לראותו.

 .(יט, טו חקת

אלך לבקר חבר ואראה שנגרמת מריבה, כל משחק נגמר עם תלונות וטענות. ממחר 

לא ללכת אליו. אבל, אם מדובר על חבר חולה, חבר שזקוק  אלך לבקר חבר אחר, אעדיף

לעזרה, אז למרות הקשיים וחוסר הנעימות, אבוא אליו שוב, בגלל הצורך האמיתי, שהוא 

 יותר חשוב מהטענות הקטנות.

* 
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 עזרה ושותפות בעול - פירעון חוב משותף

ר ַהְּתָלָאה  ָּכל ֵאת ָיַדְעּתָ  ַאָּתה מה הקשר בין התלאה לבין  .(יד, כ במדבר) ְמָצָאְתנו ֲאשֶּ

 הרצון לעבור בארצו. הבקשה מתאימה גם אם הם לא עברו גלות ותלאות.

משה רבינו ביקש מאדום לעבור בגבולו, כאשר תחילת הבקשה אומרת שהיא באה אחרי 

גלות מצרים, אחרי כל התלאות והקשיים. מה הקשר בין הרצון לעבור בארצו, לבין 

שראל עברו. הרי לא מדובר כאן בתירוצים של גן ילדים, תוותר לי בגלל התלאות שבני י

שאתמול לא קיבלתי ממתק. כנראה התלאות הן רמז לכך שגם עשיו היה ראוי לאותם 

 תלאות.

 התחיל לימים מהם. אחד אותו פרע זקניהם. על חוב שטר שיצא אחין, לשני משל

 אל שפרעתיו. הוא ואני שנינו, על חוב שאותו יודע אתה לו אמר מאחיו, חפץ לשאול

תקבל את החפץ ואל תחזיר יט, טו(.  חקת רבה במדבר) שואל שאני חפצי מן תחזירני

 אותו, כך אשתתף גם אני בפירעון החוב ששילמת.

כולם צריכים להשתתף בהכנות לשבת קודש, כל ילד עוזר במה שמתאים לגיל שלו. זה 

עצמו שותף בכך שהוא מחזיק מטאטא  אוסף צעצועים, זה מטאטא, והקטן מרגיש את

משחק. אחד הילדים מתחמק, לא עוזר, למרות גילו הוא עדיין לא בשל. למחרת, אחיו 

ביקש ממנו עזרה קטנה, והאח מזכיר לו, אתמול גם אתה היית צריך לעזור, אז לפחות 

 הרי גם לך יש חלק בעול המשותף. -עכשיו תעזור לי 

* 

 שהגיע אל תיקונה השלםהנשמה  -גזברים נאמנים 

ל ַאֲהֹרן ֵיָאֵסף מדוע הוא קיבל הודעה על כך מראש, למי  .(כד, כ במדבר) ַעָּמיו אֶּ

 מודיעים מתי יום פטירתו?

הקב"ה אמר למשה רבינו שעוד מעט זמן פטירתו של אהרן הכהן. מדוע צריך להודיע 

יע אל תיקונה על כך מראש, כאשר אהרן סיים את תפקידו בעולם, בפרט אם נשמתו הג

השלים את חובתו בעולמו )עפ"י אשד הנחלים(, אז אין לו  -ואינה צריכה לחזור בגילגול 

 מה לחפש כאן יותר.

 מלמדשתי תשובות בדבר. א. בשביל למנות לו יורש, לא להשאיר את העם בלי מנהיג. 

 .(זיט, י חקת רבה במדבר) לבניהם כתרים שיורישו כדי מיתתן יום לצדיקים שמודיעים

ב. חשיבותו של אהרן דורשת שיודיעו על כך מראש. זה מראה שאהרן הכהן היה שומר 

 נאמן על נשמתו הטהורה, מעל ומעבר לכל מושג שאנחנו מכירים.

 דעת בלא דבר עושין היו ולא קטליקין ]= שרים וגזבים[, שני לו שהיה למלך משל

 פי על אף המלך, אמר לו. צריך המלך והיה המלך, אצל יפה חלק מהם לאחד היה המלך.

 מודיען. שאני עד נוטלו איני ברשותי, שהוא

 ועכשיו מדעתי. חוץ דבר עשו לא צדיקים, שני זקנים הללו הוא, ברוך הקדוש אמר כך,

 .(שם רבה במדבר) מודיען שאני עד מסלקן איני מסלקן, כשאני
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את הבגדים ילד אחראי על סידור החדר שלו. כל בוקר הוא מסדר את המיטה, אוסף 

שהתפזרו. אף פעם לא היתה תקלה. יום אחד, אמא רצתה להניח חפצים על רצפת 

החדר, לארגן את הארון. היא יכולה לעשות זאת, וכאשר הילד יראה הוא יופתע 

מהבלגן. אבל, הרבה יותר מתאים להודיע לו, לספר לילד על התוכנית, לעשות אותו 

לילד שאנחנו רואים את האחריות שלו, רואים שותף באירגון החדש של הארון. כך נראה 

 בו שותף בסידור הבית.

* 

 ניסי ארץ ישראל -קבלת פנים לבבית 

 מדוע ההרים הזדעזעו לקראת בוא בני ישראל? .(יג, כא במדבר) מֹוָאב ְגבול ַאְרנֹון ִּכי

כל כך התרגלנו לניסי המדבר, כך ששינוי הטבע והזעזוע של ההרים נראה לנו תופעה 

רגילה. אבל כאן מדובר כבר על הכניסה לארץ ישראל, על הנהגה של עולם כמנהגו 

נוהג, ועם כל זה ההרים הזדעזעו. המדרש אומר שההר שבארץ ישראל הוא זה שהזדעזע, 

ולא ההר של מואב. זה מראה על הכנה נוספת, על הארץ הקדושה שממתינה לבוא בניה, 

 ים(.שגם היא מסוגלת לניסים )עפ"י אשד הנחל

 בא אדוניה בן שראתה לשפחה משל ישראל. מארץ שהוא מפני נזדעזע, מה ומפני

 .(יט, כה חקת רבה במדבר) וקבלתו אותו וקידמה קפצה אצלה.

אורח כי יבוא לביתינו, יקבל את מלוא היחס המתאים לפי כבודו. אבל כאשר ילד מגיע 

ונעימות, לחבק אותו הביתה, האמא יכולה לקפוץ משמחה, לקבל אותו במילים יפות 

 ולנשק אותו. מה ההבדל, ילד זה משהוא מיוחד, כאן האמא מראה את כל אהבתה.

* 

 משה רבינו מחבר אותנו עם הקב"ה -אוהבי לא נמצא 

ת ִיְשָרֵאל ָיִשיר ָאז מדוע לא נזכר שם שמים בשירת  .(יז, כא במדבר) ַהֹזאת ַהִחיָרה אֶּ

 הבאר?

באר המים שליוותה את בני ישראל במשך ארבעים שנות שירת הבאר, הודאה לה' על 

המדבר. שירת הבאר, הודאה על הנס הגדול שהיה בנחל ארנון, הודאה על ההצלה 

המופלאה. הקב"ה סיבב שלא יזכר בשירה זו שם שמים )עץ יוסף(, מדוע, הרי כל 

אר ההודאה היא לה'. משה רבינו לא מוזכר בשירת הבאר, מפני שהוא לקה על ידי הב

)מדרש שם(. שם שמים לא נזכר בשירת הבאר, בגלל שמשה רבינו לא נזכר בה. מפני 

 שבלי משה רבינו, אנחנו לא יכולים לדעת כיצד להודות לה'.

 אני אף אמר לאו, לו אמרו שם, אוהבי המלך אמר למלך. סעודה שעשה לשלטון משל

 לשם. הולך איני

 שם נזכר איני אני אף שם, נזכר אינו ומשה הואיל הוא, ברוך הקדוש אמר כך אף

 .(יט, כו. הובא ברש"י כא, כ חקת רבה במדבר)
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סיום מסכת בחיידר, סעודה ומסיבה נעימה לילדים החביבים אשר שקדו ועמלו ולמדו 

היטב את כל המסכת. לכבוד הסיום הזמינו רב חשוב, שיפאר בנוכחותו את האירוע. אם 

ה מי שיגיש אליו את הילדים, לקבל ברכה הגבאי לא יבוא ביחד עם הרב, אם לא יהי

 אישית וחביבה, הילדים לא יעשו זאת בעצמם, יש להם יראת כבוד.

משה רבינו לימד דעת את העם, וכאשר הוא לא נמצא, אי אפשר לעשות דברים בדעת 

מתאימה ונכונה. הקב"ה גילגל ששמו לא יוזכר, בגלל התלות שלנו במשה רבינו, בשביל 

רבינו הוא אוהבו של מלך, הוא זה שמחבר אותנו עם המלך, הוא מלמד שנבין שמשה 

 אותנו את שמו של הקב"ה.

אבל באמת יש בו ציור דק, לפי ששם ה' שם המפורש לא ידעו רק משה אבי הנביאים, 

וישראל כששמעו ממשה אמרו אחריו בשירת הים. אבל בשירה הזאת, אחר שאמרו 

 רו שם ה' הנכבד )אשד הנחלים עפ"י סוד(.מעצמם ומשה לא אמר, על כן לא הזכי

* 

 סיחון שומר על ארץ ישראל -שומר גפן ותאנה 

ר ַעד ךָ  ַנֲעֹבר ֲאשֶּ אם הכניסה לגבולו של סיחון היא עראית, רק עד  .(כב, כא במדבר) ְגֻבלֶּ

ר ַעד -שיצאו מארצו, מדוע הוא התנגד  ֱעֹבר ֲאשֶּ ת אֶּ ל ַהַיְרֵדן  אֶּ ץ אֶּ  .(כט, ב דברים) ָהָארֶּ

סיחון לא הרשה לבני ישראל לעבור בארצו. הם רצו רק לעבור, לא להשתקע, לא 

להישאר שם זמן רב. מדוע הוא לא הרשה, הרי זה לא יפריע לו, אדרבה הוא ירויח מכך 

שהם יקנו ממנו. מפני שהוא היה שומר על ארץ ישראל, תפקידו שם היה למנוע מבני 

 ישראל להיכנס לארץ ישראל.

 אחד בא תאנה. או גפן לשמור שכרו שנטל לשומר למה הדבר דומה, משל לך אמשול

 בשבילך, אלא לשמור יושב איני אני לו אמר הכרם. את בוצר שאני מכאן עבור לו, ואמר

 לבוצרה. באת ואתה

 נעבור ישראל אמרו מיסין... לו מעלין והיו כנען, ארץ מלכי מכל שכרו נטל סיחון כך

 רבה במדבר) מפניכם לשומרם אלא יושב איני להם, אמר המלכות. את לכבוש בארצך

 .(יט, כט חקת

* 

 אמונה עמוקה -פרשת חוקת 

 א. חטאיו ספורים

 ַבי ֶהֱאַמְנֶתם ֹלא

ם ֹלא ַיַען ֱאַמְנּתֶּ ה'כותרת' של חטא מי  יב(., כ )במדבר ִיְשָרֵאל ְבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִדיֵשִני ִבי הֶּ

ם ֹלא -מריבה, הסיבה העקרונית שבגללה נענש משה רבינו ע"ה היא אמונה  ֱאַמְנּתֶּ ִבי.  הֶּ

משה רבינו עליו השלום, זו אחת ממעלותיו  התייחדבה  התכונהויש לשאול, הרי זו 

ה ַעְבִדי ֵכן ֹלאהגדולות ביותר, כפי שהתורה אומרת עליו  הוא )שם  ָמןנֶּאֱ  ֵביִתי ְבָכל ֹמשֶּ
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אם כן, כיצד נבין את ההבדל בין הפסוקים, במקום אחד כתוב שמשה רבינו הוא  ז(., יב

 על מידת האמונה שלו. ביקורת, ובפרשת השבוע התורה אומרת המאמין הגדול ביותר

מצד אחד, קצת מוזר שדווקא בתכונה בה הוא מתייחד לטובה, דווקא שם מתגלה אצלו 

א, צג(,  )כוזרי ספורים שחטאיו מיהוא  הגדולעים דברי הכוזרי כי . ומצד שני, ידוחיסרון

משה רבינו גדול באמונה, ויש לו חטא אחד בלבד במידה זו. משה רבינו ע"ה התייחד 

 הוא נכשל באותה מידה טובה וחשובה. ופעם אחת ויחידהבתכונה של אמונה, 

 בעל אמונה

חשמל, אזי אשא בתוצאות ואצטרך אם אני אקדח חור בקיר, ואפגע בתעלה של חוטי 

לדאוג לתיקון הנזק. ואם אזמין לביתי חשמלאי, ותוך כדי העבודה הוא יפגע בחוט חשמל 

בתוך הקיר, אז נתפלא ונשאל איך זה קרה לו. מדוע, מפני שציפינו ממנו לעשות את 

 מלאכתו בצורה טובה, הרי הוא בעל מקצוע.

י וכל ימי חיינו נתנהג תמיד בדרך הישר, אם אנחנו ניכשל ח"ו במידת האמונה, הלוא

אין היתר להיכשל אך זו המציאות שאנחנו לא מושלמים. משה רבינו היה בעל מקצוע, 

הוא היה בעל אמונה אמיתי. כאשר פעם אחת הוא נכשל, זה בולט ומורגש. בדרגה 

 הגבוהה של משה רבינו עליו השלום, כל מעידה קלה היא חטא חמור.

י מדובר בחיסרון דק מן הדק, לא בחיסרון הגובל בקיום אחת מתרי"ג ]חשוב להדגיש, כ

 מצוות ח"ו, או פגיעה ביסודות האמונה ר"ל.[

 דרגתו הגבוהה

צריך לזכור שאנחנו מדברים על משה רבינו, על דרגות באמונה, על מדרגה שאין לנו 

 שלנו. השגה בגדלותה. מדובר על תביעה דקה מן הדקה, לא במושגים שלנו ולא בהבנה

בוקר אחד בישיבת מיר, קצת אחרי סיום תפילת שחרית, בקושי הספקתי להחזיר את 

התפילין לחדרי ולגשת לחדר האוכל, קיבלתי טלפון בהול מהמשרד. בחור נכנס למשרד, 

כולו מלא פריחה מתפשטת, וביקש להזמין אמבולנס. ניגשתי מיד למשרד, והבחור הסביר 

זקה מאוד, וכנראה נחשף לגבינה בלא ידיעתו. הוא רכש לי שהוא אלרגי לגבינה ברמה ח

כמה מיני מאפה פרווה, וכנראה מישהוא נגע במאפים אלו ולפני כן נגע במאפים עם 

גבינה. עמד לידי אחד העובדים עם רכב צמוד, אמרתי לו שיקח אותנו מיידית לבית 

מרץ, ייקח לה חמש החולים ביקור חולים ]ז"ל[. עשיתי חשבון שאם אזמין ניידת טיפול נ

עד עשר דקות להגיע, וביקור חולים נמצא במרחק של שתי דקות נסיעה. ]המשך הסיפור 

הוא שלאחד הרופאים בחדר המיון היתה שאלה מסובכת בסוגיות של קידוש החודש, 

והוא 'חיכה לי בסיבוב' להזדמנות שאגיע לבית החולים. ככל הנראה הוא ניגש עם 

ה, והלה סיפר לו עלי, ואמר לו שהוא עוד יפגוש אותי בבית השאלה לאחד מרבני הישיב

 החולים.[

לאחר מכן שיחזרתי את המקרה עם הרופא של הישיבה, והוא אמר לי שמבחינה 

הגיונית נהגתי בחכמה, מפני שבמקרה זה צריך טיפול מהיר ככל האפשר. אבל -רפואית

הפעיל שיקול דעת כזה, מבחינה חוקית זה היה מסוכן, מפני שכחובש אין לי סמכות ל
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היה עלי להזמין ניידת טיפול נמרץ. ברוך ה' הכל עבר כשורה, והבחור שוחרר מבית 

החולים כעבור כמה שעות, אבל אם הסיפור היה נגמר אחרת, היו מאשימים אותי. 

 לרופא יש סמכות להפעיל שיקול דעת ענייני, וחובש עובד רק לפי ההוראות.

ה רבינו עליו השלום, הוא יכול לטעות בזה. מי שתמיד בעל נלמד את אותו רעיון על מש

אמונה, נוכל להבין שיש לו טעות אחת, יש לו את ה'סמכות' לטעות, מפני שהוא בר הכי. 

מי שאינו בעל אמונה בדרגה גבוהה, לא נצפה ממנו לדרגה הגבוהה של משה רבינו, ולא 

 נתייחס לכל טעות דקה מן הדקה.

 ב. נסיונות והתעלות

 לה ונתעלהע

מיום היוולדו )רש"י שמות א, כב, שם ב, ב ועוד(, הוא קיבל  נועד לתפקידומשה רבינו 

את הכוחות ואת הסיוע משמים להגיע לתפקידו )עפ"י הקדו"ש ש"ה פ"ב(. ועם כל זה, 

למרות שהוא היה קדוש מרחם )ואולי גם לא יכל להתחמק מתפקידו, כפי שנאמר על 

ו(, ברור לי שהוא עבד על עצמו, עלה ונתעלה, עד שהגיע -ה ירמיהו הנביא, ירמיהו א,

עמד לדרגה המתאימה. הוא לא נולד עם כל התכונות הטובות, כמו כל בן אדם. הוא 

א, ז. הבאתיו במדרשים ומשלים  עפ"י אשד הנחלים על ויקרא)וזיכך את נפשו  בנסיונות

, ולא מכירים את כל שם(. אנחנו מכירים את משה רבינו עליו השלום מגיל שמונים

הנסיונות שהוא עבר בדרך, מפני שרק בודדים מהם כתובים במדרשים )שמות רבה ב, ג 

 ברעיית צאן(.

כאן היה חיסרון באמונה, כאן היתה הפרעה לעמידה בנסיונות. זה לא סותר את כל 

הדרך, זה לא סותר את העובדה שהוא הגיע לדרגה עצומה ונוראה במידת האמונה. זה 

לה לנו על כל הנסיונות שהוא עבר בדרכו, ועמד בהם. הכישלון הזה מלמד אותנו רק מג

 .להתעלות, ולמרות זאת להתגבר שוב ולהמשיך עלול להיכשלשכל אחד 

. הוא נֱֶּאָמן ֵביִתי ְבָכלמשה רבינו ע"ה עמד ברוב מכריע של הנסיונות, והגיע לדרגה של 

ולהיכן הוא היה מוביל ומרומם את עם ישראל, ומי יודע לאיזה דרגה הוא היה מגיע, 

 אילו עמד גם בנסיון הזה של מי מריבה. ולא זכינו.

 גדולי הדורות

אמר הפחד יצחק )אגרות וכתבים קכח(, כי לא יאות להפליג בשבחם של רבותינו מבלי 

ַבעלהזכיר את דרך החתחתים אותה הם עברו בדרך למדרגתם העילאית.   ַצִדיק ִיףֹול 'שֶּ

 .(טז, כד משלי) ָוָקם'

 וחדא לשלמנא, בירי שב ואזיל, קאמר דהוה 'ההואזו מציאות המוטבעת בבריאה, 

 ינצל, וחד ומכולם, שלום איש לרגלי כרויות בורות , 'שבע(א ז, סנהדרין) ביש' לעביד

אותם גאוני הדורות התמודדו בשבע התמודדויות על  .(שם י"רש) רשעה' לעושה בירא

כל מעלה ומעלה שהגיעו אליה. דרכם לעולמות הטמירים והנעלים לא היתה סוגה 

בשושנים, הם עלו וירדו, נפלו והתמודדו. כאשר אנחנו קוראים על מדרגתם העילאית, 

נחנו לגדולות נדמה לנו כי הם נולדו כך, כי מקטנותם לגדולות נוצרו. ולא נדע כי אף א
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עם הקשיים הקטנים  והתמודדונוצרנו, מפני שלכל אחד יש נסיונות. אותם גדולים עמדו 

 וגם אנחנו יכולים )הארכתי בנושא זה בפרשת שמיני(. -והגדולים שעמדו בדרכם 

סבתי ז"ל התלוננה על 'שיפוץ' סיפורי ההסטוריה, מהעיירה של פעם, ומתקופת 

בדיוק מה היה', היא אמרה, ובסיפורים הכל נראה יפה,  השיקום אחרי המלחמה. 'ראיתי

צובעים את הכל בצבעים ורודים. צריך לדעת שהדרך לא פשוטה, ועברנו תלאות פיזיים 

ורוחניים עד הגיענו הלום. הדור הצעיר לא יודע להוקיר ולהעריך את ההורים והסבים, 

 שעברו את התלאות ואת הנסיונות, והשתקמו בחוסן וברוח.

 כישלון חד פעמי

מדברי רבי יצחק הוטנר למדנו כי כישלון חד פעמי אינו סימן לחיסרון המעלה, הוא 

סימן להתמודדות, הוא סימן לכך שאותו אדם גדול הוא בשר ודם שצריך להתמודד עם 

נסיונות שהקב"ה מעמיד לפניו. כל מטרת בואנו לעולם הזה הינה לעמוד בנסיונות 

בפרשה שלנו ראינו שאפילו למשה רבינו ע"ה היה ניסיון אחד )מסילת ישרים פרק א(. ו

 בודד שהוא לא עמד בו.

 נקודת ההתמודדות

יתר על כן. לכל אחד מאיתנו יש נסיונות שונים, לכל אחד יש התמודדויות שונות 

באחת משיחות הנפש בישיבה, אמר לי חבר טוב שכל אחד צריך לחשוב אילו מחבירו. 

ח"ו, מה הוא היה עושה. הוא מספר על עצמו שהוא היה  הוא לא היה שומר תומ"צ

מלווה בריבית, והיום הוא יועץ משכנתאות. )אני לא בקשר איתו, ייתכן שהוא עושה 

מלאכתו נאמנה, ומנצל את התכונות שלו לטובה. אבל גם ייתכן שלא, ייתכן שיש לו 

 כתכונות נפשו.( -'דילים' בהם הוא מרויח יותר 

איתה הוא מתמודד. הוא יכול להתעלות באותה נקודה, והוא גם  לכל אחד יש נקודה

במידת האמונה, וגם  עלה והתעלהעומד בנסיונות בדיוק באותה נקודה. משה רבינו ע"ה 

באותה מידה. פעם אחת הוא גם נכשל, וזה גם מראה לנו על תפקידו בעולם, על  התנסה

 ידע אחד כלהן מלובלין מידת האמונה שהוא חקק בנפשו. וכפי שכתב רבי צדוק הכ

 וזכים נקיים להיות ביותר דברים לאותם מוכן כלי הוא ביותר, תוקפו שיצרו שבמה

)צדקת הצדיק אות מט ואות קפא, הביאו הרב וולבה זצ"ל בעלי שור חלק א ח"א  ...אצלו

 .שער ראשון פרק ה עמוד לה. הבאתיו בשבוע שעבר(

 באחרית ימיו

הסיפור של מי מריבה היה בסוף הארבעים שנה שבני ישראל היו במדבר )רש"י כ, א(, 

באחרית ימיו של משה רבינו. נלמד מכך כי כל עוד האדם חי, יש לו מה להוסיף 

ולהתעלות. נכון שיש הבדל בין היצר הרע של בחור צעיר, לבין אדם זקן, בכל שלב 

כל עוד הנר דולק, עוד רבי ישראל מסלנט בחיים יש לנו תפקיד בעולם. וידועים דברי 

 (.316אפשר לתקן )תנועת המוסר חלק א פרק כז עמ' 

אחרי לימודי רפואה, בשביל לרכוש את המיומנות הנדרשת, הרופא עובר סטאג'. הוא 

נמצא בבית חולים, עובד תחת הדרכה של רופאים מומחים, ולומד את המלאכה. יש 
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פא מתמחה, מצד אחד גדול עומד על גביו, הרופא מעלות וחסרונות בקבלת טיפול מרו

המומחה משגיח עליו. אך מצד שני הוא עלול לטעות, הרי אין לו את המיומנות 

הנדרשת. פעם ליויתי תלמיד בישיבה, וביקשו מאיתנו להכניס רופאים מתלמדים )זה 

ח חוות שלב בלימודי רפואה, עוד לפני הסטאג'(. אמרתי לחולה שזה מצוין, כך הוא מרוי

דעת מהרופא המומחה ביותר, כאשר הוא מסביר לתלמידיו. מצד שני, עבור ניתוח 

 הדורש עדינות בידיים ומיומנות, הייתי מעדיף רופא עם נסיון רב.

רופא שעבר סטאג' אמור להיות כבר מיומן בתפקידו ובהתמחותו, אך הוא עדיין לא 

 רופא מומחה שרכש הרבה נסיון.

טאג', כל החיים אנחנו מתלמדים לתקן את נפשותינו. אפילו משה ואנחנו, כל החיים בס

רבינו, בחיר המין האנושי )כדברי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק, פיה"מ למסכת סנהדרין 

פרק י, היסוד השביעי(, היה לו מה ללמוד ולהתאמן עוד בתיקון נפשו, בתיקון מידת 

 האמונה שהוא התייחד בה.

 יום של אמונה -ג. שבת 

ן ֶעֶבד  ֶנֱאמָּ

ה ִיֹשְַמח ְלקֹו, ְבַמְּתַנת משֶּ ד ִּכי חֶּ בֶּ ת ְּכִליל לֹו, ָקָראתָ  נֱֶּאָמן עֶּ רֶּ  ְבָעְמדוֹ  ָנַתָּת, ְבֹראשוֹ  ִּתְפאֶּ

דבאיזה הקשר נאמר על משה רבינו  ִסיַני )תפילת שבת בבוקר(. ַהר ַעל ְלָפנֶּיךָ  בֶּ , נֱֶּאָמן עֶּ

ְלקוֹ  ַמְּתַנתאו על ִסיַני,  ַהרעל   שהיא השבת. חֶּ

בפשטות, אמר רבי יצחק הוטנר זצ"ל )פחד יצחק פסח עח, ב, הובא בספר הארת 

התפילה שבת עמ' רכו( שמדובר על הר סיני. ניתן להוסיף כי האמונה שייכת לשבת 

)עפ"י דברי רבי אריה פינקל זצ"ל שיובאו בעז"ה להלן(, ובזכות האמונה משה רבינו נתן 

 , שהיא מתנת השבת. אמונה היא חלק מעבודת ה' שלנו ביום השבת.ְלקוֹ חֶּ  ַמְּתַנתלנו את 

בה התייחד משה רבינו,  האמונהלומדים על מידת  מי מריבהכאמור, גם מהניסיון של 

ם ֹלא ַיַעןכפי שנאמר  ֱאַמְנּתֶּ לא זכינו  יב(., כ )במדבר ִיְשָרֵאל ְבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִדיֵשִני ִבי הֶּ

הזו, במידת האמונה הגבוהה והמעולה של משה רבינו. שם היה נסיון לדרגה הנשגבה 

שמשה רבינו לא עמד בו, חטא דק מן הדק לפי דרגתו הרמה והנשגבה. על דרגתו 

ה ַעְבִדי ֵכן ֹלאהמיוחדת במידת האמונה כבר העידה התורה  הוא )שם  נֱֶּאָמן ֵביִתי ְבָכל ֹמשֶּ

 ז(., יב

ְלקוֹ  ַמְּתַנתהיא בזכות משה רבינו,  השבתכיון שמתנת  , הרי שיש בה את תכונתו חֶּ

המיוחדת, מידת האמונה עליה העידה התורה. וצריך להבין את הקשר המיוחד שבין 

אמונה לבין שבת קודש. ]משה רבינו, מלבד היותו מקבל התורה, השתבח במיוחד 

 במתנת השבת.[

 השבת מסוגלת לאמונה

וביום השבת יש נשמה יתירה, שהיא תוספת הכרה ושכל : אמר רבי אריה פינקל זצ"ל

)אבן עזרא בראשית ב, ג(, להכיר בבורא עולם שהכל שלו. ובעסק התורה והמצוות ביום 
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השבת, מגיעים אנו להכרה זו כחוקה של פרה אדומה, שאת כל התורה אנו מקיימים לא 

 משום הבנתינו, אלא מכח ההכרה בבורא עולם שזו תורתו...

ה עמוקה ובהירה זו, להאמין ולבטוח בה' שאין עוד מלבדו, וכל חיינו וקיומנו ולהכר

הכל בחסדו, זהו הכח של יום השבת במנוחה ובנשמה יתירה, להאמין בהכרה אמיתי 

 תקד(.-בהשי"ת ובתורתו )יבא שילה, פרשת חקת, עמ' תק

תורתו. ולכן הרי לנו כי יום השבת מסוגל במיוחד להגיע לאמונה, להכרה בה' יתברך וב

משה רבינו, אשר הביא לנו את מתנת השבת, הוא סמל האמונה. זאת נאמר גם מבחינה 

מכח קדושת השבת והנשמה סגולית, וגם בעבודת ה' שלנו ביום השבת. מבחינה סגולית, 

 כדברי רבי אריה פינקל זצ"ל. ובעבודת ה' שלנו, כפי שיבואר בעז"ה להלן.היתירה, 

 מה זו אמונה

הבטיח לנו שיהיה לנו טוב, ואני לא מבין את הביטוי 'אני מאמין שיהיה  אף אחד לא

טוב'. ישנם שלוש עשרה עיקרי אמונה לרמב"ם, בהם אנחנו מצווים להאמין, ולא כתוב 

שם שיהיה טוב. כתוב שם אחדות הבורא, שכר ועונש, תורה מן השמים וכו', ובהם 

 אנחנו מאמינים.

זורחת, זו לא אמונה, זו מציאות שכל אחד יכול אם אני אומר שעכשיו יום והשמש 

 לראות. גם מה שיקרה למי שיקפוץ מהגג זה לא אמונה, זו מציאות שניתן לראותה

)מלבד עונשו בעולם האמת על כך שהוא נטל את נפשו(. כאשר אני אומר שהתפילה 

את זו אמונה. הקב"ה ברא את העולם עם כח של תפילה, אבל אנחנו לא רואים  -תעזור 

 זה בעיני בשר, אנחנו מאמינים שזו המציאות.

הידיעה שהתפילה והמצוות פועלות בשמים, שהתורה מחזיקה את העולם, היא אמונה 

)ימלא פי תהילתך חלק ב אמונה עמ' רנב(. אלו דברים שאיננו רואים בעיני בשר, ואנחנו 

שאני לא מאמינים שכך העולם מתנהל ושבזכותם העולם קיים. אמונה היא על דבר 

 .רואה בעיני בשר ודם

]שנה שעברה דיברתי על לימוד עצום של אמונה בכח התורה, אותו היינו לומדים 

בדיבור על הסלע, והיינו יודעים אותו בצורה ברורה. שיעור זה הודפס בחוברת לקראת 

 שבת א.[

 עבודת ה' שלנו

אחד הזמנים בו מתבטאת האמונה הוא בשבת קודש. הידיעה שהיום אין לעסוק 

כאילו כל מלאכתך עשויה )רש"י שמות כ, ט. על העבודה,  לא לחשובבמלאכה, ואפילו 

לקיים אותה. להתנתק לגמרי, עכשיו הכל  שקשה מאודזו הלכה  - משנ"ב שו ס"ק לט(

ודה ואין השתדלות למציאת פרנסה בסדר, הרי אנחנו סמוכים על בורא עולם, אין עב

 )עפ"י דברי רבי שמשון פינקוס זצ"ל, שבת מלכתא, עיקרים, עמ' קיג(. אמונה מוחלטת.

ישנה בדיחה. יהודי תלה שלט על רכבו, למכירה. בליל שבת ניגש אליו חבר ושאל אותו 

זה לא דיבורים של שבת, אבל בכמה אתה מוכר את האוטו. הלה  -'נישט שבעס גרעט' 
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, וכך הם 15-. הוא עונה לו נישט שבס גרעט אולי ב20-עונה לו נישט שבעס גרעט אבל ב

התמקחו עם נישט שבעס גרעט לפני כל משפט. למחרת בבוקר הוא ניגש אליו, נישט 

, והלה עונה לו נישט שבעס גרעט 18שבעס גרעט אבל חשבתי בלילה ואני מסכים לשלם 

לא רק לא לדבר דיבורים של חול, אפילו לא והחיוב שלנו הוא . 20-בלילה מכרתי ב

 לחשוב על דיבורים של חול.

באמצע שבת בא לי רעיון שאסור לדבר עליו בשבת, אני צריך להתגבר לא רק לא לספר 

זה. אם יבוא לי עכשיו רעיון איך לשטוף כלים,  לאשתי, צריך להתגבר גם לא לחשוב על

יון יזרק הצידה ואני לא אחשוב עליו, אפילו שאני משתדל להשתתף בעבודות הבית, הרע

מפני שאני עסוק בעניינים אחרים וזה לא מעניין אותי בכלל. אז מדוע באותה שבת שבא 

מפני שהנושא הזה של כל מלאכתך עשויה, צריך לי רעיון, היה קשה לי להתנתק ממנו. 

 לעבוד עליו. שבת קודש הוא יום מיוחד ומסוגל בשביל להתעלות באמונה.

תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו, ונמלך  סיפור המפורסםכמו ה

עליה לגודרה, ונזכר ששבת הוא. ונמנע אותו חסיד ולא גדרה. ונעשה לו נס ועלתה בו 

בגלל שבשבת הוא חשב  צלף, וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו )שבת קנ, ב(.

 עצמו קנס.ל נתןשצריך לתקן, אפילו שזה היה טעות, הוא 

יכול להיות שבזמנים רגילים זה יותר קל, ויכול להיות שכל שבת היא מאמץ בפני 

עצמו. ולפעמים יש נסיונות, כאשר חברים מעוניינים לשוחח על העבודה, או לפני 

החלטה חשובה, כאשר שיקול הדעת הוא כבד משקל ועם משמעות והשפעה, אז הנסיון 

להתאמץ בשביל לקיים הלכה זו עם אמונה יותר  גם בגיל מבוגר יש מה יותר קשה.

 במדרגות האמונה והביטחון. ולהתעלותחזקה, 

 מי מריבה

בפרשת מי מריבה נוכחנו לדעת שמשה רבינו עבד על עצמו, עלה והתעלה במעלות 

, ובנסיון הנוסף, דק מן הדק כמדרגתו הוא נֱֶּאָמן ֵביִתי ְבָכלהאמונה. הוא הגיע לדרגה של 

ם ֹלא ַיַעןאמרה התורה הנשגבה,  ֱאַמְנּתֶּ . גם אנחנו צריכים לעבוד על עצמינו בשבת ִבי הֶּ

 קודש, יום האמונה, ולהתעלות במדרגות של אמונה בה'.

נעבוד על עצמינו, כפי שמשה רבינו עבד על עצמו, ונתעלה מדרגה לדרגה באמונה, 

מפרשה זו כי גם  בזכות הכח העצום והנשמה היתירה המגיעה אלינו בשבת קודש. נלמד

אם לא תמיד עומדים בנסיון היותר קשה, זה לא סותר את המעלות שהגענו אליהם, ואת 

האפשרות להתעלות עוד ועוד, עד זקנה ושיבה. יתר על כן, בדיוק באותן מעלות שהשגנו 

 עד כה, בדיוק בהן יבוא לנו נסיון, בכדי שנוכל להתעלות בו עוד ועוד.
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 ח"בעמ, אלבוים חיים וסףי הרב/  אורייתא פתגמי
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ַףת ֹזאת ה ח  ֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵלאֹמר ה' ַצוָּה ֲאֶשר ַהתֹורָּ ה ֵאֶליךָּ  ְוַיְקחו ַיְשרָּ רָּ ה פָּ ה ֲאד םָּ  ְתַמימָּ

ה ֵאין ֲאֶשר ה ֹלא ֲאֶשר מום בָּ לָּ ֶליהָּ  עָּ  (יט, ב)ֹעל  עָּ

שהיא מצוה בלא טעם, "חוקה חקקתי, גזירה גזרתי ואין לך רשות  ידוע ש'חוק' היינו

 להרהר אחריה".

 למרום משה שעלה בשעה אמר, חנינא' ר בשם אחא' "ר( במדב"ר יט, ז) והנה במדרש

' ר אומרה, בשם הלכה ואומר אדומה, פרה בפרשת ועוסק שיושב ה"הקב של קולו שמע

 שיהא רצון יהי העולמים רבון לפניו אמר שתים, בת ופרה שנתה בת עגלה אומר אליעזר

 אותו שם אליעזר האחד ושם( יח שמות) ד"הה מחלציך שהוא חייך לו אמר מחלצי,

 המיוחד".

והוא תמוה, מדוע דייקא בהלכה זו חשק משה רבינו שיהיה אליעזר זה מחלציו. מדוע 

 גם שמע הלכה זו דייקא.

 לו אמר חנינא, ברבי יוסי ר"א אדומה, פרה אליך עוד במדרש )במדב"ר יט, ו( "ויקחו

 תהלים) כתיב הונא רב דאמר חקה, לאחר אבל פרה טעם מגלה אני לך למשה, ה"הקב

 אור יהיה לא ההוא ביום והיה( יד זכריה) וכתיב אשפוט, מישרים אני מועד אקח כי( עה

 צופים להיות עתידים הזה בעולם מכם המכוסין דברים כתיב, יקפאון וקפאון, יקרות

 וכתיב ידעו, לא בדרך עורים והולכתי( מב ישעיה) דכתיב דצפי, סמיא כהדין הבא, לעולם

 שכבר עשיתים, אלא כאן כתיב אין אעשה עזבתים, ולא עשיתים הדברים אלה( שם)

 וכל( כח איוב) וחביריו, ע"לר נגלו למשה נגלו שלא דברים וחביריו, עקיבא לרבי עשיתי

 וחביריו". עקיבא רבי זה עינו ראתה יקר

וגם הוא תמוה, שבתחילה משמע שידע משה טעם פרה, ואחר כך אומר שר"ע השיג 

 יותר. עוד תמוה, מניין שאכן השיגו יותר מאחרים, שמא כבר השיגום קודמיהם.

ונראה, שהענין מדבר בטעם פרה אדומה. שהנה שלמה אמר 'אמרתי אחכמה והיא 

, ב( שהכונה לפרה אדומה. גם הראה רבינו בחיי רחוקה ממני', וביארו חז"ל )במדב"ר יט

רמזו, 'והיא רחוקה' בגי' 'פרה אדומה'. אולם משה רבינו ידע טעמה, וזה מה שאמרו 'לך 

 אני מגלה טעמה אבל לאחר חוקה'.

ומה טעם פרה אדומה, הוא הטעם שנתגלה במדרש, 'תבוא אם ותקנח צואת בנה'. 

ם הראשון קודם לחטא, והיו עתידין לחיות היינו חטא העגל. כי קודם החטא היו כאד

לעולם, 'אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם'. אולם לאחר שחטאו חזרו לדרגת 

אדם הראשון אחר החטא, ועל זה מסיים הכתוב 'אכן כאדם תמותון'. נמצא שמה 

שנמצא כעת מציאות מיתה בישראל, ושהיא טומאה חמורה ביותר, זה נובע מחטא 
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הבין שפרה אדומה באה לכפר על חטא העגל, שלכן אמר הכתוב 'חטאת היא', העגל, ול

כמו שביאר תרגום יונתן, לכן ציוה שתיעשה בפרה, כענין תבוא אם ותקנח צואת בנה. כי 

 המטהר מטומאת מיתה, הוא גם בכלל מכפרי חטא העגל.

וזה לשונו  ועל פי טעם זה, מביא רש"י את דברי רבי משה הדרשן לבאר פרטי ענין פרה,

 זו יביאו כך משלהם לעגל הזהב נזמי פרקו שהם כשם משלהם - אליך )פסוק כב(: "ויקחו

 אמו תבא אמרו. מלך של פלטין שטינף שפחה לבן משל - אדמה פרה :משלהם לכפרה

 יאדימו אם( יח, א ישעיה) שם על - אדמה :העגל על ותכפר פרה תבא כך, הצואה ותקנח

 בעלי בו ונעשו תמימים שהיו ישראל שם על - תמימה :אדום קרוי שהחטא, כתולע

 מעליהם שפרקו כשם - עול עליה עלה לא :לתמותם ויחזרו עליהם ותכפר זו תבא, מומין

 ולפי. העגל לעשות, כהן שהוא, אהרן על שנקהלו כשם - הכהן אלעזר אל :שמים עול

 את ושרף :סניגור נעשה קטיגור שאין, ידו על זו עבודה נעשית לא העגל את עשה שאהרן

 שלשת כנגד הללו מינין שלשה - תולעת ושני ואזוב ארז עץ :העגל שנשרף כשם - הפרה

 שהגבוה סימן, מכולם נמוך ואזוב האילנות מכל הגבוה הוא וארז. בעגל שנפלו איש אלפי

 העגל שפשע כמו - למשמרת :לו ויתכפר ותולעת כאזוב עצמו את ישפיל, וחטא שנתגאה

, לב שמות) שנאמר, העגל מפקודת בה שאין פקודה לך שאין, לפורענות לדורות שמור

 כל מטמאה פרה כך, בו העוסקין כל טימא שהעגל וכשם'. וגו ופקדתי פקדי וביום( לד

 כך', וגו המים פני על ויזר( כ, לב שמות) שנאמר, באפרו שנטהרו וכשם, בה העוסקין

 ".'וגו החטאת שריפת מעפר לטמא ולקחו

ובפייט לפרשת פרה, הוסיף עפי"ז עוד כמה פרטים. שכמו שמשה טחן את העגל עד דק, 

כך נעשית הפרה אפר עד דק. כמו שעשה משה 'ויזר על פני המים', כך גם מפזרין אפר 

 פרה על המים.

גם התמיהה כיצד יתכן שמטמאת טהורים ומטהרת טמאים, איננה תמיהה גדולה כל 

מא כאשר משפשפים בגד מלוכלך בחומר כביסה, האם אין כך. נמשול על כך משל, לדוג

החומר מתלכלך מעצם השפשוף בלכלוך. גם כאן, המתעסק בטומאה נטמא, אכן נטמא 

 רק בדומה לו, היינו ששניהם טעונים הערב שמש בלבד.

ונראה שטעם זה שפרה אדומה באה לכפר על חטא העגל. טעם זה נתגלה למשה בלבד, 

וחבריו, ודברי המדרש שתבוא אם ותקנח וכו', הוא מיסודו של רבי ואחר כך לרבי עקיבא 

 עקיבא.

והנה כשעלה משה למרום בפעם שלישית, היינו אחר שחטאו בעגל, ובשביל לקבל 

לוחות שניות, שמע שעוסק בפרה אדומה, כי היא הפרשה הבאה לתקן חטא העגל, ושמע 

ו, שרבי אליעזר מבין טעם שאומר שרבי אליעזר אומר בת שתי שנים, השיג משה רבינ

פרה. שלמרות שגילה טעמה רק למשה, מכל מקום גם רבי אליעזר ידע סודה, ומטעם זה 

 קבע שהיא בת שתי שנים.

כי הנה, חטא העגל היה בשנה ראשונה לצאתם ממצרים, ופרשת פרה ניתנה להם מיד 

כפרה של בתחילת השנה השנית, שהיא מח' פרשיות שנצטוו בא' ניסן. מבואר שעיקר ה
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הפרה היא רק מצד שהיא 'בת שתים', היינו בשנה השנית לצאתם. ]כי פרה איננה 

 צריכה מקדש, שהרי נעשית בחוץ, והיתה יכולה להעשות קודם לכן, לכאורה[.

 ומשה השיג סודה, שהרי כל מעשיו בעגל לדוקו ולזורו, הכל מצד ההבנה שכך הכפרה.

 ביקש שיהא זה מחלציו.מאחר שראה גודל מעלתו, של רבי אליעזר, 

והנה רבי אליעזר זה, הוא רבי אליעזר הגדול, רבו של רבי עקיבא, ושם נפתח הפתח 

 להבין בסוד פרה, ורבי עקיבא השיג טעמה יותר.

 כנדה, במשא שמטמאה זרה לעבודה מניין עקיבא, רבי והוא, כי שנינו )שבת פב.(, "אמר

 מטמאה זרה עבודה אף במשא מטמאה נדה מה לו, תאמר צא דוה כמו תזרם שנאמר

 במשא".

והנה ענין הנדה, הוא שהיא טמאה כעין טומאת מת. שהרי צורת הדוה, שיש דבר 

שיכול לקבל חיים, וכאשר אינו מקבל צורת ולד וחיים, הוא מתבקע וממנו יוצא דם, והוא 

מים, דם נדה. הוא דם של מיתה בזעיר אנפין, היינו דבר שהיה יכול להתפתח לחיים של

 ומת בלא קיום.

ועבודה זרה, גם היא מיתה. שהרי העגל סיבב מיתה לכל ישראל, וגרם מיתה לכל 

 העולם על ידי חטא אדם הראשון, שהחטא שם היה שהיה 'מין', כמו שאמרו חז"ל.

 נמצא שע"ז ונדה שניהם הם מסבבי מיתה, ולכן השוה אותם רבי עקיבא שיטמאו.

מתכפר בפרה, הוא אחר שאנו משוים את ע"ז אמור מעתה, שההבנה שחטא העגל 

לנדה, שע"ז היא מגורמי המיתה, וכפרתה בפרה אדומה. מכאן אנו למדים שנגלה טעמה 

 לרבי עקיבא וחבריו.

אכן גם כפרת ע"ז היא להטהר כטמא מת. שהרי כשנבחרו הלויים ונטהרו, נתבאר שם 

רע, היינו שהזו עליהם מיסוד רבי משה הדרשן המובא ברש"י, שנטהרו כטמאי מת ומצו

מי חטאת שלישי ושביעי, וזה מוכיח שמאחר שנשאו את העגל ואת עובדיו להמיתם, 

 נטמאו וצריכים טהרה כמטומאת מת.

אכן לדורות דיה שתהיה ע"ז כנדה ולא יותר, אולם בשעתה בשעת חטא העגל שהוא 

 הטומאה הגדולה, טמאה אותם כטמאי מת ממש.

  



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק

 ר מיתת אהרןמתי חזר עמוד הענן אח
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קחעמוד 

 מונק קדש הם / הרב שלמה הכהן

 מתי חזר עמוד הענן אחר מיתת אהרן

עו ַוַיֲחנו ְבַנַחל זֶָּרד סָּ ם נָּ עו ַוַיֲחנו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון  .ַמחָּ סָּ ם נָּ  יג(-)כא, יב ַמחָּ

 דברי האוה"ח

א. והעיר האוה"ח על שינוי הלשון, שתמיד כתוב ויסעו וכאן כתוב משם נסעו, וכתב 

ולא על פי העננים כסדר הרגיל, ולזה שינה הכתוב שאולי שני מסעות אלו נסעו מעצמן 

 ואמר משם נסעו פירוש מעצמן.

והוכיח כן ממש"כ בפרשת דברים עתה קומו ועברו לכם את נחל זרד, וכן קומו סעו 

ועברו את נחל ארנון, ואם נסעו על פי הענן מה הוצרכו לציווי זה הלא כשהענן נוסע 

 ה' יחנו זה היה בכל המסעות חוץ משני אלו. יסעו, ואף שכתוב על פי ה' יסעו ועל פי

וכתב האוה"ח דאפשר לומר הטעם לזה, כיוון שב' מסעות אלו היו אחר שמת אהרן 

ונסתלקו ענני הכבוד, והגם שאמרו ז"ל שחזרו בזכותו של משה, אולי שהענן שהיו 

 נוסעים וחונים על פיו נשאר מסולק בזמן שנסעו ב' מסעות אלו.

 הערות ע"ד האוה"ח

ב.. אמנם לכאורה דברי האוה"ח צ"ע, דאחר מיתת אהרן כבר כתוב ויסעו מהר ההר, 

ויסעו בני ישראל ויחנו באבת, ויסעו מאבת, ורק אח"כ כתוב משם נסעו בשני מסעות 

 אלו, וא"כ איך לפנ"ז מיד אחר מיתת אהרן כן כתוב ויסעו.

עו, צ"ע דבדברים גם מש"כ האוה"ח שלא על זה נאמר על פי ה' יחנו ועל פי ה' יס

מפורש שד' ציוה על זה את משה. ואולי כוונתו דמשמע בפסוק שעל פי ה' הכוונה על פי 

הענן וזה לא היה במסעות אלו לכאו'. )ואולי י"ל שכוונתו רק על החניה שהיא לא היתה 

 על פי ה'(.

והנה בברייתא דמלאכת המשכן פי"ג כתוב על פי שלושה היו ישראל נוסעים, על פי 

משה, משה היה אומר להם מבערב בהשכמה אתם נוסעים, ולפ"ז בכל המסעות אף 

שנסעו על פי הענן היה על זה גם ציווי מה' לפנ"ז, ולפ"ז אזדא לה הראיה שהביא 

 האוה"ח שב' מסעות אלו לא היו על פי הענן מזה שהיה עליהם ציווי.

הרק ציווי ולא ע"פ  אך אולי י"ל דמזה שרק כאן נכתב הציווי למד האוה"ח שכאן הי

 הענן וצ"ע.

והנה משמע מדברי האוה"ח שכל ענני הכבוד חזרו מיד ורק הענן שהלך לפניהם חזר רק 

 אחרי ב' מסעות אלו, ויש להבין מאי שנא זמ"ז.

 

 

 



 

 קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק

 מתי חזר עמוד הענן אחר מיתת אהרן
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא
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 מה שהוצרכו ציווי על הנסיעה בכמה מקומות

כיוון שאז היה ג. והנה מה שבכניסתם לים סוף הוצרכו ציווי דבר אל בנ"י ויסעו, מובן 

עמוד הענן מאחוריהם להפסיק בינם לבין המצרים ולא יכל ללכת לפניהם להראותם 

 הדרך.

אך לכאורה כשהלכו בלילה הלכו ע"פ עמוד האש וא"כ עמוד האש וא"כ יכלו ללכת על 

 פיו ואולי כיוון שהיה קשה ליכנס לתוך הים לכן היה ע"ז ציווי מפורש.

וי דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות גם קשה למה לפנ"ז הוצרכו ציו

ולמה לא נסעו ע"פ הענן, ואולי גם שם י"ל דכיוון שבזה התקרבו לצד המצרים היה עדיף 

 שיהיה על זה ציווי מפורש.

וכן קשה בפרשת דברים ויאמר ה' אלי לאמר רב לכם סוב את ההר הזה פנו וסעו לכם 

נסעו מיד צפונה, וה"ק ואתם עתידים בהמשך צפונה. אך ע"ש בחזקוני שפירש שלא 

הדרך לפנות צפונה ולכן צו את העם כו', ולפ"ז זה לא היה ציווי ליסוע אלא הסבר לציווי 

 שאח"כ.

 וכן קשה שאחרי המרגלים ה' אמר למשה מחר פנו וסעו לכם דרך המדבר ים סוף.

לח שמש"כ מחר והנה בדברים כתוב אח"כ ותשבו בקדש ימים רבים, ופירש החזקוני בש

, ולפ"ז י"ל שהדיבור הזה לא היה על הנסיעה שזה עשו ידהכוונה מחר שהוא לאחר זמן 

ע"פ הענן רק סיפור דברים שבעתיד יסעו לשם. אמנם באוה"ח פירש שנסעו למחר ממש, 

ומש"כ שישבו שם ימים רבים הכוונה אחר שהגיעו לשם פעם שניה, וצ"ל דמ"מ האוה"ח 

יתה ע"פ הענן, וכאן זה לא היה ציווי אלא שה' הודיע לו שלא יתרץ שהנסיעה למחרת ה

 ימשיכו לכיוון א"י אלא יסתובבו במדבר עד סוף הארבעים שנה וצ"ע.

 הטעם שהוצרך בציווי מיוחד בהרים של נחל ארנון

ד. ועכ"פ לפי דברי האוה"ח מבואר דרש"י מביא בפרשה שנחל ארנון היה עמוק וקצר 

האמורים התחבאו בהרים כדי להרוג את ישראל כשיעברו שם וההרים שלידו גבוהים, ו

בנחל, וכיוון שבאו ישראל לעבור נזדעזע ההר של א"י כשפחה היוצאת להקביל פני 

 גבירתה ונתקרב לצד הר של מואב, ונכנסו אותן השדים לתוך אותן נקעים והרגום.

לירד לנחל,  וכן בילקו"ש כתוב כיוון שהגיע ישראל לאותו מקום לא הצריכן הקב"ה

 אלא רמז להרים והקיפו ראשיהם זל"ז ונעשו דרך כבושה.

וקשה למה הוצרכו כאן לנס מיוחד שהר אחד יתקרב לחבירו, הרי עמוד הענן יישר 

לפניהם את כל ההרים וממילא היו כל האמוריים שבתוך ההר נמחצים ומתים, ולפ"ד 

 האוה"ח שאז עדיין לא חזר להם עמוד הענן א"ש.

                                                

 
ווי שכתוב וכן נראה, דמיד אח"כ כתוב ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשר דבר ה' אלי, ובפשוטו הכוונה לצי יד

 לפנ"ז, ובאמצע כתוב ותשבו בקדש ימים רבים  
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רש"י ובילקו"ש מבואר שזה היה נס מיוחד שההרים יתקרבו זל"ז, ומוכח ה. הנה ב

 כאוה"ח שאז לא היה את עמוד הענן וכנ"ל.

אמנם בברכות נד איתא, ואינון אמוראי לא הוו ידעין דארון דמסגי קמייהו דישראל הוה 

 מכיך קמייהו טורי, כיוון דאתא ארון אדבקו  טורי בהדי הדדי וקטלינהו, ולכאורה ס"ל

 לגמ' שהארון היה תמיד מיישר את ההרים וגם כאן עשה כן.

ואולי לפ"ד האוה"ח יתכן לומר שהגמ' לא חולקת עמש"כ בהרבה מקומות בחז"ל 

שעמוד הענן יישר את ההרים, וכוונת הגמ' היא רק בב' מסעות אלו שבהם לא היה עמוד 

 הענן שאז הארון יישר אך לא משמע כן בגמ' ועיין.

 רת באר רק בסוף הארבעים שנההטעם שאמרו שי

ו. בספורנו בשירת הבאר פירש, שאותו הבאר עלה עמם אל עבר ארנון הגבוה אשר 

משם היו הנחלים נשפכים למטה, וראו שהקל יתברך נתן כח באותם המים לעלות, ובכן 

התחילו שירתם ואמרו עלי באר, וזה, שידעו שאותם המים שהוציא מן הסלע לא היו 

שכים בפלא מאיזה מעין או נהר, אבל היו בלתי טבעיים שנהפך הסלע מים טבעיים נמ

לאגם מים ברצון בוראו באופן שלא היה בהם טבע שאר המים שתנועתם נוטה אל 

 המרכז, ולכן עלו עמם אל מקום גבוה ממקום מקורם.

והנה רש"י שואל שאם השירה היתה על הבאר למה אמרו את השירה רק עכשיו בסוף 

והרי הבאר היתה עמם מתחילת הארבעים שנה, ולפי הספורנו אמנם  הארבעים שנה,

השירה לא היתה על עצם הבאר אלא על זה שהמים לא היו מים טבעיים, אבל ג"כ קשה 

 למה רק עכשיו אמרו על זה שירה.

אך לפי דברי האוה"ח א"ש, דעד עתה תמיד הענן ישר לפניהם את הדרך ולא עלו 

אהרן ועדיין לא חזר להם עמוד הענן שלפניהם אז עלו למקום גבוה, ורק עכשיו שמת 

 למקום גבוה וראו שהמים עולים אתם והבינו שאינם מים טבעיים.

 ראו שהבאר עולה[. ]אמנם לפי דברי הנצי"ב והמשך חכמה דבסמוך כבר לפנ"ז

ז. ןאמנם עיין בילקו"ש גבי נחל ארנון, שהדרך יורד לתוך הנחל כו', ואמרו כשיורדין 

לתוך הנחל כו', כיוון שהגיעו ישראל לאותו מקום לא הצריכן הקב"ה לירד למטה ישראל 

לנחל, אלא רמז להרים ונכנסו שדים של הר זה לתוך המערות של הר זה ומתו כולם, 

והקיפו ההרים ראשיהם זל"ז ונעשו דרך כבושה, ולא נודע איזה הר נסמך לחבירו, 

ני הקרקע, אלא שביניהם היה עמק ומבואר בילקוט שההרים לא היו גבוהים מעל פ

וממילא הם היו הרים, וכיוון שנתקרבו זל"ז ממילא הדרך נהיתה ישרה ולפ"ז גם כאן לא 

 עלו למקום גבוה, אך בגמ' ברכות הנ"ל משמע שזה כן היה הרים ממש, וכדברי הספורנו.

ומ"מ י"ל לפמש"כ רש"י כאן כ, טז שהבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם 

ההרוגים וכו' וא"כ גם לפ"ד הילקו"ש י"ל את תירוץ הספורנו מצד שכשהבאר עלתה 

 מהנחל ראו בזה שזה לא מים טבעים.
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 היכן הבאר עלתה וירדה

ח. והנה איתא בתוספתא סוכה ג,ג הבאר שהיתה עם ישראל במדבר היתה עולה עמהן 

שישראל חנו שם, והרי להרים ויורדת עמהן לגאיות, וצ"ב איזה הרים וגאיות היו במקום 

 עמוד הענן יישר את כל ההרים והגאיות שיהיו כולם למישור.

והנצי"ב בהעמק דבר והמשך חכמה עה"פ ומנחליאל במות פירשו, שהכוונה למשך 

חכמה שם אח"כ בתוספתא, מקום שישראל שורין היא שורה כנגדן במקום גבוהה כנגד 

שראל כמו שביהמ"ק היה יותר גבוה פתחו של אוה"מ, דאוה"מ היה גבוה משאר מחנה י

משאר א"י, ושם היתה הבאר, אך לכאורה הלשון עולה עמהם להרים ויורדת עמהן 

 לגאיות לא משמע שזה הכוונה, ובפרט שזה לא מסביר את היורדת לגאיות.

ולפ"ד האוה"ח שעמוד הענן לא חזר מיד אחרי מיתת אהרן ניחא, דבאותם מסעות היה 

 ונחל זרד(.הרים וגאיות )ארנון 

והנה בהושענות להו"ר כתוב למען נביאה מחולת מחנים כו' לרגלה רצה עלות ורדת 

באר מים, וג"כ מבואר כנ"ל, אלא דלכאורה שם א"כ לפרש ע"פ האוה"ח, כיוון שזה היה 

 אחרי מיתת מרים, ובהושענות כתוב לרגלה רצה עלות ורדת ביאר מים.

יה באר בזכות מרים, אז גם אחרי מותה ובדוחק י"ל עפמש"כ הרש"ש, שרק אחרי שה

היא חזרה בזכות משה ואהרן, אבל מלכתחילה הבאר לא היתה מגיעה בזכותם, וא"כ גם 

 מה שהבאנו חזרה אחרי מיתתה זה היה בזכותה, ודוחק.

ועיין בסידור היעב"ץ שפירש דהכוונה עמש"כ ומנחליאל במות ומבמות הגיא, אך גם 

 מיתת מרים.ע"ז קשה כנ"ל שזה היה אחרי 

ואולי בתוספתא י"ל כנ"ל ע"פ האוה"ח, ובהושענות אפשר לפרש כנצי"ב ומש"ח 

 שהכוונה שהיתה עולה למקום המשכן ויורדת ממנו, דלא מוזכר שם הרים וגאיות, ועיין.

והנה עין רש"י כ, כב שכתב שאע"פ שהענן הולך לפניהם ומשוה את ההרים מ"מ 

נבו לקבורת משה והר ההר לקבורת אהרן והנה  שלשה נשארו בהן בר סיני לתורה והר

ודאי הענן יישר רק היכן שהלכו וא"כ צ"ל שהלכו על ג' הרים אלו וא"כ י"ל ששם הבאר 

עלתה ורדה אבל אי"ז הכרח דהבאר היתה באמצע המחנה ויתכן שלא כל המחנה עבר 

 על ההר רק חלקו.

  



 

 מח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעדשמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ו

 בגדר דין חיוב ישן והאם המתים שייכים במצוות
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קיבעמוד 

שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל 

 ח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעדיעקב' ומ

 המתים שייכים במצוות והאם ישן חיוב דין בגדר

ה ֹזאת ם ַהתֹורָּ דָּ  ְבֹאֶהל )יט, יד( 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 דין חיוב ישן והאם המתים שייכים במצוות
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קיגעמוד 

 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

 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



 

 שמחת מיכאל / הרב דוד דרעי, ר"מ ישיבת 'אהל יעקב' ומח"ס שמחת מיכאל על הש"ס, אלעד

 בגדר דין חיוב ישן והאם המתים שייכים במצוות
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קידעמוד 

 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

  



 

 תא שמע / הרב שמעון גרינפעלד, הר יונה

 ותשת העדה ובעירם
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קטועמוד 

 שמעון גרינפעלד, הר יונהתא שמע / הרב 

 ותשת העדה ובעירם

ַחיךָּ ְוַדַבְרֶתם ֶאל ַהֶןַלע ְלֵעיֵניהֶ  ה ְוַאֲהֹרן אָּ ה ַאתָּ ֵעדָּ ַתן ַקח ֶאת ַהַםֶטה ְוַהְקֵהל ֶאת הָּ ם ְונָּ

ם ה ְוֶאת ְבַעירָּ ֵעדָּ ֶהם ַמַים ַמן ַהֶןַלע ְוַהְשַקיתָּ ֶאת הָּ יו ְוהֹוֵצאתָּ לָּ  )כ, ח( ֵמימָּ

המגן אברהם )קסז סקי"ח( בשם ספר חסידים, דהא דהא דקיי"ל )ברכות מ:( הנה כתב 

דאסור לאכול קודם שיתן לבהמתו, היינו באכילה דווקא, אבל בשתי' יכול להקדים 

 לשתות קודם שיתן לבהמתו. והביא ראי' מרבקה שהשקתה לאליעזר ואח"כ לגמלים.

 המג"א השמיט הראי' מפרשתינו

גם מפסוק זה 'והשקית את העדה ואת בעירם', דבשתי' יכול  ובספר חסידים הביא ראי'

להקדים שתייתו קודם לבהמתו, וביד אפרים הביא ראי' זו מדנפשי', והקשה על המג"א 

 לא הביא ראי' זו, וביותר יש לתמוה, שהס"ח הביא ראי' זו, ולמה השמיטו המג"א.

 באומר לאחר שיתן אם מותר לאכול

תב בשו"ת קרן לדוד )סימן מז אות ז(, דבגמ' מבואר ולבאר זאת יש להקדים מה שכ

שיכול להפסיק בין הברכה לאכילה באמירת 'גביל לתורא', ואין זה הפסק כיון שהוא 

לצורך אכילה, שאסור לו לאכול קודם שיתן לבהמתו, ומבואר בזה דבאמירת 'גביל 

פני הבהמה, לתורא' סגי, ואין צריך להמתין עד שהשליח יעשה שליחותו ויתן המאכל ל

 ש"מ דבאמירה לחוד סגי.

וכתב שני טעמים בדבר. א. יש לומר שכל החיוב הוא אך לדאוג שיהא לבהמה מאכלם, 

וכיון שהשליח קיבל עליו לתת לפניהם כבר יצא ידי חובתו ומותר לו לאכול. ב. אה"נ 

מצד חיובו לתת לבהמתו אינו נפטר עד שיהא לבהמתו לאכול, ועד אז אסור לו לאכול 

ולא סגי במה שדאג למען אכילתם, אלא מאחר שמינה שליח שיאכיל לבהמתו, שוב אין 

מזונות הבהמה עליו, וכבר כתב בשו"ת שאילת יעב"ץ )ח"א סימן יז(, שכל החיוב להקדים 

לתת לפני הבהמה הוא דוקא כאשר מזונותיו עליו, אבל כאן שמינה אחר לתת להם 

 נפטר מחיובו לתת להם לפני אכילתו.מזונותיהם, שוב אין מזונותיהם עליו ו

 כאשר אחר קיבל על עצמו לתת מדעת עצמו

וי"ל נפ"מ בין שני הדרכים, באופן שלא ביקש מאחר שיתן להם אכלם, אלא הלה 

מדעתא דנפשי' קיבל על עצמו להיות דואג ומביא להם, דאם כדרך א' שעודו בחיובו 

נה אותו כלל להביא להם ורק אלא שנפטר במה שדאג להם למאכלם, א"כ בזה שלא מי

מעצמו עושה כן, הרי הוא עדיין בחיובו עומד, ועד שלא ישים לפניהם מאכלם אסור לו 

לאכול. אבל אי אמרינן דכשמינה אחר לדאוג למאכלם שוב אין מזונותיהם עליו, א"כ גם 

כאשר הוא מדעת עצמו קיבל עליו לדאוג לזה, סוף סוף אין מזונותיהם עליו שהרי האחר 

 דואג להם למאכלם, ואין עליו חיוב לתת להם מאכלם קודם שיאכל.
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 ההבדל בין הבאר לרבקה

ומעתה גבי מי הבאר, הנה ממה שאמר הקב"ה למשה 'והשקית העדה ובעירם' אין 

ראי', שהרי משה לא הי' מזונותיהם עליו, וביותר שכל החיוב להקדים לתת לבהמה הוא 

לפני בני ביתו, אין חיוב להקדים בהמתו לפניהם,  דווקא לפני אכילת עצמו, אבל הנותן

וא"כ לענין משה וודאי שלא הי' מחויב להקדים לתת לבעירם לפני שנותן לעדה. אלא 

מצד האנשים שחל עליהם איסור לאכול לפני שנותנים לבהמתם, וחזינן בקרא 'ותשת 

 העדה ובעירם' ולא הקדימו בהמתם לפני ששתו בעצמם.

הדבר בשני הסברות במינה אחר לתת לבהמתו, אי מהני גם כאשר אולם להאמור תלוי 

האחר קיבל ע"ע לתת מדעת עצמו, דאי מהני בזה להתיר, אין מכאן ראי' דשתי' שאני 

מאכילה, ובזה נחלקו הס"ח ודעימיה עם המג"א אם יש להוכיח משם דשתי' שאני 

כן הנשיאים כדאי' מאכילה, דדעת המג"א דהתם בלא"ה אין חיוב להקדים כיון שמשה ]ו

 במדרשים[ קיבל על עצמו לתת לבעירם.

אבל גבי רבקה, אף שאין ראי' ממה שרבקה הקדימה לתת לאליעזר לפני שנתנה 

לגמלים, כמו שכתב הפמ"ג )משב"ז סק"ז( דוודאי אין זה מידת דרך ארץ לומר להלך 

ודם המבקש מים, שתתן קודם לבהמותיו, אלא כל הראי' הוא ממה ששתה אליעזר ק

שנתנה לפני הגמלים, והרי לא אמרה שתתן לגמלים אלא אחר ששתה אליעזר כמפורש 

 בקרא, ובזה אין ההיתר כמו בבאר, ולכן שפיר הוכיח משם המג"א דשתי' שאני מאכילה.
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ר  הָּ ה )כ, כז(ַוַיַעש ֹמֶשה ַכֲאֶשר ַצוָּה ְיהוָּה ַוַיֲעלו ֶאל ֹהר הָּ ֵעדָּ ל הָּ  ְלֵעיֵני כָּ

 .וברש"י: ויעש משה: אף על פי שהדבר קשה לו לא עכב

הקב"ה מצווה את אבי הנביאים לעשות מעשה לא קל. לקחת את אחיו האהוב 

להעלותו להר, להפשיטו ולהלביש את אחיינו בבגדי הכהונה, ולראות את אחיו מעלה 

 הוא אפילו קשה וקשה מאוד.את נשמתו השמימה. הדבר לא קל בלשון המעטה, 

אבל מדוע זה אמור להיות קשה? הרי הקב"ה אמר לו לעשות כך, למשה רבינו היה 

 ---קשה לעשות דבר ה'? מתי תבוא לידי ואקיימנה

נכוון למצוות אבלות על שבעה קרובים, שעפ"י רוב הדעות היום הראשון לשבעה הוא 

על מת, מדוע יש להצטער על  מדברי תורה. וכאן נשאלת השאלה, מדוע יש להתאבל

 הנעשה מאת ה' הטוב והמיטיב?

משום שהדברים הם לא תרתי דסתרי, הדברים אמורים ללכת שלובי זרוע אחד לאחד, 

משום שגם אם הקב"ה עושה את הדברים לטובתנו ואך ורק לטובתנו, יודע ה' נפש 

רים מסוימים, ברואיו, והוא עצמו ברא את האדם עם נפש שקשה לה להכיל כל מיני מיק

מלבד מה שכל נפטר מותיר חלל בעולם מחמת  –ובפרט מיקרי פרידה על קרוב משפחה 

 חוסר בכבוד שמים וכו'.

על האדם להצטער ולהתאבל אפי' שהקב"ה עשה לו את זה, על האדם להתאמץ להיות 

 בעצבות בימים אלו, ואין להסיח דעת מאבלות.

שעל דברים קשים שמתרגשים על כל  אבל אבלות היא לא הנושא, הנושא כרגע הוא

אחד לפעמים, מותר להצטער ומותר שיהיה 'קשה', אולי אף אדרבה אם לאדם קשה 

 ובכל אופן מקיים את הציווי ומתעלה מהקושי, מראה הדבר על גודלו הרוחני.

אדם שקשה לו לקיים חיוב או כל מצווה שהיא, לא נאמר לו 'אתה לא בסדר הרי ה' 

ן ה' ציווה אבל פעמים שהדבר קשה ופעמים שהיצה"ר חזק מתמיד, ציווה אותך', נכו

 נאמר לו 'בגלל שקשה הקב"ה ישמח ביותר שאתה מקיים זאת'.

כן, גם למשה רבינו היה קשה עם הצעד הזה, זה צעד לא קל, וגם לו, ששמע את 

ה הדברים מפי ה' היה זה קשה, וגם שיודעים שזה ציווי ה' ולטובתנו אע"פ כן מותר שיהי

קשה והנפש גם אומרת את דברה, חשה ומרגישה וא"א להתעלם ממנה, רק צריך לנתב 

 את הרגש למקומות נכונים ואולי גם אנו נבנה ממנה.
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פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

הרב  יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י

 ע"י הרב יצחק קורלנסקי ונערך

 קודש-הקידוש והיין של מחללי שבת

-האם יינו יין נסך? | מחללי –שבת -חובת מצוות קידוש על כל איש מישראל | מחלל

מצוה  –שבת המאמינים במעשה בראשית | כשהכל נעשה כהפקר | 'תינוקות שנשבו' 

 בחופה וקידושין שבת-יללחמעדות |  לקרבם

שלצערינו מאלצים אותם לעבוד בשבת, והם מחללים את  ישנם כיום אנשים שאלה:

קודש, אלא שעדיין מאמינים הם בעיקרי הדת ובמעשה בראשית ועושים -יום שבת

קידוש. הבן שחזר בתשובה והתחזק שואל האם יוצא ידי חובת קידוש כשאביו מקדש, או 

 שצריך לחזור ולקדש בעצמו, ומה דין היין?

 מישראל חובת מצוות קידוש על כל איש

הל' פכ"ט מ)הרמב"ם תשובה: הנה כל איש מישראל חייב במצות קידוש, וכמו שכתב 

ם, שנאמר )שמות כ ח( "זכור לקדש את יום השבת בדברי ן התורהמצות עשה מ" (:שבת

וצריך לזכרהו בכניסתו את יום השבת לקדשו", כלומר, זכרהו זכירת שבח וקידוש. 

צוות שמבטל מ וכי מחמת ".בהבדלה –וביציאתו  ,בקידוש היום - בכניסתו .וביציאתו

 ?!שבתשל אחרת  עשה-צותגם ממבשל כך  יפטרתעשה, -אל, ועובר על של שבת עשה

שמות פרק , מתלמידי המהרש"ל )רבי שלמה אפרים מלונטשיץלהגאון  - כלי יקרובספר 

 , לומר כי אפילו מי שאינולקדשו" זכור את יום השבתבתורה "אמר ( ביאר על הנכ

כי  "זכור" בקידוש, -' זכירה'לפחות ישנו ב "שמור" מכל המלאכות האסורות, -' שמירה'ב

אשר  ,כל האומות חייבים לזכור את יום השבת כדי לקבוע בלבם אמונת חידוש העולם

שבת רח"ל עדיין ישנו -. ולפי דבריו אף מחלליתן עדות ה' נאמנה על מציאות ה' יתברך

 "זכור(, שאף שהוקש "צח 'סי )או"חשו"ת בית שערים אר בבדין "זכירת שבת", וכמו שבי

 .'זכירה'בממילא גם אינו  'שמירה'שאינו במכל מקום אין זה אומר שמי  ",שמורל"

 ע"ז כז)תוס' וכמו שכתבו ה ,שבת ישנו בדין שמירת שבת-מחלל שאף יתירה מכך,ו

וכמו כן לענין מומר  .אלא שאינו חפץ ,בר שמירת בריתנחשב מומר לערלות ש ע"א(

ת, אלא שאינו חפץ. ולכן מכיון שישנו ב'שמירה', ישנו בששמירת  ברלחלל שבת, נחשב 

 גם ב'זכירה' וחייב בקידוש.

 האם יינו יין נסך? –שבת -מחלל

נסך, וכפי שכתב -מאידך, האיך יתכן שיצא ידי חובת קידוש, שהרי היין שלו הוא יין

רפז, הו"ד בבית יוסף יו"ד סימן קיט, ובשו"ע סי' ב בתשובת הרשב"א )סי' ד, סי' תל ות
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ס"ה וסי' קיט ס"ז( שמומר לדבר אחד לתיאבון לא הוי מומר לכל התורה, זולת מומר 

זרה ומומר לחלל שבת בפרהסיא, דהוי כמומר לכל התורה. ואפילו אינו עושה -לעבודה

בון, נחשב מומר כן מחמת כפירה ח"ו, אלא שהוא שבוי ביד יצרו הרע, ועושה כן לתיא

 לכל התורה כולה.

זרה שהולך מעיר לעיר, -והביא בשם רבינו יונה בשם חכמי צרפת, שמומר לעבודה

זרה, ובעיר אחרת נכנס בבית ישראל -ובעיר אחת אומר בפני הגוים שמאמין בעבודה

ואומר שהוא יהודי, כיון שאומר לנו שהוא יהודי אינו עושה יין נסך, והטעם לזה, כי 

זרה מילתא דמסתברא שהיא שקר, וכשאומר בפני הגויים שמאמין בה, הוא -העבודה

עושה כן להנאת יצרו הרע, ואינו מאמין בלבו. אבל המומר לחלל שבתות בפרהסיא, או 

שכופר בדברי חז"ל ואינו מאמין בהם, מין הוא, ויינו יין נסך. אלא שזהו כשמחלל שבת 

 בפרהסיא בפני עשרה.

בספר הלכות גדולות )הלכות שחיטת חולין, וד כמה ראשונים. וכדברי הרשב"א כתבו ע

, ספר האשכול )הל' שחיטה סי' ב(, שסז(י' א ס"ח) ר זרועדף קכו ע"ד( והובא להלכה באו

מומר לחלל שבת בפרהסיא, עושה יין נסך, ועוד, כתבו ש ריב"ש בתשובה )סימן ד(שו"ת ה

עקיבא אייגר )בחידושיו ליו"ד שם( ודבר חידוש כתב הגאון רבי  ואסור לאכול משחיטתו.

שלא נחשב מומר אלא אם כן חילל השבת בפני עשרה ביחד, ואם היו כולם מחללי שבת 

כמוהו, מי יעיד על כך? הלא כולם פסולי עדות! ועל כל פנים הנוסע ברכב ועושה עבודות 

 בשבת בפרהסיא, רח"ל, הריהו מומר לחלל שבת ויינו יין נסך.

 ם במעשה בראשיתשבת המאמיני-מחללי

, מגדולי יהדות גרמניה, לפני קרוב אלטונהרבה של  - נגריטלעהגאון רבי יעקב 

שאף על פי שמעיקר הדין סימן כג( כתב  ,החדשות) בשו"ת בנין ציון -למאתיים שנה 

מומר לחלל שבת עושה יין נסך במגעו, מכל מקום פושעי ישראל שבזמנינו )היתה זו 

התקופה שפשטה ההשכלה הארורה, ו'רבים חללים הפילה' מבחינה רוחנית(, שיש בהם 

שמתפללים תפלת שבת ומקדשים קידוש היום, ולאחר מכן הולכים ומחללים שבת 

כתב רש"י ן, י"ל שהרי כל הטעם שהמחלל שבת הוא כעכו"ם, במלאכות דאורייתא ודרבנ

מפני שכופר במעשה בראשית, ואילו אלו הרי הם מודים בפה מלא ( ע"א חולין ה)

אלא בתפלתם ובדברי הקידוש שלהם, ומעידים על מעשה בראשית, ומאמינים בהקב"ה, 

ין שלהם נעשה הם' )עפ"י תהלים כא ג(, ולכן אין הינתת ל םת לבותאו'ו םתקפ םשיצר

יין נסך. )והיינו אפילו יין שאינו מבושל(, וחילק בין זמנינו לבין הזמנים הקדומים, בימי 

 הראשונים.

מרבני האחרונים הסכימו לדינא לדברי הבנין ציון, ומהם הגאון רבי יצחק  וכמה

שמעלקיס בשו"ת בית יצחק )ח"ב יו"ד קונטרס אחרון סימן כג, ואהע"ז ח"ב סימן סה(, וכן 

מחשובי הפוסקים בארה"ב  –בשו"ת מהרש"ם )ח"א סי' קכא(, וכן בשו"ת לב אברהם 

מ' כלל פו( הביא דברי הבנין ציון להלכה,  בעל שדי חמד )מערכת הגאון)סימן יח(. גם 

 וכתב שדבריו נכונים, וסיים שהכל לפי ראות עיני המורה.
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להגאון רבי יהודה גרינוולד, אב"ד סאטמאר )ח"א סימן צט( הביא  -ובשו"ת זכרון יהודה 

ראיה להקל, ממה שכתב מרן הבית יוסף )או"ח סי' שפה( שלדעת הרמב"ם אין הקראים 

ים על התורה במזיד, שמעשה אבותיהם בידיהם, והם כתינוק הנשבה בין חשובים כעובר

הגוים, וכן המומרים לחלל שבת מעמינו אינם גרועים יותר מהקראים, וגם הם חשובים 

 כתינוק שנשבה בין הגוים.

 כשהכל נעשה כהפקר

הטעם שהמחלל שבת בפרהסיא חשוב מומר לכל התורה, ודינו כעכו"ם, הוא מפני  והנה

מעשהו בריש גלי ובחוצפה יתירה קבל עם ועדה, וזה היה בזמן ש"כל העדה  שעושה

כולם קדושים", כולם היו שומרי התורה והמצוות, ואילו רק הוא בחוצפתו מחלל שבת, 

אבל בזמן הזה שלצערינו הרב הדברים נעשו כהפקר, ואיסור חילול שבת נעשה בראש כל 

 לא למצוות.חוצות, ולא חינכו אותם בקטנותם לא לתורה ו

לצערינו, ישנם כמיליון ילדים שאפילו את הפסוק "שמע ישראל" אינם יודעים. הם אינם 

הארצות', ואחר כך גדלים -יודעים שום דבר מהתורה שלנו, שום דבר)!(, ממש 'עמי

ממשלה..., ומה יעשה הנער ולא יחטא?! )עפ"י ברכות לב ע"א(. -כנסת ושרי-ונעשים חברי

ש"ג )ח"ב סי' מג( שאין על כך דין מומר לכל התורה כולה, וכן כתב ולכן כתב בשו"ת מהר

 בשו"ת שואל ונשאל )ח"ג סי' רטז(.

מרבותיו  שקיבלכתב נב(  'הגאון רבי דוד צבי הופמן )יו"ד סיל - בשו"ת מלמד להועילו

שמה שאמרו שהמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו"ם לכל דבר, הוא בזמן שישראל על 

חלל שבת לנוהגים על פי התורה וההלכה, שאז מי שמעיז פניו  וכולם היו אדמתם,

לצערינו הרב נסך, אבל בדורינו זה ש ייןמכלל ישראל, ויינו  עצמוהוא בפרהסיא, מוציא 

כמו בטבריה  -הארץ מחללי שבת, ואף תופסים מעמד בראשי העיריות -םרבים עתה ע

שלהם ת בשל חילול ש הדבר , ולכן איןונות הרביםומשרדי הממשלה, בעו -גן... -ורמת

, למרות שבאמת הוא דבר חמור ביותר, ולכן כיון חמורדבר כבעיני ההמון נראה 

 , ניתן להקל.ועזות פנים החוצפינו נתפס כאשלצערינו 

 מצוה לקרבם –'תינוקות שנשבו' 

יו"ד סי' א סק"ו, סי' ב ס"ק כח, אהע"ז סי' קיח החזון איש ) ה שכתבויש לצרף לזה מ

 ו שכתבלגבי דין מומר, שיש בזה תנאי שלא יהיה אנוס, וכמ (או"ח סי' פז סק"דסק"ו, ו

( שבניהם ותלמידיהם של הצדוקים, שהדיחו אותם "גג מהלכות ממרים ה"הרמב"ם )פ

בין הצדוקים, הרי הם כתינוק שנשבה ביניהם, שהרי הוא כאנוס. ואף  אבותיהם, ונולדו

דתם, את והחרדים לדבר ה' הג היהודים יהודי, וראה מנ שהוא ר כךעל פי ששמע אח

"ולפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכם  ,הרי הוא כאנוס מאחר שגידלוהו על פי טעותם

 בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה".

שבת -כגון מחלל ם,ואף לחלל שבת להצלת םאנו מצווים להחיותכתב שכן  ועל

בפרהסיא שנפצע בתאונת דרכים וכיו"ב, מחוייבים לחלל עליו שבת. והביא מהגאון 
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ה'חפץ חיים' בסוף ספרו אהבת חסד בשם הג"ר יהונתן מוואלין )קונטרס מרגניתא טבא, 

אות יז( שכתב שמצוה לאהוב את הרשעים בזמנינו, מפני שהם נחשבים כקודם תוכחה, 

בלין )סי' יג( שאצלינו כולם נחשבים כמו קודם תוכחה, כיון והביא תשובת מהר"ם מלו

 שאין בדורינו מי שיכול להוכיח )ערכין טז ע"ב(, ודנים אותם כאנוסים.

החזון איש )יו"ד סי' ב ס"ק טז( כתב כן גם לגבי דין 'מורידין ולא מעלין' )ע"ז כו ע"ב(, 

ו בזמן שהיו נסים גלויים, שאין דין זה שייך אלא בזמן שהשגחת השי"ת היתה גלויה, כמ

קול, והצדיקים היו מונהגים בהשגחה הנראית לעיני כל, אז היה ביעור -ומשתמשים בבת

גדרו של עולם, אבל בזמנינו זמן ההעלם, שנכרתה האמונה מדלת העם, יש  -הרשעים 

לנו הסתר פנים, אין במעשה הזה גדר הפירצה, אלא הוספת הפירצה, ויהיה זה בעיניהם 

השחתה ואלימות ח"ו, ולכן כתב החזון איש, שעלינו להחזירם למוטב בעבותות כמעשה 

 אהבה, עד כמה שידינו מגעת.

 בחופה וקידושין שבת-יללחמעדות 

כתב ( , ח"ב סי כד, ח"ג סי' כדח"א סימן עד)ממונקאטש, בשו"ת מנחת אלעזר  אמנםו

נסך, וכל שכן לגבי שאף בזמנינו יש למחלל שבת בפרהסיא דין עכו"ם ויינו נעשה יין 

שבת בפרהסיא לעדות חופה וקידושין. ובאמת -עדות קידושין, שאסור לקחת מחלל

ספר שאינם -בעדות אין אנו מקילים בדבר הזה, ואפילו בזמנינו, שחינכו אותם בבתי

דתיים, ונחשבים רק כתינוק שנשבה לבין הגויים, אין אנו מקילים עד כדי כך, ויש למצוא 

שבת. ]והיה פעם כאשר אחד מראשי השלטון השיא את בנו, ומרן -ריעדים כשרים, שומ

זצ"ל כובד לסידור קידושין, ושאלו מרן מי הם העדים, ואמר לו על אחד מבכירי מפלגתו. 

ומרן זצ"ל היה נבוך, כי אמנם שהוא בכיר בממשלה, אבל הוא מחלל שבת בפרהסיא, 

שייך, שהוא דיבר על דין דרבנן, לענין והאיך יהיה עד?! ולסמוך על דברי ה'בנין ציון' לא 

יין נסך, אך לא לענין עדות בקידושין. והציע לו מרן זצ"ל: "אני והרב משאש נהיה 

העדים, ואילו פלוני יהיה 'עד כבוד'...", והסכים ברצון. וכך עשה מרן, שהוא בעצמו חתם 

 וד'...[.על הכתובה כעד, והרב משאש היה עד שני, ואילו אותו בכיר חתם כ'עד כב

מכל מקום לגבי יין נסך, בדורינו, ניתן לצרף ולסמוך על הפוסקים שמקילים בכך. ועל כן 

בדיעבד כאשר כבר קידש על יין שאינו מבושל, באופן שמתפלל ועושה קידוש, והוא 

מוגדר כ"מסורתי", יכול להקל. אבל החכם עיניו בראשו, ומראש יביא יין מבושל, 

 נסך, ובכך יפתור את כל הבעיות ויצא מידי כל ספק.מפוסטר, שאין במגעו יין 

* 
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 הכנסת-קידוש בבית

באלו  –צריך לקדש בביתו שנית? | "קידוש במקום סעודה"  -הכנסת -קידש בבית

ֵבַע מתמרים  האם יצא ידי חובה? | ומהי  –מאכלים? | האוכל פירות לאחר הקידוש | השָּ

להסמיך את הסעודה בביתו? | האם המילוי ההלכה באכילת אורז וחמין? | האם צריך 

 מצטרף לשיעור חשוב?

* 

שאלה: מצוי כיום בשבתות חתן וכיו"ב שבעלי השמחה עורכים קידוש בבית הכנסת, 

ומכבדים את הקהל לברך על פירות ומגדנות, ובכדי שיוכלו לאכול, עושים קידוש לפני 

 כן. האם יוצאים ידי חובת קידוש באופן כזה?

 באלו מאכלים? –ום סעודה" "קידוש במק

מרן בשולחן ערוך )סי' רעג ס"ה( הביא דברי הגאונים דהא דקיימא לן "אין  תשובה:

 -קידוש אלא במקום סעודה", אם אכל דבר מועט )דהיינו כזית פת(, או שתה כוס יין 

יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, ויכול לגמור סעודתו  -שחייב עליו ברכה אחרונה 

 אחר, ודוקא אם אכל לחם ושתה יין, אבל לא אם אכל פירות.במקום 

והטעם שרק בפת נחשב סעודת שבת, כי "לחם לבב אנוש יסעד" )תהלים קד טו(, וגם 

היין סועד ומשמח, כמבואר בגמרא )ברכות לה ע"ב(, משא"כ פירות ושאר משקים, אפילו 

פי שרגילים לשתות אם היו חמר מדינה ]משקה חשוב שרגילים לשתות באותה מדינה כ

יין )שו"ע סי' רצו ס"ב([, אינם סועדים את הלב, ולכן אינם נחשבים כסעודה. וכן מבואר 

 במגן אברהם )סי' רעג ס"ק יא(, ובאליה רבה )ס"ק יב(.

ובכלל זה עוגה העשויה מחמשת מיני דגן, כיון שבדיעבד יוצאים באכילתה ידי חובת 

"קידוש במקום סעודה". וא"כ כזית פת וכזית עוגה, סעודת שבת, אם כן נחשב גם לענין 

 ורביעית יין, נחשבים לקידוש במקום סעודה.

לרבי אברהם הלוי )או"ח כלל ג סי' יב( בתחילה רצה לדייק  -ובשו"ת גינת וורדים 

מלשון הגאונים שדוקא לחם, אבל פת הבאה בכסנין לא, אך שוב כתב שמכיון שהגאונים 

יש לנו לומר מסברא דאף פת הבאה בכסנין מועיל ולא גרוע מכוס  הקילו בשתיית כוס יין,

 יין. וכל שכן בקידוש של יום שהוא קל יותר מקידוש הלילה.

 אכילת פירות בלבד

בשלטי הגבורים )פסחים כ ע"א( התיר גם בפירות, כשאוכל שיעור כזית, וטעמו מפני 

נין מעשר )ביצה לד ששבת היא חשובה וקובעת, שאפילו אכילת עראי נחשבת קבע לע

ע"ב(, אם כן הוא הדין גם לענין אכילת פירות שנחשב לקבע. אולם בשולחן ערוך לא 

משמע כך, שכתב רק פת ויין, ובכלל זה גם פת הבאה בכיסנין שהיא מחמשת מיני דגן, 

 אבל לא בפירות.
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וכך יש לבאר בדברי השערי תשובה )סוף סי' רפט( שהאוכל פת הבאה בכסנין חשיב 

וש במקום סעודה, אבל מיני תרגימא וקפה לא מהני, ותרגימא היינו פירות. ויש מי קיד

שרצה להגיד בדבריו שהוא מתכוון לשלול דייסא, אבל לאו דוקא, ובאמת אף פירות 

וכדו' אינם מועילים ל"קידוש במקום סעודה", ואם עושים קידוש והציבור אוכל רק 

 ת פת, או כזית עוגה, או לשתות רביעית יין.פירות, אינו מועיל, אלא צריך לאכול כזי

 תמרים

בכלל פירות שאינם נחשבים כסעודה לענין "קידוש במקום סעודה", גם תמרים אינם 

מועילים ל"קידוש במקום סעודה", אף אם יאכלו מהם בכמות גדולה. ואף שהתמר 

)סי' רח  משביע, כמבואר בגמרא )ברכות יב ע"א( שם דנו לענין ברכה לאחריהם, ובשו"ע

סי"ז( פסק שאם טעה ובירך אחר התמרים ברכת המזון, יצא ידי חובה, כי התמרים 

משביעים. וכן אם בירך עליהם בברכה אחרונה ברכת 'על המחיה' יצא ידי חובה 

בדיעבד, כפי שכתב מרן החיד"א )ברכי יוסף ומחזיק ברכה סי' רח סק"ז(, אף שאינם 

 מחמשת מיני דגן.

ברכה, אך לא להחשיבם כסעודה לענין "קידוש במקום סעודה", אלא שכל זה לגבי ה

ולכן אם עשה קידוש ואכל תמרים, אפילו בשיעור גדול, אינו נחשב "קידוש במקום 

סעודה" וכאילו אכל ללא קידוש, ודוקא פת ועוגה כזית או רביעית יין, רק הם נחשבים 

 כסעודה לענין "קידוש במקום סעודה".

 אורז וחמין

לגבי אכילת אורז, וכן חמין וכיו"ב, אינם מועילים כדי להחשיבם כסעודה לענין וכמו כן 

"קידוש במקום סעודה", אף אם יאכלו מהם בכמות גדולה. שדוקא בפת ועוגה שהם 

 מחמשת מיני דגן, וכן רביעית יין, יוצאים בהם ידי קידוש.

 דעת המקילים אף באכילת פירות

שאם אוכל מיני מגדים אחר הקידוש, חשיב שפיר אמנם הריא"ז )פסחים פ"י ה"ט( כתב 

קידוש במקום סעודה, לפי שכל סעודת שבת חשובה היא. ובספר שולחן גבוה )סימן תעג 

ס"ק כז( הביא דברי הריא"ז, וכתב שמכאן סמך למנהג שנהגו לקדש בחצר בית הכנסת, 

ודת שבת, ואוכלים ביצים מצומקות ושותים שכר, ואחר כך הולכים לביתם ואוכלים סע

 על סמך קידוש זה, ויש להם על מה שיסמוכו.

ויש לכך סמך גם מדברי השבלי הלקט )סי' שדמ( שהביא בשם רבינו אביגדור כץ, 

שאכילת עראי דשבת ויום טוב חשיבא קבע, לענין סוכה, והוא הדין בדידן. גם הגאון רבי 

 "ז.יצחק אלחנן בשו"ת עין יצחק )או"ח סי' יב( כתב לחזק סברת הריא

 העיקר כדעת מרן בשו"ע

אבל בגינת ורדים )הנ"ל( כתב לפקפק על דברי הריא"ז הנ"ל, שלא לכל מילי אמרינן 

דסעודת עראי בשבת חשיבא סעודת קבע. ומה שאמרו בגמרא הוא לענין מעשר, אך לא 

לענין סעודת שבת. ולדינא אין לנו אלא דברי מרן השו"ע שדוקא לחם או יין חשיבי 
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, אבל פירות לא. וכפי שכתבו המגן אברהם והאליה רבא ועוד, שהעיקר במקום סעודה

 כמו שכתב מרן בשו"ע.

 האם צריך להסמיך את הסעודה בביתו?

בשו"ת בית שערים )או"ח סי' צו( כתב לחדש שאף הגאונים שכתבו שמועיל רביעית יין 

, דאז להחשב כמקום סעודה, לא כתבו כן אלא באוכל אחר כך סעודת שבת כדינו בפת

אמרינן שכיון שאין הפסק בין הקידוש לסעודה ואוכל הסעודה לאלתר, שפיר דמי. אבל 

אם אינו אוכל סעודה אחר כך כלל, לכולי עלמא אינו מקיים סעודת שבת בשתיית יין 

לבד, אפילו שיעור רביעית, ובודאי שגם הגאונים מודים שאינו נחשב "קידוש במקום 

 סעודה" בשתיית יין לבד.

אין דבריו נכונים להלכה, שהרי מרן החיד"א בברכי יוסף )סי' רכג סק"ו( כתב  אולם

רבא )בבית -להדיא שהמנהג פשוט ברוב המקומות בשבת, שאחר שמקדשים קידושא

הכנסת, או בחדר הסמוך לבית הכנסת( אוכלים עוגות, ומברכים ברכת 'בורא מיני 

יתם סועדים סעודת שבת, יוצאים שלש, ורק לאחר זמן שהולכים לב-מזונות' וברכת מעין

בכך ידי חובה. וכן יש לדייק מדברי הטור והשו"ע, שדוקא פירות אינם מועילים, אבל פת 

כיסנין יוצאים בו ידי קידוש במקום סעודה, ושכן פשט המנהג ברוב המקומות ביום שבת, 

כתבו שמקדשים ואוכלים כזית פת כיסנין ומברכים מעין שלש, ואחר זמן סועדים. וכן 

 שהמנהג פשוט שלא כדברי הבית שערים. נמצאהאחרונים דבפת כסנין שפיר דמי. 

ולכן, כאמור, המקדש אחר התפילה על דעת לאכול סעודה לאחר מכן במקום אחר, 

גרם, או  27צריך הוא לאכול במקום הקידוש עוגה או קוגל וכיו"ב בשיעור כזית, שהוא 

סעודה. אך אם בדעתו לאכול פחות משיעור שישתה רביעית יין, ורק אז נחשב במקום 

כזית או לשתות פחות משיעור רביעית יין, אין הקידוש מועיל ולא יטעם כלום, והרי זה 

 כאילו לא קידש.

 האם המילוי שבעוגה מצטרף?

גרם, היינו מהבצק בלבד, ללא צירוף המילוי, כגון  27מה שאמרנו שרק אם אוכל שיעור 

דכל שלא נילוש ביחד עם הבצק, לפי הספרדים אין המילוי  קרם, גבינה, תפו"א וכדו',

 נחשב להשלמת השיעור לכזית.

גרם  200-דבר זה נלמד מדין הקובע סעודתו על פת הבאה בכסנין, שהאוכל למעלה מ

גרם( פת הבאה בכסנין, נחשב לקביעת סעודה וצריך ליטול ידיו  204-210)והוא בערך 

נחלקו הפוסקים לגבי המילוי שבמאפה, מצטרף  ולברך 'המוציא' וברכת המזון. ושם

 לחישוב שיעור קביעות סעודה.

 הדעות השונות בדברי הפוסקים

להגאון רבי יצחק אבולעפייא )ח"א אות קנט( כתב שאם קבע סעודתו  -בשו"ת פני יצחק 

על פת הבאה בכסנין, אף על פי שאוכל עמו בשר, ולולי שאכל גם את הבשר לא היה 

 י יברך 'המוציא' וברכת המזון. וכך משמע מהמגן אברהם )סימן קסח(.שבע, אפילו הכ



 

רב יצחק פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י ה

 קורלנסקי

 הכנסת-קידוש בבית
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אולם מרן החיד"א )ברכי יוסף אות ו( כתב שלמעשה צריך עיון האם המילוי מצטרף. 

 ולכן כתבו הפוסקים שספק ברכות להקל ואין המילוי מצטרף לשיעור קביעות סעודה.

פוסקים שכתבו כדברי המגן  וכן בכף החיים )סי' קסח ס"ק מז( כתב שאף על פי שיש

אברהם שהמילוי מצטרף לשיעור כזית, מכל מקום אין העולם נוהגים כן, אלא כמו 

שמשמע מסתמות דברי הטור והשו"ע שכל שלא אכל כשיעור שלש ביצים מהעיסה, אף 

שאכל עמו שאר מאכל אחר, כגון בשר וכיו"ב ושבע, אין לברך אלא ברכת 'מעין שלש'. 

וי אינו מצטרף לשיעור כזית, ולא לשיעור קביעות סעודה לברכת הרי שסובר שהמיל

 המזון.

בספרו בני ציון )סימן קסח  –רבה של ביירות בירת לבנון  -ציון הלוי ִליכטמן -גם הג"ר בן

סק"ט( הביא דברי המגן אברהם, וכתב לחלוק עליו, דבעינן שיהיה שבע מהעיסה ולא 

 אשכול ועוד.מהמילוי שבפנים, וכתב שכן מוכח מספר ה

 הלכה למעשה

גרם ואין לצרף עמו  204ולכן אין לברך 'המוציא' וברכת המזון כשאכל פחות משיעור 

את שאר המאכלים. וכן לענין "קידוש במקום סעודה", שאוכל עוגה שרק עם המילוי הוא 

בשיעור כזית, אינו מועיל, אלא צריך שיהיה מהעוגה עצמה, ללא המילוי, שיעור כזית 

 גרם. 27שהוא 

* 

דברי מרן הראש"ל שליט"א נאמרים מדי יום שישי, ערב שבת קודש, ונערכים ע"י הרב 

 gmail.com@8033050יצחק קורלנסקי. לתגובות: 
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 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

 יחלבחור ולהצל

ל רם ונישא. תפקידנו -כלפי א 'למה'החיים רצופים אתגרים. קטנטנים אנו מלומר 

 לחיות. 'איך'בעולם הוא לבחור 

להתחנך בצלו, באוירה  זוכיםקראתי על מנהל חיידר בחו"ל, מחנך רב פעלים. תלמידיו 

חיובית ומעודדת. המלמדים חשים חוויה להימנות על סגל חבורתו. חלקם ויתרו על 

הצעות מפתות, בכדי להיוותר עמו במחיצתו. הת"ת מתנהל בחן ונעימות, ההורים שבעי 

 רצון, וישנם משפחות שעוברות לגור בשכונה רק כדי שילדיהם יתחנכו אצל מנהל זה.

תורני התראיין המנהל על נושאי חינוך אקטואליים. בתוך הדברים -יבשיח עם עיתונא

סיפר "מדי בוקר אני 'מתכנס עם עצמי' ואומר 'אני מחליט איך לחיות! לכן, אני בוחר 

ולא באטימות  בהארת פניםולא במרירות. אני בוחר  במתיקותולא לרחק. אני בוחר  לקרב

 חירה', ומשתדל לבחור נכון".לב. אני שומר בדביקות על זכותי להיות 'בעל ב

ל בתאונה קשה. "כעבור זמן מה שמע העיתונאי כי המנהל היקר נפצע אנושות רח

תפילות התקיימו ועצרות חינוך וחיזוק נערכו לזכותו. בחסד וברחמים החל להתאושש 

העיתונאי לקיים 'ביקור חולים',  ולהשתקם לאחר סדרת ניתוחים. בהמשך, החליט

משיחה 'נוספת' עם איש תבונות אומן  -ויחכים את קוראיו  -חכם בתחושה שבוודאי י

 פדגוג.

והוא צדק בהשערתו. העיתונאי פגש את המנהל במחלקת שיקום כשהוא חבוש ומוקף 

במכשירים רפואיים. הברק בעיניו הבהיק בעוז, וחיוכו זרח לעברו! לאחר שיחה קלה, 

יך'! התרשמתי מגישתך החיובית שאלו העיתונאי "אינני בא לחטט, אך 'ללמוד אני צר

". לאחר שתיקה מחושבת, פתח המחנך מה הרגשת באותם רגעי אימה...?לחיים. 

"התעוררתי ומצאתי עצמי מרוסק, ברכב מרוסק, מבלי יכולת להניע אבר. ריח חריף, 

רעשי הסירנות וסנוור פנסי המשטרה ניסו לטשטש מחשבתי. אמרתי בקרבי "עלי 

 חיים? אני בוחר לחיות, ויהי מה!. להחליט, ומהר! מות או

הוַבְלִּתי לבית החולים. כל הדרך השתדלו צוות האמבולנס להרגיע ולחזק. אך 

. הרגשתי שאין הצוות מאמין בסיכויי פסימיותכשהוכנסתי לחדר הניתוחים חשתי אצלם 

לשרוד. בחיפזון נערכו ההכנות לניתוח חרום, ואחות שואלת אותי באדישות האם יש לי 

רגישות שלילית' לתרופה מסוימת או משהו אחר. השבתי בחיוב. "אני אלרגי לתאונות '

כאילו אני חי, ולא כמו  דרכים!" התאמצתי להגביר קול "אני מבקש מכם, ַנְּתחו ְוַהְשִקיעו

!" כך סיימתי את 'הרצאתי' בחרתי לחיות כימינן, -שמנתחים כעת גופה מתה, בר

 משתלט עלי, ואני בידי ה'". ְבִעְרףול, חומר ההרדמה
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איש החינוך שרד את הניתוח בס"ד, לא בגין מיומנות רופאיו ולא בזכות מהירות 

ההגעה לחדר הניתוח, אלא כי הקב"ה חננו בחשיבה חיובית וברצון לחיות. הוא מקיים 

 האלוקי 'ובחרת בחיים'. לעצמו ואף לתלמידיו.-את הצו

ַףת ֹזאתפרשתנו פותחת  ה ח  א. אונקלוס מתרגם ַהתֹורָּ א ְגֵזיַרת דָּ ְיתָּ . יש גזירות בחיים. אֹורָּ

יש קשיים. לאחרונה ישבתי בסדנא עם חונכים במסגרת ארגון המעניק ליווי לילדים 

מוחלשים שנכללו ב'דא גזירת אורייתא'. אחד אחד סיפרו על ה'תיקים' שחניכיהם 

פיזי  -פיזית ונפשית,  חולי  -'סוחבים'. יתמות, אובדן, משברים בתא המשפחתי, אלימות 

אך רק אתה המחליט כיצד  -ונפשי. אמר החכם 'הקב"ה החליט להציב בפניך קושי 

התלמיד לשמור על אופטימיות! לא נחרוץ דין מול  וזכותהמחנך  חובתלהתמודד איתו'. 

 קושי! אשרי תלמידיו שרבם בוחר בחיים! שלהם!

הבשן. לא בגובהו לבד הוא מפחיד, כי  בשלהי הפרשה ָיֵרא משה רבינו מפני עוג מלך

 ִּכי ֹאתוֹ  ִּתיָרא גם נשא על ראשו הר, להשליכו ולקבור כולנו כאחד. הקב"ה מצוה ַאל

לנוס או להתמודד, להישבר או לפעול! משה  -תבחר  זה בידיים שלך!ֹאתֹו!  ָנַתִּתי ְבָיְדךָ 

נוטל גרזן! בוחר לפגוע באיום! קופץ ומתאמץ מול המכשול! מכה את עוג בקרסולו 

יש התמודדויות, ויש בנו כח לקפוץ,  .ומאיים גדול לכל דבר לביטוי הפך' עוג'ומפילו. 

 תלויה בנו! הגישהלהתרומם ולנצח! 

ות, נהווה לילדינו ולתלמידנו קרן אור להשראה רב התהפוכ עקבתא דמשיחאבדור 

ה -חיובית. במקום להתחפר ולדבר על קשיים  כוחות נפש,  נשדר אופטימיות, נשאב ְוַנְשקֶּ

 לבחור לחיות טוב. -ובעיקר, נשמש דוגמא לבחירה נכונה 

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'

123ymm@gmail.com 
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 חידות

ת לחידודא בפרשת השבוע / הרב שאלו –חדוותא 

בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת חקת

איזו לשון משותפת לפסוק בפרשתינו, לפסוק בפרשת תצוה, ולפסוק בפרשת  .א

 אמור?

 איזה דבר נאמר בחז"ל לגבי משה רבינו, על התורה ועל הפרה האדומה? .ב

 "סוף"? ולשון "קושי"? לשון "שוטה"? ולשון "זריקה"?היכן מצאנו לשון  .ג

 היכן מצאנו ברש"י כתר? וארמון המלך? וסעודה שנעשתה למלך? .ד

 היכן הוזכר נדר? ושבועה? וחרם? .ה

 חדוותא דאפטרתא חקת )שופטים יא(

 היכן מצאנו בפסוק אחד ג' פעמים מילים כפולות? .ו

  okmail.co.il@7628366כתובת. תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח ל

* 

 תשובות ל'חדוותא' קרח

איזה דבר משותף לפסוק בפרשתינו, לפסוק בריש שמות )א, י(, ולפסוק בפרשת  .א

 בלק )עי' סנהדרין קו.(?

 שבשלושת המקומות המדבר קילל את עצמו ותלה קללתו בזולתו.

ֵהםשנא' )טז, יד( ַהֵעיֵני  ַשים הָּ ֲאנָּ ה: ופירש"י האנשים ההם.  הָּ כאדם התולה ְּתַנֵץר ֹלא ַנֲעלֶּ

 קללתו בחבירו:

אָנה  ה ְוָהָיה ִּכי ִתְקרֶּ ן ִיְרבֶּ ובריש פרשת שמות נא' )שמות א, י( ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ףֶּ

ץ: ופירש"י ועל ה מן הארץ. ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הוא ַעל שְנֵאינו ְוִנְלַחם ָבנו ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ

, והרי הוא כאלו כתב, ועלינו כאדם שמקלל עצמו, ותולה קללתו באחריםורבותינו דרשו, 

 מן הארץ והם יירשוה:

ה  ר ַיֲעשֶּ ם ַהֶזה ְלַעְםךָּ ובדברי בלעם לבלק )במדבר כד, יד( "ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאשֶּ עָּ ְבַאֲחִרית  הָּ

כאדם מיבעי ליה, א"ר אבא בר כהנא  ַהָיִמים" אמרו חז"ל )סנהדרין קו.( "עמך לעם הזה

 ".שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים
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 איזו לשון משמשת לשכר ועונש, לשם בעל חי, ובפרשתינו לגידול והבשלה? .ב

 משמשת לשם בעל חי."גמל" הלשון 

 חסדים". "גומלאו  "גמול",משמשת לשכר ועונש כמו 

ל ָהֵעדות )יז, כג( ַוְיִהישנא'  לגידול והבשלה,ובפרשתינו  ל ֹאהֶּ ה אֶּ  ִמָּמֳחָרת ַוָיֹבא ֹמשֶּ

ַרח ַוָיֵצץ ִציץ ויגמל שקדים. ְשֵקִדים: ופירש"י  ַוַיְגֹמל ְוִהֵנה ָףַרח ַמֵטה ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי ַוֹיֵצא פֶּ

כשהוכר הפרי הוכר שהן שקדים, לשון ויגדל הילד ויגמל )בראשית כא, ח(, ולשון זה 

רמצוי בפרי האילן, כ  ִיְהיֶּה ִנָפה )ישעיה יח, ה(. ֹגֵמל מו וֹבסֶּ

 .טועד שהיה ניכר שגדל הפריומשמע שכוונת רש"י שהלשון "ויגמול" מורה ע"כ 

 היכן מצאנו לשון "רידוד"? .ג

ה ְבַנְפֹשָתם ְוָעשו ֹאָתם  ֵעי ַפַחים)יז, ג( ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָטִאים ָהֵאלֶּ ִצףוי ַלִּמְזֵבַח וכו'  ַרף 

 טינבי"ש בלע"ז:ן מרודדין פחים. טסי רדידין:פירש"י רקעי. ו

 ולשון "שומן"?

ר ִיְּתנו לה' ְלָך ְנַתִּתי ֵחֶלב )יח, יב( ֹּכל ב ִּתירֹוש ְוָדָגן ֵראִשיָתם ֲאשֶּ  ם:ִיְצָהר ְוָכל ֵחלֶּ

ת  ֶֽרץועה"פ )בראשית מה, יח( ְוִאְכלו אֶּ אָּ : טזלשון מיטב הואופירש"י כל חלב  ֵחֶלב הָּ

 :כמו שומןוביאר באבן עזרא )שם( חלב הארץ. 

 לשון "חנטה"?

ל ָהֵעדות ְוִהֵנה ָףַרח ַמֵטה ַאֲהֹרן ְלֵבית לֵ  ל ֹאהֶּ ה אֶּ ִוי ַוֹיֵצא )יז, כג( ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָיֹבא ֹמשֶּ

ַרח ַוָיֵצץ ִציץ ַוִיְגֹמל ְשֵקִדים: ופירש"י ציץ. הוא   הפרי כשהפרח נופל: חנטתפֶּ

 שון "בישול"?ול

ן ם ַּכָדָגן ִמן ַהֹגרֶּ ם ְּתרוַמְתכֶּ ה )יח, כז( ְונְֶּחַשב ָלכֶּ ב: ופירש"י מלאה. לשון  ְוַכְמֵלאָּ ִמן ַהָיקֶּ

 תבואה שנתמלאת: בישול,

 איזה לשון בפרשה נאמר ע"י יהונתן בן שאול, וכן ע"י אנשי סדום? .ד

 "הלאה". הלשון

ְלעָ  ל אֶּ ת ַהַּמְחֹּתת ִמֵבין ַהְע שבפרשתינו נאמר )יז, ב( ֱאֹמר אֶּ ן ַאֲֽהֹרן ַהֹּכֵהן ְוָיֵרם אֶּ  ֵרָפהָזר בֶּ

ת ָהֵאש  הְואֶּ ְלאָּ  . לארץ מעל המחתות:יזִּכי ָקֵדֽשו: ופירש"י זרה הלאה ְזֵרה הָּ

                                                

 
 ֵמָחָלב ַעִּתיֵקי ִמָחָדִים", כי הלא רש"י מביא לראיה את הפסוק "ויגדל הילדְגמוֵלי ובכלל זה גם )ישעיה כח, ט( " טו

מחלב", ומשמע שהלשון גמילה הוא לשון ניתוק,  בדולי". ואע"פ שרש"י בישעיה לא פי' כן, שפי' גמולי מחלב "ויגמל

מ"מ נראה לבאר שלשון זו מושאלת, שכיון שכשהילד גדל אז מפסיק לינוק נקראת גם ההפסקה גמילה, וממילא 

 הניתוק מן החלב ג"כ נקרא כן. 
 וכתב הרמב"ם )פרק שביעי מהלכות מאכלות אסורות הלכה ה( האליה מותרת באכילה. לא נקראת חלב אלא טז

לענין קרבן בלבד כמו שנקראו חלבים כליות ויותרת הכבד לענין קרבן. כמו שאתה אומר )בראשית מה, יח( "חלב 

הארץ" ו )דברים לב, יד( "חלב כליות חטה" שהוא טובם. ולפי שמרימין דברים אלו מן הקרבן לשריפה לשם נקראו 

לב( "בהרימכם את חלבו -)במדבר יח, לולכך נאמר בתרומת מעשר שאין שם דבר טוב אלא המורם לשם, חלב, 

 ממנו"

 ומשמע מדברי הרמב"ם שהחלבים עצמם נקראו כן מחמת שהם החלק הטוב שבקרבן, ולא להיפך.



 

 שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 יב(-א יא-תשובות חדוותא דאפטרתא קרח )שמואל
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלעמוד 

ם ִהֵנה ַהִחִפים -ויהונתן בן שאול אמר )שמואל לֶּ הא כ, כב( ְוִאם ֹּכה ֹאַמר ָלעֶּ ְלאָּ  ַמְםךָּ וָּהָּ

 ִשַלֲחָך ה':ֵלְך ִּכי 

הואנשי סדום אמרו )בראשית יט, ט( ַוֹיֽאְמרו  ְלאָּ ופירש"י קרב להלאה, כלומר  ֶגש הָּ

התקרב לצדדין ותתרחק ממנו, וכן כל הלאה שבמקרא לשון רחוק, כמו זרה הלאה 

א כ, כב.(. גש הלאה, המשך להלן, -)במדבר יז, ב.(, הנה החצי ממך והלאה )שמואל

 בלשון לע"ז טריטי דנו"ש, ודבר נזיפה הוא, לומר, אין אנו חוששין לך.

 הוקש לקרקע נקרא בשם "נחלה"? איזה דבר שאינו קרקע ולא .ה

 שנא' )יח, כא( ְוִלְבֵני ֵלִוי ִהֵנה ָנַתִּתי ָּכל ַמֲעֵשר ְבִיְשָרֵאל ְלַנֲחָלה מעשר,

ק ֹלא ותרומה ל ַאֲהֹרן ְבַאְרָצם ֹלא ִתְנָחל ְוֵחלֶּ ר ה' אֶּ , שלעיל מיניה נאמר )יח, כ( ַוֹיאמֶּ

ְתךָּ ֲאַני ֶחְלְקךָּ ְוַנחֲ ִיְהיֶּה ְלָך ְבתֹוָכם  ַבית ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל: ובתרגום אונקלוס  לָּ ן ַדי ְיהָּ ַמְתנָּ

ךְ  ְך ְוַאֲחַסְנתָּ ְך ַאנון חוְלקָּ  :יחְבגֹו ְבֵני ִיְשָרֵאל לָּ

* 

 יב(-א יא-תשובות חדוותא דאפטרתא קרח )שמואל

 איזה אדם בהפטרה נקרא ע"ש שבטו? .ו

ת שמשון ת, שנא' )יב, יא(  ַוִיְשַלח ה' אֶּ ן ְיֻרַבַעל ְואֶּ וכו' ופירש"י בדן. זה שמשון,  ְבדָּ

 שמשבט דן בא.

 היכן מצאנו לשון "ויכוח"? .ז

ה)יב, ז(  ְוַעָּתה ִהְתַיְפבו  ְפטָּ ר ָעָשה ִאְּתכֶּ  ְוַאחָּ ם ִלְפֵני ה' ֵאת ָּכל ִצְדקֹות ה' ֲאשֶּ ת ִאְּתכֶּ ם ְואֶּ

ם:  ופירש"י  ואשפטה אתכם.  עמכם. אתוכח ֲאבֹוֵתיכֶּ

  

                                                                                                                                                                         

 
ָך  יז ת ִמְנָעלֶּ :ובמאמר המוסגר, עי' ברמב"ן על הפסוק )דברים לג, כה( ַבְרזֶּל וְנחשֶּ ְבֶאךָּ "הנראה לי במלה  וְכיֶָּמיךָּ דָּ

ך כי האותיות האלה יתחלפו תמיד יאמר שבתה מדהבה )ישעיהו יד ד( במקום מזהבה וכל הזאת שהיא כמו זבא

הארמית כן בכל לשון זביחה )שמות כ כא( וכן כל לשון זכירה )בראשית ח ח( וכן זהב )שם ב יא( זקן )ויקרא כא, ה( 

 )במדבר יז, ב( ורבים וכו' זרה הלאהזנב )שופטים טו, ד( 

 ר ש"זרה הלאה" הוא כעין "דרה הלאה", והמפרשים נלאו להבין כוונתו.ומשמע שכוונת הרמב"ן לומ

ויתכן שלשון "זרה" כאן לדעת הרמב"ן אין כוונתו "פיזור" כמו מלאכת הזורה, אלא רצונו לומר שיש כאן "הרחקה" 

ות(. וכן כאן כעין "נדר", שהוא הרחקה, וכעין "וינזרו" שפירושו הוא הפרשה, )ועפ"י דברי הרמב"ן שהד' והז' מתחלפ

 שהוא הרחקה. -הוא "זורה" הוא כעין "דורה" והיינו לשון "הדרה" 

ואפשר להוסיף עוד, שרש"י בתחילת פרשת חוקת עה"פ )יט, ט( "ְלֵמי ִנָדה" פי' "למי הזיה, כמו וידו אבן בי )איכה ג, 

נג(, לידות את קרנות הגוים )זכריה ב, ד(, לשון זריקה": והיינו ג"כ שהלשון "מזה", והלשון "מדה" קרובים הם משום 

שלדעת הרמב"ן הוא "דורה" יכול להיות ג"כ מלשון  -שון "זורה" שהד' והז' מתחלפות. וא"כ קרוב לומר ג"כ שהל

 זריקה. 
ק ְוַנֲֽחָלה ִעם ִיְשָרֵאל ִאֵחי ה' יח ט ֵלִוי ֵחלֶּ תוֹ  וכן נשנה בדברים )יח, א( ֹלא ִיְֽהיֶּה ַלֹּכֲֽהִנים ַהְֽלִוִים ָּכל ֵשבֶּ ֹיֽאֵכֽלון:  ְוַנֲֽחלָּ

 ומעשרות. ופירש"י ונחלתו. אלו קדשי הגבול, תרומות 

ָחיו  ב אֶּ רֶּ תוֹ ובפסוק שלאחריו ְוַנֲחָלה ֹלא ִיְהיֶּה לֹו ְבקֶּ ר לֹו: ותרגם אונקלוס שם  ה' הוא ַנֲחלָּ ר ִדבֶּ ַמְתנָּן ַדיַהב ֵלה ה' ַּכֲאשֶּ

 ַאנון ַאֲחַסְנֵתה.

לחן גבוה, ולפיכך ונראה שזהו ביאור הלשון "אני חלקך ונחלתך", והיינו שהתרומות והמעשרות ניתנים ללווים משו

 הם נקראים נחלת ה'.



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 כתב חידה לפרשת חקת
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלאעמוד 

 תב חידה / הרב אשר קופולוביץכ

 לפרשת חקתכתב חידה 

ֵתנו ֵיש ַמי ֶשַסיו סֹוֶצה שָּ רָּ  ְבפָּ

 ְוַקְלקול ַבי מֹוֵצא

 ַעל ֶשַמְכַנְסַתי ְוֹלא ֵאֵצא

ֶצה  ַאְך ַאל ַתְתַרְגשו, הוא ֵמַהףָּ

* 

ה ַנְמַשְלַתי ְלֵאֶשת ַהבֹוס ַהְםרוֶצה  ַבתֹורָּ

ר ֵמַעְבדֹו ַמְקֶצהֲאֶשר שום  בָּ  דָּ

ה ַשיְקֶצה  ַאְך ַהבֹוֵרַח ֵמאֹותָּ

ְנשֹו ְמַרֶעה  ְוֶאת עָּ

ן, ֶשֵיֵצא  ַבֵנר ַלַחְכחָּ

 ְוַאְכֵזב ֶאת ַמי ֶשַסְתרֹון ַבי רֹוֶצה

* 

ְקֶצה ן ַהם  ֵמינו ַהְכַסילוַני ַבְזמָּ  ֲחכָּ

ְדדוַני ַעל ְיֵדי ַהחֹוֶצה  ומָּ

ַדַעת ַהַאם בַ  ה יֹוֵצאלָּ כָּ  ְברָּ

* 

ֵנש ַהםֹוֵצא ַראשֹון ֵיעָּ  ַבַחג הָּ

ַני ְבזוג ְיַרֶעה ְרבָּ  וְלַאַחר ֲחַמַחים, קָּ

* 

 פיתרון כתב חידה לפרשת קרח: 'ֶסה'

ַים יֹורו ַעל ְצַפיפות    ויבאו בית הבעל וימלא בית הבעל פה לפה )מלכים ב י, כא(ְשנָּ

 כי כבד פה וכבד לשון אנכי )שמות ד, י(וְכֵבדות ַעל ֹחֶסר ֲחַריפות 

 יהללך זר ולא פיך )משלי כז, ב(ְבַהֵלל ֹלא ְלךָּ ֲעַדיפות 

ְרפות  ֵתנו ְבֹעֶנש ַעל ַהְצטָּ שָּ  ותפתח הארץ את פיה )במדבר טז, לב(וְבַפרָּ

* 

ה  ְכמָּ א ְבחָּ ה ַנְמצָּ  ותורת חסד על לשונה )משלי לא, כו( פיה פתחה בחכמהֶחֶסד ְבַאחָּ



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 פיתרון כתב חידה לפרשת קרח: 'ֶסה'
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלבעמוד 

ה ְבֵהמָּ ו  ויפתח ה' את פי האתון )במדבר כב, כח(ה ַתַען ַעל ַמֵףל זֹוֲעמָּ

ה   שפה יהיה לפיו לא יקרע )שמות לט, כג( -על המעיל ַבֹףֶדש ַהזֵָּהר ַמֶףַרע ַשְלמָּ

ה  ה ַשימָּ ה את בני ישראל ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדוְלַעם ֶאת ַהַחירָּ

 שימה בפיהם )דברים לא, יט(

ה  מָּ ן ֶנֱאלָּ טָּ ם ְלשָּ  לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן )ברכות יט.(ְלעֹולָּ

ה  ה ֲחלֹום ְלַפְתרֹון ַנְדמָּ כָּ  כל החלומות הולכים אחר הפה )ברכות נה:(ְוכָּ

ה   לב חכם ישכיל פיהו )משלי טז, כג(ֶאת ַלְבךָּ ַהְשֵכל ְוַהְחַכימָּ

ה ְשמֹור   אשמרה לפי מחסום )תהילים לט, ב(ְוַהְתֵקן ַהֲחַסימָּ

ה  ה ַמַםְצַרְימָּ ֲעבֹודָּ  פה רך )סוטה יא.( -ויעבידו את בני ישראל בפרך ַסתוי בָּ

ה  ה הֹומָּ  ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיהו )בראשית כה, כח(ְוַלַעיָּד ַתְהֶיה ַאֲהבָּ

ה   תורת פיך מאלפי זהב וכסף )תהילים קיט, עב( טוב ליטֹוב ַתְהֶיה ַלי ַמְלַשְלמָּ

ה   ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין )שיר השירים א, ב(ְוַנֵחק ַתְהֶיה ַמַיַין ְטַעימָּ

* 

ה  ה ְקרֹובָּ ְך ַתְהֶיה ְנבואָּ ו כָּ נָּ  פה אל פה אדבר בו )במדבר יח, ב(ֶלעָּ

ה  ְתבָּ ה ְלכָּ ְתרָּ ה ְלךָּ ה  ה' בפיך )שמות יג, ט( מן המותר בפיך )שבת  למען תהיה תורתְותֹורָּ

 קח.(

ה  ד ַלְתשובָּ ר ֶשַתְסַכימו ְכֶאחָּ ַעףָּ  פה אחדהָּ

  



 

אלעד,  -מרבני כולל 'מדרש אליהו' ומח"ס גבולות ישראל וקונטרס השביעית  -פולמוס / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן 

 ורבני ולומדי אספקלריא

 האם מותר לבטל חברותא באמצע הזמן?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלגעמוד 

 פולמוס

 - הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמןפולמוס / 

מח"ס גבולות ישראל ומרבני כולל 'מדרש אליהו' 

, ורבני ולומדי אלעד -וקונטרס השביעית 

 אספקלריא
 שאלת הרב פלמן:

 מותר לבטל חברותא באמצע הזמן?האם 

ידוע שבישיבות מדי תקופה יש שעה מסויימת שכל אחד קובע לעצמו חברותות לזמן 

ונקרא יומא  –הקרוב )לפעמים ממשיך עם מי שלמד, ולפעמים מחליף חברותא אחרת. 

דשוקא(, והנידון אם לאחר מכן )שכבר כולם מסודרים עם חברותות, ואין לו עם מי 

מי שנשאר אין זה ברמה שלו ושל החברותא הקודם( מותר ע"פ חושן משפט ללמוד, ואף 

לאחד מהם לבטל החברותא, והאם יש הבדל אם כבר התחילו ללמוד יחדיו או לא 

 התחילו.

והנידון, אם חברותא נידון כפועל, שהרי הסיבה שקבעתי עם פלוני ללמוד ולא עם 

שאני רוצה שהוא ילמד עמי, א"כ האחרים )אף שבידי לקבוע עם אחרים(, הוא משום 

יוצא שכל אחד ישתעבד לחבירו ללמוד עמו. ובהלכות פועלים קי"ל שפועל יכול לחזור 

בו באמצע היום, אבל בדבר האובד אינו יכול לחזור, וכאן שלא ימצא חברותא ברמתו 

חשיב כדבר האובד. ב', דאיתא בסמ"ע סי' קע"ו ס"ק נ"ח דהיכא שכל אחד יתחייב 

נידון כקבלן ולא כפועל ואין אחד מהם יכול לחזור באמצע היום. והנידון שכיון לחבירו 

שזה לא שיעבוד ממוני )שהרי אם החברותא לא יבוא אינו יכול לתבוע ממנו ממון(, כ"א 

 שיעבוד רוחני, אם חלים בהם ג"כ דיני פועלים המבוארים בחו"מ.

* 

 תשובות ותגובות:

 תגובה א.

 גוטמן הרב מאיר

 ודברים, לבטל אסור ודאי בסתם, לבטל סיבתו מה תלוי, שקבע אחר ברותאח המבטל

 י"רה ר"ממו ושמענו, עצום רוחני נזק לו שגורם מה מלבד, אמנה מחוסרי משום בהם יש

 או החברותא לבטל ולא גוברת חברו כלפי ההגינות אם לחקור שיש זה כגון על א"שליט

 ואמר, קודמין דחייך יבטל החברותא לבטל לו טוב ואם עדיף עצמו הגברא של השטייגן

 במציאות א"א אבל קודמין דחייך קודם עצמו שלו שהשטייגן היא דההכרעה ל"שצ

 .זולתו חשבון על שטייגן לעשות



 

אלעד,  -מרבני כולל 'מדרש אליהו' ומח"ס גבולות ישראל וקונטרס השביעית  -פולמוס / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן 

 ורבני ולומדי אספקלריא

 טל חברותא באמצע הזמן?האם מותר לב
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלדעמוד 

 אחרת בישיבה חברותא שקבע מקרה על רבנן בו הורו כבר, סיבה מחמת מבטל ואם

 לישיבה הלך ולא שלמד בישיבה נשאר ולבסוף, זו בישיבה ללמוד לעבור עתיד' שהי

 לעלות מ"ע נכסיו כמוכר שזה הרב ואמר, החברותא מתחילה שם וקבע שדובר החדשה

 דעת על חברותא שם קבע נ"וה, המכירה חלה לא עלה ולא לעלות מ"ע פירש שאם י"לא

 .שלו הקביעות חלה לא עלה לא שלבסוף וכיון שם ללמוד לעלות

* 

 תגובה ב.

 הרב ישעיהו שניידר

 :שאלות 2השאלה האם מותר לחברותא לחזור בו, לכאו' יש כאן בדבר 

אינני יודע כרגע, אמנם לא ברור לי שאין זה נידון ממוני,  -לתובעו  שמעון א. האם יכול

ונקנה בהליכה/תחילת  -וכ'מלמד' שהתחייב ללמד בחינם דהיינו שאלה ולא שכירות 

אבל לכאו' יכול לתובעו עבודה, שגם שם יתכן שלא חייב כסף כי לא שילם כסף, 

 וכנ"ל.ממוני'  ויש לשאול אם קוראים לזה 'נידון חו"מ מצד

שואל מה הוא חייב לעשות, היטב הדגשתם  ראובן אבל אם, שמעון ב. וכל זה לגבי

כי לכאו' אם יבוא לישאל, צריך לומר לו שאיך שלא  ',ע"פ חו"מ בשאלה 'האם מותר

ין לו הפסד מרובה, ועד כדי כך שמסופר )אם נכריע, אסור לו להיות מחוסר אמנה אם א

יותר מדויק, אשמח(, שהחזו"א אמר לעשירי במנין  -ידוע לכם אחרת או לאידך גיסא 

 .שלו שילך לחבר בזמן שקבע אתו אע"פ שיתבטל המנין

עכ"פ באופן כללי נידון הנ"ל נוגע גם לאיחור/חיסור/התעכבות באמצע הסדר, ביום 

יסיר מאתנו כל המפריעים מהתורה ויכין את כל הסיבות  רגיל, ויהי רצון שהקב"ה

 .המביאות אותנו לתורה, כמטבע הזהב של החזו"א

* 

 תגובה ג.

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

 ושא"ס

 חברותא על מ"חו בהלכות טענה היש .שלו עובד לא הוא'. שיעבוד' לא זה חברותא

 ?מדרש בבית ולא בחדר נמצא והוא ללמוד באשלא 

* 

 תגובה ד.

 הרב בצלאל טורצקי

 ונשנה נשכים לחברו האומר וכן .בשוק מחיר לזה אין הלא. הנידון את כ"כ מבין אינני

 .'(ח נדרים)ושעבוד  מ"חו מצד ולא השכינה שהקדימה כמו להשכים עליו



 

אלעד,  -מרבני כולל 'מדרש אליהו' ומח"ס גבולות ישראל וקונטרס השביעית  -איר בהגרב"צ פלמן פולמוס / הרב ישראל מ

 ורבני ולומדי אספקלריא

 האם מותר לבטל חברותא באמצע הזמן?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלהעמוד 

הוי שיעבוד כנגד שיעבוד. ומה תגובת השואל: לכאו' אף כשאין לזה מחיר ממוני מ"מ 

שהערתה מהאומר לחבירו וכו', אפשר דאיירי באופן שאין כאן שכירות פועלים כגון 

שאין להם אחרים עם מי לילמוד, או באופן שעדיין לא התחילו לילמוד א"כ חשיב 

כשוכר את הפועל ללא קנין שכל זמן שלא התחיל לעבוד יכול לחזור בו. ובלא"ה לק"מ 

וא אמר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה, וא"כ הם לא השכירו עצמם זה לזה, דהתם רק ה

וע"ש בריטב"א שהביא נידון אם גם על חבירו מוטל להשכים ולשנות פרק זה מצד נדרי 

מצוה במה שקיבל ד"ז בלבו, או שרק עליו שאמר מוטל להשכים, ונראה שאף לצד 

מחמת מחשבת ליבו, א"כ מדין  הראשון כיון שהוא לא קיבל על עצמו לילמוד עמו כ"א

 חו"מ כלל לא שיעבד עצמו לזה.

ושוב שמעתי מחכ"א שכבר לפני ארבעים שנה נידון זה נשאלה בישיבת פונביז', והגאון 

הרב צוקר שליט"א נקט בפשיטות שיש בקביעת חברותא משום שכירות פועלים, ואסור 

 לחזור משום דבר האבד, וכנ"ל.

* 

 תגובה ה.

 כהן, חבר בד"ץ חלקת מחוקקהרב יעקב רועי 

, קיץ זמן למשך אחר בחור עם לימוד סדר לו קבע אשר בחור בדבר שאלתך אודות

 שאינה אחרת מסכת ללמוד החליט הוא, האחד של עצמי וריפיון משבר בעקבות אולם

. הזמן באמצע המשותף הלימוד הפסקת על שלו לחברותא והודיע, הישיבה מסדרי כחלק

 כי בעורכיו הדבר וגם, הזמן באמצע אחר חברותא למצוא הנותר לבחור א"שא מאחר אך

, לדרכו ללכת לו מניח ואינו מעכבו הוא עתה, השני של הרוחני למצבו שגרם הוא לא

 חברו את לעכב יוכל ההלכה לפי אכן האם ונשאלנו. עמו ללמוד התחייב כבר כי בטענה

': א. בזה בירור הטעונים ענייינים כמה שיש ובאמת. בחברותא הלימוד את מלהפסיק

 ישנה האם': ב. הימנו נוחה חכמים דעת שאין' אמנה מחוסרי' דין בזה יש האם

 ללמוד והתחילו שסיכמו אחר, ההוא' הזמן' כל למשך ללמוד הגוף שיעבוד עם התחייבות

 .עוולה יעשו לא ישראל שארית משום בזה יש האם': ג. ביחד

 חברותא קביעת בביטול אמנה מחוסר דין

 מחוסרי' איסור משום בזה דאיכא לומר ראשונה בהשקפה נראה היה לכאורה הנה( א

 ד"ר' סי ע"בשו פ"וכ.( מט מ"ב) בגמרא' וכדאמרי, הימנו נוחה חכמים דעת שאין' אמנה

 לקח שלא פ"אע בדבורו לעמוד לו ראוי זה הרי בלבד בדברים והנותן הנושא, ל"וז' ז' סעי

 נוחה חכמים רוח ואין אמנה ממחוסרי זה הרי' וכו בו החוזר וכל' וכו כלום מהדמים

 ומחמת כ"אח השער השתנה אם דאפילו' שכ שם הסימן סוף א"ברמ' ועי. ל"עכ, הימנו

 הדבר הניח שם ך"ובש] עיקר ושכן אמנה מחוסרי משום בזה יש ה"אפ, בו לחזור רוצה זה

 ולא, שבועות כמה יחדיו ללמוד התחילו שכבר ד"בנידו ש"מכ כ"וא[. דדינא בספיקא

 לי קים לטעון שיוכל דנימא' ]תרעא תרי'כ הדבר שנחשיב לעין הנראית סיבה שום היתה



 

אלעד,  -גבולות ישראל וקונטרס השביעית מרבני כולל 'מדרש אליהו' ומח"ס  -פולמוס / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן 

 ורבני ולומדי אספקלריא

 האם מותר לבטל חברותא באמצע הזמן?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלועמוד 

 החוזר מצא שלא לפי[, ביה הדר ומצי תרעא בתרי דדינא ספיקא הוי פ"דעכ כהפוסקים

 '.אמנה מחוסרי' איסור בו החוזר על להטיל שיש הרי, הימנו יפה אחר חברותא בו

 שאפשר במקום רק מצינו' אמנה מחוסרי'ד דין כל דבאמת, דמי דלא נראה אולם( ב

 אחר בו חזר דאם' אמרי שבזה, ביניהם המקח שיגמר מוחלטת בעלות לידי לבא להדבר

( שם, מ"ב) ס"בש המובאות הדוגמאות כל וכן'. אמנה מחוסר' הוי המקח לעשות שדיברו

 על הקפידו דחכמים יימר מאן אבל. קנין לידי הבאים וממכר מקח ומתן משא בענייני הן

 לתועלת שעושים בדברים, לחברו אדם שבין הסכמות של בעניינים גם' אמנה מחוסרי'

 בעצם וחיוב שיעבוד שום ישנו האם לברר אנו צריכים ולפיכך. וממקח למכר ולא עצמם

 בזה דשייך ומתן משא כשאר דהוי דנימא, מסויים זמן למשך יחדיו ללמוד ההסכמה

 '.אמנה מחוסרי'

 ביניהם המחייב שיעבוד חל האם יחדיו ללמוד שקבעו שנים

 יחסים ישנם זה עם זה תורה ללמוד החיוב בעצם האם תחילה לבחון יש הנה( ג

 נדבות אלא ביניהם מחייב יחס שום אין דלמא או, זה על זה שיעבודים שום או מחייבים

' דאמרי.( צז מ"ב) השואל פרק' בגמ' יעוי והנה. ללמוד שבאים ויום יום בכל לב

 הרב ואין החג בהלכות שדורשין דניסן יומי בזמן הוא אם, מרבם חפץ ששאלו דתלמידים

 אותה הוי ולפיכך, להם שאול שהרב כמי זה הרי, חפץ שליבו מה וללמוד להישמט רשאי

 דבאותן מהגמרא נראה ובפשטות. ש"עי', בבעלים שאלה'כ, ממנו ששאלו חפץ שאלת

 בדמים הרב את שוכרים הם ואין, העיר בני כל ומתקבצין באין היו, ניסן ימי, דכלה יומי

 ש"ועיי. להם כשאול הוא הרי, החג הלכות ללמדם מחוייב שהוא כיון ה"ואפ, שילמדם

 הם כאילו זה הרי, מסויים דבר ללמדם חייב הרב שאין השנה ימי דבשאר' דאמרי עוד

 .ש"עי, שירצה לאיזו המסכת לשנות יכול שהוא לפי, לו שאולים

 חייבים הבעלים אם רק הוא' בבעלים שאלה' דדין אשכחן דהיכא, רב ב"צ והדברים

 ופעולה פעולה שבכל מבואר סוגיא בההיא והלא, השואל עבור פעולה איזו לעשות

 חייבים היו שלא אף', וכד מים שהשקהו כגון, השואל או השוכר עבור הבעלים שעשו

 הרב אין השנה ימות דבשאר' דאמרי מה ב"צ כ"וא'. בבעלים שאלה'כ הוי ה"אפ, בזה

 סוף הא, בזה לי מה ולכאורה, המסכת ישנה ירצה שאם מאחר לבעלים כשאול נחשב

 לומר ואין. בבעלים שאלה הוי, להם ומועיל התלמידים עבור פעולה שעושה כיון סוף

, ולתועלתו עבורו שם נמצאים התלמידים כאילו ל"הו, המסכת לשנות יכול שהוא דכיון

 דכתיב מאי יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר:( טו חגיגה) בגמרא אמרו כבר דהא

", הוא צבקות' ה מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי'( "ז', ב מלאכי)

, מפיהו תורה יבקשו אל לאו ואם, מפיהו תורה יבקשו צבקות' ה למלאך הרב דומה אם

 הכתוב שאמר מה כעין היינו, למלאך הרב דמיון דענין בדרשות ס"החת וביאר. ש"עי

 ישרה אחת רגל על שעומד הוא דמלאך דמציאות" העומדים בין מהלכים לך ונתתי"

 לצורך מלמד שאינו, לתלמידים המלמד הרב להיות צריך כן, מעצמו והולך מתקדם ואינו

 הרב אין שלעולם הרי. מפיהו תורה יבקשו אז ורק, בלבד התלמידים לטובת אלא עצמו



 

אלעד,  -מרבני כולל 'מדרש אליהו' ומח"ס גבולות ישראל וקונטרס השביעית  -פולמוס / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן 

 ורבני ולומדי אספקלריא

 האם מותר לבטל חברותא באמצע הזמן?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלזעמוד 

 שהתלמידים היא המציאות כלל שבדרך עוד ומה. עצמו לתועלת בתלמידים משתמש

 וילכו יקומו הרי, זה מרב תועלת להם שאין ירגישו ואם, וללמוד לשמוע שבאו אלו הם

 .בזה הסוגיא דברי בפשט ב"צ כ"וא. לרב משועבדים שהם נאמר ולמה, אחר רב אל

, ל"וז והקשה( א"סק ט"תכ' סי פסח' הלכ) חיים המקור בזה עמד כבר כי מצאנו ד"ובס( ד

, הפועל שירצה מלאכה איזו לעשות עצמו השאיל או שהשכיר אף בודאי פועל דשאר אף

, לומר רצונו. ל"עכ, ב"לבעה שאול הפועל מקרי, למלאכה ממלאכה לאשתמוטי דמצי

 אבל, למסכת ממסכת לשנות יכול והרב למלאכה ממלאכה לשנות יכול שהפועל דאף

(, התלמידים או ב"הבעה) המקבל עבור הלימוד או המלאכה נעשית דבר של בסופו

 ל"ועכצ, ל"וז חיים המקור וכתב. התלמידים עבור ופועל שאול הרב שעדיין אפוא ונמצא

 כיון, ורבנן רבא כמו לזמן בחנם זה עם זה ללמוד שהתנדבו ותלמידים הרב דמיירי דכיון

 כיון רק, שווה שניהם והנאת בשווה לזה זה משועבדים שניהם לחברו צריך אחד דכל

 שלא בהכרח לעשות מחוייבים והמה כרחן בעל למסכת ממסכת לאשתמוטי מצי שהרב

 מהרב רק לרב מהתלמיד שייכות אין' וכו דכלה וביומי. שאולים התלמידים מקרי כרצונם

, כרצונו שאינו דבר לעשות מחוייב שהוא כיון לתלמיד שאול הרב מקרי ה"משו לתלמיד

 המחייב הדדי שיעבוד ישנו, בחנם בצוותא לימוד שבכל, מדבריו אפוא מבואר. ל"עכ

 לעשות לכופו שיכול השני פני על לאחד עדיפות ישנה אם זה ומכח, נוספים דינים ויוצר

 שאלה'ד סוגיא בהך ולכן'. בבעלים שאלה' הוי וממילא, לו כשאלו חשיב הוי, רצונו

 ללמוד היתה, התלמידים עם הרב של ההסכם שמהות מיירי, ותלמיד רב גבי' בבעלים

 המדד לפעמים בזה לכן, כחברותא אלא, ותלמיד רב של כמעמד ולא, והדדי שווה באופן

 מסכת ללמוד לאחד שיש ההכרח לפי, נשאל ושל שאול של מצב ויוצר, משתנה

 .זה שיעבוד נוצר כיצד להבין צריך שעדין אלא. ת"כמשנ, העיתים שינוי לפי, מסויימת

 שיעבוד חל האם, זה לתועלת זה מסויים דבר לעשות שהתנו שנים

 דהאומנין(, ב"ה ושותפין שלוחין' מהלכ ד"פ) שכתב ם"הרמב שיטת ידועה הנה( ה

 אורגים שני או חייטים שני כיצד, שותפין אינם מידם שקנו פ"אע באומנות שנשתתפו

, כלל שותפות כאן אין, בשווה ביניהם יהיה במלאכתו וזה זה שיקח שכל ביניהם שהתנו

 הורו ורבותי ל"וז' כ ד"הראב ובהשגות. לעולם בא שלא דבר לחברו מקנה אדם שאין

 באומרת שמצינו וכשם העבדים כדין בקנין לחבירו עצמו את להקנות יכול שהאדם

 ובעל ש"הרא, ז"נ אלף' בתשו א"הרשב קמו ד"הראב ובשיטת. ל"עכ, לעושיהן ידי יקדשו

 .ו"קע' סי י"בב ד"הו העיטור

 דין, קנין שעשו האומנים כי בפשיטות דנקט' חזי( נ"ש' סי א"ח) ז"הרדב' בתשו גם

 לו מחל השני והאומן בו לחזור האומנים מן אחד שרצה דידיה בנידון ש"עי. להם עבדים

 הועילה הראשונה המחילה שאין ז"הרדב' וכ, מהמחילה נתחרט כ"ולאחמ שיחזור

 ואין קנוי שגופו עברי כעבד ז"הר ונשתעבד דכיון משום, בתחילה שנשתעבד ממה לפוטרו

 בספיקא דינו שהניח ב"סק ו"קע' סי ת"בפ' ועי) מהשתעבדותו לפוטרו מועילה בפה חזרה

, לשעבדו מהני דקנין הפוסקים רוב דדעת' שכ ח"קס' סי מ"חחו ם"במהרשד' ועי(. דדינא
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 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קלחעמוד 

 בספר' ועי'. ח ק"ס' ד' סי ב"ב א"בחזו' כ וכן, ז"קי' סי ששון א"מהר' בתשו לזה והסכים

 בספר אלפסי מ"ולמהר', ח' ז' סי מ"חחו הלוי ש"למהר ל"ס דכן שהביא( בורגל) חיים חקי

 שכן לציין חיים חקי רב והוסיף'. א אות י"ב' הג ו"קע' סי חיי בני ולרב', ס' סי מ"חו ד"מש

 .עצמו לשעבד דיכול פליג לא ם"הרמב שגם הענין וסיכם, ל"הנ ע"מגד הרב' כ

 האומנים דין שדימה ד"מהראב תשובה שהביא( א"קפ שורש) ק"במהרי' יעוי והנה( ו

 קנין בלא בלבד בהתנה וסגי[, שכירו כפועל חברו כלפי חשיב א"כ] פועל לדין שנשתתפו

 האומנים שדימה ל"הנ בהשגות עצמו ד"הראב דברי כמו דלא זה ולכאורה. להתחייב כדי

 דבלא מ"ש, משועבד ז"הר קנין עשו דאם וכתב ם"הרמב על השיג שהרי, העבדים לדין

 ק"המהרי וביאר. בלבד בהתנה דסגי בתשובותיו כ"כמש דלא וזה, משועבד אינו קנין

 על בהם לחזור יוכלו באם, הוא תשובתו דברי לבין' שבהשג ד"הראב דברי בין דההפרש

 בו לחזור יכול אינו דעבד הוא לפועל עבד בין החילוק עיקר דהנה. לאו או העתיד

 אינו ה"ומשו] היום באמצע בו חוזר פועל אבל. עצמו שקונה כסף בגרעון אלא, מעבדותו

, עצמו לקנות צריך ואינו[ עצמו כשמשכיר' וכו עבדים ישראל בני לי כי אאיסור נמי עובר

 כחוב אלא עליו המעות אין, עבודתו לתחילת מקודם שכרו ב"בעה לו פרע אם ואף

 ם"דהרמב משום, לעבד האומנין ד"הראב מדמה ם"הרמב על בהשגות ה"ומשו. בעלמא

 יכול מהם' א אין התחייבות קנין שעשו דאחר ד"להראב ל"ס ובזה, קנין בשעשו אף מיירי

 על הקנאה אין בעבד גם שהרי. לעולם בא שלא דבר על אף קנין נמי ומהני, בו לחזור

 אבל. לעולם בא שלא דבר שזה אף, ב"בעה מלאכת לעשות שיעבוד אלא, מסויים חפץ

 ולחלוק בהתחייבותו לעמוד חייב שיהא לענין ודוקא, קנין עשו בלא מיירי ד"הראב' בתשו

 על בו יחזור אם נ"אה אך, בלבד בהתנה דדי דכתב הוא בזה, ביה הדר דלא זמן כל השכר

 .לאמצע השכר לחלוק מחויב אינו שוב קנין עשה דלא כיון, להיעשות העתיד

 יכול אינו קנין שעשה דפועל' שכ א"הריטב גם עומד ד"הראב בשיטת כי נראה והנה

 דעת שהביא דאחר, ד"י ק"ס ג"של' סי ך"בש' עי אמנם. עצמו ששיעבד כיון בו לחזור

 דכיון וכתב, עליו ך"הש פליג, בו לחזור יכול אינו קנין שעשה פועל דכל הסובר א"הריטב

' שכ דמה ך"הש והוסיף. בו לחזור יכול ודאי' עבדים ישראל בני לי'ד איסור ואיכא

 ואינו הקנין דמהני דמשמע לחלוק קנין הוי השבח לחלוק שנתחייבו דהאומנים ד"הראב

 דבר מקנה הוי ה"ומשו, בעולם כבר דהשבח דמיירי משום שאני התם, בו לחזור יכול

 להתחייבות דמי האומנים דהשתעבדות ד"הראב כ"דמש לפרש ך"הש וכוונת. שבעולם

 שכבר הרווח לענין דוקא היינו, בעולם השבח דליכא אף ידיו למעשה שמשועבד העבד

 שהרי הראשונה ההקנאה לזה מהני דשפיר, לאמצע שכרם  חולקין בזה, למעשה עשו

 דיבר לא בזה, העתידית מההתחייבות בהם לחזור יוכלו שלא לענין אבל, בעולם זה עתה

 דמשעבדי משום, גמור קנין דהוי טעמא היינו דבאומנים שם ך"הש' תי עוד. ד"הראב

 לי כי'ד חסרון משום ביה לית, הדדית היא דההתחייבות היכא דכל לומר רצה. אהדדי

. שיעבוד על אדנות של צדדית חד השתעבדות היא מהותו דעבד', עבדים ישראל בני

 דהאומנין טעמא דהיינו' כ ד"הראב שהרי, ך"הש על שתמה ה"סק ח"בקצוה ש"ועי

. ש"עי', אהדדי נשתעבדו' דליכא אף כן הדין ובעבד, לעבדים דדמו משום, משתעבדים
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 קלטעמוד 

 לו היה בפשטות כי, החולקים רוח נשיבת עליו ועורר בחנם עצמו דחק ך"הש ד"ולענ

 דבפועל, מיירי ליומו הנשכר בפועל לאו ד"דהראב, ד"להראב א"הריטב בין ולחלק לומר

 בו לחזור יוכל שלא לשעבדו בו יועיל לא קנין גם ולהכי', הם עבדי' משום איכא דוקא

 שפיר דבזה, לזמן משועבד שאינו אומן בקבלן מיירי ד"הראב אבל(. א"כהריטב ודלא)

.( מח) מ"בב' התוס כ"וכמש, בו לחזור יכול אינו שהרי לאמצע השכר להקנות מהני

, א"הריטב לדין כלל ענין ד"הראב דין אין ולכן[, ד"בסק שם כן הביא כבר עצמו ך"והש]

 בדעת ך"הש חילק מדלא' חזי מ"ומ. ג"צע לקבלן פועל בין חילק שלא ך"הש ודברי

 לאו אי) בו לחזור ויוכל משועבד אינו קנין שעשה אומן קבלן דאפילו ל"דס הרי ד"הראב

 לומר רצה ך"הש דברי שבסוף אף] ק"כהמהרי ודלא( אהדדי דנשתעבדו במקום

 בשם ד"בסק שם ך"הש כ"כמש קנין מהני ובקבלן, בפועל ולא בקבלן מיירי א"דהריטב

 לדין ד"הראב דין בתחילה דימה מה מפני לן קשיא אנן אך, א"ע ח"מ דף מ"בב' התוס

 .א"כהריטב בפשטות שנקט'( ב' סי) פועלים שכירות' הלכ א"במחנ' ועי[. פועל

 לעשות, אהדדי להתחייב שנים דמצו ד"כהראב שנקט ק"המהרי מדברי' חזי פ"ועכ( ז

 שלשעבר אף, בלבד התנו אלא קנין עשו לא אם אבל. לזה קנין עשו אם, לזה זה פעולות

 שהדבר נראה ך"בש אולם. בהם לחזור הם יכולים העתיד על מ"מ, בהו הדרי מצו לא

 הדדית היא שההשתעבדות היכא כל ולדעתו, ד"הראב בדעת שכתב התירוצים' בב תלוי

 .לזה זה להתחייב מצו שפיר

 והתלמידים דהרב' הגמ דברי אתו שפיר, השני' בתי ך"הש לדברי בשלמא והנה

 משום ביה לית הדדית היא שההשתעבדות דכל, קנין עשו בשלא אף לזה זה משועבדים

 על בהו הדרו מצו קנין עשו שלא היכא דכל ק"להמהרי אבל". עבדים ישראל בני לי כי"

 בהו הדרו דמצו טעמא דהיינו ל"וצ. לזה זה והתלמיד הרב משועבדים במה כ"א, העתיד

 ותלמידים רב אבל", עבדים ישראל בני לי כי" מצד הוא, קנין עשו לא אם, העתיד על

 בלימוד כי, משועבדים הוי שפיר זה עם זה ללמוד שהתנו כיון, בהלכה לזה זה שמחדדים

 ואם, ממנה ליבטל חורין בן אתה דאין משום" עבדים ישראל בני לי כי' "אמרי לא תורה

 יהיה ולא, יגונה לא ההכרח, לו שנתחייב מי עם תורה ללמוד משועבד התלמיד או הרב

 כמי בו החוזר את לראות יש הפחות לכל פ"ועכ". עבדים ישראל בני לי כי" איסור בו

 לבחינת הדבר שנחשב ובודאי. הזה השיעבוד את מעליו שמסיר" אמנה מחוסרי" שהוא

 .עוולה יעשו לא ישראל ושארית

 לדינא העולה

 לומר מקום יש לכאורה כי שהראנו אף, בפוסקים מפורש זה ענין מצאנו שלא אחר הנה

, להם שקצבו הזמן כל יחד ללמוד להמשיך הלומדים את המחייב הדדי שיעבוד שישנו

 קשה מ"מ אך. עוולה יעשו לא ישראל ושארית, אמנה מחוסרי לאיסור לחוש יש וממילא

 .דיים מוכרחים ל"הנ הדברים שאין כיון, חברו על לעכב האחד שיכול לומר

* 
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 ורבני ולומדי אספקלריא

 האם מותר לבטל חברותא באמצע הזמן?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמעמוד 

 תגובה ו.

 ביכורים פרי ס"ומח', ב ש"רמב הישיבות חניכי צ"ומו רב, הגר מאיר יצחק הרב

 ומשיב השואל בנידון דתלוי לומר יתכן, הזמן באמצע חברותא ביטול על שאלתו בענין

 והובאו, לתלמיד התועלת היא העיקר כי במלמדים גבול השגת שאין יג' סי א"ח ב"מהדו

 ממין שאינם מסיבות בדומה ומה מחליף אם בחברותא גם' ולכאו באגרות. א"בחזו דבריו

' לכאו יותר להתעלות וברצונו הימנה טובה מצא כי מחליף אם אך טענה, כאן יש הענין

 .מ"השו של לנידון דומה

* 

 תגובה ז.

מח"ס ויאמר משה, ומו"צ בבית הוראה דהגרש"ד גרוס  הרב משה גדליהו מרקוביץ,

 שליט"א באשדוד

 חברותא שהמפסיק וודאי, ד"בב תביעה בזה ששייך ממוני בשעבוד רק שזה פשוט' לכאו

 בדבר להאריך צ"ואי .קודמין שחייו הרי בתורה להתקדמותו להכרחי לו שנראית מסיבה

 .כזה פשוט

* 

 תגובה ח.

 לדיינות כולל וראש, אלעד – התימנים תורה בני קהילת רב, עוקשי ברוך הרב

 כל כלל בדרך שמעון עם חברותא הקובע ראובן הנה: דשמעתתא צורתא נעמיד תחילה

 אף יקבל בכך כי לשמעון תועלת לתת מוכן וראובן, מחבירו תועלת לקבל כדי קובע אחד

. תועלת לחבירו ליתן לזה זה פועלים ושמעון שראובן ונמצא, משמעון תועלת הוא

 בו חוזר שפועל ל"דקי ג"דאע, החברותא את להפסיק לאחד מותר אם לדון יש ומעתה

' סי מ"חו ע"שו, ז"ע דף מ"ב) בו לחזור י"א האבד דבר דהוי כאן מ"מ, היום בחצי ואפילו

 '(.ה' סעי ג"של

 לו להביא פועלים בשוכר גם שהרי האבד דבר קרוי ממון איבוד שאינו האבד דבר ואף

 הפועל שחזרת מקום כל אלא, שם וכדאיתא האבד דבר הוי למת או לכלה חלילין

 דגם הפוסקים כתבו כן ועל, האבד כדבר חשוב זה הרי ב"בעה של' צרכיו' את מפסידה

, עבודתו על והציבור הוא קצצו בו הזמן באמצע שכירותו את להפסיק יכול אינו צ"ש

 ת"בשו ע"וע(, ה"רכ' סי) זאב בנימין ת"ושו'( מ' סי א"ח) יעקב שבות ת"בשו כ"וכמש

 שהתחלת ל"קי מ"מ, הפועלים שכירות על קנין עשו לא שכאן ואף. נ"ק' סי ד"חיו ט"מהרי

 '.א' סעי ג"של' בסי וכדאיתא, כקנין הוא המלאכה

 בהלכות דין כזה שאין, לזה זה עצמם ששכרו כיון בו לחזור יוכל שלא לדון אין הא מ"ומ

 אין אחד ב"לבעה יחדיו ששכרו ששניים והוא חזינן לזה דומה ודבר, פועלים שכירות

( ח"נ ק"ס) ו"קע' בסי ע"הסמ כ"וכמש כשותפין הפועלים דהוו בו לחזור יכול מהם אחד



 

אלעד,  -מרבני כולל 'מדרש אליהו' ומח"ס גבולות ישראל וקונטרס השביעית  -פולמוס / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן 

 ורבני ולומדי אספקלריא

 ל חברותא באמצע הזמן?האם מותר לבט
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמאעמוד 

 שם) ת"בפ דבריהם והובא( ג"סק ג"של' סי) מ"השעה כ"וכ, בעיסקא שנשתתפו שנים בדין

 .לנידוננו ענין ואינו, ו"כ-ה"כ אותיות א"כ' סי איש בחזון ראה ועוד(. ג"סק

, החברותא הפסקת כלל שבדרך כיון החברותא בהפסקת חשש אין שלקשוטא ל"ונ. ב

 ליתן מעתה רוצה שאינו ולא, מחבירו התועלת את לקבל מעתה רוצה שאינו ענינה

 להעניק הוא אף מוכן היה מחבירו התועלת בקבלת לו טוב היה אם כי, לחבירו תועלת

 ולכן מחבירו תועלת מספיק לו שאין מרגיש שהאדם היא הרגילות אלא, לחבירו תועלת

 קבלת הפסקת' הוא החברותא הפסקת של ענינה כל כ"וא, החברותא את להפסיק רוצה

 זו ואין' הבית בעל חזרת'ל החברותא ביטול את הופכת והגדרותו', מחבירו התועלת

 .ק"ודו, ברוך ר"ב ם"מוהר' בתשו ב"שכ' סי ח"בקצוה זאת כעין' ועי'. פועל חזרת'

 דאיכא היכא ב"בעה חזרת לאיסור פועל חזרת איסור בין מהותי חילוק שישנו ל"נ והנה

 משעובד הוא כי' בו לחזור לו אסור' ב"לבעה הפסד דאיכא היכא שהפועל, האבד דבר

 מחזרתו לפועל הפסד דאיכא היכא ב"לבעה אבל, בו שחוזר בכך ומזיקו ב"בעה לעבודת

 כפועל לפועל לשלם דין לו שנאמר רק אלא, החזרה בעצם כלל איסור לו אין מהשכירות

 כן ומדייקים, לפועל ב"מבעה שעבוד אין כי, החזרה בעצם איסור כאן אין אבל, בטל

 לחזור איסור' כלל נזכר לא ב"בעה חזרת בדין העוסק' א' סעי ג"של' שבסי, ע"השו מלשון

 לו אסור' האבד דבר הוי שאם ע"השו כתב פועל חזרת בדין שם' ה' בסעי ומאידך', בו

 .ברור והחילוק', בו לחזור

 על ובין הפועל על בין שלקשוטא'( ח' סעי ג"של' סי) השלחן בערוך כתב מזו וגדולה

 נגד ודבריו. ד"עכת, שכנגדו של הפסד את לשלם שעליו ורק, בו לחזור איסור אין ב"בעה

 .ע"לכו כן פשוט ל"נ ב"בעה חזרת לגבי אולם. וכידוע הפוסקים כל

 אין, צרכיו ביטול רק אלא ב"בעה מביטול' ממון הפסד' לפועל שאין באופן ומעתה. ג

 לימוד' ומפסיק מבטל כשאחד ולכן, השכירות באמצע ואפילו בו מלחזור מניעה ב"לבעה

, ב"בעה חזרת וזו, תורה מחבירו ולקבל לשמוע יותר מעונין אינני כאומר הוא', חברותא

 אותו ולשמוע לו להשמיע ירצה לא חבירו גם, חבירו את לשמוע רוצה כשאינו וממילא

 .דשריא ב"בעה חזרת גדר היא החזרה גדר עדיין אבל, החבילה ותתפרק

  



 

 אשדוד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב ישראל גוטמן בעהמ"ח 'ונשמע פתגם' על פורים ומו"ל עלון 'תחדי נפשא' 

 מנין שאלהות הרבה איוו להם?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמבעמוד 

הרב ישראל גוטמן בעהמ"ח 'ונשמע פולמוס / 

 - פתגם' על פורים ומו"ל עלון 'תחדי נפשא'

 , ורבני ולומדי אספקלריאאשדוד
 שאלת הרב גוטמן:

 שאלהות הרבה איוו להם?מנין 

 דרש רש"י, אלהות הרבה איוו להם. אשר ילכו לפנינו',' במעשה העגל, על המילים

ומשמע שדרש זאת מזה שנקט הכתוב בלשון רבים. ]ומקור הדברים בסנהדרין )סג א( 

 עיין שם[.

 וזה סותר לכאורה את הרש"י דלהלן )בראשית כ יג(:

בהרבה מקומות לשון אלהות ולשון מרות קרוי לשון רבים ואל תתמה כי  -כאשר התעו 

לשון רבים. אשר הלכו אלהים. אלהים חיים. אלהים קדושים. וכל לשון אלהים לשון 

 רבים. וכן ויקח אדוני יוסף. אדוני האדונים. אדוני הארץ. וכן בעליו יומת. והועד בבעליו

 הרי שלשון רבים באלוהות אינו מורה על ריבוי

 ם הנבונה והנכונהאודה מראש על תשובת

 בידידות

 ישראל גוטמן

* 

 תשובות ותגובות:

 א. תגובה

הרב יעקב חזן מח"ס תפילת יעקב, היכון לקראת אלוקיך יעקב ומורשה קהילת יעקב, 

 פתח תקווה

רש"י בבראשית פירש שהמילה "התעו" זה הגלו )לשון רבים(, ולכן היה קשה לו כי 

ד?. ולכן פירש שבכל מקום אלוהים זה הקב"ה אמר לאברהם לך לך. והקב"ה הוא אח

לשון רבים ולכן הפועל שלפני המילה "אלוהים" יבוא בלשון רבים. למרות הכוונה רק 

לקב"ה בעצמו. כלומר בהרבה מקומות בתורה מוזכר אלוהים והכוונה רק לקב"ה בלבד 

)אחד( ואז יבוא הפועל ברבים. אבל בכל שאר המקומות בתורה שהכוונה לאלוהים זה 

 :ע"ז, הפשט זה הרבה ע"ז, כמו שפירש כאן על הערב רב שעלה איתםל

אלה אלהיך. ולא נאמר אלה אלהינו, מכאן שערב רב שעלו ממצרים הם שנקהלו על 

 אהרן והם שעשאוהו, ואחר כך הטעו את ישראל אחריו.

 )יהיו הדברים לרפואת מור אבי ישעיהו בן רחל ]רשל[ חזן(



 

 אשדוד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב ישראל גוטמן בעהמ"ח 'ונשמע פתגם' על פורים ומו"ל עלון 'תחדי נפשא' 

 מנין שאלהות הרבה איוו להם?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמגעמוד 

 תגובת הרב השואל:

 יישר כוח

ועדיין יש מקום לעיין שמרש"י משמע שכל אדנות הוא בלשון רבים, וכאן יחסו לעגל 

 אדנות

 תגובה:

 .מקווה שהבנתי את שאלתך

לשון אדנות היא ברבים. כאשר מדובר בקב"ה כמו בבראשית אזי רש"י הביא דוגמאות 

שגם כאשר הפסוק יש אדנות ברבים אפשר לפרש שהכוונה לקב"ה )אחד(. אבל כאשר 

 .בר בע"ז ניתן להשאיר את הפשט שזה הרבה ע"זמדו

 ,בברכת התורה

 יעקב חזן

 תגובת הרב השואל:

 ,אכן השאלה הובנה

אבל עדיין אחרי תשובת מעכ"ת צריך למודעי ולהוכחה, שאם זה בדרך פשט וכללי 

לשון לא אמור להיות הבדל בין ע"ז לסתם אדנות, והכל לפי כוונת האמור שייחס לעגל 

 ת וח"ו דימה את הצורה ליוצרה ולכן קראו בלשון רבים.אדנות ואלוהו

  בידידות

 ישראל גוטמן

* 

 תגובה ב.

 הרב משה חיים הפטר, לייקואוד

שלו' וברכה. הקוש' מיוסדת על הנחה שכיון דהלשון אלוהות הוא לשון רבים ואעפ"כ 

אינו מורה על רבים, ה"ה הפעולה שמתיחסת להשם אלוהות יהיה ג"כ לשון רבים, 

ואעפ"כ אינו מורה על רבים. אמנם כד מעיינת בגמ' סנהדרין לח,ב "אמר ר"י כל מקום 

שפקרו המינים תשובתן בצידן וכו'", תראה שאינו כן. ברצוני לקצר עכשיו, ויעוי' שם 

 ותמצא נחת

* 

 תגובה ג.

 הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ'

רבים. "אם לא ימצאו זה ראה צרור המור, שמבין זאת מהל' אלה אלוהיך ישראל, בל' 

 ימצאו אחר".

 



 

 אשדוד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב ישראל גוטמן בעהמ"ח 'ונשמע פתגם' על פורים ומו"ל עלון 'תחדי נפשא' 

 איוו להם?מנין שאלהות הרבה 
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמדעמוד 

 מענה הרב השואל:

תודה רבה, אולם, עם זאת, במחכ"ת הציטוט נוסף גם הוא על קושייתנו: איך ה'צרור 

 המור' דייק מלשון רבים לאור הכלל האמור שאלוקים הוא לשון רבים?

מ"מ יישר כח. כי דברי הצרור הם סייעתא קצת למהלך דלהלן שחשבתי הרי הוא 

 :ניכםלפ

ברש"י אלהות הרבה איוו להם. ועל כרחך צריך לומר שאין דיוקו ממה שנאמר בלשון 

רבים שהרי רש"י עצמו פירש בהרבה מקומות שמקובל לדבר על אלקים בלשון רבים 

כדמצינו אשר התעו אלקים אשר הלכו אלקים. אלא כונתו מעצם מה שדייקו לומר 

ינו להורות הדרך, משמע שלשאר דברים שצריכים אותו למטרת אשר ילכו לפנינו, הי

יחפשו אלהות אחרות. וסייעתא לכך מדברי רש"י לעיל שכתב שבקשו להם מי שיורה 

להם הדרך במקום משה, ומכאן מדויק כמפרשי רש"י ששיטתו היא שלא עשו אלוהות 

ממש אלא כוח מסוים שיראה להם הדרך. ולאור הדברים האמורים, נראה לחדש שבני 

ונו שאם בכל זאת משה יבוא הרי שהוא ישאר בתפקידו להיות מול ישראל התכו

האלוקים ולקבל התורה, ואילו העגל יהיה מורה הדרך, שכיון שהוא מתנתק מהם לא 

שייך שיורה להם הדרך בזה העולם, וזה כביכול אלוהות הרבה, שגם משה הוא בחינת 

 אלוקות איש אלוקים.

 תגובת הרב מונדרוביץ':

את הקב"ה בשם אלוקים, יתר הפסוק יבוא בל' יחיד "בראשית ברא  גם כאשר מכנים

אלקים" "כי יעשה לי אלהים" וכן עז"ה. כאן אומרים 'אלה אלהיך ישראל אשר העלוך" 

 .אלה ולא זה. העלוך ולא העלך

* 

אולי יש להוסיף בנותן טעם כי זוהי כוונת נחמיה בתפילתו, מנסה להמתיק מעט את מר 

 !ולכן מנסח בלשון יחיד גלולתם וגילוליהם,

ְלָך ִמִּמְצָרִים )נחמיה עֶּ ר הֶּ יָך ֲאשֶּ ם ֵעגֶּל ַמֵסָכה ַוֹיאְמרו זֶּה ֱאֹלהֶּ  ט, יח( ַאף ִּכי ָעשו ָלהֶּ

* 

 תגובה ד.

הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' 

 קנדה( -)טורונטו 

 החיים והשלום!

 הוא מ"אלה" מדלא כתב "זה". כך מפורש במדרש שמו"ר מ"ב ג'.דיוק לשון הרבים 

 כל טוב בהצלחה

* 

 



 

 אשדוד, ורבני ולומדי אספקלריא -פולמוס / הרב ישראל גוטמן בעהמ"ח 'ונשמע פתגם' על פורים ומו"ל עלון 'תחדי נפשא' 

 מנין שאלהות הרבה איוו להם?
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמהעמוד 

 תגובת הרב השואל:

 .יישר כוח

את הגמרא בסנהדרין שם הדיוק הוא מהו' שבהעלוך ש'אלהות גם אם מקור, הרי יש 

להם' כלשון רש"י כאן, אך שהביא זאת על הפסוק אשר ילכו, וזו הערה בפני  איוו הרבה

 .עצמה

 .על הדיוק מ'אלה' בלשון רבים יש לשאול את אותה הערה שהערתיגם 

 יישר כוח

 ישראל גוטמן

  



 

 שנה, בעיבוד הרב חנוך חיים ויינשטוק 150קדיש על החי / סיפורו של הסופר רבי שלמה כהן זצ"ל מילידי פראג שחי לפני 

 פרק ט'. "הטעות הגורלית"
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמועמוד 

 סיפור

 כהן שלמה רבי הסופר של קדיש על החי / סיפורו

בעיבוד , שנה 150 לפני שחי פראג מילידי ל"זצ

 הרב חנוך חיים ויינשטוק
 תקציר הפרק הקודם:

דברים, הוא מספר להם על סכנה חמורה המהר"ל נושא בליל כל נדרי בפני קהל עדתו 

שמרחפת עלה קהילה הוא מבקש להרבות בתפילות ובצומות עד שהקב"ה יעביר את 

נוסעת ללובלין וזועקת לחמיה על המצב, חמיה מנסה להרגיעה ומבטיח לה  הגזירה. רויזי

שיסע להולנד, אך בפועל זה לא קורה מכל מיני סיבות, כשמגיעה אליו השמועה 

לאחר התקף לב חמור שבק  נגזלה לחלוטין בידי משה טויער הרמאי חלה מאד שהירושה

מלחמת אזרחים פורצת בפולין בעוז ובעקבותיה נכבש הכפר של יצחק בידי אחד  חיים.

הצדדים, ביתו נשלט עתה על ידי שר הצבא שגירש את משפחתו ושיכן את אנשיו במקום, 

רה כי חמיה נפטר וחמותה חולה מאד, ללובלין אך מגלה לצע רויזי נוסעת עם משפחתה

עתה לא נותרה לה תקווה, היא מחליטה לנסוע לוורשה שם תמצא לעצמה עבודה 

 ותפרנס את בנה יחידה.

* 

 פרק ט'. "הטעות הגורלית"

 כיון. הדבר היה חודשים שלושה או שניים יארך מסעו כי סאלאן יצחק שדימה כפי לא

 שיצטרף שיסכימו מזדמנים דרך מעוברי טובות לבקש הוצרך נכסים בעל היה לא שכבר

 לשינויים הייתה נתונה כיאות מתוכננת הייתה שלא הדרך, עלובה עגלה לאיזו אליהם

 עוקפים דרכים צירי לחפש עליו היה, באנייה לנסוע כסף לו היה לא זאת מלבד, רבים

 .חודשים וחצי לחמישה נסיעתו התארכה כך. הימית לדרך

 שהייתה שיירתו עם להסיעו שהסכים מוטין הנרי בשם חביב צועני היה שלו הגדול הנס

 ראש עבור שעשה קטנים שירותים תמורת, אירופה ברחבי שהסתובב" נודד קרקס"

 בקר סוחר עם נעזר וחלק רגלית חלקית נדד משם. פולין לאמצע עד עמו הגיע השיירה

 עני היה כשנראה הדרכים קשיי למרות. לובלין לעיר סמוך עד לקחתו שהסכים יהודי

 דשמיא סייעתא לו הייתה, בידו מיותרת זלוטי ראה לא שמעולם דורות מדורי ואביון

. פרסאות כמה כדי למטרתו לקדמו שהסכים לב טוב יהודי מצא פעם כשמדי, מיוחדת

 של הסביבה כפרי פני על דרכו את עושה שהיה יענקלביץ משה' ר היה שבהם האחרון

 .מרכולתו את להם להציע לובלין

. רגלית הליכה מרחק כדי" מרינסקה לולה" לכפרו עד יצחק הגיע מעייף יום לאחר

 מאוחרת השעה, להיפרד עליהם כי משה' ר לו מודיע לפתע, ארוכה שעה זה ירד הלילה

 הקשישה מהעגלה ירד יצחק. נוסף מפרך יום לקראת לנפוש כדי לכפרו להגיע ועליו
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 פרק ט'. "הטעות הגורלית"
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קמזעמוד 

 הלב טוב הקשיש לעגלון הודה הוא". המשתלח שעיר"כ אבריו כל את פירקה שכמעט

 את הוריד הוא, מגוריו לכפר עד לובלין מהעיר, מועטות פרוטות תמורת להסיעו שהסכים

 שהקשו קשות ותלוליות מהמורות היה שזרוע סלול לא עפר שביל גבי על העייפות רגליו

 בלי, כאלו בשבילים לנוע זה זקן סוס הצליח איך, העת כל היה תמה, מאד הליכתו על

 .לחלוטין עצמותיו שיתפרקו

 ניתן לא כשכמעט מאוחרת לילה בשעת עתה אך, ארוכה לא שלפניו הדרך אמנם

 באפילה לגשש עליו דקות עשרים או שעה רבע, העבותה החשיכה בשל, דבר לראות

 ליושבי להאיר חינמית שניסה הירח את שהסתירו והגבוהים העבים העצים ענפי בשל]

, הפחתים באחת וחס חלילה ליפול שלא[ הצלחה בלא העבותה החשכה את הארץ

 האם, גזירה בארץ החתוך ההר גבי על מעדנות המהלך" המשתלח שעיר"ל הוא משול

 .להלין מי על לו אין חינמית כמעט היא כשהנסיעה ברם? לחמוק יצליח

 לכפרו להיכנס יכול שאינו על, מאד בפניו התנצל, מאד לב טוב שהיה העגלון משה' ר

 .הדרך אריכות בשל" מרינסקה לולה"

 אותך לקרב מנסה הייתי, מאוחרת לילה שעת הייתה לא אם( יקירי) יצחק' ר טייערער"

, נסיעה שעה כדי מכאן שמרוחק ביתי אל להגיע עלי אבל, מגעת שהיד כמה עד יעדך אל

 בעזרתו, לבצעם חייב שאני חשובות הזמנות כמה ה"ב לי יש, שעות מספר לנוח עלי

 להחליף חייבים שנינו(, הדור סוסי זקן) הימים ושבע הזקן סוסי ה'אברמק של האדיבה

 הליכה דקות שכעשרים סבורני, לביתך קרוב כבר אתה" ככולו רובו" כידוע אבל, כוחות

 טפיחת שכמו על טופח שהוא תוך. הלב טוב משה' ר ניחמו" ביתך לבין בינך מפרידות

 (.כוחות ומזרימה שמרגיעה אפחה'צ מעין) עידוד

 מראה עלוב בשק שצרורים מיטלטליו מעט עם נשרך, בחוזקה שפתיו את חשק יצחק

 אני חוזר ועתה מביתי יצאתי מלא" מלבו כבידה אנחה הוציא הוא, הימנית בידו ואחוזים

 לאמץ צריך אולי מרירה באירוניה חשב הוא, בלחש לעצמו גנח כנעמי" ריקם ל"רח

 השם את לעצמו לכנות עליו שמא" מרא" לה לקרוא ביקשה נעמי, ההמשך את לעצמו

 הרבה המרירות למרות, שמיא כלפי טענות וחס חלילה לו אין" יצחק" במקום" יבכה"

 מאמין יהודי ברם, באחרונה עבר אותם הקשים המאורעות כל אחרי, בקרבו שהצטברה

 ".עביד לטב רחמנא דעביד מאן כל"ו, ממרומים עליו נגזר שכך יודע שמים וירא

 עלובות בעגלות וחלק רגלית חלק, לכאן עד פרסאות מאות להיטלטל נאלץ הוא

 .פרוטות תמורת למסע לצרפו חסדם ברוב שהואילו

 את להציב זוכה הוא, מעטים לא חודשים הקשות בדרכים הקשים הטלטולים אחרי

 לאחר חודשיים עזב אותו החמוד לביתו לחזור רוח קצר הוא עתה, לביתו קרוב רגליו

, עתה אותו לדמיין ניסה הוא, אותו ראה לא שנים שלוש כשכמעט, ה'שימעל בנו לידת

 יעשו מעט עוד שנים 3 בן כמעט הוא צווארו למורד עד שגולשים תלתלים שפעת עטור

 במחשבות שקע הוא. אהבה מילות לו וללחוש לחבקו מתגעגע שהוא כמה. חאלקע לו

 :לו אומר עצמו את דמיין וכך
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 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא
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 אוהב אני, אליך התגעגעתי כמה עד יודע לא אתה( שלי חמוד) מיינער טייערער שימי"

 ראית לא, מאד עלי כועס שאתה לעצמי משער אני אמנם, אליך יוצאת ונפשי מאד אותך

 לידך" אבא" לראות חיפשת, חמוד ילדון להיות עוצבת בהם ביותר החשובים בימים אותי

 היקרה שאמא בטוח אני, עלי שנכפתה לגלות הסוף זה, היקר שימי אבל. ראיתני ולא

 אבי כבוד למען זאת עשיתי, כך סתם הבית את עזב לא שאבא אחת לא לך סיפרה' תחי

 שנפלתי אעשה מה! מאד בעיני קדוש היה שלו הציווי, שלמה רב הצדיק הסבא' שיחי

 על עורי ורק מהמקום חמקתי ניסים בניסי, ריק ככלי שהציגוני ושפלים רמאים בידי ל"רח

 מי, בידי מעות מעט לי והשאיר חסד לי עשה( שער) טויער רמאי שאותו אלמלי, בשרי

, זהו ה"ב אבל, רגלית לבית עד מאמסטרדם הדרך כל את ללכת צריך הייתי לא אם יודע

 שצריך מה כל את לך שיהיה מאמץ כל אעשה, אותך אעזוב לא מעתה, בבית כבר אני

 ".מאביו יהודי ילד

 .החסר כל על עצמו את לפצות מנסה התמוגג אלו במחשבות

 שהייתה החייכנית הלבנה, מופתע מעט עמד" מרינסקה לולה" כפרו לפאתי כשהגיע

, לעבר כך כל דמה לא הוא, הכפר את בפניו שחשף נגוהות אור הפיצה במילואה כעת

 .בעבר שהיה למה דמו לא שכמעט עד, שופצו רבים בתים

 אבל, מאד מפחידה מחשבה במוחו התגנבה?" נכון הלא לכפר ונכנסתי טעיתי האם"

 לא בתים בהם שהיו רק, כלל השתנו לא הרחובות, כפרו זהו כי לו הבהיר נוסף מבט

 לכפר שהגיע לחשוב שיטעה כדי עד לא אבל, בתכלית שונים שנראו עד ששופצו מעטים

 הבית שהיה החמוד בביתו מבחין הוא, גר בו לובלינסקה לרחוב מגיע הוא והנה. אחר

 להורים יחיד כבן, אביו בקשת לפי שנעשה המיוחד העיצוב בשל, בכפר ביותר היפה

 אביו שערך מיוחדות תוכניות פי על שנבנה יפהפה בבית לגור זכה למדי אמידים

 והונו אונו כל את השקיע הוא, הסוסים מעסקי יותר האדריכלות בתחום שהתמצא

 ודאי הוא זהו כלל שונה לא הבית, יחידו בנו לה'יצחק עבור" ממש של טירה" לבניית

 נדהם אותו שהותיר מה, לרווחה פתוחה הדלת כי והבחין לבית התקרב הוא. בבית

 .לחלוטין

 עתה בפרט? לרווחה פתוחה הבית דלת את היקרה טויבע רויזי משאירה מאימתי, מוזר"

 .להיזהר לו מאותתת במוחו בהולה מחשבה עוברת?!" מאוחרת לילה שעת שכבר

 לבית להיכנס כעת לו חשוב, מוחו לירכתי המזהירה המחשבה את להסיט ממהר הוא

 לחדר נשימה טרוף רץ הוא, ארוכה כה פרידה לאחר היקרים ביתו בני עם ולהתאחד

, מהחלון הרחק לא שניצבת ילד מיטת לו והראה החדר את מעט האיר הירח, הילדים

, אהובו בנו את לחבק יוצא לבו, ברקע הקצובות נשימותיו את ושמע ילדו אל ניגש הוא

 חמות נשיקות עליו והעטיר המתוק ילדו את והוציא, העריסה את בחשיכה מישש הוא

 .מאד
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 אותך אוהב שאני כמה עד יודע לא אתה( יקירי) מיינער שימעלה טייערער אוי"

 הייתי שלא השנים כל במשך עליך חשבתי כמה לשער יכול לא אתה, אליך ומתגעגע

 ".כפויות פרידות עוד לא, מחוברים נהיה מעתה, זהו. בבית

 המהומה בכל חש ולא המתוקים חלומותיו שקוע שהיה הילד את ונישק חיבק הוא

 .אביו סביבו שהקים

 האהוב תינוקו את ראה שלא שנים לשלוש קרוב, שלו האושר רגעי בשיא היה יצחק

 האושר דקת שאת אלא, עזים בגעגועים אליו ונצמד תינוקו את הוא אוחז עתה ה'שימעל

 בחוזקה הדלת נקרעה לפתע, מהר חיש איבד בידוד שנות שלוש אחרי זכה לה היחידה

 .פרא שאגות השמיעו בידם אבוקות נושאי חיילים וארבעה

 כזו עבירה על? שלנו המרשל של בנו את לחטוף העזת איך שכמותך אדם חלאת"

 ".בחייך תשלם

 בעל קומה גבה גבר נכנס, הנשיה לתהום הרגשות מרום, העז מהשינוי צולל ראשו עוד

, ביותר מאיימות פניו נראו האבוקות לאור בידו שלופה כשחרבו ביותר מרשימים מימדים

 .נשלטים בלתי זעם זיקי ירקו עיניו

 העזת, שכמוך חצוף? הבית שומרי לי סיפרו עליו האכזרי החוטף הוא אתה אהה"

 לרשותך לקחתו רצית, יחידי בני על יותר ולא פחות לא, הטמאה ידך את לשלוח

. ביותר  אכזרי מוות ידי על אם כי, כפרה לה שאין ביותר חמורה עוולה! יהודי ולעשותו

 פרידה מילות כמה עתה אמור, צווארך מעל ראשך את חרבי תשסף דקה בעוד ובכן

 ".חי להשאירך כוונה כל לי אין כי, מהעולם

 משפחתו את שזרק עריץ גנרל איזה ידי על נתפס ביתו כי הבין עתה, ונרעש נבהל יצחק

 לו מותר, מעשה לעשות עליו. ילדו את והרים טעה הלילה חשכת בשל ועתה מביתו

 .יהרגנו שהלה לפני העניין את להסביר

 גרתי. חמורה טעות כאן שהייתה מילים בכמה לך להסביר רוצה אני, החסד רב אדוני"

, בבית מתגורר אתה כי ידעתי ולא ארוכה תקופה משך בביתי הייתי שלא אלא, במקום

 אפשר בחושך, בני הוא כי לי היה נדמה בחשיכה, ה'שימעל בבני אני שאוחז הייתי סבור

 קלות בקלי ותוכל אחד לרגע הנח אנא, אחרים של ילד לקחת לי חלילה, לטעות בהחלט

 ".הטעות את לברר

 בלי לאלתר להמיתו ורצה עזה חמה שטוף היה הגנרל, ערלה אזן על נפלו שדבריו אלא

 בפרט, ביותר הנקלה חי בעל משל פחות יהודי של דמו היה הביניים בימי, ודברים אומר

 הטעות את להבין מסוגל היה לא הוא, בנו את ותפס פרטיותו לתוך התפרץ שהלה

, יצחק של גרונו את לשסף במטרה על אל הכבידה חרבו את הניף הוא, כך כל הפשוטה

 בעולם שאדם בלי מת מוטל יצחק היה, החרב תנופת את ומנע בכוח אחזו שסגנו לא אם

 בלושקה יואן, צברובסקי סנטיסלב הגנרל של סגנו, עליו ריחמו שמשמים אלא. כך על ידע

 הייתה, משפט בלא יומת שיצחק רצה ולא הטעות את קלט הוא, בדעתו מיושב אדם היה

 .החטוף מותו את מנע ובכך החמה מהיר הגנרל על חזקה השפעה לו
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 את תטמא אל, נבזה יהודי מאותו חרבך את נא סלק, סטניסלב הגנרל אדוני נא אל"

, ובצמא ברעב המיתהו, לכלביך השליכהו, ונבזה ארור יהודי של בדמו צברובסקי חרב

 ".בו תהיה אל, זכה אצילים יד, ידך אך, ברוחך יעלה אשר ככל בו עשה

 .קלוש סיכוי לו יש עדיין בלושקה יואן אותו של החמורים הדברים למרות כי קלט יצחק

, אחר מישהו של ילד לחטוף לי חלילה, הטעות גודל את נא הבן, רחום איש ממך אנא"

 לקחת הייתי רוצה אם, נפש וחולה משוגע איני הרי, רם כה קצין של וכמה כמה אחת על

 אותי לבתק שיכולים בחיילים מוקף שאינו ממקום לקחתו מעדיף הייתי לא האם, ילד

 אתם יכולים הרי? הילד על ידי את להניח אצליח בטרם איברים ריסוק ממני ולעשות

 נכנס הייתי לא, האדם חוטפי מצוידים בהם הכלים את לי ואין, חמוש איני כי לראות

 נמהר מעשה עושה הייתי, ארוכה שעה משך הילד עם ומתחבק מטופשת כה בצורה

 בצורת להבחין בעצמכם אתם יכולים, בגדי כנפות תחת מכוסה כשהוא הילד עם ובורח

 מטרה כל וחס חלילה לי הייתה לא, בני שהוא כסבור אותו נטלתי כי הילד את אחיזתי

 חיי את הניחו רק, הטוב לשלומכם אתפלל, ואלך לי הניחו אנא, ממכם מבקש אני. אחרת

 .לשלל

 ביתית נראתה טרף שחית האכזר הצבא מפקד עם רגעים לכמה הסתודד בלושקה יואן

 למשפט להעמידו אלא מידית להרגו שלא המפקד את לשכנע הצליח לבסוף, לעומתו

 לא אזרחי משפט בבית מועמד היה אם גם, ביותר גרוע מצבו היה פניו על, מהיר צבאי

 עליו להעיד שיוכל אחד אדם היה ולא לכן קודם גורשו הכפר אנשי כל, סיכוי כל לו היו

 האזרח לזכויות מודע שאינו צבאי משפט בבית וכמה כמה אחת על, חיובי אדם הוא כי

 לפני ולהתפלל תשובה לעשות יום באותו אפשר, משהו זה גם חיים יום עוד אך, הפשוט

 חדה חרב אפילו" ל"חז אמרו משונה ממיתה להצילו שלוחו את יזמן כי יתברך הבורא

 למשפט העמדה על שסוכם לאחר." הרחמים מן יתייאש אל אדם של צווארו על מונחת

 .הבוקר יאיר עד סמוכה בדירה כלאוהו הם, ואזקוהו החיילים ארבעת אליו ניגשו

 במקום היה, לובלין שבעיר הסוהר לבית אסירים בעגלת הסיעוהו השכם בבקר למחרת

 לא אך, לאפס שואפים חייו כי היטב ידע יצחק, אדם חיי לדון שמוסמך צבאי דין בית

 בית כי לרגע לחשוב רצה לא הוא, צדקו לאורה יצא האחרון ברגע כי, תקוותו את איבד

 שיהפך סנגור לקבל זכות לנידון יש בו אזרחי משפט כבית מתנהל אינו צבאי משפט

 לא ליצחק אך, הנידון בזכויות להפך בלי אחד ברגע אדם חיי דן צבאי משפט בית, בזכותו

 בעיר ישנם, עבורו יפעלו העיר יהודי כי לקוות רצה הוא, שביניהם בהבדל מושג כל היה

 יודיע מי אי אולי, בסכנה שמצוי יהודי כל לטובת שעומדים נמרצים יהודים שתדלנים

 כדי לעשות שביכולתו מה כל את יעשה אביו, הצבאי המפקד בידי אסור הוא כי לאביו

 כלא בית באיזה מבודד הוא, הסיכוי אפסיות על לו רמז החריף ששכלו למרות, להצילו

 מאמין כיהודי אבל? מרובים שמים לרחמי שזקוק יהודי יש כי בעיר לספר ילך ומי צבאי

 .המוות לרגע עד ילדות משחר חונך עליה האמונה את לאבד רצה לא

, תפיליו את ולהניח להתפלל לו נתנו הטוב למזלו, בתפילות והרבה צם יום אותו כל

 שני הגיעו לילה בחצות. לילה לחצות כמעט עד ותחנונים ותפילות בתענית שקע הוא
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 עד, ומפותלים ארוכים מסדרונות דרך ורגליו בידיו אזוק שלקחוהו סבר חמורי סוהרים

 מכוסה, אימים דיכאון משרה היה האולם מראה, ידיים ורחב גדול לאולם שהביאוהו

 להבחין היה יכול במוחו תבונה שמעט מי כל, לתקרה עד שהגיעו שחורות ביריעות היה

 ובו למחצה עגול שולחן היה האולם בקצה. האמת לבירור לצפות אין זה ממקום כי

 נראו האולם צידי בשני, לראשיהם כהות ופאות שחורים לבושי שופטים לשבעה מקום

 לרגע, איומה קדרות מטילי כבדים בוילונות מכוסים שהיו צדדיים לחדרים פתחים שני

 הסיחה מצבו חומרת אבל, פתחים לשני צריכים מה לשם עצמו את יצחק שאל אחד

 .המוח לירכתי המסקרנת השאלה את ממנו

 סבר חמורי במבטים בו הביטו השופטים שבעת, מוות דממת שררה לאולם כשנכנס

 שפוד גבי על מוטלת להיות ועומדת שניצודה ארנבת הוא כאילו האשם את שמשפדים

 לחלוטין ולמוססם קרביו מעמקי אל לחדור במבטיהם הם רוצים כי היה נראה, לצלייה

 משפט לו מנהלים לא כי לו הבהיר חטוף מבט. מולם להתגונן רוח כל בו תעמוד שלא כדי

 במקום ראה לא הוא, המשפט בתי בכל הנהוג כפי, וחקירה דרישה ניהול כאן אין, אמת

 .והסנגוריה התביעה מערכת את לנהל שאמורים וסנגור קטגור

 עריץ אותו התכונן לא מלכתחילה, מלכתחילה מכור המשחק, למוחו חדרה התבונה

 את להשמיע יכולת לו שתהיה בלי מות דין פסד הוצאת אלא צבאי משפט כנגדו לנהל

 .דבריו

 רוצים אם? זה כל מה בשביל כך אם ע"רבש: המסויט במוחו עבר נואש חרדה הרהור

, ודברים אומר בלי ולהמיתו לחדרו להיכנס התליין היה יכול, משפט בלא להמיתו הם

 ?!דינו את לענות כדי שלם יום המתינו בכלל למה

 ספק עם להתענות זמן הרבה לו נתנו לא הם, חסד עמו לעשות החליטו השופטים

 .חנינה לו שתהיה ספיקא

 קלף גיליון בידו החזיק הוא. ראש היושב הוא כי נראה, רגליו על נעמד השופטים אחד

 מכחכח שהוא תוך בו וקרא ביותר חמורה פנים בארשת פתחו הוא, הימנית בידו מגולגל

 .בגרונו

 נוצרי ילד לגזול ניסית כי בפנינו העידו עדים שני, למיתה נחרץ דינך סאלאן יצחק"

 החוטאת נשמתך על הבורא ירחם, מיתה רק כפרה לו אין זה חמור מעשה, הוריו מבית

 לחיי קדושה נשמה ולהדיח להסית שרוצה לאחד המקום שם, בגיהינום מקום לך וימציא

 ".וטומאה סיאוב

 ידו הצבעת בעקבות הוילון נפתח הדברים משמעות את לעכל יצחק הצליח בטרם עוד

 מאן ידי על לפתע הוסט שחור בוילון מכוסה שהיה השמאלי החדר של הוילון, הרשמית

 ופניהם באדום לבושים אנשים שלושה במקום עמדו, צר חדר זה היה, מעיניו שנסתר דהו

 ענק קרדום היה האמצעי בידי. קטנים הצצה חרכי שהותיר עבה שחור בצעיף מוסתרות

 האחרים שני, אחת יד במחי מימדים עתיר בופלו של ראשו לבקע שיכול ביותר מלוטש
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 ואילו העץ בול אל הנידון של ראשו את מטים המוות ברגע כי נראה, ענק עץ בול אחזו

 .ויציל ישמור' ה, הראש את מסיר להורג המוציא

 תמונות מאות חלפו זה ברגע, לבו את כובשת המוות אימת את עתה חש העדין יצחק

 היותו עד דעתו על עומדו מרגע, עיניו מול הבזק במהירות עברו חייו כל, הבזק במהירות

 הכאב כי חש לבו במעמקי. בהולנד עבר אותם העכורים הימים את גם כולל, לאבא

 מהעולם סילוקו עצם לא הוא( 21) לימים רך בעודו העולם מן פרידתו על שחש האיום

 עצום כאב לבו את צרב מיכן לאחר, בו קשורים שחייהם ה'ושימעל רויזי אשתו על אלא

 זרע הותירו כי וכשהתנחמו" ילדים גידול" בצער ימיהם כל שהתייסרו הצדיקים הוריו על

 את להמשיך יכול ה'שימעל, תקווה אפסה לא עדיין אמנם, ירחם' ה נמוג הכל, קיימא

 ?מבוגר כה בגיל התלאות כל את יעברו הם איך. דבר אותו לא זה אבל, השלשלת

 לדבר הוא מסוגל איך, הבין לא עצמו הוא, מילים בפיו מכניס ה"הקב איך חש לפתע

 נמסכו, החיים יצר התפרץ לפתע אך, עתה עבר אותם רבות ותלאות כבד צום אחרי

 החיים כשיצר, ביותר הקשים ברגעיו לאדם שניתנים על כוחות, חדשים כוחות בקרבו

 .לשרוד כדי הכל את עושה

 קיים אשר למצפונכם תתנו אל, חסד עמדי נא עשו, הנכבדים השופטים מעלת כבוד"

 בי נהגתם לא כי, היטב אתם יודעים לבכם בסתר כאשר, אתכם שייסר אנוש כבני בכם

 גרסתו את להשמיע, עצמו על לסנגר למות נידון לכל נותנים בו וחסד צדק במשפט

 הצריך את עשיתי, לעצמו יאמר ואיך מנגיעות חף לא אדם אף הרי, אמת בה שיש שיתכן

?! צדק משפט כאן שהיה שיראה צד עין למראית הפחות לכל נותן לא הוא אם, להיעשות

 טעיתם וחס חלילה ובאם חזרה לו שאין מעשה לעשות מזדרזים שאתם לפני מכם אנא

 לי שיש מה את להביע לי תנו כן על, דמים משפיכות ידיכם את לנקות תוכלו לא הרי

 ".לומר

, השופטים את הפתיעו, למות שעומד למי מתאים שאינו עוצמתי בקול שנשמעו דבריו

 השופטים. גבוהות כה נפשיות עוצמות עם אדם עומד מולם כי לעצמם שיערו לא הם

 בדבר הנחרצים מדבריו היטב הובכו כי עליהם היה ניכר, ממושך זמן ביניהם הסתודדו

 עשו כי לעצמם לומר יוכלו איך, דבריו את להביא לנידון יכולת נתינת ללא דמים שפיכות

 מלחמתי פושע או במלכות מורד הוא אין? צבאי משפט הוא אם אפילו, צדק משפט

 יש, צבאי בקצין בוצע שאמנם אזרחי פשע היה כאן, ודברים אומר בלי אותו ששופטים

 .לרעה כוונתו הייתה לא אכן אולי, השני הצד את גם לשקול כ"א
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 .שורות האסירים היו ישרות יותר מסרגל

עבר, בלי אישה וילדים, בלי אבא, בלי אימא, בלי אתה יכול להיות מוזלמן בלי שם, בלי 

אבל שני דברים יש לך: מספר על היד ובגד אסירים . פירור לחם, בלי תקווה ובלי עתיד

 .מפוספס

אינך יודע דבר: איזה יום היום? באיזה חודש? באיזה שנה? היכן כולם? מה קרה 

יך נראו החיים לפני לכולם? מי שותפך לדרגש? מה יקרה בדקה הקרובה? אינך זוכר א

 .אושוויץ

 .היו חיים בכלל? ואולי הכל רק חלום רע? אולי זו הזיה?

זה אתה שעומד עכשיו בין שאר האסירים, לבוש כתונת פסים, נקודה אחת על הסרגל 

האנושי הערוך בדיוק גיאומטרי: גב זקוף, ידיים לצדי הגוף, צוואר מתוח, העיניים אינן 

 .מריח את העשן השמנוני, הכבדממצמצות, האף כאילו אינו 

 .לצדו שולחן, כיסא ושרפרף. באמצע מגרש המסדרים הכינו עמוד תלייה

כאילו מישהו יזוז, בביתני השמירה מוכנים . חמושים מקיפים את המגרש. אס. חיילי אס

אבל . כאילו מישהו יעז... כאילו מישהו יעז לברוח. צלפים בנשק דרוך, ולמרגלותם כלבים

 .! יהודי אחד העז..היה מישהו

 .לכבודו עומדים עתה האסירים בשורות ישרות, בעיניים מושפלות, בציפייה כואבת

האסירים אינם נשלחים לעבודות פרך . יום המנוחה השבועי. מה הפעם? יום א' היום

 .בחוץ

צבא . להרים את המורל. קצת חופש, לא?! מעט בידור, ככה... אס. מגיע לחיילי האס

 .ל להיחלשבלי מורל עלו

יש בו . אין בו ליצנים, לוליינים או אקרובטים. הקרקס השבועי. מפקד המחנה דואג להם

 .שמו היינץ. אחת מהן עומדת מול האסירים. חיות טרף

"נתפס במחנה מרגל!" הוא שואג, "מרגל לטובת בעלות הברית! ברשותו נמצאו אמצעי 

 .רוקו ניתז. הבוגד!" צורח היינץשידור משוכללים! על חם, בזמן שידור, תפסנו את 

נמוך . לאמצע המגרש נדחף יהודי. "הביאו אותו!" עיני המוזלמנים נפקחות לרווחה

 .אותו רזון, אותו בגד מפוספס. קומה

משם ומשם צופים בו חיילי . היהודי צועד לכאן. "לכאן!" שואג היינץ, עיניו אדומות

 ראווה, מובטח שעשוע רציני!אוהו! כשהיינץ עורך מפגן . מחייכים. אס. האס

תחת עמוד התלייה היינץ ממנה את עצמו לתפקיד התובע, הקטגור, הסנגור, השופט 

 .הוא מסיר כיסוי בד מעל השולחן. והמוציא לפועל של גזר הדין
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"הראיה!" הוא מניפם בשתי ידיו, גבוה, מציג לראווה: "המשדרים!" עיני האסירים 

. שחור, אבל הם עוצרים את נשימתם! תפילין!..האוויר מעורפל מהפיח ה. נפקחות

 .תפילין!..

בתי התפילין, התפילין המוכרות, השחורות, אי, ריבונו של עולם! מתחת לכותנת 

 .הפסים, הלבבות הכמושים מקבלים נפח פתאומי, מוצפים דם חם רותח

 והעיניים, צריכות להישאר יבשות! אסור לבכות! אסור להניד עפעף, למצמץ, להגות

 -הכבויים ניצת -תפילין! בין ובתוך שורות הסרגלים האנושיים  -אות אחת מהמילה הזו 

 .עובר זרם! תפילין! הרצועות מסתבכות בין זרועותיו וכפותיו של היינץ

הוא נרתע, משליכן על השולחן, וצועק: אתה מודה . הוא מנער, הן מתפתלות מול עיניו

 שהחפצים האלה שלך?

 .מודה

 תם?מי מסר לך או

 .הם שלי

 תענה, כלב יהודי! מי מסר?

 .אף אחד

 מי עוד השתמש בהם?

 .היהודי שותק לשבריר שנייה

 .זרם אש עובר בין האסירים, מתיז ניצוצות

 ."רק אני"

 .אם כך, אתה מודה שהשתמשת? "מודה"

 .היינץ מוחה זעה ממצחו הנמוך ושואג: החקירה תמה

 אשם! -בית המשפט מוצא את החשוד 

לחוק ולחומרת העבירה, בית המשפט פוסק לנאשם מוות בתלייה! גזר הדין בהתאם 

 יבוצע מיד!

 גרמניה! -גופתו תיתלה בכניסה למחנה, כראוי לבוגד במולדת האהובה 

היינץ יוכיח . השמים כחולים. אושוויץ שותקת. הסרגלים לא זעים. הנאשם לא זע

 .אן!" הוא צווחלכ -עכשיו שהוא לא רק שופט! הוא גם תליין! "יהודי 

היהודי . "עלה!". היינץ בועט בשרפרף אל מתחת לחבל התליה. היהודי קרב לעמוד

 .היהודי מתיישר, מסובב ראש ."עמוד ישר! סובב ראש". עולה

 .היינץ מקרב כיסא, עולה ועונב סביב הצוואר הדק, השקוף כמעט, את לולאת החבל

עומד, החבל כרוך  -והיהודי . לבכותהשמים מתחילים . אושוויץ אילמת. המסדר שותק

 .על צווארו



 

 סיפור / נמסר לזיכוי הרבים ע"י ידיד אספקלריא

 רדוםנשיקה לתפילין בדרך לג
 

 ט"תשע חקת לפרשת אספקלריא

 קנהעמוד 

 .עיני האסירים מורכנות לאדמה

היינץ מתמתח ושואג בקול: "כבן לאומה הגרמנית, הארית, התרבותית, ובשם הצדק, 

 .האמת והמשפט, אני מאפשר לנידון למוות לבקש בקשה אחרונה לפני ביצוע גזר הדין"

 .ווקא פוקח, חזקהאסירים עוצמים עיניים, הנידון למוות ד

קולו צלול כשהוא מכריז: "להשתמש בהן . "מה בקשתך?" היהודי אינו מהסס לשנייה

 .עוד פעם! להניח תפילין!" עיני האסירים נפקחות

"של ראש" על הראש, עם ה"של . להניח תפילין! למות עם הדם חדש זורם בחדרי הלב

טופחים . פורצים בצחוק. סבלב אושוויץ! מול התליינים! האס.א. יד" כרוך על היד..

לעצמם על הכתף, משפריצים בירה, שורקים, הכלבים נובחים! איזו חגיגה! היהודי ייתלה 

עם הקופסאות על הראש! איזו תפאורה מקורית לכניסה למחנה! שמעתם? איזה בידור! 

 .אחדים מהם רצים לצריפם להביא מצלמות

 .היינץ סמוק, "הבקשה מאושרת"

 .מנשק. מקרב לפיו. היהודי מושיט יד. את אחד הבתיםהוא מוסר ליהודי 

 .היינץ, ממתין מבודח. האס.אס מתגלגלים מצחוק

תנועותיו מהירות, מדויקות, הוא . קצת קשה לנידון לתמרן עם החבל לצווארו, אבל..

 .מתרכז ובודק

התליין נותן ברצון, כן, ברצון רב  ."של ראש". מושיט יד אל הה"של יד", במקום? כן

 .אפילו..

 .מלא חיות נושק הנידון למוות את הבית ומניח על ראשו

הוא מרוכז, כרוך סביב זרועו, סביב כף ידו, בין . המצלמות מתקתקות, פרצי צחוק

נושא פניו לשמיים שמתחילים לפזר נוצות שלג רכות, . נושם עמוק ומזדקף. אצבעותיו

 .כמו פתיתי כלולות על ראש חתן

 .שקט

מחושמלים  -ודי את עיניו לגובה עיני האסירים, אחיו, המרותקים עכשיו מוריד היה

 .בינם לבינו -חיים! זרם מוחץ, מנצח, עובר במרוצה בינו לבנם 

והוא מקדש את שמו יתברך קבל  -זה הוא עכשיו שמצהיר כוונות! החבל לצווארו כרוך 

 .עם עולם! מניח תפילין! החיילים במתח

זה רק  .פה המטלטלת? אה, כבר? זה נגמר? לאמה עכשיו? הבעיטה בשרפרף, הגו

זרם חם, נוקב, נותב, רץ מתרוצץ בין שורות האסירים, בוער בתוכם, הופכם  .מתחיל

 .ללפידים

הולם, ובתוך הדממה נשמע  -מסדר האסירים הופך לאיש אחד, ללב אחד שפועם 

ישראל ה' היהודי אומר זועק את זעקת הנצח בכל לבו ונפשו, ובקול רם וצלול: "שמע 

 .ה' אחד!".. -אלוקינו 
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 .לוקיו-היהודי וא .הוא ואתה .עתה זה רק הוא

לוקי השמים והארץ וכל אסירי אושוויץ רואים -היהודי, התפילה, א -עכשיו מתאחדים 

 .את הקולות

 .היינץ מתבלבל

רק נדמה לו? הוא סוקר את השורות  .מישהו זז שם? אה .פחד לא מוסבר ממצמץ בעיניו

 .איש לא זע .טוב .מימין משמאלמולו: 

 .היהודי שותק .הוא נושם לרווחה .טוב

עכשיו תגיע הבעיטה בשרפרף  .מותחים צוואר ועיניים .זהו? סיים? חיילי האס.אס

 .והגופה תצנח..

 ."מתח!..."

 .מה קורה פה?" שואג קול אחר"

 .החיוך נמחק .הם מסתובבים

לתוך מגרש המסדרים  .במועל יד! הייל..מצדיע  -מקרב רגליו זו לזו  -היינץ מסתובב 

 .האוברשפירר.. .מגיח הקצין..

 .היינץ מבולבל, אבל הדרגות..

 ."ריגול, המפקד" ."נאשם במה?" ."משפט שדה, המפקד" ."מה הולך כאן?" שואג הקצין

"על ריגול אתה מעניש  .לחייו מתנפחות ועיניו שוקעות לתוך פניו ."ריגול?" צווח הקצין

 .א בא בחשבון! עונש קל מדי! לפרק! לפרק!" הוא מנפנף ידיובתלייה? ל

 ."מהר!" צורח הקצין .היינץ ממהר לבצע את הפקודה

 .הקצין שולח להביא שתי אבנים גדולות .היהודי יורד אל הארץ, התפילין עוד לראשו

 .הוא כורע ."כרע ברך!" הוא פוקד על היהודי

 .היהודי מרומם .גבוה!""יותר  .הוא מרים ."להרים ידיים! למעלה!"

 .אחת לכל יד .מניחים בידיו אבן

האדמה מקמרת גבה הקשוי  .אולם האדמה לא רוצה בו .היינץ רוצה להיבלע באדמה

 .תחת ברכי הנידון, משתדלת להקל עליו

גבוה! אם יוריד, יקבל  -מלקות! המכסה המכסימלית, כשהידיים  -"אני גוזר על הבוגד 

 .לאחד החיילים, שקרב, טוען אקדחו ומקרב לראשו של הנידון כדור בראש!" הקצין מסמן

 ."ולא להרים ראש!" היהודי מרכין

הוא תוחב אותו  .לקצותיו מחוברים כדורי מתכת .יש מאין שולף הקצין מגלב ארוך

 .לידיו של היינץ, נוחר בבוז ומסתלק משם

 .בן, מתחיל לרדתשלג אמיתי, ל .היינץ מצמיד רגליו בנקישה ומצדיע אחר גבו המתרחק
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 .רוטנים .אס חיילי האס.

מלקות! באמת, מה מעניין במלקות? מה מיוחד? וגם מעצבן את האוזניים, כל צלילי 

 .עדיף לשמוע מוסיקה קלאסית, ואגנר או משהו .החבטות האלה

 .הם מסתלקים למאורותיהם

 .רק הלב לא .גם המסדר קיבל פקודה להתפזר

המסדרים, פועם פעימה יהודית, מול הנידון הכורע על ברכיו, הלב עדיין שם, על מגרש 

מעביר  .היינץ מכה, חובט ומצליף .מכה על ראשו -בידיים מונפות, אבן לכל יד והשוט 

 .לאחד החיילים שמכה ומכה, בכל הכח עד שחלשה זרועו, והוא מעביר לחייל אחר

מקום, האקדח שלוף  באותו -וכל זמן המכות שחוזרות ונשנות וצולפות באותו ראש 

 .מול מצחו של היהודי, וידיו נשואות לשמים

והוא לא נאנח, לא צועק, לא זז, רק סופג עוד חבטה ועוד הצלפה, התפילין לראשו כבר 

והשלג יורד חרישי כל  .מזמן מבוקעים, מרוטשים, הרצועות משתלשלות סביב פניו וידיו..

 .כך

 .מכסת ההלקאות נשלמה

זורק את השוט על השולחן  .מקלל .שחרר את שריר זרועו התפוסהנאצי המכה נושף ומ

 .והולך בלי להעיף מבט על הגוף הצנוף מולו, הכורע ברך

 .לתוך השלג -עתה נשמטות ידיו, האבנים מתגלגלות מראשותיו, ומצחו שוקע קדימה 

 .מכתימו בדם

מחר  היינץ מורה לשני אסירים לזרוק את הגוף הרצוץ על ערמת הגופות שיישלחו

 .לשריפה

 .ערמת הגופות זעה .על המתים ועל החיים .הלילה יורד על כולם, שווה בשווה

 ."אני חי", הוא חושב .היהודי פוקח עיניים

 .עם שרידי התפילין לראשו הוא זוחל לאט, מעורפל, מתוך ערימת המתים

 .זוחל לאט כל הלילה למקום מחבוא

 .ימותנמחק מהרשהמספר שלו  .במחנה הוא כבר אינו נחשב קיים

הוא מניח עליו פיסת סמרטוט, שנצמד ונדבק אל  .פצע פעור, שסוע .בראשו נותר חור

 .הדם הקרוש

 .ימים שאי אפשר לסופרם עוברים עליו בפינתו הנסתרת

 .הוא חי .חוזר לחיות .הוא מתאושש לאט

בשנת  רץ ישראל,היהודי הזה שרד את אושוויץ, הקים משפחה ונפטר בשיבה טובה בא

 .תשס"ח

שריד מאותה פיסת בד שנצמדה לראשו נשארה טבועה בבשרו, כאות נצח למסירות 
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 .נפש שלו באותם ימים גורליים, מתמזגת בבשרו עד יום מותו

 .הוא חזר אל אביו שבשמים -עמה נקבר, ועמה, זכר למצוות תפילין שלו 

יו של הרב יוסף וליס, הוא  הרב יהודה אריה וליס זצ"ל, אב -גיבור הסיפור  -היהודי 

 .מנכ"ל "ערכים"

 .ניצוצות(הרב חנניה צ'ולק; )

]הסיפור עוצר כאן, אבל לימים התברר בו פרט חשוב... התברר, כי 'הנאצי הטוב' 

ששמו האמיתי 'חיים מיכל  –שהורה להחליף את העונש במלקות, היה בכלל... יהודי!! 

קלאר'. סיפור חייו המיוחד של היהודי שהתחפש לנאצי והציל המוני יהודים ממוות, 

 היכה גלים בעיתונות לאחר שנחשף. לאחר שסיפור זה סופר[.

 


