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חשבתי דרכי
הגאון הגדול רבי מ שה שפירא
שייכות גבורות גשמים לתפילה

זצוק׳׳ל

שיעור חומש

רבינו מאיר אייזנשטט

ועד ליל שבת
הגאון

שליט׳׳א

l

«j

ברומו של עולם
בית ועד לחכמים בעניני תפילה

ברכת פוקח עורים
’ ‘T e X 'P r

תולדותיו ומפעלותיו
של הגאון הגדול בדורו
נודע בשערים
מאיר עיני חכמים בהלכה

הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין
יסוד הבחינה של בריאת פי הארץ

הגדול רבי י שראל בונם שרייבר
דע מאין באת ולאן אתה הולך

9

פנים מאירות

שליט׳׳א

נתןפלדמן

בירור הלכה
בירורי הלכה אקטואליים
מתוך הסוגיות והפוסקים

צער בע׳ח בכדי שלא לעבור על חשש דרבנן

זצללה״ה

מקדשי תיראו

בעל היפנים מאירות׳
אבד״ק אייזנשטט והמדינה

בענייני קדושת בית הכנסת

נלב״ע כ״ז סיון תק״ד

נחל אליהו

&

-

לדעת
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הגאון רבי אליהו דיסקין
פרשת קרח
מעלת תפילה בלי כוונה ועוד

שליט׳׳א

מבחן חדשי על חפץ חיים ואהבת חסד

הגרלות מיוחדות

מחשבה קצרה על הדף

/

י ’■ ׳־־;

אמונה בין בתרי הפרשה

מ  /י ו

הרה׳׳ג מרדכי נויגר של
המחלוקות הבונות והמחלוקות ההורסות
שליט׳׳א

תפיסות עומק בדף היומי

? : ft

ביאור ענינה של מצות חליצה

הפרשה המחכימה

עומק הפשט
דיוני הלכה אקטואליים

לקחים מעשיים מפרשת השבוע

בדיקת תפילין ישנות

קרח  -עניני מחלוקת ועוד
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שיעורי בינה • מגיד דבריו ליעקב • עטרת השבת • יעלת חן • עינינו גל • פניני הלכה • שיעורי דעה • אז נדברו • תוספת שבת • מי באר • מים זכים
לענין הלכה • עבודת אהרון • טמונה בפרשה • לקראת שבת • עם הספר

לע"נ הר"ר שרגא פייבל ב"ר צבי קנול זצ"ל נלב"ע כ"א שבט תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.
זמג׳ כנ׳סת ו׳צ׳את השבת
 -------פרשת קורח -------
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ר״ת

כנ׳סה

׳צ׳אה

׳רושל׳ם

19:13

20:31

21:16

בג׳ ברק

19:28

20:33

21:18

ח׳פה

19:21

20:35

21:21

מוד׳ע׳ן ע׳ל׳ת

19:22

20:32

21:17

ב׳ת שמש

19:12

20:31

21:16

ספר
יוצא
לאור

בצוף

מבית ' צו ף' הוצאה לאור

גיליונות נבחרים
בהלכה ובאגדה
וסביב פרשת השבוע

ברכות מאליפות
לידידינו ומכובדינו היקרים

הרבנים הגאונים
מחברי הגיליון הנכבד

״פניני הלכה״
המחדש בטובו מידי שבת בשבתו
חידושים ופנינים הארות ודיוני הלכה
בנושאים מגוונים ומעשיים
ומוגש ע"י חבר מרביצי תורה
תלמידי חכמים מופלגים
ראשי חבורות בישיבת מיר

לרגל הופעת גיליון 200
יתן ד' ברכה בעמלם
ויפוצו מעיינותיהם חוצה

מערכת ׳אוסף גיליונות׳

ויתבדרו שמועתיהם ביני עמודי דבי מדרשא

9518479@gmail.com

ויזכו לכל הברכות האמורות

הרב

למלמדי תורה ברבים

ראש המערכת:
נ תן פלדמן שליט״א

המברכים
הרב נתן פלדמן

חברי המערכת:
הרב צבי קנו ל שליט״א
הרב חיים וכסלר שליט״א
הרב משה הכהן שליט״א
הרב יוסף בן יהודה שליט״א
הרב עקיב א יוסף לוי שליט״א
הרב יוסף שלמה בייפוס שליט״א
הרב בנימין יודלביץ שליט״א
הרב אלי עזר וייס שליט״א

וחברי המערכת

i W

m

\

סיון

פלג המנחה

מבית 'צוף'
הוצאה לאור

■
תוספת שבת

6:20

ירושלים

7:03

6:22

בני נדלן

7:18

6:20

בית
שמש

7:02

6:21

מודיעין
עילית

7:12

6:21

אלעד

7:11

6:22

אשדוד

7:18

6:20

ביתר

7:03

6:21

קדיתגת

7:17

6:21

אחיסמך

7:10

6:20

טבריה

7:09

6:22

חיפה

7:11

נתן פלדמן

אוסף גליונות מופיע בסיוע
הילכתא -לדעת לחיות כהלכה

הילכתא

g

אם ברצונכם להיות שותפים עם

ן

שהירי השנת ניתן להירשם:

הגאון האדיר רבי שלמה ,המכונה"רבי שלמה הגזול״,
היה סנדולי תלסידי ה נדא מוילנא.
באחת מערב י השבת ות שבימות החורף ,נסע רבי
שלמה בדרכו אל עבר מקום מגוריו .אלא שא ז
נתקלקלה הזרך ,ונם הסוסים נעשו עייפים ועמזו
מלכת.
עמ ז רבי שלמה בפרשת זרכים ,עוז מעט שבת
המלכה פורסת את כנפיה על היקום .סר רבי שלמה אל
הכפר הסמוך ,מרחק כסה פרסאות מווילקומיר ,שם
מצא לשמחתו את ביתו של ר' לייב ,יהוזי שהתגורר
לבזו בין הגויים.
רבי לייב נרעש לנוזל האורח ש נקלע לפתחו .מאחר
ויזע כי מקוםמגוריו אינו ראוי לשמו ,בלשון המעטה,
הציע לרבי שלמה ,שמאחר ובמרחק הליכה מן הכפר
ישנו ביתמלון כראוי וכיאות לכבוזו ,אולי יפנה ויעשה
שם את שבתו.
הרב הוזה לו על זבריו ,אולם מיאן לקבלם” .היום
קצר ,ערב שבת אחה״צ  -הוא כמעט כמו טבת
אצלי ,ולא אוכל לזוז ממקומי ,הנני מוכרח לשבות
כאן  .ואכן נותר הוא באותה השבת באותו כפר ניזח.
[זכרון יעקב ,ודא פנ״ז]
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כל המוסיף מחול על הקודש ,מוסיפים לו נפש יתירה בשבת ,וכל הגודע ,גורעים לו מהנפש
יתירה ה״ו [תיקוני זוהר ,תיקון מה דף פה]
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אוסף גיליונות
מבית 'צוף' הוצאה ל אור

חשבתי דרכי | 7

שיעורי דעה | 51

נקודות אור במשנתו של
הגאון הגדול

מתוך שיעורי הג״ר

רבי משה שפירא

זצ״ל

יסודות אמונה בין בתרי הפרשה | 53

שיעור חומש | 11

תובנותיו של הרה״ג

חיים פיינשטיין

מאת הגאון הגדול רבי

שליט״א

ראש ישיבת ״עטרת שלמה״

מרדכי דוד נויגרשל

שליט״א

אז נדברו | 55
מחשבות לבני הישיבות

שיעורי בינה | 13

תוספת שבת | 61

שיעורים ע״ס המצוות

ישראל בונם שרייבר

מאת הגאון הגדול רבי

שליט״א

מעלת השבת וקדושתה

בירור הלכה | 63

ועד ליל שבת | 15

בירורי הלכה אקטואליים מתוך הסוגיות והפוסקים

דברי מוסר והשקפה ע״ס מסכת אבות
מפי הגאון הגדול רבי

גרשון מלצר

שליט״א

ישראל בונם שרייבר

שליט״א

ראש ישיבת ״נתיב הדעת״

מי ב אר| 6 7
התחזקות באמונה ובעבודת ד'

מגיד דבריו ליעקב | 17
״מאת הגאון רבי יעקב חיים סופר

מים זכים | 69
שליט״א

משא ומתן ופילפול בנידונים ערבים ונחמדים

ראש ישיבת כף החיים״

עטרת השבת | 19
שיעורי הגאון רבי עקיבא מדלוב

הפרשה המחכימה | 71
לקחים מעשיים ואקטואליים מפרשת השבוע
שליט״א

לענין הלכה | 75

שיעור פיקו״נ בשבת

יעלת חן | 21
דברי חיזוק מהגה״צ רבי

יצחק שמואל גמזו

שליט״א

הערות הלכתיות מעשיות
לעורר לב המעיין

מקדשי תיראו | 77

אב״ד חיפה

ל ד ע ת| 2 3

עלון בנושא קדושת בית הכנסת

עבודת אהרון | 79
מאת הרה״ג יצחק גבריאל פרוינד

מבחן בדף היומי

ל ד ע ת| 2 4

שליט״א

טמונה בפרשה | 81

מבחנים במשנה ברורה

ל ד ע ת| 2 5

עלון לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע

פנים מאירות | 84

מבחן בחפץ חיים

תולדותיו ומפעלותיו
של הגאון הגדול בדורו
נודע בשערים

מאמרי 'עין לא ראתה'

מאיר עיני חכמים בהלכה
דיוני הלכה אקטואליים

רבינו מאיר אייזנשטט

פניני הלכה | 35

בעל ה'פנים מ אי רו ת'

מראשי ורבני החבורות בישיבת מיר

מחשבת קצרה על הדף | 44
תפיסות עומק על סדר הדף היומי

הרה״ג יחזקאל הרטמן

זצללה״ה

שליט״א

ברומו של עולם | 47
גיליון היוצא מבית ועד לחכמים העוסקים בעניני תפילה

אבד״ק אייזנשטט והמדינה
נלב״ע כ״ז סיון תק״ד

לקראת שבת | 88
לקט נבחר מתוך העלון הנפלא של ״דרשו״

עם ה ספר| 1 00
פרסומים ,מודעות וכתבות שונות מבית 'צוף' הוצאה לאור ועוד

ניתן להשיג את "אוסף גיליונות"
בימי חמישי בהיכלי התורה כדלהלן:
אלעד
"בית הכנסת "מאור שרגא
"כולל "ישיבת הר׳׳ן
"ישיבת "תורה בתפארתה

אופקים
"בית הכנסת "שיויתי

בית שמש
"ישיבת "אור לישרים
בית הכנסת "היכל אברהם" קריה
' בית הכנסת "לב אליהו" רמה א
' בית הכנסת "חניכי הישיבות" רמה א
' בית הכנסת "משאת מרדכי" רמה א
' בית הכנסת "פני שמואל" רמה א
' בית הכנסת "אהבת תורה" רמה ג
"בית הכנסת "הכולל

ביתר עילית
בית הכנסת "באר אברהם" גבעה A
בית הכנסת "ישיבת הר׳׳ן" גבעה A
בית הכנסת "בני הישיבות" גבעה B

בני ברק
"כולל "פוניבז׳
"כולל "חזון אי׳׳ש
"כולל "בית הלל
"כולל שעל ידי "בית הכנסת הגדול
"ישיבת "אורחות תורה
"ישיבת "בית מדרש עליון
"ישיבת "תפארת ציון
"ישיבת "סלבודקא
"ישיבת "גאון יעקב
בית הכנסת "יד אהרן" רמת אהרן
בית הכנסת "תפארת נחמן" כו ל ל ה ר ב ק ל א ר
בית הכנסת "המרכזי" שיכון ה
"בית הכנסת "נחלת משה
"בית הכנסת "רמת אלחנן
"בית הכנסת "משכנות יעקב
"בית הכנסת "נאות יוסף
"בית הכנסת "בית אריה
בית הכנסת "צא׳׳י" נחלת סירוקה
"בית הכנסת "לדרמן
"בית הכנסת "הליכות חיים
" בית הכנסת "דרכי איש
בית הכנסת "צעירים" רח' האדמו״ר מצאנז
גל פז" רחוב רבי עקיבא" 88
)רחוב סוקולוב ( 46מינימרקט ברכת השם

בת ים
)רחוב ויצמן ( 36מכולת פיצהלך

גבעת זאב החדשה
"בית הכנסת "בית אליהו

בית הכנסת "בני הישיבות"

זכרון יעקב
בית הכנסת "מסילת ישרים"

טלזסטון
בית הכנסת "קהילת בני תורה"

יסודות
בית הכנסת המרכזי

ירושלים
ישיבת "מיר"
ישיבת "חברון" גבעת מרדכי
ישיבת "יד אהרן"
ישיבת "אהבת שלום"
ישיבת "תורה אור"
ישיבת "הר׳׳ן"  -רמות ד'
ישיבת "בית שמואל"
בית הכנסת "מנחת שלמה" בית וגן
בית הכנסת "מנין אברכים" בית וגן
בית הכנסת "חניכי הישיבות" נוה יעקב
בית הכנסת "אהל יוסף" רמת שלמה
בית הכנסת "המרכזי" רמת שלמה
בית הכנסת "חזון איש" רמת שלמה
בית הכנסת "ערוך לנר" רמת שלמה
בית הכנסת "באר שמואל" רח' סורוצקין
בית הכנסת "חניכי ישיבות" זכרון יעקב
בית הכנסת "ברכת יוסף" גבעת שאול
בית הכנסת "משכן באב׳׳ד" גבעת שאול
בית הכנסת "אמרי שפר" הר נוף
בית הכנסת "בוסטון" הר נוף
בית הכנסת "ויז׳ניץ" הר נוף
בית הכנסת "קהילת בני תורה" הר נוף
בית הכנסת "שערי תבונה" רמות א'
בית הכנסת "משכן שרגא" רמות א'
בית הכנסת "זכרון אברהם" רמות ג
בית הכנסת "צא׳׳י" רמות ג'
בית הכנסת "שומרי החומת" רמות ד'
בית הכנסת "אהל יוסף" רמות פולין
בית הכנסת "בני הישיבות" סנה״מ
בית הכנסת "בני הישיבות" רמת אשכול
בית הכנסת "משכן אסתר" סנהדריה
בית הכנסת "פאג"י אשכנז" סנהדריה
בית הכנסת "אוהל לאה" שיכון אוריאל
בית הכנסת "בנות עזרת ציון" פאג״י
בית הכנסת "מאור חיים" סנהדריה המורחבת
בית הכנסת "עזרת תורה" סנהדריה המורחבת
בית הכנסת "כנסת יהודה" סנהדריה המורחבת
בית הכנסת "המרכזי" סנהדריה המורחבת
בית הכנסת "ברסלב" גוש 80
בית הכנסת "אוהל משה" גוש 80
בית הכנסת "בית ישראל" עזרת תורה

^
בית הכנסת "אהבת תורה" קרית צאנז
בית הכנסת "שארית יוסף" סורוצקין
"גל פז" רח' מלכי ישראל

מודיעין עילית
ישיבת "מיר"
כולל "עטרת שלמה"
כולל "יששכר באהלך"
כולל "כתר תורה" (הרב אברמוב)
כולל "מגדל עוז" (הרב אתרוג)
בית הכנסת "בית תפילה"
בית הכנסת "אילת השחר"
בית הכנסת "חניכי הישיבות" רשב״י
בית הכנסת "אהל תורה" יהודה הנשיא
בית הכנסת "קהילת רבי עקיבא"
בית הכנסת "זכרון משה" קרית ספר
בית הכנסת "היכל יצחק" קרית ספר
בית הכנסת "בני הישיבות" גרין פארק
בית הכנסת "חזון דוד"
בית הכנסת "משובב נתיבות"
בית הכנסת "אהל אברהם" חפציבה
בית הכנסת "נאות הפסגה" המרכזי

נתיבות
בית המדרש "משכן התורה"
בית הכנסת "בית יצחק"

פתח תקוה
ישיבת "לומזא"
בית הכנסת "אבי עזרי"
בית הכנסת "אהל אברהם" גני הדר
בית הכנסת "הבעש׳׳ט" גני הדר

ראשון לציון
ישיבת "עטרת שלמה" שדה חמד

רחובות
בית הכנסת "כולל בר שאול"

רכסים
שיבת כנסת חזקיהו גבע א
ביהכ״נ בית יצחק גבעה ב
ביהכ״נ אהל מלכה גבעה ג'

תל אביב
מלון דבורה רח' בן יהודה  87קומה ב'
רחוב רבי ישראל מסלנט ( 15מכולת רחל)

תל ציון
בית כנסת החסידי

תפרח
ישיבת "תפרח"
בית הכנסת המרכזי "בית יוסף"

חעובתי דרכי
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נקרדרת

לעילוי נשמת האשה בלה בת ר׳ מנחם הלל לוין ע״ה

החיבור טל מקור החיים אל העולם-ירידת החסד הזו נקראת גבורות גשמים [א׳]
סוגיית הגשמים זו סוגיא יסודית בתפילה ,ויש בה עניין של
תפילה בפני עצמו ,וממנו מתבאר עניין השפעת החיים מאיתו

שישמיטו את הגבורות האלו של הגשמים ויזכירו אותם דוקא
לחוד בפני עצמם.

יתברך אל הבריאה .שיעור זה נאמר ערב תחילת שאלת הגשמים,

אף בתירוץ הגמרא אנו רואים שהגמרא צריכה ללמוד זאת

ואחר שהגענו אליו כסדר השיעורים נעסוק בו עתה [השבוע יובא

מפסוק מיוחד ,כדאיתא התם "ומנא לן דבתפלה ,דתניא לאהבה

חלקו הראשון של השיעור].

את ה׳ אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם איזו היא עבודה שהיא בלב
הוי אומר זו תפלה וכתיב בתריה ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה

מדוע עריך לימוד מיוחד שהגשמים שייכים
לסדר התפילה

"ולעבדו בכל לבבכם" ו׳׳ איזו היא עבודה שבלב זו היא תפילה"

שנינו בברכות (ל׳׳ג ע׳׳א) ״מזכירין גבורות גשמים בתחיית

ובהמשך כתוב "ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש" לכן

המתים ושאלה בברכת השנים" ,ובתחילת תענית שנינו "מאימתי
מזכירים גבורות גשמים רבי אליעזר אומר מיום טוב ראשון של
חג רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג" ,ובגמרא שם

ומלקוש" .יש כאן דין מיוחד ,ילפותא מיוחדת ,כיון שנאמר

צריך להזכיר זאת בתפילה ,צריך גילוי מיוחד שההזכרה הזאת
צריכה להיות דווקא בתפילה ,היינו ,שהדבר הזה צריך להשתלב
באיזה אופן שהוא בסדר התפילה ,אולם לולא זאת לא היה צריך

"תנא היכא קאי דקתני מאימתי" .על כל פנים ,עצם הדין שצריך

להזכיר זאת בתפילה ,אלא אדרבה ,כנראה שישנה סיבה שלא

להזכיר גבורות גשמים הוא פשוט במשנה ובגמרא ,היה פשוט

להזכיר זאת בתפילה בדווקא ,הדבר צריך ביאור ,מדוע זה לא

לחז״ל שצריכים להזכיר את שבחו של הקב״ה שהוא משיב הרוח

היה צריך להיות פשוט כך מלכתחילה.

מה המיוחד בגשמים שהם מעכבים בתפילה

ומוריד הגשם ולבקש על זה ,זו מילתא דפשיטא.
בהמשך הגמרא שואלת "ומנא לן דבתפילה" ,כפי הנראה
פירוש שאלת הגמרא הוא מהיכן אנו יודעים שהדבר הזה צריך
להשתלב דווקא בתוך סדר התפילה ,כאשר הזכרת גבורות גשמים
צריכה להיות בתחיית המתים ושאלת הגשמים בברכת השנים,
אולי הדבר הזה צריך להיות דבר בפני עצמו ולא חלק מסדר

עוד דין מיוחד אנו מוצאים ,שהתפילה הזאת מעכבת .מי שלא
הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים או שלא שאל עליהם
בברכת השנים חייב לחזור ולהתפלל ,ואף שניתן עדיין למי שלא
שאל בברכת השנים לשאול בשומע תפילה כמו כל בקשת צרכים
אחרת ,אבל על כל פנים מי שלא שאל בכלל ,מי שלא ביקש

התפילה.
והנה ,לכאורה ,קשה מאד להבין את שאלת הגמרא ,וכבר
התקשו בזה המפרשים .מדוע אנו צריכים להניח שהדבר הזה לא
יהיה בתפילה ,הלא ודאי הדבר צריך להיות באיזה מקום כחלק
מסדר התפילה .את גבורות גשמים אנו מזכירים בין יתר גבורותיו
של הקב״ה אחר שפותחים את הברכה "אתה גבור לעולם ה׳" ,זו
ברכה שבה מזכירים את כל מה שקבעו חז״ל להזכיר בגבורות ה׳,
אם כן עצם שאלת הגמרא אינה מובנת ,מאיזו סיבה עלינו לחשוב

מהקב״ה ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה ,חייב לחזור
ולהתפלל.
דין זה הוא מיוחד לגשמים ולא נאמר במי שמשמיט תפילה
פרטית אחרת ,ולפחות בהזכרת הגבורות בתחיית המתים ,שם
פשוט שמי שמשמיט את אחד מהשבחים שנאמרים שם ,סומך
נופלים ,רופא חולים ,מתיר אסורים ,ודאי ,מפורש בפוסקים,
שהוא לא יצטרך לחזור ולהתפלל ,אלא אם כן יש כאן משנה
ממטבע שטבעו חכמים בברכות ,אבל אם אין כאן משנה מטבע
שטבעו חכמים בברכות ,והוא משמיט את אותו שבח ,ההשמטה

נכתב באישור המשפחה
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של אותו שבח אינה מחייבת לחזור ולהתפלל את כל התפילה

בדברי רש״י על הפסוק "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל

כולה ,אין שום חובה להתפלל בגלל השבח הזה את כל התפילה

עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה׳ אלקים על הארץ ואדם

עוד פעם ,ואילו בגבורות גשמים אין זה כך ,שם הדין הוא שבגלל

אין לעבוד את האדמה" ,וז׳׳ל "כי לא המטיר ,ומה טעם לא

אותו ריצוי ,בגלל אותו דבר שבח לקב׳׳ה שהוא משיב הרוח

המטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של

ומוריד הגשם ,ישנה חובה למי שלא הזכירו לחזור ולהתפלל את

גשמים ,וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו

כל התפילה כולה.

וצמחו האילנות והדשאים".

הדברים אינם אמורים להלכה למעשה ,כי על פי הנהוג בארץ

וכך ,כמו שמפורש בפסוק ,לכתחילה "וכל שיח השדה טרם

ישראל לומר מוריד הטל ,אומרים הפוסקים שאין צריך לחזור אם

יהיה בארץ" ,הם צמחו ורק עמדו על פתח הקרקע ,הם לא יצאו

הזכיר מוריד הטל אף אם לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם,

לאויר העולם ,הם לא התגלו פה בעולם הזה .כדי שיתגלה אותו

[ועי׳ בית יוסף או׳׳ח קי"ד שאכן תמה על דין זה וז׳׳ל "ותמיהא

כח צמיחה ,כדי שהדבר יתגלה פה בפועל בעולם הזה ,יש הכרח

לי כיון דתנא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר היאך הזכרת

בעניין הזה של התפילה ,בלי תפילה זה לא מתגלה .ביום השלישי

הטל עולה במקום מה שחייב להזכיר גשם" ומיישב "וצריך לומר

שכתוב "ותוצא הארץ וגו׳" ,הם לא יצאו ,אלא הם עמדו על פתח

שכיון שבגבורות אין אנו שואלים אלא מזכירים לשבח להקב׳׳ה

הקרקע עד יום שישי ,ולמה ,משום שלא המטיר ה׳ ,ומה טעם לא

נהי דלכתחלה צריך לשבחו שהוא מוריד הגשם שהוא דבר

המטיר ,משום שאדם אין לעבוד את האדמה .לא היה אדם לעבוד

הנעצר וצריך להתפלל עליו מכל מקום בדיעבד אם שבחו בטל

את האדמה ולבקש על הגשמים ,ומשום שלא היה בכלל מי שיכיר

אף על פי שמתוך שאינו נעצר אין צריך להתפלל עליו מאחר

בטובתם של גשמים ולבקש עליהם ,הגשמים פשוט אינם .אם אין

ששיבח מיהא בדבר שהוא צורך העולם אין מחזירין אותו אבל

אדם שמכיר בטובתם משתוקק אליהם ומבקש עליהם מהקב״ה,

כשלא שיבח לא בטל ולא במטר מחזירין אותו"] ,על כל פנים,

אין גשמים בכלל .זה טבעם של גשמים ,כך הם מגיעים לעולם.

הזכרת מוריד הטל ודאי אינה חובה ,זה מנהג ,מי שהשמיט מוריד

מה עניין ההפלגות הגדולות שנאמרו על
הגשמים

הטל בקיץ אינו חייב לחזור ולהתפלל ,ואילו מי שלא אמר משיב
הרוח ומוריד הגשם ולא אמר במקומו שום שבח מקביל שיכול
להיות ממלא את מקומו של השבח המסוים הזה ,חייב לחזור
ולהתפלל.

לא מובנות על עניין הגשמים ,הפלגות נוראות .וכך כתוב שם

למדנו מכאן שהתפילה המיוחדת הזאת יש לה מעמד מיוחד

בגמרא "אמר רבי אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו

ודין מיוחד .גם ההזכרה וגם השאלה זאת חובת תפילה שחייבים

תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים".

להזכיר ולשאול ,והדבר הזה מעכב .מי שלא עשה את הדבר הזה

"אמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנאמר

לא נפטר מכך והוא חייב לעשות אותו ,ומכיון שהתקנה היתה

יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי

שהדבר הזה ייעשה בתפילה חייבים שוב להתפלל כדי לקיים את

לכם תורתי אל תעזבו .רבא אמר יותר מיום שניתנה בו תורה,

ההזכרה הזאת ,כך הדין.

שנאמר יערף כמטר לקחי ,מי נתלה במי הוי אומר קטן נתלה

יתכן שזאת הכוונה בשאלת הגמרא "ומנא לן דבתפילה״,

בגדול" ,רבא אומר שאם כתוב "יערוף כמטר" הרי שלקחו את

היינו ,מנלן שהדבר הזה נתקן בתפילה ,מה היתה הסיבה שהדבר

המטר למשל ,וכאשר תולים דבר בדבר הוי אומר שהקטן נתלה

הזה נתקן בתפילה בעצם ואין אפשרות להזכיר ולשאול אלא רק

בגדול ,וכאן תולים את הלקח במטר .וכך הלאה והלאה ,שבעה

בתפילה ,עד שאם הדבר הזה הושמט מן התפילה חייבים לחזור

דברים כתובים כאן בגמרא שהם הפלגות נוראות ,הפלגות שכלל

ולהתפלל שוב את כל התפילה כולה.

אינן מובנות לנו.

ננסה להבין את עיקר ענין הגשמים ,ומה המיוחד בתפילה

אנחנו רגילים בגשם ,אולם ,האם אנו יודעים בכלל מה זה

הזאת ,וכן את המשמעות הפשוטה בדברי הגמרא שהתפילה

גשם .הגשם בשבילנו זה מטרד ,הוא מרטיב וגורם לבעיות

הזאת אינה חלק מסדר התפילה עד שצריכה להיות סיבה מיוחדת

ובקלות היינו מוותרים עליו ,אבל כאן כתובה סוגיה שלמה על

להכניס את הדבר הזה לסדר התפילה ,וצריך פסוק מיוחד כדי

יום הגשמים ,דף שלם בגמרא מדבר על נשגבות העניין של גשם,

לגלות לנו שבתוך כדי שאנחנו מקיימים "לעבדו בכל לבבכם״

זה משהו נשגב ונורא מאוד ,זה לגמרי מעבר להשגה שלנו .זה

צריכים גם לקיים ולדאוג ל״ונתתי מטר ארצכם בעיתו" ,אבל

כתחיית המתים למאן דאמר אחד ויותר מתחיית המתים למאן

הדבר הזה אינו חלק מסדר התפילה הכללי .בקשת הצרכים

דאמר שני ,זה כמתן תורה או יותר ממתן תורה .מה כל העניין

הכללית עומדת לעצמה ,והתפילה הזאת שהיא תפילה על גשם,

הזה.

הזכרת שבחו של הקב״ה שהוא מוריד גשם ובקשה ותן טל ומטר
לברכה על פני האדמה ,הדברים האלה הם תפילות בפני עצמם
ואינם חלק מסדר בקשת הצרכים הרגילה.

הגשמים יורדים לעולם רק על ידי תפילה
מפורש

<5

בגמרא בתענית (ז׳ ע״א וע׳׳ב) כתובות הפלגות שהן לגמרי

בדברי

חז״ל

שהגשמים

אינם

יורדים

אלא

הרמב״ם כותב במורה נבוכים שפעולת הבורא
בעולם קרויה שפע והיא דומה לנביעת עין
המים
הרמב״ם במורה נבוכים (ח״ב פי״ב) עוסק באופן שבו כביכול

כשמתפללים עליהם .אם חלילה לא היה בשום מקום אדם

הקב׳׳ה פועל בעולם .ושם הוא כותב שכיון שאנו יודעים שהוא

שמתפלל על הגשמים ,לא היו הגשמים יורדים בכלל .וכך מפורש

אינו גשם חלילה ,זה מחייב שצורת הפעולה שהוא פועל בדברים
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זאת לא צורת פעולה של גשם בגשם .כי הנה ,גשם בגשם ,היינו,
דבר גשמי בדבר גשמי ,יש לו צורת פעולה מיוחדת .האופן שגשם
פועל על גשם הוא רק על ידי איזה מגע או אופן שהוא של מגע.

שפע זו התחדשות של דבר ולא העברת דבר
קיים ממקום למקום

גשם יכול לפעול על גשם גם מרחוק ,אבל זה רק בצורה מסוימת

עתה ,שפע זה עניין מיוחד .זו לא צורת פעולה כפי שאנו

של מגע ,מגע גלוי או מגע סמוי באופנים של גשמים יותר עדינים,

רגילים להבין ,ככל פעולה של נמצא אחד על נמצא אחר ,ככל

אבל זו צורה של מגע ,אולם אין כן הדבר בפעולת הדבר שהוא

פעולה של דבר על דבר .שפע זה עניין בפני עצמו ,זה שם פעולה

נבדל ,היינו ,שמציאותו נבדלת מגשם ,כלומר מציאות לא

בפני עצמו לגמרי .כדרך שאין שום דוגמא בעולם למה שנקרא

גשמית ,כשרבר כזה פועל בגשם ,היינו במציאות גשמית ,שם זה

מקור של מעיין ,מקור מים חיים ,איך האופן שהוא שופע .לצורת

אופן אחר של פעולה.

השפע הזה ,אותו דבר שמושפע שם כלפי חוץ ,מה שנובע משם

וממשיך הרמב׳׳ם וכותב"ויכונה לעולם פועל הנבדל בשפע,

ויוצא החוצה ,אין לדבר הזה דוגמא בעולם.

על צד ההידמות בעין המים אשר ישפיע מכל צד ואין לו צד

בנביעה של מעיין ,אין זו העברת דבר קיים ממקום אחד

מיוחד שימשך ממנו או ימשיך לזולתו ,אבל מכולו הוא נובע

למקום שני ,אלא יש כאן כח מיוחד שמנביע את הדבר הזה ,זו

ולכל הצדדים ירוה הקרובים אליו והרחוקים ממנו תמיד".

היא הנביעה .וכך ,בכל מקום שהכח הזה של השפע נמצא ,יהיה

כשהנבדל פועל בעולם הפעולה הזו מכונה בלשון הקודש

הדבר איך שיהיה עכשיו ,יראה הדבר איך שיראה ,גם אם יהיה זה

"שפע" .העולם הרי הוא לא נבדל ,העולם בטבעו הוא גשמי,

צור וחלמיש שהם כפי הנראה שיא היובש ,הרי שבין שיהיה זה

וכשהנבדל פועל בגשם שמה של הפעולה הזאת הוא שפע ,מכיון

צור ,הקב׳׳ה הוא "ההופכי הצור אגם מים" ,ובין שיהיה הדבר

שזה דומה למים ,זה פועל באותה צורה.

הזה חלמיש ,הקב׳׳ה הופך "חלמיש למעינו מים" .על ידי הכח

פירוש המילה שפע ,זה דבר שחל מלכתחילה על נביעה של

הזה ,אם מתחבר אותו כח שנקרא שפע לאיזה דבר ,הדבר הזה

מעיין ,זה נקרא שפע .זה דבר שהוא שופע ומשפיע כלפי חוץ.

משפיע ,וצורת הפעולה שלו אינה צורת פעולה רגילה של גשם.

איך הדבר הזה של הנביעה קורה ,גם את זה אנחנו לא יודעים,

הדבר הזה לא חל ולא פועל באותו צורה ובאותו מהלך כמו

אבל בכל אופן יש כזה כח .בכח הזה ,בצורה הזאת ,בשם הזה

שגשם [היינו ,דבר גשמי ,כשימוש הלשון ,ולא מטר] פועל.

שנקרא שפע ,לזה דימו את פעולת הנבדל בעולם.

כתוב כאן ברמב׳׳ם ,שהעניין הזה ,עניין השפע שישנו בעולם,

בהמשך הוא כותב "כן הבורא יגדל שמו ,כאשר התבאר שהוא

זה עניין מיוחד ,והוא מאריך באריכות בלתי רגילה להסביר

בלתי גוף ,והתקיים שהכל פעלו ושהוא סבתו הפועלת כמו

בדוקא את המילה הנקראת שפע ,ומבאר שבשימוש הלשון

שבארנו ,וכמו שנבאר נאמר שהעולם נתחדש משפע הבורא

בלשון הקודש קוראים לפעולתו של הקב׳׳ה בשם שפע ,והדמיון

ושהוא המשפיע עליו כל מה שיתחדש בו" ,כל הבריאה כולה ,כל

הוא למקור של מעיין כמו "אותי עזבו מקור מים חיים".

הנמצא כולו ,הכל פועלו כביכול של הקב׳׳ה שהוא בלתי גוף,

מה המובן בשימוש המילה גשם לתאר עצם גשמי

והוא סיבתו הפועלת של כל הנמצא .כלומר ,העולם מתחדש
משפע הבורא שהוא המשפיע עליו את כל מה שיתחדש בו.

עוד עלינו לדעת ,מדוע בשימוש הלשון כשאנו מדברים על

"וכן יאמר שהוא השפיע חכמתו על הנביאים ,הענין כולו,

גשם ,כחפץ גשמי ,משתמשים במילה זו ׳גשם׳ ,אשר בלשון

שאלו הפעולות ,פעולות בלתי גוף ,והוא אשר יקרא פעלו שפע,

הקודש ,לשון התורה ,בין בלשון התנ׳׳ך ובין בלשון הנביאים,

וזה השם ,רצוני לומר ,השפע ,כבר התירהו לשון העברי גם כן על

גשם נקרא מטר" .כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה

הבורא יתברך מפני ההדמות בעין המים השופע כמו שזכרנו,

לא ישוב אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה" ,זה נקרא גשם,

מפני שלא ימצא להדמות פעולת הנבדל יותר נאה מזה הלשון

והשאילו זאת לכל עצם ,לכל דבר גשמי ,לכל דבר שאפשר למשש

רצוני לומר השפע״.

אותו .ובאמת ,שימוש לשון זה אינו השאלה של חכמים למילה

ומסיים הרמב׳׳ם "אבל מה שזכרנוהו שספרי הנביאים
השאילו ענין השפע גם כן לפועל הבורא יתברך ,הוא אמרו 'אותי
עזבו מקור מים חיים׳ ,ר׳׳ל שפע החיים ,כלומר המציאות אשר
הוא החיים בלא ספק ,וכן אמרו ׳כי עמך מקור חיים׳ ,רוצה בו
שפע המציאות ,וכן השלמת המאמר [היינו ,סיום הפסוק] והוא
אמרו ׳באורך נראה אור׳ ,הוא הענין בעצמו ,כי בשפע השכל אשר

זו אלא זה כתוב במפורש אפילו בתנ׳׳ך ,כך נאמר במפורש בפסוק
בדניאל בחלום של ארבע המלכויות [אף ששם זה בלשון ארמי]
וכך נאמר שם "חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה",
קטילת חיותא הכונה היא שמתה אותה חיה שהוא ראה בחלום,
והובד גשמה ,גופה נאבד ,זה פירוש הפסוק .בתנ׳׳ך עצמו ,בכתוב
עצמו ,המילה גשם משמשת למה שנקרא חפץ ,עצם גשמי .איך
זה ייתכן ,ומה הקשר בין שני הדברים האלה .צריך לעיין בזה

ישפע ממך נשכיל ונתישר ונשיג השכל ,והבינהו".
הקב׳׳ה קורא על עצמו "מקור מים חיים" ,הקב׳׳ה נקרא מקור
מים חיים או כמו שכתוב בתהילים "כי עמך מקור חיים" ,זה
הפירוש מקור ,מקור נקרא שפע .מקור חיים ,הכונה שכביכול
הקב׳׳ה הוא שפע המציאות" .והבינהו" ,צריך להבין את העניין

ולמצוא את הקשר בין שני הדברים האלה.

הגשם זה החיבור של השפעת החיות ממנו
יתברך לעולם
הנה ,עניינו של הגשם [היינו ,המטר] ,אינו נגמר בזה שיש כאן

הזה.
למדנו אם כן שיש עניין כזה מיוחד בבריאה ,והבריאה

איזו היכי תמצי שכאילו נשפכים מים מן השמים ,וכמובן שבלי

שנבראה בשביל ללמד על העניין הזה זאת בריאת המים .היינו,

מים הלא אין חיים ,אין צמיחה ,אין גידול ,וישנם עוד חסרונות

במים מצאנו את היסוד הזה ,את הצורה הזאת שנקראת שפע.

כנראה ,כי אם זה כל עניינו ,אפשר היה אולי למצוא את הדבר
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הזה בצורה אחרת .למה צריך דוקא את הגשם ,את הצורה הזאת

הקב״ה משבחים את משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת "אתה

של "ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה" .צריך

גיבור לעולם ה׳".

לעלות אד מן הארץ ,וצריכים להיוצר עננים ,ובצורה הזאת ,כך

הגבורה הגדולה-להכניס את החסד לתוך מערכת

שורש העניין הוא ,כאן זו אותה נקודה שבה כביכול מתחבר

ביאור הדבר ,הגבורה הגדולה היא לקחת דבר שהוא כולו

צריך לרדת גשם ,וכך ,בעומק הזה ,הוא צריך להשפיע.
רצונו יתברך לעולם .אותה השפעת חיות שישנה ממנו יתברך

חסד ,הוא כולו מקור ,ולחבר אותו ולשים אותו בתוך המערכת,

לעולם ,היא טמונה בגשם .זה לא משום שהארץ זקוקה למים

להכניס אותו בתוך מסגרת שהיא מהלך .אם הדבר הזה היה נשאר

וכיוון שהיא זקוקה למים ממילא הקב׳׳ה המציא אופן איך יגיעו

כחסד ,נשאר כשפע ,ולא היה מצטרף לטבעו של עולם ,הדבר

המים לעולם .אפשר היה להמציא אופנים אחרים .אף אנחנו

הזה היה חסד נקי ,חסד בפני עצמו ,חסד לגמרי ,אכן ,כשאנחנו

עצמנו היינו יכולים אולי למלא את מקומו ולעשות זאת בצורות

מזכירים גבורות גשמים ,כאן אנו מזכירים את ה״משיב הרוח

אחרות ,אפשר היה לעשות מערכת של צינורות עם עוד אופנים.

ומוריד הגשם" בטבע הדברים ,כאן אנו מזכירים שכך הוא מהלכו

אכן ,זאת טעות לחשוב כך ,יש כאן יותר מהמציאות של שפיכת

של עולם עד כדי כך שיש מקום לטעות .אנחנו רואים שיורד גשם,

המים.

והדבר הזה נראה לנו טבעי לגמרי .צריך לרדת גשם אז יורד גשם.

מה שמונח בגשם ,בגשם נמצאת כל השפעת החיות
מהעליונים למטה .האופן שבו החיים מגיעים אלינו מלמעלה,

אנחנו לא תופסים בירידת הגשם את השפעת החסד שישנה כאן,
את ההשפעה מהמקור.

מאותו מקום שהוא המקור שממנו צריכים להיות מושפעים חיים

למה נקרא שמם גבורות גשמים "מפני שיורדין בגבורה" ,זאת

לעולם" ,כי עמך מקור חיים" ,האופן הזה זה מה שנקרא גשמים.

היא ההתגברות הגדולה ביותר ,זאת הגבורה הגדולה ביותר,

הגשם זה הדרך שבה מגיעה החיות ממקור החיים עד אלינו.

להכניס דבר בתוך מסגרת ,בשעה שהדבר הזה מצד עצמו היה

הגשם הוא חיבור כביכול של רצונו יתברך להשפיע חיות בחיים

חייב להיות מחוץ לכל מסגרת שהיא .הדבר הזה עובר את כל

שלנו כאן.

הגבולות ואת כל המסגרות ,ולקחת ולצמצם אותו ולהכניס אותו

מדוע הגשם שהוא השפעה של חסד נקרא
גבורות גשמים
המשנה בתחילת מסכת תענית פותחת "מאימתי מזכירין
גבורות גשמים" ,והגמרא שואלת שם למה קוראים להם גבורות
גשמים,״וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים ,מאי גבורות
גשמים ,אמר רבי יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר עשה
גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר ,וכתיב הנותן מטר על
פני ארץ ושלח מים על פני חוצות" .עתה ,צריך להבין מה פירוש
המילים "מפני שיורדים בגבורה" ,מה נקרא לרדת בגבורה.
פירוש הדברים הוא כך .הנה ,שפע של חיים ,דבר שנובע
מהמקור ,זה דבר שתמיד עומד מחוץ למהלך .המקור הוא דבר
שלעולם לא מצטרף לכל המהלך כולו .מקור ,הכונה היא ,שהוא
תמיד ההתחלה של העניין הזה ,כל מה שבא אחר כך מצטרף
אליו ,אבל הוא מצד עצמו לא מצטרף לשום דבר.
הדבר כבר כתוב ,שמקו״ר עולה בגימטריה רצו׳׳ן .הרצון הוא
לעולם מקור .רצון טהור ,היינו ,רצון אמיתי ,לא רצון שרוצים
דבר משום שרוצים דבר אחר אלא רצון התחלתי ,רצון טהור הוא
לעולם מקור .הוא תמיד מקור עצמו .אם תשאל אותו למה אתה
רוצה ,התשובה תהיה ,כי אני רוצה .זה מקור ,הוא מקור לעצמו.
מקור לעולם לא מצטרף ליתר הדברים ,הדברים לא מצטרפים
אליו.

בתוך מסגרת ,זאת היא הגבורה בעצמה ,זאת היא מידת הגבורה.
מידת הגבורה בעצמה זה ענינה ,לקחת את הרצון בעצמו ולהכניס
אותו בתוך מערכת מוגבלת ומסודרת שבה כל דבר ודבר עומד
לעצמו וכל דבר ודבר נראה כמסובב מסיבה קודמת ,הוא נראה
מהלך שלם של דרך הטבע .זאת צורה של תפיסת הדברים.
הקב״ה נותן לנו את הגשמים בגבורה .היינו ,הגשמים מצד
עצמם הם כולם חסד ,וזה חסד נקי ,חסד טהור ,אבל האופן איך
הדברים יורדים אלינו ,איך הם מגיעים אלינו ,זה בגבורה .והדבר
ברור שאחרת העולם לא יכול היה לסבול את זה .העולם כמו
שהוא היום לא יכול בשום פנים ואופן לסבול חסד נקי .וכפי
שאומר חוני המעגל (תענית כ״ג ע״א) השפעת עליהם רוב טובה
אינם יכולים לקבל ,אינם יכולים לסבול ,השפעת עליהם חלילה
רוב פורענות שוב אינם יכולים לסבול .באופן של חסד נקי ,אילו
היו הגשמים לא בדרך של גבורות גשמים אלא בדרך של השפעה
של חסד מצד חסד ,כמו שהחסד צריך להיראות ,הרי שזה בדיוק
המבול ,כך נראה המבול.
נמצא שכדי שהדברים יוכלו להגיע אלינו ,ואנחנו נוכל
להשתמש בהם ,לנצל אותם ,ליהנות מהם ,לכן הם הצטמצמו
ונכנסו לתוך המערכת הזאת הנקראת גשמים .נמצא ,שכל הרצון
כולו וכל החסד כולו ,כל ההשפעה כולה ,כביכול ,כל שפע החיים
שהקב׳׳ה משפיע על העולם" ,כי עמך מקור חיים" ,כל שפע
החיים כולו הוא מצומצם ומרוכז בגבורות גשמים .כאן בגשם
נמצאת כל ההשפעה כולה.

והנה ,שפע כזה שיורד מלמעלה ,שפע של חיות שיורד
מהמקור ,הוא לעולם נקרא חסד .הוא לעולם דבר ששייך לרצון.
הוא תמיד נמצא ,וזה פשוט .כך צריך היה להיות .מים הם חסדים,
והגשמים הם כולן חסד .אכן ,עתה צריך להבין למה אנחנו
קוראים לזה דוקא גבורות גשמים ,הלא זה החסד עצמו ,זה בדיוק
החסד ,זו השפעה של חסד ,וכיצד זה נקרא דווקא שיורדים
בגבורה ,ועד כדי שקוראים להם גבורות גשמים ,ובשבחו של

בעז׳׳ה בשבוע הבא נמשיך בעניין זה ,כפי שמתבאר גודל
עניין הגשמים ,ויתבאר עניין החיבור של "כי עמך מקור חיים"
אל העולם דרך עניין הגשמים ,והעניין המיוחד של תפילת
הגשמים שהגמרא סברה שהיא צריכה לעמוד כתפילה בפני
עצמה.
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שיעור חומש
על פרשת השגוע
משיעורי מרן הגאון רגי חיים פיינשטיין שליט״א
ראש ישיבת עטרת שלמדו

גוקר ויודע ה׳ את אשר לו ואת הקדוש והקריג אליו ואת אשר
יבחר בו יקריב אליו( .ט״ז ,ה') .וברש״י פירש דשתי עניינים נאמרו

־-שי ,קוו״ s.wn

מבואר דבפריחת המטה תהא בחירה ,שבבחירה זו יסולקו כל
הטענות והעוררין על בחירת אהרן לכהונה.

בזה ,ד'את אשר לו' ,לעבודת לויה ,ו'את הקדוש' ,לכהונה.
והנה מלבד זאת מונה הכתוב עוד שתי עניינים שיוודעו ,אחד שיוודע

ויהי ככלותו לדגר את כל הדגרים האלה ותגקע האדמה אשר
תחתיהם וגו׳( .ט״ז ,ל״א) .מלשון הכתוב משמע דמיד כשכילה משה

וצריך ביאור מהם שתי העניינים.

דבריו מיד נבקעה האדמה ונבלעו בתוכה ,ולא היה שהות בין סיום

את אשר לו ואת הקדוש ,ומלבד זאת יוודע גם את אשר יבחר בו,

ונראה לבאר בזה ,דהנה בכהונה מלבד קדושת הכהונה שיש בכהנים ,דברי משה לבקיעת האדמה ובליעתם.
יש גם בחירה בכהונה ,ויסוד הדין של בחירה ,הוא דין בפני עצמו ויש לומר בזה דהנה הרי משה קבע שבירור אמיתת נבואתו יהיה
שרק הם כהנים ,ואחרים מופקעים ונפסלו ואינם יכולים להיות כהנים ,מתברר על ידי בקיעת האדמה ובליעתם בתוכה ,וא״כ כל זמן
ודבר זה שיש בחירה בכהנים ,ושבזה נפסלו והופקעו שאר ישראל שהאדמה אינה נבקעת ואינם נבלעים בתוכה ,עדיין אין מתברר
מכהונה ,מבואר בדברי המכילתא פרשת בא ,דאיתא שם ,עד שלא אמיתת נבואתו של משה ,ואמיתתה תלויה ועומדת עד שתתברר,
נבחר אהרן היו כל ישראל כשרים לכהונה ,משנבחר אהרן ,יצאו כל ולכן מיד עם כלותו לדבר מיד נבקעה האדמה ונבלעו בתוכה ,כדי
ישראל ,הרי דהיה בחירה באהרן שרק לו תהיה הכהונה ,וכל ישראל לא להשאיר את אמיתות נבואת משה בלא בירור אפילו רגע אחד.
הופקע ונפסלו ואינם ראויים לכהונה[ ,וכמבואר יסוד ענין בחירה
בדברי אא״ז מרן הגרי״ז זצ״ל לגבי בחירת ירושלים ומלכות בית דוד].
מעתה יש לבאר דזהו שתי העניינים שמזכיר הכתוב ,דדבר אחד הוא

וכל ישראל אשר סגיגותיהם נסו לקולם כי אמרו פן תגלענו הארץ.
(ט״ז ,ל״ד) .בפשוטו נסו כי נבעתו מפחד הקול שהיה בשעת הבליעה.

עצם הקדושה ,וזהו שאמר 'ואת הקדוש' ,ועוד יוודע גם הבחירה ,במי ויש לומר עוד דהנה כתוב שה' אמר למשה 'העלו מסביב למשכן
הייתה הבחירה לכהונה ,וזהו שאמר הכתוב 'ואת אשר יבחר בו' ,קורח דתן ואבירם וגו' סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים וגו' פן
תספו בכל חטאתם' ,ומבואר דהצלתם מן הבליעה תלויה היא במה

שיוודע גם במי הייתה הבחירה.

והנה יש לדייק בלשון הכתוב ,דלגבי הקדושה אמר 'את הקדוש' ,דזהו שסרו ונסתלקו מעל אהלי האנשים הרשעים .והנה לא נתפרש מהו
לשון עבר שמכבר הוא קדוש ,ואילו לגבי הבחירה אמר 'ואת אשר השיעור שצריכים להסתלק מהם ,ויש לומר דלכן נסו ,כדי שבודאי
יבחר בו' ,שזהו לשון עתיד ,דמשמע דרק עכשיו הוא יבחר.

יהיו בכלל מסתלקים מאהליהם.

ונראה לבאר בזה ,דלגבי הקדושה ,אם יש עוררין על זה ,אין צריך
אלא לברר את אמיתות הדבר שיש בו קדושה ,אבל בבחירה אם יש

גזאת תדעון כי ה׳ שלחני וגו׳ ,וירדו חיים שאולה וגו׳ ,וירדו הם
וכל אשר להם חיים שאולה וגו׳( .ט״ז ,כ״ח-ל״ג) .ומבואר שעל ידי

ועל ידי הבחירה המחודשת יסתלקו הערעורים והטענות.

שיבלעו באדמה שתפתח את פיה יתברר אמיתות נבואתו .ונראה

עליו עוררין ,שייך שתהיה בו בחירה מחודשת ,בשביל סילוק הערעור,

אשר לפי זה יש לומר ,דאחר שקורח טען וערער כנגד כהונתו של לבאר מה שבחינה זו שאם בריאה יברא ה' וגו' וירדו חיים שאולה,
אהרן ,אז באמת הייתה בחירה מחודשת באהרן ,ואם כן נמצא ,דלגבי בזאת תדעון כי ה' שלחני ,לא היה זה בתורת הוכחה וסימן בעלמא,
הקדושה לא היה זה אלא בירור על הקדושה שהייתה בו מקודם ,ולכן שמזה שדבריו מתקיימים בעשיית אותות ומופתים ,מוכחת אמיתות
אמר הכתוב 'את הקדוש' שזהו לשון שיש בו קדושה מכבר ,וזהו נבואתו ,והעונש שנענשו בבליעתם ובירידתם חיים שאולה ,לא היה
ביאור דברי רש״י בפסוק ו' ,שכתב בפירוש הפסוק 'והיה האיש אשר זה עונש בעלמא ,אלא העונש היה בתורת קיום דינם הראוי להם,
יבחר בו הוא הקדוש' ,דכבר הוא בקדושתו ,דר״ל דבזה תתברר וההוכחה הייתה מזה שנתקיים בהם העונש והדין הראוי להם.
קדושתו דמעיקרא ,ולא שרק עכשיו תחול בו הקדושה ,אבל לגבי דהנה קורח היה אפיקורס ,כמבואר בירושלמי דבאותו שעה ,אמר
הבחירה ,בזה אמר הכתוב 'את אשר יבחר' ,דעכשיו יהא בו בחירה קרח ,אין תורה מן השמים ,ולא משה נביא ,ולא אהרן כהן גדול.
מחודשת ,בשביל לסלק העוררין והטענות.

ואא״ז מרן הגרי״ז זצ״ל הוסיף שכפירתו היא בב' עיקרים ,דמה שאמר

ובאמת דהדבר מפורש בקרא להלן (י״ז ,כ) דכתיב 'והיה האיש אשר אין תורה מן השמים ,כפר בעיקר דתורה מן השמים ,ומה שאמר
אבחר בו מטהו יפרח והשיכותי מעלי את תלונות בני ישראל' ,הרי דאין משה נביא ,כפר בעיקר שנבואת משה כולה מפי הגבורה.
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ובגמ' בב״ב דף ע״ד ע״א איתא ,דבלועי קורח אומרים משה ותורתו

יהא נודע ומתברר אפיקורסות שלהן.

אמת והן בדאין .וביאר אא״ז מרן הגרי״ז זצ״ל שלכן אומרים את שתי
הדברים ,דמשה אמת ותורתו אמת ,דזה כנגד כפירתם ,שהם כפרו

תא ואחוי לך בלועי דקורח

בשתי היסודות דנבואת משה ותורה מן השמים ,וכנגד שתי הכפירות

איתא בגמ' בבבא בתרא דף ע״ד ע״א ,אמר ליה ההוא טעיא לרבה

הם אומרים ,שמשה אמת ותורתו אמת עכ״ד.

בר בר חנא ,תא אחוי לך בלועי דקרח ,והראהו שתי בקעים שהיה

והנה דין הכופרין בתורה ובנבואת משה ,מבואר בגמ' בר״ה דף י״ז

יוצא מהן עשן ,ולקח גיזת צמר ושראה במים והניחה שם ונחרכה,

ע״א ,שהמינין והאפיקורסין שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים

עיי״ש כל אריכות הדברים .ומבואר בגמ' דגם לאחר זמן מרובה עדיין

וכו' ,יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות שנאמר 'ויצאו וראו

היו בלועי קורח בעונש בליעתם שנבלעו.

בפגרי האנשים הפושעים בי וגו' ,ועוד שגיהנם כלה והן אינן כלין,

ויש לבאר בזה דלפי המבואר דבליעתם היה בתורת קיום דינם

שנאמר 'וצורם לבלות שאול' .ולפי זה נמצא דדינם של קורח ודתן

ועונשם הראוי להם כדין האפיקורסין ,והנה בכלל העונש של

ואבירם וכל הנועדים על ה' שהיו בכלל האפיקורסין ,הוא להיות יורדין

האפיקורסין הוא דנידונין בה לדורי דורות[ ,ולא כמו פושעי ישראל

לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות וגיהנם כלה והן אינן כלין.

בגופן ,שנידונין רק עד י״ב חודש] ,וא״כ לפי זה מבואר היטב מה

מעתה נראה לומר דמה שנבלעו באדמה וירדו חיים שאולה ,לא היה

שהיו בעונש בליעתם לעולם ,משום דכך הוא דין העונש שלהם ,שיהיו

זה עונש בעלמא ,אלא היה זה קיום דינם הראוי להם כדין

נידונין בה לדורי דורות ,ועל כן גם בזמן רבה בר בר חנא ,שזה שנים

האפיקורסין ,דירידה לשאול היינו דינם של האפיקורסין שיורדין

רבות אח״כ ,עדיין היו נידונין בעונש בליעתם.

לגיהנם ,כמבואר בגמ' בר״ה שם דיליף דגיהנם כלה והן אינן כלין
מהכתוב 'וצורם לבלות שאול' ,הרי דעונש האפיקורסין הוא לירד

והנה עוד איתא שם שאמר לו דכל תלתין יומין מהדר להו גיהנם

לשאול ,וזהו שנענשו כאן בירידה לשאול ,שזהו קיום דינם והעונש

להכא כבשר בקלחת ,והיינו שכל שלושים יום הם באין לשם .ולא

הראוי להם ,כמבואר בפסוק בתהלים.

נתפרש מהו הענין בזה שכל שלושים יום הם חוזרים ובאים לשם.

מעתה יש לומר ,דמה שאמר משה רבנו דבזאת תדעון ,דע״י שתפתח

אכן לפי המבואר דבראייתם שם ,מתקיים הענין של 'ויצאו וראו

הארץ את פיה וירדו לתוכה חיים שאולה ,לא היה זה בתורת הוכחה

בפגרי האנשים' ,יש לומר דהנה בפסוק קודם לכן כתוב 'והיה מידי

וסימן בעלמא ,שמזה שדבריו מתקיימים בעשיית אותו ומופתים,

חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות לפני אמר

מוכחת אמיתות נבואתו ,אלא היה זה בתורת קיום העונש והדין

ה' ,וע״ז מוסיף הנביא ואומר 'ויצאו וראו בפגרי האנשים' ,ונמצא

הראוי להם ,ובזה שיהיו נידונין כדין האפיקורסין ,בזה גופא יווכח

דענין זה דשל 'ויצאו וראו בפגרי האנשים' ,הוא בכל חודש ,כמו

ויוודע שאכן היו אפיקורסים ,ומה שטענו כנגד התורה וכנגד נבואת

שכתוב והיה מידי חודש בחודשו ,וזהו הענין במה שכל שלושים מהדר

משה ,היה הכל אפיקורסות וכפירה ,והאמת היא כי ה' שלחני ולא

להו להכא.

מליבי ,ובקשת משה רבנו הייתה ,דיבלעו באדמה וירדו 'חיים שאולה',

וסמך לדבר נראה ,דהנה הרשב״ם שם כתב כל תלתין יומין ,כל ראש

דהגם דבודאי עתיד להתקיים בהם עונש ודין האפיקורסין כראוי להם,

חודש .וצריך ביאור מהיכא תיתי שזה דוקא בראש חודש .אולם לפי

אבל זה עתיד להתקיים רק לאחר מיתה ,שנשמתם תהא יורדת

מה שנתבאר דמה שהם חוזרים לשם כל שלושים הוא בשביל קיום

לגיהנם ונידונת בו לדורי דורות ,וע״ז באה בקשתו של משה שירדו

הכתוב דמידי חודש בחודשו יצאו וראו בפגרי האנשים ,מבואר היטב

'חיים שאולה' ,שבעדת קורח יתקיים הדבר כבר בעודם חיים ,ויראה

המקור דהיה זה בראש חודש ,דהרי זהו שכתוב והיה מידי חודש

הדבר לעין כל ,כדי שעל ידי זה שיראו שמתקיים בהם דין אפיקורסין,

בחודשו.

מזמור שיר חנוכת הבית
מתוך דברי ברכה במעמד חנוכת הבית והנחת אבן הפינה שע״י מוסדות ישיבת תפארת ישראל  -סיון תשפ״ב
אנו משתתפים בשמחת חנוכת הבית הנחת אבן הפינה ,מזמור שיר חנוכת הבית ,בחנוכת הבית צריך לשיר שיר מזמור ,על איזה בית מדובר
שבחנוכתו צריך לשיר שיר מזמור ,על בית המקדש ,על מכון לשבתך עולמים ,וכך מקדשים את ירושלים בשיר ושתי תודות אחריהם ,כמו ששנינו
במשנה במסכת שבועות ,בחנוכת הבית הזה ,שהוא בית מדרש ללימוד תורה שבעל פה ,צריך לשיר שיר מזמור .בשיטה מקובצת במסכת ערכין
כתוב כי אף על פי שבשיר על קרבנות ,רק המשוררים כשרים לשיר ,והשוערים אסורים לשורר ,אבל בשיר לפני הארון ,גם השוערים כשרים
לשורר ,וחלוק שיר של קרבן משיר שלפני הארון ,והביאור בזה הוא ,כי שיר שלפני הארון הוא שיר על תורה ,ושיר על תורה כולם שווים בזה וכולם
שייכים לזה .כתוב בגמרא מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם ,הטעם שלא פסקה הוא כי אי אפשר בלי ישיבה ,כי בלי ישיבה אין קיום ,כי הכלל
ישראל זהו עמלה של תורה שבעל פה .בפרשת ויגש כתוב ’ואת יהודה שלח לפניו להורות גושנה /וכתוב במדרש שהכונה להקים בית ועד שיהיו
מתוועדין שם לתלמוד תורה ,עוד לפני שכלל ישראל ירדו לגלות ,כבר מתקנים להם ישיבה ,שלא תפסוק מהם ישיבה ,כי אין מציאות של כלל ישראל
בלי ישיבות ,בלי בית ועד לתורה שבעל פה .כבוד ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר שליט״א איתמחי גברא בהרבצת תורה ,להרבות גבולי התורה
והקדושה ,ומוסיף תמיד על העיר והעזרות ,תחזקנה ידיו להוסיף עוד כהנה וכהנה בתי מדרשות שבהם יש השפעת וקבלת התורה בכל יום.
השיעור נדפס לזכר ולעילוי נשמת אבינו מורנו עטרת ראשנו הרב החסיד המפו’ יקר יקרים בבית ישראל
רבי אברהם יוסף ב"ר פנחס שפירא זצ"ל
ענף עץ אבות תפארת אבותיו הצדיקים הקדושים זצוק"ל
הונצח ע"י בניו וחתניו שליט"א
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מ צ 1ה קנ ט
מצו ה ק  - 0לשבות בשביעי בו שנאמר וביום השביעי מקרא קודש
מצו ה ק  0ב  -לשבות ביום חמישים שנאמר וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש
מצו ה ק  0ג  -לשבות בראשון של חדש השביעי שנאמר באחד לחודש יהיה לכם שבתון

שי עו רי

-לשבות בראשון של פסח שנאמר ביום הראשון מקרא קודש

מצו ה ק ם1
שיעורי רה״י הגאון רבי י שראל בונים שיייבר שליט׳׳א

־ לשבות בראשון של חג הסוכות שנאמר ביום הראשון מקרא קודש

מצו ה TOp

־ לשבות בשמיני של חג שנאמר וביום השמיני מקרא קודש

ד׳שבתון׳ ,סברו שהיא מצות עשה ולא איסור עשה ,ודלא כמש ”כ

אם שבתון היא מצות עשה או איסור עשה

המגיד משנה.
חובת השביתה ביו ”ט מופיעה ברמבי׳ם בכמה מצוות ,בהם נצטוינו
לשבות בכל המועדים ,בראשון ובאחרון של פסח ,בשבועות ,בראש
השנה ,בראשון של סוכות ובשמיני עצרת .דין השביתה בימים
טובים שונה משביתה בשבת ויום הכיפורים שבהם כל המלאכות
אסורות ,וביו׳׳ט נאסרו רק מלאכות שאינם לצורך אוכל נפש .ויש
לעיין במצות שבתון של יו ”ט ,אם היא מצות עשה לשבות ,או שמא
נאמר בזה איסור עשה לאסור את המלאכות במצות עשה.

הצעה להעמיד את מחלוקת האמוראים לע!ין שבתון
ולכאו׳ היה נראה לתלות נידון זה במחלוקת האמוראים בגמ׳ לענין
שריפת קדשים ביו”ט .דאביי ורבא פליגי על רב אשי ולמדו
מפסוקים דאין שריפת קדשים דוחה יו ”ט ,ולא ס”ל כרב אשי דאמר
דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה ,ולכאו׳ בהא פליגי ,דרב אשי סבר
דשבתון היא מצות עשה וכשבאה עם לאו אינה נדחית מפני עשה

המגיד משנה (רישהלי מאכלותאסורות) מדמה את איסור אכילת בהמות

דשריפת קדשים .ואילו אביי ורבא סברו דשבתון הוא איסור עשה,

טמאות לשביתה בימים טובים .דהאיסור לאכול טריפות נאמר

וכיון שכן היה לו לידחות מפני עשה כשאר לאו .דכן כתב להדיא

במצות לא תעשה לכל בהמה חיה ועוף הטמאים  -כל אחת בפני

הרשב׳׳א (כתובותמ ).דאיסור עשה דמצרי נדחה מפני עשה דדינו כלאו

עצמה ,ועוד נאמר האיסור במצות עשה שנא׳  -יאותה תאכלו׳  -ולא

לענין דחיה .ונדחה איסור עשה מפני עשה אף שיש לאו עימו ,דהא

בהמה טמאה .ובדומה לזה ,נצטוינו במצות לא תעשה ובמצות עשה

עשה דוחה שני לאוין וה ”נ יש לו לדחות לאו ואיסור עשה .וכיון שכן,

לשבות ממלאכה בימים המקודשים.

ס ”ל לאביי ורבא דאי לאו דילפי׳ מקרא היה עשה דשריפת קדשים
דוחה את לא תעשה דאיסור מלאכה ביו ”ט ואת איסור עשה

מחלוקת הראשתים אם נ.שים חייבות בעשה דשבתון

דשבתון.

הגמ' בכמה מקומות (שבת כד :פסחים פד ).מביאה דעשה דשריפת

מקרא קודש

קדשים אינו דוחה יו”ט .אביי ורבא למדו את מקור הדין מדרשא
דקרא ,ואילו רב אשי סבר דכיון דביו׳׳ט איכא עשה ד׳שבתון׳ (ויקרא

מלבד מצות עשה דשבתון ביו ”ט ,נאמר גם גבי יו”ט דיש לעשותו

כג כד) וגם לא תעשה ,לא יבוא עשה דשריפת קדשים וידחה לא

”מקרא קודש ” כמו שנאמר ”אלה מועדי ה׳ מקראי קודש אשר

תעשה ועשה .וכתבו התוס׳ בקידושין (לד ).דלדעת רב אשי צריך

תקראו אותם במועדם ”(ויקרא כג ד) ,ובפשטות הוא חיוב לכבד את

להיות הדין דנשים מותרות בשריפת קדשים ,שהרי אינן מחויבות

היו ”ט בכסות נקיה ובמאכל ובמשתה .אכן הרמב ”ם העמיד את

במצות עשה דשבתון שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ,וא ”כ יבוא

מצות השביתה על היות היו ”ט יום של ׳מקרא קודש׳ .דכתב בסה ”מ

עשה דשריפת קדשים וידחה לא תעשה דיו ”ט .ודחו התוס׳ דכיון

(במצוה קנט) ” שציונו לשבות ממלאכה ביום ראשון של פסח והוא

דאיכא עשה עם הלאו ,הלאו חמור יותר ולכך אין עשה דשריפת

אמרו ית׳ ביום הראשון מקרא קודש .ודע זו ההקדמה .והיא ,כל מה

קדשים דוחה אותו אף במקום שאין עשה כמו בנשים .עכ ”פ מבואר

שנאמר בו מקרא קודש ,בא בפירושו ׳קדשהו׳ .וענין קדשהו שלא

בדבריהם שהנשים אינן מצוות בעשה דשבתון ,וכך נקט הרמב׳׳ם

תעשה בו מלאכה אלא מה שמיוחד באכילה (היינומלאכתאוכל נפש) כמו

בסה ”מ ,שמנה אחר כל העשין את המצוות שנשים פטורות מהן,

שביאר הכתוב .וכבר קדם לנו לשון אמרם האי שבתון עשה הוא.

וכלל בתוכם את כל מצוות השביתה ביו ”ט שהן מצוות עשה שהזמן

כלומר כי כל יום שאמר הא-ל בו שבתון כאילו אמר שבות או

גרמא ונשים פטורות.

תשבות ...וכבר בא בתלמוד במקומות רבים אמרם  -יום טוב עשה

הרמבי׳ן (שם) והר ”ן (יד :מדפי הרי׳׳ף) חלקו על התוס׳ וסברו דנשים
שנאסרו מלעשות מלאכה ביו ”ט בלאו מחויבות אף בעשה דשבתון,
דבכל מצות עשה שיש בה מצות לא תעשה הנשים חייבות.
וכשיטתם נקט החינוך (מצוות רצזשכא) דהנשים חייבות במצות עשה
דשבתון הגם שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ,היות ויש גם איסור

ולא תעשה הוא .כלומר כי ביטול המלאכה בכל יום טוב עשה הוא
ועשיית המלאכה המוגבלת היא מצות לא תעשה .” ...וכעין זה כתב
גם במצות שביתה בשביעי של פסח נסמך על מה שנאמר ”וביום
השביעי מקרא קודש ” .וכ ”כ בשאר מצוות שביתה ביו”ט  -בעצרת
וביו ”ט ראשון של חג הסוכות ובשמיני עצרת ,מלבד ראש השנה
שנאמר בו שבתון ולא הוזכר מקרא קודש .ולדבריו בכל מקום

לאו במצוה זו.

שאמרו חכמים ”האי שבתון עשה הוא ” ,נסמכו על ההוראה שיהיה
החת”ס (או׳׳ח סי׳ קנ) כתב דנשים אסורות באיסור סחורה בפירות

היום ׳מקרא קודש׳ ,אע ”פ שלא הוזכר בגמ׳ .מאידך ,בהלכות (תחילת

שביעית וכן אסורות לאכול אחר זמן הביעור ,הגם שהאיסור נאמר

הלכות ירט) לא הזכיר הרמב”ם כלל ׳מקרא קודש׳ ,אלא מנה את מצוות

במצות עשה והיא מצוה שהזמן גרמא .מאחר ואינן פטורות אלא

שבתון שנאמרו בימים טובים ,וכתב להדיא שהיא מצות עשה וז ”ל

ממצות עשה שהזמן גרמא ולא מאיסור עשה אף שהזמן גרמא.

”כל השובת ממלאכת עבודה באחד מהן הרי קיים מצות עשה ,שהרי

ולדרכו ,מוכח דהראשונים שנקטו שנשים פטורות ממצות עשה

נאמר בהן שבתון כלומר שבות ,וכל העושה באחד מהן מלאכה

י א חד השומעים והיה למראה עיני הרב שליט״א
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שאינה לצורך אכילה ...הרי ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה״.
ודברי הרמב״ם טעונים הסבר .דבפשטות הם ב’ מצוות נפרדות ,ומה
ענין’ מקרא קודש’ למצות שבתון ,שחיברם הרמב״ם יחד .וכך הקשה
בפמ״ג (פתיחה להל׳ יו״ט) מפני מה הזכיר הרמב״ם בכל מצוות השבתון
’ מקרא קודש’ ,דמשמעותו לחייב כבוד בכסות נקיה ואינו שייך
לשביתה.
ועוד יש לשאול דאם המצוה לשבות היא מקרא דכתיב ’ מקרא
קודש’ ,מדוע הזכיר רב אשי רק עשה דשבתון ולא הזכיר כלל’ מקרא
קודש’ .וכמו כן אי אמרי’ דעיקר המצוה היא ’ מקרא קודש’ ,צ״ב
במאי פליגי אביי ורבא עם רב אשי ,דבוודאי אין לומר ד’ מקרא
קודש’ הוא איסור עשה.
קיום מצות שבתון ע"• יחוד היום למקרא קודש

אכן מתוך דברי הרמב״ם נראה ד’ מקרא קודש’ הוא הסבר במצוה
הכללית של שבתון .והיינו דעצם ענינה של מצות שבתון ענינה
בוודאי איסור עשה ,אחר שא״א לשבות באופן חיובי אלא בשב ואל
תעשה .ושביתה פחותה מכל איסור עשה שנאמר כמצוה על מעשה
מסוים ואוסר מעשה אחר ,ואילו כל עצמה של שביתה מורה על אי
עשיית מלאכה .ולהכי יש ללמוד מקרא ד’ מקרא קודש’ על צורת
הקיום החיובית של מצות’ שבתון’ .ובוודאי לא בא הכתוב ללמד על
הפרטים כגון כסות נקיה ומאכל ומשתה וכיו״ב ,אלא הציווי הוא
לקדש את יום השבתון וקיום יחוד זה של היום לקדושה מתקיים
בכמה אופנים כגון בניהוגי כבוד של כסות נקיה וכדו’ ,וברש״י ( שבועות
יג ).פירש דמקרא קודש של יום הכיפורים מתקיים ע״י קבלת היום
בברכותיו .ומצינו ברמב״ן (ויקרא כג ב) שפירש ״וטעם מקראי קודש -
שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו ,כי מצוה היא
על ישראל להקבץ בבית האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא
בתפילה והלל לא-ל בכסות נקיה ,ולעשות אותו יום משתה כמו
שנאמר בקבלה לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין
נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה’ היא מעוזכם״.
וכמו כן מתקיים ’ מקרא קודש’ בשביתה ממלאכה וזאת מצות
’ שבתון’.
ומעתה מי ששובת ממלאכה ביו״ט קיים עשה דשבתון ,אך אינו
מקיימו בשוא״ת ,אלא בקום ועשה שנוהג את היום לקדושה
ולמנוחה ,ובכלל זה נמנע ממלאכה .ונמצא דה’ מקרא קודש’ מעמיד
את מצות השביתה שאינה איסור עשה אלא מצות עשה .וכשם
שהלובש כסות נקיה ביו״ט אינו מקיים מצוה בעצם הלבישה אלא
בתוצאת המעשה ובמשמעותו שמייחד את היום ל’ מקרא קודש’ ,כך
אין המניעה ממלאכה והשביתה מצוה בשוא״ת אלא שכך ייחד את
היום ל’ מקרא קודש’.
ואפשר שביו״ט של ראש השנה שלא הזכיר בו הרמב״ם מקרא
קודש ,אין מצות השביתה מתקיימת אלא במניעה ממלאכה ,ואינה
אלא איסור עשה .ויעוין בשאגת אריה (סי’ קב) שדן אם יש מצות
שמחה ומקרא קודש בראש השנה.
מקרא קודש ביוה"כ

ואהכי א״ש מה שאמרו חכמים ( שבת קיט ).דקיום מקרא קודש ביוה״כ
הוא בכסות נקיה ,ובכל שאר ימים טובים צריך לקדשו גם במאכל

ובמשתה .דענין המצוה לקדש את היום ,והקידוש בכל יו״ט לפי
ענינו ,ולפי שביוה״כ א״א לקדשו במאכל ובמשתה מתקיים הקידוש
בכסות נקיה בלבד .ופשוט דהלובש כסות נקיה ולא נהג קדושה ביום
זה ,ועשה בו כל מלאכתו לא קיים ’ מקרא קודש’.
ומעתה יש לפרש את שיטת הראשונים שכתבו דנשים אינן מצוות
בעשה דשבתון .דאם היתה המצוה איסור עשה ,בוודאי אף הנשים
בכלל ,אך כיון שקיום המצוה הוא בעשיית היום ל’ מקרא קודש’
שהיא מצות עשה ,ממילא אינן מצוות אף בשבתון.
ביאור מחלוקת אב׳׳ ורבא עם רב אשי

ובזה מבוארת מחלוקת אביי ורבא עם רב אשי על נכון .דבוודאי
מצות עשה דוחה איסור עשה ,אמנם הכא ביו״ט מצות השביתה
אינה איסור עשה דאיכא מצות עשה של ’ מקרא קודש’ שאינה
נדחית מפני עשה .ובזה נחלקו אביי ורבא עם רב אשי אי עשה
דשריפת קדשים דוחה יו״ט ,דלרב אשי אין עשה דשריפת קדשים
דוחה את השבתון ,כיון דהשבתון מתקיים ע״י מצות עשה דמקרא
קודש ואין עשה דוחה ל״ת ועשה .ואילו אביי ורבא סברו ד’ שבתון’
עצמו נדחה מפני מצות עשה דשריפת קדשים ,ואף דאיכא למצות
מקרא קודש ,אפשר לקיימה בייחוד היום לקדושה ע״י כסות נקיה
וכיו״ב .וכשם שביוה״כ שאינו במאכל ובמשתה ,מתקיים המקרא
קודש ע״י כסות נקיה ,כך בדאיכא מצוה של שריפת קדשים ביו״ט,
אי אפשר לקיים את המקרא קודש במניעה מהבערה ,ומתקיים
בדברים אחרים.
ויש להוסיף הסבר דלגבי דחית פיקו״נ את היו״ט פשוט דאין
הקדושה מתבטלת ,דהדחיה מפקעת את האיסור מהמלאכה ,אך
חובת הקדושה קיימת .וה״נ דחיית המלאכה של שריפה את העשה
דשבתון ,אינה מבטלת כלל את קיום מקרא קודש ,דחובת קביעות
ויחוד היום לקדושה קביעא וקיימא ,ומתקיימת בשאר אופנים.
ואחר דאמרי’ דאפשר שידחה עשה את ל״ת ועשה דיו״ט ,ילפי אביי
ורבא מקרא דאין לשרוף קדשים ביו״ט.
קושיה בחיוב 1שים ביו"ט

הרעק״א (שו״ת חד שות סי’ פ) דן אם נשים פטורות ממצות עשה שהזמן
גרמא אף כשקיום העשה בשב ואל תעשה ,ומוכיח ממצות עשה
דשבתון דהיא מצוה בשוא״ת ונשים פטורות ,ולא כתב שהוא איסור
עשה מאחר וכל קיום השבתון בשוא״ת.
ובאמת הוא צ״ע דנשים פטורות ממצות עשה ד’ מקרא קודש’ שהיא
מ״ע שהז״ג ,וממילא פטורות מלקדש את היום בכסות נקיה ובמאכל
ובמשתה וכו’ .וצ״ע דאין ’ מקרא קודש’ מצוה בפני עצמה אלא כל
ענין היו״ט נאמר בה כמו שנאמר ״אלה מועדי ה’ מקראי קודש אשר
תקראו אותם במועדם״ .וה״נ איסור מלאכה ביו״ט הגם שיש בו לאו,
אין הלאו כי אם גדר קיום מצות השביתה (וכמו שהתבאר במצוה קנד),
והיאך יתכן שנשים פטורות ממנה ,ובמה מתקיים היו״ט לנשים.
1מצא  -מצות שביתה ממלאכה ביו״ט אינה מתקיימת רק במניעה
ממלאכה ,אלא קיומה ע״י עשיית ויחוד היום לקדושה ,שהוא מעצם
ענין היום לעשותו מקרא קודש .ואין מצוה זו איסור עשה אלא היא
אחד מאופני הקיום בפועל של מצות מקרא קודש.
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דברי מוסר והשקפה ע”  0מסכת אבות
מראש הישיבה הגאון הגדול רבי ישראל בונם שרייבר שליט״א
שנאמרו בישיה׳יק

'דע מאין באת ולאן אתה הולך׳
פ"ד משנה כ"ב .הוא היה אומר הילודים למות והמתים להחיות והחיים
לידון לידע להודיע ולהודע שהוא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין
הוא הדיין הוא עד הוא בעל דין והוא עתיד לדון ברוך הוא ,שאין לפניו
לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד שהכל שלו ודע
שהכל לפי החשבון.

׳הילודים למות והמתים להחיות׳
בדברי רבינו יונה מבואר שכל לשון המשנה מעוררת את האדם לשוב
יום אחד לפני מיתתו ולשים את ליבו על דרכיו להיכן הוא הולך ,וזהו
שכתבה המשנה 'הילודים למות' " -מאחר שסופן למות ,והיום בחיים
ומחר בקבר ,יש להם להרהר במעשיהם ולשוב בתשובה".
וכך מתפרשים גם המשך דברי המשנה" :והמתים להחיות  -כי יחיים
השם ית' לעתיד לבא כמו שנאמר בדניאל "ורבים מישני אדמת עפר
יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם" ,על כן יש לאדם
לעשות מה שיהיה מן החיים ולא דראון עולם .והחיים לדון  -אותם
שעתידין להחיות יעמדו לדין לפני ה' יתברך ויתן להם כפעלם
וכמעשה ידיהם"...
ומסיימת המשנה ,שלעתיד לבוא עתיד הקב"ה לשלם לאיש כדרכיו
וכפרי מעלליו ,וכלשון רבינו יונה" :הוא בעל דין  -שהוא תובע את
החוטאים ,כמו שאמר דוד לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען
תצדק בדברך תזכה בשפטך ,כי אם יזיק אדם לחברו אל יחשוב כי אליו
חטא ולא לשם כי הוא תובע את ההזק כבעל דין כי גם לה' חטא ,והוא
עתיד לדון  -לעתיד לבא ,שאין לפניו לא עולה  -להטות את הדין ,ולא
שכחה ולא משוא פנים  -למחול למי שגדול בחכמה וחסידות".
אם כן אפוא מבואר לפנינו במשנה דבר פשוט עד למאד ,מהי צורת
מסלול החיים .מסלול החיים הוא שבסוף מתים ...לא חיים כאן לנצח,
אלא בסופו של דבר המסלול מסתיים והחיים נגמרים .אף אחד לא
נשאר כאן לעולם...
ואם יש את נפשך לשאול מאי קא משמע לן מתניתין ,תשובתך בצידך,
שבדרך כלל האדם באמת מרגיש אחרת" ...תא חזי ,בר נש אזיל בהאי
עלמא והוא חשיב דדיליה הוא תדיר ,וישתאר בגויה לדרי דרין" (זוה׳׳ק
פרשת נשא דף קכ"ו ,א') .כשהאדם עובר ליד לוח המודעות ,הוא יכול
לראות בכל פעם מחדש כיצד המודעות מתחלפות ,והאותיות
השחורות של היום לא חוזרות על אותן של אתמול ...אבל אף על פי
כן  -ההרגשה שלו היא שכל זה שייך לאנשים שמתים ,אבל הוא  -הוא
קרוץ מחומר אחר ,הוא עשוי לחיות כאן לנצח...
בלשון המדרש נאמר "בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב ,והנה טוב
מאד והנה טוב  -זה המות" ,ולכאורה השאלה עולה מאליה ,כיצד יתכן
לומר 'והנה טוב מאד  -זה המוות' ,וכי איזה טוב יש במוות ,לכאורה
הוא הדבר האחרון שעליו היינו אומרים שהוא טוב...
אך לבאר את הענין יש להקדים ,שפעמים האדם רגיל לחשוב משום
מה שה'גן עדן' העולם הבא' הם אותו מקום שיש לו שני שמות ,אולם
האמת היא שמדובר על שני מקומות נפרדים לחלוטין ,שאין ביניהם
שום השוואה .אמנם בשניהם צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה,
אולם אין מקום להשוות ביניהם ולומר שזה כזה.
וקודם כל ודאי יש לציין שמדובר בענינים העומדים בכבשונו של עולם
ואין לנו בהם שום השגה ,וכמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים
(פי"ב ה"ב); "וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא יידע אדם איך יהיו עד
שיהיו" ,אך אנו לא באנו אלא לעמוד על יסוד הדברים ,מהו המקום
אשר אנו עומדים עליו.
אנחנו כעת נמצאים כאן בעולם הזה ,שכאשר האדם עוזב אותו והולך
לבית עולמו  -הוא הולך לגן עדן או חלילה לגיהנום ,אך כל זה עוד
קודם סיום השית אלפין שנין של קיום העולם ,והוא המקום שנקרא
'גן עדן' או 'גיהנום' שאין שייכות בינו לעולם העתיד .מה שאין כן

לאחר סוף שית אלפין שנין ייחרב העולם ויכנס האלף השביעי ,שבו
יהיה 'יום הדין הגדול' שלאחריו יגיע העולם הבא.
והן אמנם שלענין העולם הבא כבר איפליגו קמאי האם הוא יהיה עולם
של נשמות לבד בלי גופים ,או שמא יתהלכו שם הנשמות עם הגוף,
ויעויין בזה בדברי הרמב"ן בשער הגמול שחלק על הרמב"ם והאריך
מאד בכל הענין ,אך בין אם כך ובין אם כך ודאי שהוא דבר נפרד
מ'עולם הנשמות' של גן עדן וגיהנום שקיים כבר כאן בעולם הזה ,והוא
מה שעתיד להיות לאחר סיום העולם.
כי באמת אין סברא לומר שמי שקיים מצוות כל ימי חייו אך גם נכשל
בעבירות שהעובר עליהם אין לו חלק לעוה"ב יאבד את כל שכרו ולא
יקבל מאומה בעמלו ,אלא ודאי שגם הוא יקבל את השכר בגן עדן,
שהוא דבר בפני עצמו ואינו אותו דבר כמו העולם הבא שיהיה לעתיד
לבוא.
ולשם משל מצינו על ירבעם בן נבט שאין לו חלק לעולם הבא ,אמנם
מאידך גיסא נאמר עליו שהיה הגדול שבדורו וכל חכמי ישראל היו
לפניו כעשבי השדה (סנהדרין ק"ב ,א') ,וכאן יש לשאול דאם אין לו
חלק לעולם הבא והוא נידון בגיהנום לדורי דורות  -היכן יבוא על שכרו
המגיע לו ,ונראה שבאמת מה שאין לו חלק לעולם הבא אינו גורע
מהשכר שעתיד להיות לו בעודו למעלה ,קודם שיבוא העולם הרוחני
שיהיה באלף השביעי.
ועל כגון זה נאמר "ראיתי בני עליה והם מועטים" ,דהיינו שלא רבים
הם אלו שיזכו לעלות לעולם הבא (וכמובן שאין הכוונה שיהיו רק כמה
יחידים כאלו ,דהא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ,אלא שהם
יהיו מועטים ביחס לשאר הנבראים) ,כיון שהוא העולם העליון שיהיה
לבסוף ואין דרגה הגבוהה ממנו" ,שהוא התכלית המבוקש ותקות כל
מקוה ,והוא אחרית הטוב הגנוז והצפון" (לשון רבינו בחיי).
ואם כי כאמור גם הגן עדן וגם העולם הבא שניהם הם מקומות של
דבקות בקב"ה וקרבה אליו ,מכל מקום החילוק ביניהם אינו רק ביחס
לזמן ולמקום אלא מעיקרא לא קרבו זה אל זה ,כי 'גן עדן' הוא עולם
הנשמות שקיים כבר כעת לכל הצדיקים שעלו לגנזי מרומים ,ושם
הנשמות צרורות בצרור החיים ,ואילו העולם הבא הוא עולם הרוח
שיהיה לעתיד לבוא לנצח נצחים.
וכאן יש מקום להתבונן בעצמו של ענין ,דבשלמא מהותו של הגן עדן
הוא תשלום לאיש כדרכיו שיבוא על שכרו ,אבל מה ענינו של העולם
הבא ,מהי הדרך ישכון בה אור ,וכיצד האדם זוכה לשבוע מטוב ה'
וליהנות מזיו שכינתו.
ולאידך גיסא מצינו בגמ' בשבת (קנ"א ,ב') דברים נוראים על מי שלא
זכה לנצל את חייו ועשה כל ימיו כחגים ,יעו"ש דאמרינן "אמר רבי לוי
אמר רב פפי אמר רבי יהושע לאחר שלשה ימים כריסו נבקעת ונופלת
לו על פניו ואומרת לו טול מה שנתת בי" ,ובגמ' בברכות אמרינן על
המיתות הקשות שהם 'כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא ,ואיכא
דאמרי כפיטורי בפי ושט' ,והיינו דברים שקשה מאד לתלוש אותם זה
מזה ,כמו ענפים המסובכים בתוך צמר או כמו עץ של ספינה שצריכים
לתוקעו במדוייק בתוך הנקב ,מה שאין כן מיתת נשיקה שנאמרה אצל
הצדיקים שהיא 'כמשחל ביניתא מחלבא'  -כמו משיכת שערה מחלב.
וממקום זה אפשר להבין את יסוד הדבר ,שענין העולם הבא אינו תלוי
בשכר ובעונש דוקא ,אלא בעצם המציאות שיצר האדם מעצמו בעולם
הזה .כיון שהעולם הוא עולם רוחני שכולו קרבת אלוקים ,הכניסה אליו
אינה תלויה במעשים ותו לא ,אלא באדם גופו  -האם הוא אדם טהור
שראוי להכנס ולהתחבר לאותה מציאות ,או האם הוא חלילה להפך.
אם האדם לא עסק בדברי תורה ועשה כל ימיו כחגים ,אין כאן שם של
'אדם' אלא של כמות מסויימת של בשר ודם ,ולכמות כזו אין מקום
בעולם הבא ...וכן לענין הטובה לאידך גיסא ,שכאשר האדם בונה
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מעצמו מציאות של קרבה לקב"ה ,הוא זכאי להמשיך את אותה
מציאות לנצח נצחים ולשבת תחת כנפי השכינה.
וזהו הביאור במה שאמרה הגמ' דלעיל על צורת פרידתו של האדם מן
הגוף לאחר סיום חייו בעולם הזה ,וכפי ששמעתי לבאר מאחי שליט"א
שאצל מי שהיה דבוק כל ימיו בתאוות העולם ,קשה עד מאד לגוף
להפרד מן החיים ולכן המיתה מייסרת אותו כל כך עד שהגוף אינו
מסוגל להתנתק וצריכים כביכול לדחוף אותו בכח ,מה שאין כן אצל
הצדיקים שהפרידו את התאוות מעצמם כבר בחיי חיותם ,המיתה היא
דבר קל 'כמשחל ביניתא מחלבא' ,הואיל ונשמתם כבר רוצה לעלות
מאליה ואין מה שיעכב בעדה.
ועל כגון זה אמרו בגמ' 'והנה טוב מאד זה המות' ,כי כאשר האדם זוכה
לקדש את עצמו כבר בחייו בעולם הזה ,נשמתו משתוקקת מאליה
לזכות לעוד ועוד קרבת אלוקים ולהתנתק מחיי החומר ,וכל המוות
אינו אלא אמצעי בשבילו לעזוב את הגוף ולהמשיך לחיות עוד יותר
חיי עד של התענגות על ה'.
ואף אצל מי שלא זכה לעזוב את העולם זך וישר ,מכל מקום גם עבורו
המות הוא דבר 'טוב מאד' ,משום שבסופו של דבר הוא יזכה לנחול
את העולמות שבנה ולזכות לרב טוב הצפון לצדיקים .ועל אף שקודם
לכן הוא יצטרך להתנקות בגיהנום ,על פי האמור מובן שהגיהנום אינו
עונש גרידא אלא הוא נקיון ,להכשיר את האדם להיות ראוי ומזוכך
להכנס אל עולם הטהרה שיהיה שם.
ואכן בגמ' בשבת שם ממשילים את מיתתו של האדם לעבדים
שהחזירו את בגדיהם אל המלך ,הפקחים שמרו כל הזמן את הבגדים
בתוך קופסא והשיבו אותם נקיים ,והטפשים החזירו אותם מלוכלכים.
ומביאה הגמ' שזהו ההבדל בין צדיקים לרשעים ,שנשמתן של צדיקים
נגנזות תחת כסא הכבוד ,ואילו נשמתן של רשעים 'זוממות והולכות,
ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר בסוף העולם ומקלעין
נשמתן זה לזה ,שנאמר ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע'.
והביאור בדברים הוא כפי המבואר ,שפרידת הנשמה מן הגוף היא אכן
כמו החזרת בגד אל בעליו ,וגם 'כף הקלע' אינו עונש בעלמא של
מסירה מהתם להכא ומהכא להתם ,אלא כמו שביאר המגיד לבית
יוסף בספר 'מגיד מישרים' ,שכיון שהאדם הרגיל את עצמו להמשך
אחרי התאוות בחיי חיותו ,גם לעתיד לבוא לא תהיה לו את היכולת
להתנתק מהם וכל תאוה תמשוך אותו לכיוון שלה ,והיסורים הללו -
להמשך מכיוון לכיוון בלי למצוא מנוח  -הם יהיו 'כף הקלע'.
יש בני אדם ששמרו על נשמתם נקיה מתאוות העולם ולא הדביקו אל
עצמם כל מיני לכלוכים שונים ומשונים ,והם מגיעים לעולם הבא
נקיים וזכים ,ולפיכך נקל להם לעזוב את העולם הזה ,ולעומתם ישנם
כאלו שהכתימו את הגוף בכתמים גסים שנדבקו אליהם לחלוטין
והפכו לחלק מהם ,והם צריכים לנקיונות כבדים של כף הקלע ועוד
כהנה ,אבל אצל כולם נאמר 'והנה טוב מאד זה המות' ,בהיות שתכלית
הכל היא להגיע אל העולם הבא שכולו רוחני ואין בו מתום.

'ודע שהכל לפי החשבון'
אחרי שהגיענו כל זאת ,שהקב"ה מדקדק עם האדם על כל מצוה בפני
עצמה ,והוא זה שתובע בעצמו את מה שהאדם עשה בעולמו ,וכל
תכלית האדם היא להגיע נקי אל העולם הבא  -ממשיכה המשנה
ואומרת 'שהכל לפי החשבון' ,להבחין ולהתבונן עומק הדין עד היכן
מגיע ,ועד כמה כל עבירה קלה חמורה מאין כמוה ,כד הכא במאי
עסקינן לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.
כל אדם צריך להשיב על ליבו מה ערכו של כל מעשה שהוא עושה
עלי אדמות ,בהיות שכל מעשה אינו רק מעשה לשעתו ,אלא הוא
הקובע את צלם דמות תבניתו  -האם הוא מתקן את עצמו במדרגה
עליונה שיהיה ראוי להכנס איתה לעולם האמת ,או שמא חלילה להפך.
וכאמור ,כל מעשה פועל פעולה של נצח נצחים שאין לנו יכולת לאמוד
את ערכה ,ואף משמים לא מתחשבים עם דעתנו ביחס אליה,
ותפקידנו הוא רק להבין שמעשינו מגיעים עד לשמים והם הקובעים
את כל עתידנו לנצח נצחים .יבוא נא כל אחד ישער בעצמו מה היה
אילו מציעים לו תמורת כל מילה של לימוד מאה שקל כסף ,האם גם
אז היה יוצא לשתות תוך כדי הסדר ולהקפיד על מיעוט שיחה? ...הרי
כבר ידוע מה שחישב החפץ חיים שבכל דקה אפשר לדבר כמאתיים
מילים ,ואם אכן היה תשלום מזומן על כל מילה  -האדם היה מחשב
שעות שלמות ולא מחסר אף רגע...

האם לאדם יש יכולת לחשב מהי מילה אחת ,מה הוא פועל במילה של
לימוד ומה הוא מקלקל במילה של לשון הרע ,אם היה עולה על דעתו
אפילו כעין המשל האמור שהוא מקבל תשלום על כל מילה ,הרי
שמראש כל היחס שלו היה משתנה מקצה אל קצה.
וכבר הבאנו את המעשה שסיפר המשגיח רבי אליהו לאפיאן על הגאון
רבי יצחק בלאזער זצ"ל ,שלפני פטירתו ציווה שלא יספידוהו ,וכשרצו
בכל זאת להספיד עמד אחד מתלמידיו בתוקף על הצוואה שאכן לא
ישאו דברי מספד .לא עברו ימים רבים ,והגר"י בלאזער התגלה
לתלמידו בחלום והכיר לו טובה על כך ששמר את צוואתו ,ובתוך
הדברים גילה לו שלושה דברים; האחד ,שעומק הדין שם הוא פי כמה
וכמה ממה שנדמה לאדם .השני ,שלבני תורה יש מליצי יושר שמגנים
בעדם והם ניצלים מהדין יותר מאחרים .והשלישי ,שגם לבני תורה יש
מקטרג אחד שאי אפשר לעמוד כנגדו ,והוא חטא הלשון.
בעבור כל זה אין צורך דוקא בעבודה יוצאת דופן ,אם האדם רק יהפוך
את עצמו לאדם חושב וישקיע מעט מחשבה מי הוא ולמה בא לעולם.
ובשביל דבר זה נועד הזמן ללימוד המוסר ,שבו האדם יכול לשבת כמה
דקות ולחשוב .ואכן אף בזמנים אחרים ,לא יקרה מאומה אם האדם
יעצור לרגע וינסה להתבונן היכן הוא אוחז.
בדרך כלל האדם אינו רגיל לחשוב על הפרטים ,והוא מרגיע את עצמו
בטענה שבאופן כללי הוא בסדר .מה משנות כמה דקות פה וכמה
דקות שם ,מה משנה מעשה כזה או מעשה אחר .אבל באה המשנה
ומלמדת ש'הכל לפי החשבון' ,אי אפשר להביט בכללות על הכל אלא
להבין שלכל מעשה יש ערך נצחי בפני עצמו עם השלכות מרחיקות
לכת לעד ולעולמי עולמים.
כי כאשר מדובר על מדרגתו של האדם ,אין מעשה שהוא מעשה קטן,
ואין מעשה שלא נחשב לעולם שלם .כל פעולה ואפילו קטנה יכולה
לשנות את כל מצבו ולהעלות אותו לאין שיעור מהמדרגה הקודמת.
וכמאמר הברייתא בקידושין (מ' ,ב') 'לעולם יראה אדם עצמו כאילו
חציו חייב וחציו זכאי ,עשה מצוה אחת  -אשריו שהכריע עצמו לכף
זכות ,עבר עבירה אחת  -אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה'.
לאחר שהאדם הולך לבית עולמו דואגים צאצאיו להזכיר כל הזמן את
נשמתו ולהעלות אותה עוד יותר .כל שנה מחדש עושים את
היארציי"ט ,שהוא יום הדין לנשמה ,וגם במשך המועדים מזכירים את
נשמתו לכל הפחות ד' פעמים בשנה ,וכן עוד כהנה וכהנה .ולכאורה
יש להבין את שורש הדבר ,הלא האדם כבר הסתלק והלך ולקח עמו
את מעשיו שעשה ,וכשעלה לשמים אז דנו אותו על כל חייו ,ומה שייך
לעורר את זכותו בכל פעם מחדש.
אולם התשובה היא ,שמעשיו של האדם לא נגמרים בחיי חיותו ,אלא
ממשיכים להשפיע עד אין סוף גם שנים לאחר פטירתו .לכל מעשה
שעשה יש השלכה על סביבתו ,על צאצאיו ועל כל מה שעשה
לאחרים ,ולפיכך שייך לדון אותו בכל שנה ובכל מועד מלכתחילה -
עד היכן השפיעו המעשים שעשה בחייו לדורות הבאים ועל מי
שנשאר להתהלך בארצות החיים.
על אשתו של הגר"א מסופר שהיתה גבאית צדקה ,ובימי חייה היתה
סובבת והולכת יחד עם חברתה על פתחי נדיבים להתרים אותם למען
העניים .לכשעברו השנים סיכמו ביניהן שתי הידידות ,שכאשר יגיע
זמנה של הראשונה משתיהן להסתלק לעולם שכולו טוב ,תתגלה אל
רעותה ותספר לה מה מתרחש בדיני שמים.
ואכן בבא היום נסתלקה חברתה של אשת הגר"א לבית עולמה ,ולאחר
כמה ימים התגלתה אליה בחלומה ואמרה לה שלא הרשו לה לספר
מה מתרחש בבין דין של מעלה מלבד דבר אחד :באחד הימים שנמנו
שתיהן לדבר מצוה ואספו צדקה ,נקלע לפניהם בית של איש עשיר,
ואשת הגר"א סימנה בידה לחברתה  -בואי ונעלה לביתו ,אולי גם הוא
יוסיף בידינו עוד סכום הגון .ואכן שתיהן עלו על הבית וביקשו מאיתו
את מתנתו .ועל כך ,סיימה החברה לספר לאשת הגר"א ,עתידה את
לקבל שכר יותר ממני .כי אמנם שתינו אספנו את הכסף ,אבל על
אותה הושטת יד שסימנה בואי ונעלה  -גם עליה מקבלים שכר בפני
עצמו.
אין לנו את היכולת לדעת מתן שכרן של מצוות ,ומה שנותר לנו הוא
רק להשיב אל הלב ולנצל כל רגע להוסיף עוד ועוד ,לפי שבשעת
פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים
טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד.
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שנאמרו במקהלות על ידי

הגאון הגדולרבי יעקב חיים סופר שליטא
ראש ישיבת ״כף החיים״

פרשת קרח
אור הנשמה בוקע מפניו של האדם

הליצנות ואמרו (סנהדרין קג ).ש'כת חשמ״ל אינה רואה פני שכינה' ,ראשי תיבות

בעזרת ה' יתברך נראה לעיין ולהתבונן בפרשת השבוע ,פרשת קרח.

חנפנים ,שקרנים ,מדברי לשון הרע וליצנים .כל אלו זורקים אותם החוצה ואינם
רואים את פני השכינה.

כשאנחנו מתבוננים בפרשת קרח ותוהים על קנקנו ,עלינו לדעת שהוא לא היה
אדם קטן .הוא לא היה מאותם אנשים שכתב עליהם הרמב״ם (מורה נבוכים ח׳ג

מהי הליצנות?! אנשים חושבים שליצן הוא זה שאומר בדיחות .זו אינה ליצנות,

פנ״א) שמגדר קוף יצאו ולכלל אדם לא הגיעו' ,אלא אדרבה ,מנושאי הארון היה,

ואדרבה ,מי שיש לו 'חוש הומור' ויודע לכוון את זה לאפיק הנכון ,הרבה ברכה

והלא 'כל המחובר לטהור  -טהור׳ (כלים פ״ב ב) .אם נתנו לקרח להיות מנושאי

ושכר יכול ליטול על זה .רבי חיים פלאג'י זצ״ל באחד מחיבוריו הקדושים

הארון ,פירוש הדבר שהיתה לו שייכות עם ארון הברית .ואף נצנצה בו רוח

משבח יהודי מזמנו ,שהוא ״בדחן כשר״ .יש כאלו שיש להם את התכונה הזו של

הקדש ,כמו שאמרו רבותינו (במדבר רבה יח ,ח) ש׳עינו הטעתו' ,ועם כל זה הדרדר

הבדחנות ,וכשהם משתמשים בזה נכונה כדי לשמח יהודים ,שכרם רב ועצום.

והגיע למצב הזה שירד שאולה ,ואמרו בגמרא (סנהדרין קי ).שקרח היה גם מן

אם כן ,מהי הליצנות?

השרופין וגם מן הבלועין.

רבינו יונה בביאורו למסכת אבות (וכן רמז בספרו שערי תשובה שער שלישי אות

צריכים אנחנו להתבונן ,מה קרה ומה אירע לו לקרח ,שהביא אותו לצאת

קע״ו) השכיל אותנו מהי הליצנות .הליצן ,כותב רבינו יונה ,הוא אותו אחד

מקרב ישראל .קרח מגיע ומורד במשה רבינו ,מקהיל קהלות סביבו ומגייס

שמזלזל בדברים יקרים ,ולא נותן שום חשיבות לדבר יקר הערך ואמיתי.

לצידו מאתים וחמישים 'נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם' ,׳רברבי כנישתא',

המשנה במסכת אבות אומרת (פ״ג ,ב) שאם יש שנים שיושבים ואין ביניהם

כלשון התרגום ,הגדולים שבחבורה .איך קרח עצמו נפל בפח הזה ,ואיך כל אלו

דברי תורה ,הרי זה מושב לצים .ולכאורה ,יותר מתאים לקרוא לשנים כאלו

הגדולים הצטרפו אליו? וכי לא הכירו את משה רבינו ולא ידעו את גדולתו?!

שיושבים ומשוחחים בדברים בטלים ׳מושב בטלנים' ,ולמה זה התנא קורא להם

וכי באמת חשבו שהוא בדאי וממציא דברים מלבו?! הלא משה רבינו הסתובב

׳ליצנים'?! אלא ,אומר רבינו יונה ,מכאן אתה למד שזהו גדר הליצן ,אחד שלא

כל הזמן עם מסווה על פניו ,כי לא יכלו להסתכל בפניו ׳כי קרן עור פניו' (שמות

נותן חשיבות לדבר חשוב ונכבד .כי אם אותם שני אנשים היו נותנים חשיבות

מז ,יא) .מה הכוונה שקרן עור פניו?! שמעתי מרבותי ,על פי דברי רבותינו

למעלת התורה ,חשיבותה ושכרה ,היו מנצלים כל רגע פנוי שיש בידם לעסק

(בראשית רבה יא ,ב) שהקב״ה בירך את יום השבת ,שאין מאור פניו של אדם

התורה .לא היה מצב כזה שהם יושבים ביחד ולא מדברים בדברי תורה ,אלא

בשבת כבחול .וכך זה אכן אצל אנשים רמי מעלה ,שבשבת זיו פניהם שונה

היו לומדים יחד איזה משנה או הלכה .ואם הם יושבים ומדברים דברים של

ממה שהוא ביום חול.

מה בכך ,הרי זה עדות וסימן שיש כאן 'ליצנות' ,יש כאן זלזול בדבר מעלה

רבי אליהו לאפיאן זצ״ל סיפר שבזמן שלמד בישיבה בקלם ,אצל רבי שמחה זיסל

ורם הערך.

מקלם ,תלמידו המפורסם של רבי ישראל מסלנט זצ״ל ,היו רואים כל הבחורים

הדרשנים הביאו דוגמא (מובא בספר יסוד ושורש העבודה) ,באחד כזה שהיתה לו

בישיבה איך המימרה הזו של רבותינו התקיימה בו ברבי שמחה זיסל מידי שבת

שעת רצון ופתחו בפניו את כל גנזי המלך ואומרים לו :כל מה שתטול  -שלך

בשבתו .בכל ימות השבוע ,סיפר רבי אליהו לאפיאן ,היו פניו של רבי שמחה זיסל

יהיה .הוא היה מתבטל?! ברור שלא .הוא היה תופס בכל מה שיכול ,בידים

חוורות כסיד ,בלי טיפה של אדמומיות בלחיים ,אבל כשנכנסה השבת ,היו פניו

וברגלים ,בפה ובשינים עוד ועוד יהלומים ומרגליות .מדוע?  -כי הוא יודע את

לוהטות כלפיד אש .ומיד אחרי הבדלה חזרו פניו להיות חוורות כסיד.

החשיבות של כל יהלום וכל מרגלית ,ומכיר בחשיבות של הכסף הרב שנפל

מה ההסבר בזה?! בשבת יש לאדם נשמה יתירה .ולכן אחרי הבדלה' ,שבת

בחלקו .הקב״ה מעיד על התורה שהיא יקרה מפז ומפנינים (משלי ג ,טו) ,דהיינו,

וינפש' ,וי-נפש ,כשיצאה הנשמה יתירה ,חוזרות הפנים להיות כמראיהן של

כל מילה ומילה שבתורה יקרה יותר מכל הפנינים והיהלומים שבעולם ,ואם כן

חול .וכמובן יש להדגיש ,שאנחנו מדברים באותם אלו שיש להם בשבת 'נשמה

איך זה שאתה יושב ומתבטל ועוסק בדברים שלא יועילו ולא יצילו?!  -אתה

יתירה' ,שהם זוכים לזה שבשבת נכרת עליהם קדושת השבת ,ולא באותם אלו

ליצן .אם אתה לא מתייחס לתורה הקדושה לפי רום מעלתה וחשיבותה ,אתה

שיש להם ׳נשמה יתירה' גם בחול ,יען והנשמה תמיד מיותרת אצלם ...על פני

נכנס בגדר הליצנות.

האדם אפשר להכיר את המציאות שלו ולראות היכן הוא אוחז ,וכמו שכתב

זהו הביאור של רבינו יונה ,שהשכיל ולימד אותנו כי גדר הליצן הוא לא מה

האור החיים הקדוש (בראשית יט ,יז) כי בפנים כתוב הכל על מציאותו של האדם,

שאנחנו חושבים ,שהכוונה היא למי שאומר בדיחות ,אלא הכוונה היא למי

מה עשה ומה פעל .וכך היה תמיד אצל גדולי ישראל ,שכאשר ראו פניו של

שמזלזל בדברים אמיתיים וחשובים.

אדם ידעו עליו הכל ,מה עשה ,מה חשב ומה דיבר .ובשבת בגלל ריבוי הנשמה,

ליצנותו של קרח מהמצוות

האור בוקע החוצה וניכר בפניו של האדם.
אצל משה רבינו קרן האור הרוחני העצום דרך פניו באופן כזה שלא יכלו
להסתכל עליו ,והיה מוכרח לשים על פניו מסווה .רק בזמן שהתנבא לישראל
הוריד את המסווה מעל פניו .ועכשיו נשאל ,וכי מקרח התעלמה הידיעה הזו?!
וכי הוא לא ראה על עצמו איך שהוא איננו מסוגל להסתכל בפניו של משה
רבינו ,בגלל האור הרוחני העצום שבוקע ממנו?! אם כן ,מהו זה שהוא עומד
ומקהיל קהילות ,מלקט סביבו מאתים וחמישים איש ומקים מפלגה נגד משה
רבינו?! וכי הם לא ראו את האמת?!

זו היתה המכה של קרח ,מכת הליצנות ,ובזה הוא משך אליו את כל אותם
מאתים וחמישים איש .ובמדרש (ויקרא רבה לב ,ג) ספרו רבותינו איך שקרח
תפס כל מעלה ומעלה ,והיה מתלוצץ עליה ומבזה אותה .וכך אמרו שם :מה
גרם לו לצאת מעולמו ,אמר רבי ברכיה מפרשה של מעלה יצא ,בפרשה
שעברה ,שקראנו בשבוע שעבר ,הוא מצא סיבה להתלוצץ וזה מה שהוציא
אותו החוצה .אמר ,כתיב ולקחת סולת ואפית אותה ,יש את מצות לחם
הפנים ,שהיו הכהנים מביאים מדי שבת בשבתו לחם להיכל ומחליפים את
הלחם שהיה על השלחן משבת שעברה ,ומה עשה ליצנות?  -דרכו של מלך

גדר הליצנות  -הזלזול בדברים אמיתיים וחשובים

להיות אוכל פת חמה ,למלך תמיד מביאים לחם טרי ,שמא פת צוננת של

ההסבר ,כמו שלימדו אותנו רבותינו ,טמון ביסוד ובתכונה אחת :ליצנות.

תשעה ימים?! וכי מביאים למלך פת שנאפתה לפני תשעה ימים?! ואם כן,

בכוחות הנפש של האדם יש תכונה של ׳ליצנות' ,ורבותינו הפליגו הרבה בחומר

איך יתכן שיש כזו מצוה להביא להקב״ה את לחם הפנים כמו שהצטווינו על
ידי משה רבינו.

שיחות אלו נדפסו בקונטרסי ״מגיד דבריו ליעקב״ בשנת תשע״ט ,משיעורי רבינו שליט״א משנת תשמ״ה.
ניתן להשיג בשולחנות ההפצה של י .בלוי קונטרסי ״מגיד דבריו ליעקב״ של שיחות אחרות משנת תשמ״ו ואילך
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כך זלזל קרח במצות לחם הפנים .ובאמת אין בדבריו ולא כלום שהרי אמרו
רבותינו

תוכל לקחת ממני את הנשמה שלי?! בוא נראה אם תוכל לקחת לי אותה .אני

שהיו מגביהים את השלחן ומראים את לחם הפנים לעולי

בלילה הזה דווקא אעשה תיקון כרת ואדרוש כל הלילה' .זהו הליצן ,שגם כאשר

רגלים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום ,סילוקו כסידורו .הפהנים היו

מושיטים לו יד ורוצים לעזור לו ,הוא דוחה את הכל ,מזלזל ובועט בכל ,עד

(יומא פא):

אומרים לבני ישראל ,׳רבותי ,הלחם הזה עומד פאן כבר שבוע ,והנה הביטו

שנבלע באדמה.

ותראו איך שהלחם חם עכשיו פשמסלקים אותו ,כמו שהיה בזמן שהניחו אותו,

וכמו שהקדמנו בראשית דברינו ,קרח לא היה אדם פשוט .רבותינו מעידים

לפני שבוע ,טרי כאילו יצא עכשיו מן התנור' .אבל קרח לא שת את לבו לזה

עליו ש'פיקח היה ,אבל הוא לא השתמש בפקחות שלו לאפיקים הנכונים ,אלא

ומצא מקום להתלוצץ.

אדרבה ,השתמש בה לליצנות ,והליצן אנושה מכתו ,כדברי המסילת ישרים

וכך הלך קרח והקהיל קהילות לדרוש עוד דברי דופי .קרח פקח היה ,ואמרו

שם .מדוע?  -כי מי שמתפעל מההתבוננות והלימודים ,אדם שהלב שלו עדיין

שהביא להם מאכל ומשתה ,והלא זה ידוע שאם יש

לב בשר והוא יושב ולומד בספרי מוסר את דברי רבותינו ומפיק מהם לקח

כיבוד קל כולם מגיעים ...ו'גדולה לגימה שמקרבת' ,כשאנשים אוכלים יחד

ומוסר השכל ,אין צריך שיתייסר בגופו ,כי כבר ישוב מחטאתיו בלי זה מכח

רבותינו

(סנהדרין קג):

דעתם מתקרבת זה לזה .הלך קרח והכריז שהוא מוסר שיעור ויהיה בו כיבוד

הרהורי תשובה שיוולדו בלבבו ,כי הקריאה או השמיעה של דברי המוסר זה

קל ,וכך בפקחותו  -אשר לא ידע להשתמש בה לכיוון הנכון  -משך את

עצמו יעורר אותו .אך הלצים שאינם מתפעלים מהתוכחות מפני כח הליצנות

לב ההמון.

שבהם אין להם תיקון אלא השפטים ,מכות אכזריות ויסורים.

עוד אמר להם קרח ,תראו ,הלא אני לוי ,ממשפחתו של משה רבינו ,ותראו

בקהלת רבה

(ז ,יט)

ספרו רבותינו מעשה על לץ אחד .מעשה באחד שבא

איך שהלכה לה מדת היושר .הרי אני שאני לוי ,מה עשה לי משה?  -קרחת.

לפני רב וביקש ממנו' ,רבינו ,למד אותי תורה' .אמר לו רב' ,בסדר .הרי

וכמו שראינו בפרשה שעברה שבני לוי העבירו תער על כל בשרם וגלחו את

כל כלל ישראל שייכים לתורה ולכל אחד ואחד יש שייכות בתורה ,שב

כל השערות שבגוף ושבראש .אדם שהיה לו זקן ,אמה ארכו ,ופאות באורך חצי

ואלמד אותך .מה אתה כבר יודע ומה כבר למדת'? אמר לו אותו אחד' ,שום

אמה כל אחת ,והנה עכשיו באים ומגלחים אותו יחד עם כל שערות ראשו ועם

דבר .אני לא יודע כלום' .התחיל רב ללמד אותו את הבסיס ואת ההתחלה,

גבות עיניו ,איך הוא נראה?  -אם נראה אחד כזה בלילה נתעלף ,נחשוב שזה

אותיות האל״ף בי״תו .הביא רב לוח וגיר ,צייר לו את האות אל״ף ואמר לו,

שד' ...כך' ,אומר קרח' ,הוא עשה לי .אבל מה עשה משה רבינו לאח שלו ,אהרן

'זה האות אל״ף' .אמר לו אותו לץ' ,כבוד הרב ,מי אמר שזה אל״ף? אולי זה

הכהן? קישטו ככלה בחופה .אותי עשה כמפלצת אדם וקירח אותי לגמרי ,ואותו

גימ״ל?! תביא ראיה שזה אל״ף'! רב לא התייחס ,וצייר את האות בי״ת .אמר

קישט ,שם לו שמן המשחה על שערו ועוד'.

רב לאותו תלמיד' ,תראה ,זה הציור של האות בי״ת ,וכך הצורה הזו נקראת'.

'לא די בזה' ,אומר קרח' ,אלא שגם נענעו אותי' .הלא עשרים ושנים אלף

אמר לו התלמיד' ,כבוד הרב יש לי שאלה' .מה השאלה? ' -מי אמר שזו

לויים הניף אהרן תנופה' .אתם יודעים מה עשו לי'? שואל קרח את שומעי

בי״ת? אולי זו שי״ן'?!

לקחו' ,עשו אותי לולב'' ...מוליך ומביא מעלה ומוריד' ,נענעו אותי לכאן

כיון שראה רב את המצב ,אמר לו' ,מצטער ,אבל אני לא יכול ללמד אותך .אני

ולכאן ,ואחרי זה אמרו עלי 'קדוש' .מה פשר הדבר הזה שצריכים לנענע אותי

יכול ללמד את מי שרוצה ללמוד ,אבל אי אפשר ללמד מישהו שכל הזמן שואל

ולומר עלי 'קדוש'?! זו היא הליצנות של קרח .ולכאורה ,הלא טיפש הוא! וכי

שאלות שכאלו ומתווכח ׳מי אמר שזו האות הזו ,אולי זו האות השניה' .אתה

אדם יכול להרים עשרים ושנים אלף אנשים ביום אחד? גם אם כל הלויים

פטור מתלמוד תורה ,ולך לך לחיים טובים ולשלום' ...עזב אותו אחד את ביתו

היו משקל נוצה ,עדיין איך אפשר שאהרן הספיק להרים כל כך הרבה אנשים

של רב והלך אל ביתו של האמורא שמואל ,חבירו של רב .אמר לו ׳כבוד הרב,

ביום אחד?! ואכן אמרו רבותינו במדרש שדבר זה שהרים אהרן תנופה את

נפשי חשקה בתורה ...בבקשה תלמד אותי תורה' .אמר לו שמואל ,׳בשמחה,

כל אותם עשרים ושנים אלף לויים ביום אחד נס גדול היה .ומה עושה מזה

שב ואלמד אותך .מה אתה רוצה שאלמד אתך ,חומש או משנה ,גמרא או

קרח?  -מתלוצץ ,מזלזל ומבטל את כל ענין התנופה וענין עבודת הלויים .זו

תוספות'?! אמר לו' ,לא ,אני לא יודע כלום .אני צריך ללמוד הכל מההתחלה'.

היא הליצנות ,וזה מה שהוציא אותו ואת אותם מאתים וחמישים איש שהיו

הלך שמואל והביא את הלוח ,צייר את האות אל״ף ואמר לו ׳הנה ,זה האות

אתו חוץ לעולמו ,וכלשון המדרש.

אל״ף׳ .אמר לו התלמיד ,׳רבינו ,מי אמר שזה אל״ף ,אולי זה קו״ף'?! שמואל לא
ענה לו וצייר לפניו את האות בי״ת ואמר לו ,׳הבט ,זו האות בי״ת' .שאל אותו

אין תקנה ללץ אלא בשפטים

התלמיד הגאון הזה ,׳מי אמר שזה בי״ת ,אולי זה צד״י׳?!

אנחנו גם יכולים להיות חלילה בגדר הליצנות .הנה אנחנו נמצאים עכשיו
בסיומה של השנה ,וכבר עוד כמה ימים ראש חודש תמוז ,ראשי תיבות ׳זמני
תשובה ממשמשים ובאים׳ ,וראינו כמה מכות קבלנו במשך השנה החולפת.
אם אנחנו לא מתעוררים מכל מה שמתרחש וכל מה שקורה ,אלא מסתפקים
במטבע הלשון שכולם אומרים 'יהיה בסדר'' ,יהיה טוב' ,ולא נותנים אוזן לשמוע
מה שהקב״ה מבקש מאתנו ,אז חלילה וחלילה יתקיים הפסוק (ישעיה כח ,כב):

מה עשה שמואל? תפס באזנו של אותו אחד ,ומשך בכל כוחו .אותו אחד
התחיל צועק 'האוזן שלי׳' ,האוזן שלי'! אמר לו שמואל ,׳מי אמר שזה אוזן ,אולי
זו גמל? ...צעק האיש ׳כולם קוראים לזה אוזן'! אמר לו שמואל' ,יפה דברת .גם
לאות אל״ף כולם קוראים אל״ף' ...הליצן אין דרך אחרת לדבר אתו ,כי הוא בלי
לב ובלי דעת .איך אפשר לדבר אתו?  -רק לתלוש לו את האוזן ...כשתתלוש
לו את האוזן הוא יבין.

אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם .נצטרך לקבל עוד מכות עד שנטה את האוזן
ואת הלב .אנחנו מוכרחים להתעורר ,וראשית הכל להסיר מאתנו את הליצנות,
להסיר את השמן המשוח מעל הלב כפי שמכנה המסילת ישרים

(פרק חמישי)

את

הליצן ,להסיר את הזלזול במה שהקב״ה רוצה שנשים אליו לב ,ועלינו לשנות
את דרכנו.
אבל קרח דחה את היד של משה .וכך למדונו רבותינו (במדבר רבה יז ,ו) על הפסוק
'בוקר ויודע ה' את אשר א׳ ,שמשה רבינו אומר לקרח 'מחר בבוקר נראה עם מי
מאתנו הצדק׳ .ושאלו רבותינו ,למה דחה משה רבינו את הזמן לבוקר ולא עשה
את הבירור מיד?! ואמרו רבותינו ,שמשה רבינו עשה חשבון .אולי בזמן הזה,
עד הבוקר ,קרח יזרוק ממנו קצת את הליצנות ,ואז יהיה לו לב שומע ,יתן ערך
למצוות ויטה אוזן לדברי התוכחה .אבל קרח לא שת לבו לדבר הזה.
ובספר אוהב ישראל

ומהלימודים ,לא נצטרך להתייסר בגופנו ,כי נשוב מכח הרהורי תשובה כמו
שאומר המסילת ישרים .אבל אם חלילה לא נתפעל' ,אין לו תיקון אלא שפטים',
כלשון הרמח״ל .והרי זה מבהיל את הלב לראות איך שהוא נעל בפני אחד כזה

קרח היה לץ ,אבל משה רבינו ניסה להציל אותו .משה רבינו הושיט לו את היד,

(פרשת קרח)

אסור לנו להגיע למצבים האלו .אם אנחנו נטה אוזן ,נתפעל מההתבוננות

מביא סוד מרבינו האריז״ל ,שיש כח לצדיק

שהוא יכול לקחת נשמתו של כל אחד בלילה ,לטהר אותה ,לנקות ולצחצח
אותה .וזה מה שרצה משה רבינו באומרו 'בוקר ויודע ה את אשר לו /שילך
קרח לישון ואז בשעה שקרח ישן יוכל לקחת ממנו את הנשמה ,לנקות ולצחצח
אותה ,ואז בבוקר כשיקום קרח מיד יעשה תשובה .זה היה התכנית של משה
רבינו ,אבל היה עוד מישהו שידע את הסוד הזה .מי?  -קרח .גם הוא ידע את

את כל השערים' ,אין לו תיקון אלא שפטים' .ומסיים המסילת ישרים :וכפי
חומר החטא החמיר השופט האמיתי ית״ש בעונשו ,והוא מה שלמדונו רבותינו
ז״ל (עבודה זרה יח 1:קשה הליצנות שתחילתו יסורין וסופו כליה.
זה מה שלמדנו מהפרשה .קרח פיקח היה ,מנושאי הארון היה ,ובעל רוח הקדש
היה ,אבל למרות כל זאת הלך קרח ושימן את הלב שלו בליצנות ,ומרגע זה
איבד את הלב ואת הדעת ,דרש דרשות של דופי שאין בהם ממש ,דחה את ידו
המושטת של משה רבינו והגיע לאן שהגיע .אנחנו צריכים להזהר שלא נכנס
בגדר הזה .הנה אנחנו נמצאים כבר בסיומה של שנה ,ושנה רודפת שנה והזמן
הולך וחולף ,ומה יהיה בסוף כל הענינים? מה אדם יקח אתו?! על זה עלינו
להתבונן .וכשאדם יושב ולומד בדברי רבותינו מוסר ויראה ,ובפרט כשהוא
מכין את הלב לשמוע ,אזי כמו שהגמרא אומרת

(יומא לח):

על הליצן שהבא

ליטמא פתחין לו [ויש גורסים פותחין לו] ,כך גם בהיפוך הגמור ,הבא להטהר
ולהתקדש מסייעים אותו ,וה' יהיה בעזרנו.

דברי רבינו האריז״ל ...ומה עשה במשך כל אותו הלילה?  -הקהיל קהלות ודרש
דרשות של ליצנות .קרח אומר למשה רבינו' ,אתה רוצה שאני אלך לישון וכך

 .1אומרים בשמו של הגר״א שאמר ,שהוא מחזיק טובה רק לאותו רב שלימד אותו את אותיות האל׳ף
בי״ת .למה?  -כי הוא בודאי לימד אותו אמת ,אבל על השאר אי אפשר לדעת...
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שיעורי הגאון רבי עקיבא מדלוב שליט"א
יסוד הח״ח דאיסור דרבנן לחולה שיש בו סכנה לא צריך לחפש היתר
ב' יסודות מהביאור הלכה

הביאור הלכה סי' רע״ח הניח לנו ב' יסודות בענין הקל הקל
תחילה במקום פיקוח נפש חדא חומרא גדולה וחדא קולא
עצומה.
החומרא הזכרנו בגליון הקודם דאם בעי לכבות הנר לחולה
שיש בו סכנה דהותר הכיבוי אכן יש לו אופן להחשיך ע"י דיוציא
את הנר או יכסהו ,באופן שאם כיבה ולא עשה עצות הנ״ל חייב
חטאת.
חידוש נוסף הניח בזה הח״ח דכל זה רק כשנוגע לאיסור
תורה בזה כל שיש עצה בהיתר הרי הוא חייב חטאת ,אכן אם
הנדון לעבור על איסור דרבנן לחולה שיש בו סכנה בהא אף
שיש עצה לעשות בהיתר אינו מחויב כלל לחפש עצה של
היתר דלא גזרו כלל במקום חולה .וצידד מסברה אף לענץ
מלאכה שאינה צריכה לגופא ,ורק כתב די״ל דלענין משאצ״ל
יש להחמיר משום דקרוב מאד לאיסור תורה דאכן משמעות
דבריו דלענין כל השבותים לא צריך לכתחילה לעשות בהיתר
במקום פיקו״נ.
וע״ע מ״ב סי' שכ״ח סקנ״א בשם החיי אדם דמה שמותר
לעשות ע״י ישראל בחשאיב״ס אפילו יכול לעשותו ע״י נכרי
מותרא ,וה״ה כאן במקום פיקו״נ לא גזרו כלל.
ולפ״ז בנדון דחולה שיב״ס וקעביד שינוי לא בעי שוב לחפש
עוד שינוי וכדומה דכיון דכבר אינו נאסר דאורייתא אלא דרבנן,
בדרבנן גופא לא בעי לחפש עוד אופני היתר ותלי במש״כ
בהערה א.
והנה הרמ״א יו״ד סוף סי' קנ״ה כתב ׳ואין מתירין שום דבר
איסור לחולה אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור' וכו'.
והיינו איירי לענין היתר דאיסורים דרבנן לחולה שאב״ס [ויסוד
ההיתר באיסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנה למדו הראשונים
מסוגית הגמ' פסחים דף כ״ד ע״ב] וכתב דאם יכול בהיתר בעי
למיעבד בהיתר ולא להזדקק לאיסור .ויל״ע מ״ש ממש״כ
בה' שבת דבאיסור דרבנן לא בעי למיעבד ע״י עכו״ם לחולה
שאב״ס ,בשלמא לחולה שיש בו סכנה י״ל דלא גזרו כלל ,אכן
יקשה לענין חולה שאב״ס.

וי״ל בזה בב' אנפי או דשאני היכא דיכול לעשות בהיתר גמור
מאשר לעשות באיסור יותר קל כגון ע״י גוי ,ולפ״ז אין זה נוגע
למש״כ הביאור הלכה לענין חולה שיש בו סכנה דלא גזרו כלל
ולא בעי למיעבד ההיתר ,או דחלוק איסורי שבת דלא גזרו
במקום חולי מאיסורי דרבנן דעלמא דרק נדחו לחולה.
יסוד הח“ח רק לענין איסורי שבת ולא שאר איסורים

ונראה להכריח דחלוקים המה בפרט זה איסורי שבת מאיסורי
כה״ת ,דהרי לענין נבילה דרבנן כתב המ״ב בסי' שכ״ח סקל״ט
דעדיף לשחוט בשבת לחולה לדעת המהר״ם דשבת הותרה
מאשר לתת נבילה אף באופן דאינה אלא דרבנן ,וקשה הרי במילי
דרבנן במקום פיקו״נ לא בעי למיעבד ההיתר למש״כ בסי' רע״ח
דשרי לכבות אף דיש עצה לכסות וא״כ כשיש נדון או לשחוט
בשבת או איסור דרבנן הרי תרוויהו הותרה ובדין איזה שירצה.
אשר יראה מבואר מזה דשאני מאכא״ס דרבנן שלא נאמר בזה
לא גזרו רבנן כי אם נדחה ,וכפה״נ טעמא דמילתא דאיסורי גברא
י"ל דלא גזרו במקום פיקו״נ ואילו באיסורי חפצא האיסור קביעא
וקיימא ורק נדחה.
פליאה עצומה מהסוגיה ביומא דאף בשבות דרבנן
במקום פיקו“נ בעי לחפש ההיתר

ויל״ע מסוגית הגמ' יומא דף פ״ג ע״ב דדנה הגמ' בחולה ויש
לפניו טבל דרבנן או הפרשה תרומה בשבת מה יעשה .והרי
לדעת הביאור הלכה במקום פיקו״ג באיסור שבת שרי לכתחילה
ולא בעי לחפש היתר וא״כ לכאורה פשוט שיפריש תו״מ בשבת
משום דלא גזרו כלל וכמו לענין כיבוי דלא בעי למיעבד עצה של
היתר ודברי הח״ח צע״ג.
יסוד הפרשת דרכים איסור קל שאינו מציל החולה אלא
רק מיקל באיסור

והנראה דהנה בהמל"מ בפרשת דרכים דרוש י"ט והובא באבני
מילואים שו״ת סי י״ח ,כתב דיש חידוש גדול בדברי הגמ' דהרי
בשלמא הטבל נצרך לחולה להצילו אכן ההפרשה דתיקון הטבל
אינו מציל החולה מחוליו כי אם דיש בזה להקל מאיסור טבל
ומנין דזה הותר לצורך חולה דהרי אינו משמש להצלתו.

א) וכפה״נ בהמבואר סי' ש"ל בפוסקים לעניו יולדת שעדיף שחברתה תביא לה את השמן בכלי התלוי בשערה שאינה אלא שבות אחד מאשר שתסוך
שערותיה בשמן ותצטרך אח״כ לסחוט את השיער דבזה תעבור על ב' שבותים ,צ"ל או משום דאין רגילות שתביא שמן בשערותיה יותר מאשר בכלי
התלוי בשערותיה ובזה אף בשבותים אמרינן הקל הקל תחילה ,או היינו דין מסוים ביולדת דנשנה בגמ' קכ״ח ע״ב דכל היכא דיכול לשנות משנינן
וי״ל דנכלל בזה אף באיסורים דרבנן לשנות מה שיותר ובטעמא דמילתא ביאר המ״מ דשאני יולדת דכאבה הוא דבר טבעי ואין אחת מיני אלף מתות
מחמת הלידה ולכן אף אי פקו״נ בעלמא הותרה מ״מ ביולדת שאני י עוין מ״ב סי' ל' סק״ה.
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חידוש האבני מילואים מדין חטא שיזכה חבירך

לעשות בהיתר ,משום דנראה דיסוד הדבר כל דמשמש להצלת

האבני מילואים בתשובה שם כתב ,דלעולם אין היתר מלתא

החולה בזה לא גזרו כלל אשר לכן לא בעי לחפש אופן של

דפקוח נפש בדבר שאינו מציל החולה ,ורק מדין אחר בעי

היתר ,אכן בנדון הש״ס ביומא הרי אין ההפרשה משמש להצלת

להפריש תו״מ לא כדי להציל החולה כי אם מהכלל דעדיף
לעבור על איסור קל כדי להציל מאיסור חמור ,וממילא כיון
דאם החולה יאכל טבל דרבנן להצד דנדון כחמור בזה נאמר

החולה כי אם דבא להקל האיסור לחולה ובזה הנדון מהו קיל
טפי ,ומיושב היטב שיטת הח״ח דכתב דכל איסור דרבנן בשבת

דעדיף לעבור על איסור קל כדי להציל מעבירה חמורה

לצורך החולה אף דיכול לעשות בהיתר ,מ״מ בסוגיה ביומא

דאמרינן באופן זה חטא כדי שיזכה חבירך .והוסיף שם דכז זה

דאין ההפרשה להצלת החולה אין זה בלא גזרו אלא רק נדון

רק דהקל הוא איסור דרבנן כרדיית פת להציל מאיסור אפיה

בדין הקל הקל כלפי איסורא דטבל.

בשבת ,אכן לעבור על איסור תורה אף דהוא קל לא עבדינן אף
דהוא להציל החמור הימנו.

מוכרח כן לשיטת המהר״ם מרוטנברג דפעמים איסור
שבת הותרה ופעמים רק דחויה

והנה במאי דסיים האבני מילואים דבאיסור תורה לא
אמרינן חטא כדי שיזכה חבירך ,תמוה הרי השו״ע פסק סוף

ויסוד הדברים הבאנו בגליון הקודם לישב קושיה חמורה

ש״ו דמחללין שבת כדי להציל את בת המשומדת כדעת התוס'

לשיטת המהר״ם מרוטנברג דשוחטין לחולה שיש בו סכנה ולא

ודלא כהרשב״א יעו״ש בב"י ,הרי מתבאר מזה דאף לענין איסור
תורה עבדינן הקל כדי שלא יעבור על החמור כל שלא פשע,
ועד״ז תמיהה לי מש״כ הבוטשאטשר בעזר מקדש אהע״ז סי'

נותנין נבילה משום דפקוח נפש בשבת הותרה ושאני נבילה
דאינה אלא דחויה.

כ״ג דאין היתר באיסור תורה למיעבד הקל כדי להציל החמור

ותמוה הרי הפרשת תרומה בשבת הותרה כעין שאר מלאכות

אלא רק ברדיית פת דרבנן ,ולא ידעתי היאך יפרש דברי השו״ע

שבת ואילו טבל דחויה ומאי שנא משחיטה ונבילה דפסק

סוף ש״ו וכמו דתמהנו בדעת האבני מילואים.
מעשה הצלה לחולה אי מקרי איסורא

המר״ם דשוחטין בשבת ,והתשב״ץ ח״ג סי' ל"ז העיר כן לסברת
הר״ן שם ביומא דעדיף איסור א' חמור מהרבה איסורים קלים,

אמנם בעיקר מאי דנקט האבני מילואים לדבר פשוט דמעשה

אכן לדעת המהר״ם לא הוקשה לו ,ופלא כנ״ל ,ועמד בדברי

המציל החולה נדון כאיסורא עד כדי דבעי לעשות הקל מדין

התשב״ץ החת״ס בשו״ת סי' ע״ו ובאמת הקשה מהגמ' הנ״ל

חטא שיזכה חבירך מחודש דבפשוטו כיון דחל היתר מוחי בהם

לדעת המהר״ם.

אינו איסורא בין אי הותרה בין אי דחויה ,מצינו במעשה עבירה
באונס נחלקו המג״א עם הב״ח סוף סי' ש״ו אי אמרינן חטא

ונתבאר בס״ד דאף דשחיטה בשבת הותרה מ״מ ההפרשת

שיזכה חבירך להציל חבירו מעבירה חמורה הנעשה באונס,

תו״מ לחולה אינה אלא דחויה אף לדעת המהר״ם ,ויסוד

להב״ח אין כאן עבירה כפה״נ כהחמדת שלמה בשו״ת ,ואילו

הדבר דנתבאר בגליון הקודם דכל ההותרה בשבת היינו משום

להמג״א אף עבירה באונס הוי עבירה יעויין מש״כ הגרי״ז

דילפי' ממילה כמש״כ התשב״ץ שם והרמ״א בתשובה סי' ע״ו

בספרו ה' ע״ז פ״ח ה״א אמנם כ״ז לענין מעשה עבירה באונס,

ושם הרי זהו מגוף המעשה מצוה ולזה כל הצלת כל הגוף נכלל

אכן כשחל ההיתר דוחי בהם ליכא מעשה עבירה לכו״ע.

בהותרה ,אכן תיקון דהפרשה אף דזהו משמש לחולה מדין

ולכאורה מתבאר לפ״ז דנתחדש בסוגיה זו דאף דאין הקל

הקל הקל תחילה מ״מ אין זה כי אם לצורך קיום דינו של וחי

מגוף המציל חיי החולה מ״מ כל דלצורך להקל באיסורו נכלל

בהם ולא מגוף ההצלה ובזה אתינן עלה רק מוחי בהם ו היינו

בצורך דוחי בהם דהקל הקל תחילה.

דחויה לכו״ע ,ושאני משחיטה בשבת דהשחיטה מביאה הבשר

איסור הקל שאינו מציל החולה ורק מיקל בהאיסור אינו

ונכלל בהותרה ,ואילו הפרשת תו״מ אינו אלא להקל מהאיסור
לצורך הצלתו ואינו אלא דחויה ובזה דנה הגמ' אי עדיף לעבור

בכלל הלא גזרו
אשר יראה לומר דאף דמוכרח בגמ' דאף ההפרשה נכלל

על טבל דרבנן או הפרשה בשבת דכאמור תרוויהו הם דחויה

בהיתר לצורך החולה מ״מ כיון שאינו גוף ההצלה אינו נכלל

אף לדעת המהר״ם ומיושב היטת שיטת המהר״ם מרוטונברג,

בכללא דהביאור הלכה דבמקום פיקו״נ לא גזרו כלל אף דיכול

וכמש״נ.

׳*§) לע״נ ר' צבי יצחק בן ר' משה אהרון זצ״ל
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כל מצות התורה הם חוקים
א" -וי ק ח קרח" (ט׳׳ז א') ומביא רש"י מדרש תנחומא וז"ל :ומה ראהקרח לחלוק עם משה ,נתקנא על נ שיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו
משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור ,אמר קרח ,אחי אבא ארבעה היו
שנאמר ובני קהת וגו' ,עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מלך ואחד
כהן גדול ,מי ראוי ליטול את השניה ,לא אני שאני בן יצהר שהוא שני
לעמרם ו הו א מנה נשיא את בן א חיו הקטן מכולם ,הריני חולק עליו
ומבטל את דבריו )תנחומא א'( .מה עשה עמד וכנס מאתים וחמי שים ראשי
סנהדראות רובן משבט ראובן שכיניו ,והם אליצור בן שדיאור וחביריו
וכיוצא בהן וכו' והלבישן טליתות שכולן תכלת באו ועמדו לפני משה,
אמרו לו ,טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה ,אמר להם
חייבת ,התחילו לשחק עליו אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת
פוטרה זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה )תנחומא ב'( עכ"ל.
וצ"ב כיון שכל מטרתו של קרח היתה להיות נשיא ,מה הקשר בין טלית
שכולה תכלת לנשיאות ,עוד צ"ב דמרש"י משמע שיש קשר לטלית שכולה
תכלת לנשיאות ,שכתב מה עשה וכו' .ובמדרש תנחומא תחילת דברי
רש"י זה תנחומא א' וסוף דברי רש"י זה תנחומא ב' ורש"י קשר את שתי
דברי המדרש כשהוסיף מה עשה?
ונראה דהנה רש"י )פסוק ז) הביא מהמדרש תנחומא קרח שפקח היה וראה
שלשלת גדולה יו צ א ממנו ,שמואל ששקול כנגד משה ואהרן וכו' .וכיון
שהיה במדרגה גדולה חשב שהוא מבין את טעמי המצות וכן את הנהגת
הקב"ה בעולם מי ראוי להיות נשיא ,ובפרט טעם המצות שנתפרש טעמן
בתורה כגון מצות ציצי ת ולכן התחיל בטלית שכולה תכלת שודאי היא
צריכה להיות פטורה ,ולכן כשמשה אמר שהיא חייבת התחילו משחקין
עליו שהוא לא מבין טעם המצות ,וכן קרח הבין שהנשיא צריך להיות בנו
של יצהר שהוא השני לעמרם ,וכיון שמשה רבינו מינה את אליצפן הוא
אינו מבין את מי צריך למנות וזה ודאי לא צווי השי"ת אלא רצון משה.
ב -במדרש פליאה כתוב ,מה ראה קרח שחלק על משה ,פרשת פרהאדומה ראה .וצ"ב הפירוש? ונראה שראה שבפרשת פרה אדומה כתוב
זאת חוקת התורה ,ופרש"י )י״ט ב'( וז"ל :לפי שהשטן ו או מו ת העולם מונין
את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה,
גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה )יומא סז :תנחומא ז'( .וכיון
שראה שבפרה אדומה כתוב חקה ,חשב שבשאר המצות התורה ובפרט
במצות ציצית שנתפרש טעמה צריך להבין בשכל את טעמן של המצות,
וטעם מצות ציצית כמו שמבואר בגמ' מנחות )מג (:ובספרי לפי שהתכלת
דומה לים ,וי ם דומה לרקיע ,ורקיע לכסא הכבוד) .עיין רש״י במדבר טז ,מא
וברשב״ם טו ,לט( .וממילא טלית שכולה תכלת תפטר מציצית .אולם האמת
שכל התורה כולה היא חקה ו אין אנחנו מבינים כלל את טעם המצות
אפילו המצות שנתפרשו טעמן ,וכמו שכתבו הספרים הקדושים וכן כתב
הקדושת לוי ,זאת חקת התורה ,שכל התורה היא חקה ומפרה אדומה אנו
למדים שכל התורה היא חקה .וכל הטעמים שנתפרשו בתורה וכן
הטעמים שכתבו הראשונים זה רק גילוי לשבר את האוזן מקצת הטעם,
אבל יש בכל מצוה חקה שאנחנו בשכל האנשי לא מבינים .וכן מי ראוי
להיות מלך ונ שיא זה גזירת הקב"ה ולא לפי מה שאנחנו מבינים.
ג" -בן יצהר בן קהת בן לוי" )ט״ז א'( ופרש"י וז"ל :ולא הזכיר בן יעקב,שביקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם ,שנאמר ובקהלם
אל תחד כבודי וכו' )בראשית מט  0עכ"ל  .וצ"ב הרי כולם יוד עי ם שלוי בן
יעקב ומה מועיל שלא הוזכר שמו ,וכן מה פירוש כבודי? ונראה דהנה
האור החיים הקדוש כתב וז"ל :יש להעיר על דבר אמת למה יזכיר ה'
זכרון הצדיקים יצהר קהת ולוי במעשה בלתי הגון כזה ומה צורך יש
בדבר ,ורבו תינו ז"ל אמרו )סנהדרין קט (:שהתפלל יעקב על עצמו שלא יזכר
י ,במעשה זה ,משמע שהיה צריך ליזכר אלא שהתפלל ,ואני מתפלא גם על
 1או ת ם שהזכיר וכו' .אכן נתכוון הכתוב להודיע י סוד דבר המחלוקת

שיאמר אדם מנין עלה על דעת קרח לחלוק על נביא הנאמן אשר צדקו
נבואתו ,וקרח חכם גדול היה ,ואיך נשתטה לעשות הדבר הזה וכו' .לזה
אמר הטעמים שלקח בדעתו לבוא לריב ,ראשונה בן יצהר ,פירוש ,היו תו
בן יצהר הוא גדול משני אחים הבאים אחריו בבני קהת ,ואינ ם יכולין
להחציף פניהם כנגדו ,כי גדול מהם ,ב' בן קהת ,הוא המעולה שבבני לוי,
שהיו נושאי קדש הקדשים ,ואמרו ז"ל )במדב״ר יח ג( קרח מנושאי הארון
היה ,ואין גרשום ומררי ידברו כנגדו ,בן לוי ,שהוא שבט מעולה מכל
ישראל וכו' עכלה"ק ,ונמצא שזה שהכתוב מזכיר בן יצהר בן קהת בן לוי,
זה הסיבה שלכן חלק על משה ,ולפ"ד אפשר לבאר שיעקב אבינו התפלל
שלא יוז כר שמו כבודו על המחלוקת ,היינו שסיבת היו תו בן יעקב אבינו
לא יגרום לו לחלוק על משה רבינו ,כדי שלא יגרם על י דו סיבה למחלוקת,
כי אם על ידי חשיבותו יגרום סיבה למחלוקת זה יהיה ח"ו פגם ,ולכן
הזכיר אל יחד כבודי ,שכבודי לא יגרום סיבה למחלוקת.

גודל יקר רגע של חיים בתשובה בעוה״ז
א -בגמ ' בבא בתרא )ע״ד ע״א( אמר רבה בר בר חנא ,אמר לי ההוא טייעא,תא אחוי לך בלועי דקרח ,חזאי תרי ביזעי )בקעים( ו הוו קא מפקי קוטרא
)עשן( שקלי גבבא דעמרא ואמשינה במיא )לקח גיזת צמר ושראה במים(
ודעציתה בראשה דרומחא ועייליה התם ,וכי אפיק הוה איחרך איחרוכי
)הני גבבי ואע״פ ששראו אותם במים( ,אמר לי אצית מאי שמעת )הסכת ושמע(,
ושמעית דהוו אמרין משה אמת ו תו ר תו אמת והן בדאין וכו' )שהרי ירדו
.
חיים שאולה( וכו' עיי"ש.
ובפרשת פנחס )כ״ו י״א( כתוב :ובני קרח לא מתו ,ופרש"י וז"ל ,הם היו
בעצה תחלה ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם ,לפיכך נתבצר להם
מקום גבוה בגיהנם וישבו שם )סנהדרין קי( עכ"ל .ובגמרא בסנהדרין )דף
קי( ,איתא ,תנא משום רבינו אמרו מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו
ואמרו שירה .ופרש"י וז"ל :התקין להון הקב"ה מקום גבוה שלא העמיקו
.
כל כך בגיהנם ולא מתו .עכ"ל עיי"ש.
ושמעתי מהגאון הצדיק רבי חיים שמואלביץ' זצ"ל ,שרואים מכאן כמה
חשוב רגע של חיים בעולם הזה ,שבני קרח בדרך לגיהנם עמדו ואמרו
משה אמת ו תור תו אמת וניצלו ,ויצא מהם שמואל וכ"ד משמרות כהונה
בשם התנחומא ,ומשה היה רואה שכל הגדולה הזאת
כמו שפרש"י
תצא מבניו שעשו תשובה ,וקרח עצמו שאמר או תו דבר משה אמת
ו תו ר תו אמת והן בדאין ,לאחר שכבר היה בגיהנם ,לא ניצל ,וכל הזמן
מאות שנים הוא נמצא בגיהנם והאש שורפת אותם .עכת"ד.
ב -וכן אפשר לפרש את המשנה בפרקי אבות )פרק ד' משנה י״ז) הוא היהאומר )רבי יעקב( יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל
חיי העולם הבא .ופירש הרע"ב וז"ל :לפי שבאותו זמן אין התשובה
ומעשים טובים מהנין לאדם ,שאין העולם הבא אלא לקבל שכר על מה
שקיים בעולם הזה עכ"ל .ובפירוש התפארת ישראל כתב וז"ל :בתשובה,
היינו לתקן מה שנתקלקלה הנפש .ומעשים טובים ,היינו להוסיף לה
שלימות .מכל חיי העולם הבא ,דבעולם הבא אי אפשר לתקן קלקולי
הנפש או להוסיף לה שלימות ,רק הקב"ה יתקן שם קלקולי הנפש על ידי
הזיקוקים שקוראים עונשי הגיהנם ,וכמו כן יוסיף לה שם שלימות ,כמו
שכתוב ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון עכ"ל.
ורו אי ם ששעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יו תר מציל
ממאות שנים בגיהנם שאין לשער גודל היסורים של רגע אחד בגיהנם,
ורגע אחד בתשובה ,שבני קרח אמרו משה אמת ו תו ר תו אמת הציל אותם
וזכו לכל הגדולה הזאת שיצאו מהם שמואל הנביא וכו' .וזה מחזק כל
אחד ואחד שיעשה תשובה ומעשים טובים אפילו רגע אחד ,שזה שוה
יו תר מכל חיי העה"ב בין להנצל מהעונשים ובין להשיג שלימות בגן עדן.

לרפואת יצחק שמואל בן רחל בתשחי״א
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!צדקה שנותן לתלמיד חכם זוהי זכות שקיימת
ונותנת טעם בכל התורה והמצות
א" -כל תרומות הקדשים וגו' ברית מלח עולם היא לפני ה' לך ולזרעך אתך"(י״ח י״ט) ופרש״י ברית מלח עולם ,כרת ברית עם אהרן בדבר הבריא ומתקיים
ומבריא את אחרים .ברית מלח ,כברית הכרותה למלח שאינו מסריח לעולם
(ספרי קיח) .ובתרגום יונתן בן עוזיאל :כמלחא דמבסים בשר קורבניא דקים
 .ומרש״י מהספרי שפירש
עולם הוא קדם ה' הכדין הוא לך ולבנך עכ״ל.
ברית מלח הבריא ומתקיים ומבריא את אחרים ,לומדים שהאדם הנותן
מתנות כהונה ,צריך לדעת שזה זכות שמתקיימת ומבריאה את האחרים ,וכן
אם נותן צדקה בזמן הזה לת״ח זה זכות שמתקיימת וגורמת בריאות לו
ולאחרים .ומהתרגום יונתן בן עוזיאל שזה מבסם את הקרבנות ,כן נלמד
שהנותן מתנות כהונה זה מבסם את כל התורה והמצות שעושה ,שעי״ז
הצדקה זה נותן טעם משובח בכל התורה והמצות וכן גם בגשמיות.
ב -החינוך במצוה תק"ד כותב וז"ל ,שלא ליטול שבט לוי חלק בנחלהובביזה .משרשי המצוה כדי שיהיה כל עסק השבט הזה בעבודת הקל ב״ה,
ולא יצטרכו לעבוד את האדמה ,ושאר השבטים נותנים להם חלק מכל אשר
להם ,מבלי שיגעו הם בדבר כלל וכו'.
וברמב׳׳ם הלכ' שמיטה ויובל פי"ג הי"ב כותב וז׳׳ל ,למה לא זכה לוי בנחלת
ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו ,מפני שהובדל לעבוד את ה' ולשרתו ולהורות
דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים וכו' אלא הם חיל ה' וכו' והוא ברוך
הוא זיכה להם ,ונאמר אני חלקך ונחלתך .ובהלכה י״ג :ולא שבט לוי בלבד
אלא כל איש ואשה מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו וכו' ופרק מעל
צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש
הקדשים ,ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ,ויזכה לו בעולם
הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים וללוים וכו' .עכ״ל.
וכיון שכתבנו בשם רש״י שמביא את הספרי ובשם התרגום יונתן בן עוזיאל
שמי שנותן לכהנים כ״ד המתנות הרי זה כברית מלח שהזכות מתקיימת
וגורמת בריאות לו ולאחרים ,וזה מבסם את כל התורה והמצות שעושה ,כמו
כן אם האדם נותן צדקה לת״ח שהם בזמנינו כשבט לוי ,אזי הוא זוכה
לבריאות לו ולזרעו ,וכל התורה והמצות שעושה הם מתעלים.

והחינוך ,דהרמב״ם ס״ל דעל דמיהן אין דין חלוקה ,והחינוך ס״ל
דניתן לתשלומין וגם על דמיהן יש דין חלוקה .המשנה למלך שם כתב וז״
ומה שכתב רבינו בבן לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה ,תימה דבפרק
מהלכות סנהדרין לא מנה לאו זה בכלל הלוקין וכו' וצ״ע .עכ״ל.

®י

ג -ונראה דהנה האור החיים הקדוש כתב (פסוק כ') וז״ל :בספרי (קי״ט) אמרושאסר עליו חלק הארץ וחלק הביזה ולזה כפל לומר ,לא תנחל וחלק לא וגו'.
וכוונת הכתוב היא שהגם שירצו ישראל לחלק לו חלק עמהם ,לא יאמר שלא
נתכוון ה' אלא לפטור ישראל מחלק אהרן ,אבל אם ירצו הרי אלו משובחים
על דרך אומרם ז״ל (שביעית פ״י מ״ט) המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה
הימנו ,לזה אמר לא תנחל ,ושומע אני דוקא בחלק הארץ הוא שישנה בלאו,
אבל חלק הביזה אינו באיסור ת״ל וחלק וגו' ודקדק לומר בתוכם וכו' ,פירוש
ליטול חלק כאחד מהם הוא שאסר עליו ,אבל אם ירצו לשלוח לו דורונות
הרי זה מקבל מהם .עכלה״ק .והנה לפ״ד שאפילו אם כלל ישראל רוצים לתת
לו יש לאו דאורייתא ללוי ולכהן לקבל מהם חלק בביזה ,ועצם הקבלה שקבלו
חלק בביזה זה הלאו ,וא״כ זה לא ניתן לתשלומין ,שהרי כלל ישראל נתנו
להם מרצונם את הביזה ,ויש על זה לאו ,על עצם הקבלה ,ולכן לוקין על זה,
ועל נחלה לא לוקין כיון שקרקע אינה נגזלת הרי הם לא עשו שום מעשה,
אולם בביזה כיון שעשו מעשה של זכיה בביזה ,אע״פ שאין כאן שום תביעה
ממונית כיון שנתנו להם מרצונם הם לוקין ,והחינוך ס״ל דאף שאין כאן
תביעה ממונית הם יכולים להחזיר את הביזה ולתקן את הלאו.
ואפשר ליישב את קושית המשל״מ על מה שהרמב״ם לא כתב בהלכות
סנהדרין שלוקין על הלאו הזה ,כיון שרק כשכל כלל ישראל היו ביחד בכיבוש
הארץ שייך לומר שנתנו להם ברצונם כיון שהנשיאים היו שלוחים של כלל
ישראל .אבל בזמן הזה כל זמן שאין הסכמת כולם לתת להם מתנה ,אזי יש
עליהם תביעה ממונית שצריכים להחזיר את הביזה והוי לאו שניתן להשבון
ואין לוקין עליו.

בכל דרכך דעהו  -לקיים המצות לשם שמים
א -בהפטרה ״הלא קציר חיטים היום אקרא אל ה' ויתן ויתן קולות ומטרודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ה' לשאול לכם מלך''
וצ"ב הרי מבואר בגמרא בסנהדרין (דף כ' ע״ב) תניא רבי יוסי אומר שלש מצות
נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ,להעמיד להם מלך ,ולהכרית זרעו של עמלק
ולבנות להם בית הבחירה וכו' .וא״כ זה מצוה להעמיד להם מלך ,ולמה הוכיח
אותם שמואל כי רעתם רבה במה ששאלו להם מלך?
ונראה דאמרינן בסנהדרין שם (כ' ע״ב) תניא ר״א אומר זקנים שבדור כהוגן
שאלו ש נאמר תנה לנו מלך לשפטנו (ש״א ח') ,אבל עמי הארץ שבהם קלקלו
שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו וגו' .ופרש״י
וז״ל :דאילו זקנים שאלוהו לשופטם ולרדות הסרבנים שבהם ,אבל עמי הארץ
תלו עליו מלחמותיהם שאמרו ויצא בראשינו ונלחם את מלחמתנו .עכ״ל.
והיינו אם מבקשים מלך בשביל רצון השי״ת ,שישפוט את כלל ישראל זה
מצוה ,אבל אם מבקשים מלך כדי שילחום את המלחמות ,כמו שכתוב ( ב פ סו ק
יב) ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו,
והרי אלוקיכם מלככם ,היינו מה לכם צורך במלך בשר ודם .ורואים מהגמרא
שאומרת שעמי הארץ קלקלו ,שנאמר ,ו היינו גם אנחנו ככל הגוים ,ושפטנו
מלכנ ו וי צא לפ ני נו וגו' .ואע״פ שגם הם בקשו מלך בשביל ושפטנו מלכנו
לשפוט דין תורה ,אבל הוסיפו גם שיצא לפנינו וילחום את מלחמתינו ,וכיון
שלא התכוונו רק לשם שמים לכך הוכיחם שמואל ואמר כי רעתכם רבה אשר
עשיתם לשאול לכם מלך ,שצריך לשאול מלך רק בשביל רצון השי״ת.

(ש״א יב,יז)

בן לוי שנטל חלק בנחלה ובביזה האם לוקה
״ויאמר ה' אל אהרן בארצם לא תנחל ,וחלק לא יהיה לך בתוכם״ וגו'
ומפרש״י ,וחלק לא יהיה לך בתוכם אף בביזה (ספרי
י״ ח כ')
והרמב״ן כתב וז״ל ,ורבותינו דרשו (ספרי) בארצם לא תנחל ,בשעת חלוקת
הארץ .וחלק לא יהיה לך בתוכם בבזה .אני חלקך ,על שולחני אותה אוכל.

(במדבר
קיט)

א -הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פי"ג ה"י כתב וז"ל ,כל שבט לוי מוזהריןשלא ינחלו בארץ כנען ,וכן הן מוזהרין שלא יטלו חלק בביזה בשעה שכובשין
את הערים ,שנאמר לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם
ישראל ,חלק בביזה ,ונחלה בארץ ,וכן הוא אומר בארצם לא תנחל ,וחלק לא
יהיה לך בתוכם ,בביזה .ובן לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה ,ואם נטל
נחלה בארץ מעבירין אותה ממנו עכ״ל.
והקרית ספר כותב שאין לוקין בנחלה משום דקרקע אינה נגזלת ועל כן
מעבירין אותה ממנו ואינו לוקה.
ובדרך אמונה הקשה למה בנטל חלק בביזה לוקה ,הרי הרמב״ם כתב בהל'
סנהדרין (פי״ח ה״ב) דכל לאו שניתן להשבון אין לוקין עליו? ותירץ שאני הכא
דהוא גזל דרבים וממון שאין לו תובעין ,ואמרינן בב״ב (ל״ה ע״ב) דגזל דרבים
לא ניתן להשבון לכן לוקה .ובבאור ההלכה שם הקשה הרי הטעם שגזלן
דרבים לא ניתן להשבון מבאר הרשב״ם שם משום דלא ידע למי להשיב,
ולעשות צרכי רבים מבואר בתוספות שם שאין זה השבה מעלייתא ,אולם
כאן הוא יכול להחזיר לנשיאים שיחלקו לכלל ישראל ,מ״מ כיון שהוא ממון
שאין לו תובעים ואינו בעין לא שייך להחזיר דרק על השלל יש מצוה לחלקם
לכולם אבל לא על דמיהן ואולי זה כוונת הרדב״ז שכתב דמיירי שאכלן ואכתי
צ״ע .עיי״ש עכת״ד .ועיין במנ״ח מצוה תק״ד-תק״ה שעמד על זה ,ועיין בספר
אבי עזרי שהאריך בענין.
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ב -החינוך במצוה תק"ה כתב וז"ל ,והעובר על זה ונוטל חלק מן הביזה,עובר על לאו זה ואין בו מלקות לפי שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה וניתן
להשבון עכ״ל .וצ״ב לדברי החינוך מהגמ' בב״ב שהביא הדרך אמונה דמבואר
דגזל דרבים לא ניתן להשבון?
ונראה דבביאור הלכה שם דן שהרי אפשר להחזיר לנשיאים שיחלקו לכל
ישראל ,אלא דדן מצד ממון שאין לו תובעין .והנה הרדב״ז כתב שם וז״ל ,ובן
לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה ,ונראה דוקא שנטל ואכל אבל אם מה
שנטל הוא בעין יחזיר מה שנטל ולא ילקה דומיא דמי שנטל נחלה בארץ
 -1y u 1׳1
דמעבירין אותה ממנו ואינו לוקה ,ואפשר דלאו זה לא ניתן לתשלומין ושאני
דאין קרקע נגזלת והוי כאילו לא נטל כלום ולפיכך אינו לוקה וכו'
* נחלה ד
עכ״ל .והספק של הרדב״ז לפי מה שביאר הדרך אמונה בביאור הלכה האם
ז ג ע כ ״ לn .
השלל בלבד יש דין לחלק או גם על דמיהן ,ואפשר שבזה פליגי הרמב״ם
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ב -החפץ חיים אומר משל ,לסוחר טוב ומוצלח ,אפילו מסחורה שלא טובההוא מיפה אותה ועושה ממנה סחורה טובה ,וסוחר שאינו מוצלח אפילו
מסחורה טובה הוא לא יודע לשומרה ומניחה במקום מלוכלך ,כך האדם יכול
לעשות מכל דבר גשמי כאכילה ושתיה וכדומה מצוה אם מתכוין לשם שמים,
ויכול ח״ו אפילו ממצוה לעשותה שלא לשם שמים ,וזה עבירה .וכך המצוה
למנות מלך אפשר לעשותה מצוה כשמתכונים לשם שמים ,ואפשר ח״ו
לעשות מזה עבירה ,אם הכוונה היא כדי שילחום מלחמתינו .ולכן שמואל
אמר להם דעו וראו הרי גשם זה דבר טוב מאד ,אולם בזמן קציר חטים זה
לא טוב שמקלקל את התבואה ,כך לשאול מלך בזמן שמפחדים ממלך בני
עמון זה רעה רבה .וכן רואים אף שהקב״ה הוריד גשם זה לא ראיה שזה טוב,
כיון שבדרך שאדם רוצה מוליכים אותו ,ואף שהוא רואה שהקב״ה הסכים
ונתן להם מלך זה לא ראיה שזה טוב ,וזה לימוד בשבילנו שאף שרואים
שהקב״ה מניח לאדם ללכת בדרך רעה ,אין זה ראיה שזה דרך האמת ,רק כיון
שה וא רוצה בדרך הזאת אין מעכבי ם א ו ת ו מ שמים.
ג -בהמשך ההפטרה ( פ סו ק כ) ויאמר שמואל אל העם אל תיראו אתם עשיתםאת הרעה הזאת ,אך אל תסורו מאחרי ה' ועבדתם את ה' בכל לבבכם .וזה
לימוד בשבילנו שאפילו שאדם חטא ועשה רעה רבה ,שלא יפול ברוחו
ויתייאש לגמרי .אלא ימשיך לעבוד את ה' בכל לבבו באיזה מצב שהוא נמצא,
(ובפסוק כג) כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו הגדול ,כי בעבור שמו הגדול1
שהשי״ת מלא רחמים וחסדים ,הוא מקבל את אדם בתשובה באיזה מצב!
שהוא נמצא.

0527626683
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״לדעת״

המערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע ,מיום שישי עד יום שני בלילה.

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :

מבחו שבועי  -בדף היומי
לע״נ ר' ברוך ב" ו יוסף יום טוב ז״ל

ניתן לעשות המבחן גם בעמדות נדרים פלוס-בקופות נוספות-״לדעת״-מילוי טפסים.

כמו׳׳כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע״י רישום בכתובת.a0527692282@ gm ail.com :

073-7289669
.1

האם חליצה כשרה בלילה ?
א.

כן.

ב.

מחלוקת.

ג.

תחילת החליצה צריכה להיות ביום ,וסופה כשר גם
בלילה.

 . 7קטנה שיכולה למאן ובעלה גירש אותה ,האם היא מותרת
לכהן או לחזור לו?
א .מותרת.
ב .אסורה.
ג .מותרת לחזור לו ,אבל לכהן אסורה.

 . 2האםגידמתיכולהלחלוץ?
א .כן.
ב .לא.
ג .מחלוקת.
.3

 . 6קטנה יתומה שהשיאוה אמה או אחיה שלא מדעתה ,האם
היא צריכה למאן?
א .כן.
ב .לא.
ג .מחלוקת.

יבם שכפו אותו לחלוץ ,האם החליצה כשרה ?

.8

א .כשרה.
ב .פסולה.
ג .אם אמר רוצה אני כשרה ואם לאו פסולה.
 . 4מה קודם למה ,הרקיקה או החליצה ?
א .החליצה.
ב .הרקיקה.
ג .מה שירצה יעשה אפילו לכתחילה.
 . 5האם קטנה שהשיאוה אמה ואחיה ונכנסה לחופה ולא
נבעלה יכולה למאן לפי בית שמאי שנשואה לא ממאנת?
א.לא.
ב .כן.
ג .בפניו כן אבל שלא בפניו ל.

כל האומר אין לו אלא תורה ,האם יש לו שכר תורה ?
א .כן.
ב.

לא.

ג.

מחלוקת.

 . 9קטנה שלא מיאנה וגדלה ונישאת לאחר ,האם היא צריכה
גט מהשני?
א .כן ,ואם הראשון בעל כשגדלה מחלוקת.
ב .מחלוקת ,ואם הראשון בעל כשגדלה לא.
ג .בכל אופן צריכה גט.
 . 10קטנה או חרשת שמת הבעל ,האם היבם מייבם או חולץ?
א .כן.

ב.
ג.

חולץ ואינו מייבם.
בקטנה חולץ ובחרשת מייבם.

מדור -לדעת חכמה

לע"נ ו' ישראל יעקב ב׳׳ו יצחק אייזיק ז"ל
 .1האם חליצה כשאחד מהם חרש או אילם כשרה?
א .כשרה.
ב .פסולה.
ג .בחרשים פסול ה ובאילמים כשרה.
 .2האם קטנה בת ג' שנים ויום אחד כשרה לחליצה (גמרא ורש״י)?
א .כשרה.
ב .פסולה.
ג .מחלוקת.
 .3באיזה אופן לכו״ע הוי מיאון?
א .ההמאנת שלא בפני הבעל.
ב .א ם א מר ה אי אפשי בפלוני בעלי כשהיא הולכת בשליחותו לחנוני.
ג .כשלא מיאנה במפורש ורק קיבל ה קידושין מאחר.

ההגרלה השבוע
על₪ 500 -
הגרלה נוספת
על מדור לדעת חכמה:

שובר ע"ס ₪ 200
לבחירה:

 .4קטנה שהשיאה אביה וגירשה הבעל והחזירה ומת ,האם היא מותרת להתייבם?
א .אסורה.
ב .מותרת.
ג .מחלוקת.
רשות -האם יבמה שחלצה ביד שמאל החליצה כשרה?
א .פסולה.
ב .אין נ״מ באיז ה יד האשה חולצת.
ג .מצוה בימין ,אבל אינו מעכב.

i
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מסימן ל״ב ס עי ף י״ח עד סוף ס עי ף כ״ג
מ׳ שנסתמה ונעשית כ ם׳( סופי ת) ,מה דינה?
א׳ יגרור את הסתימה בלבד.
ב׳ צריך לגרור את כולה.
ג׳ מספיק לגרור את חלקה הקדמי ולהשאירה כמו נ׳.

בתקרה הנ״ל ,האם זה כשר גם בתפילין ותזוזות דבעינן כסדרן ,אם המשיך לכתוב?
א׳ כעור.
ב׳ פסול.
ג׳ לכתחילה פסול ובדיעבד כעור.

שתי אותיות שנדבקו ,האם יכול להפרידם או שזה פסול משום חק תוכות?
א׳ רק אם יעג הפסק דק וניכר כעור ,ואם הם דבוקים חמש זה חק תוכות.
ב׳ אם קודם הגרירה כל אות ניכרת בפני עצמה אין בזה משום חק תוכות.
ג׳ אם נדבקו לפני סיום כתיבת האות יכול להפרידם ,אבל אח ”כ בכל אופן הוי חק תוכות.

אותיות שנתפשטו מחמת לחות הדיו ונראים כדבוקים ,מה דינם?
א׳ אם רואים עגאינם נוגעים כעור ,ואם לאו פסול אף אם הדבר נעשה לאחר הכתיבה.
ב׳ אף אם אינם נוגעים פסול.
ג׳ אם הדבר נעעגה בשעת כתיבה פסול ,ואם לאו כעור.

האם מספיקה מחשבה לשמה בכתיבת פרשיות התפילין?
א׳ לכתחילה יאחר בפיו ובדיעבד כעור בחחעגבה.
ב׳ גם לכתחילה מספיק חחעגבה.
ג׳ אם חשב ולא אחר פסול אף בדיעבד.

האם חסרות ויתרות פוסלות בתפילין?
א׳ חסרות פוסלות בכל גוונא ,ויתרות פוסלות רק אם יש בזה שינוי משמעות.
ב׳ חסרות ויתרות פוסלות בכל אופן ,אבל אם קוצו עגל י׳ חסר כעור.
ג׳ אפילו אם חסר רק קוצו עגל י׳ פסול.

מצא אות מיותרת בתחילת תיבה ,האם יכול למוחקה?
א׳ פסול חעגום עגלא כסדרן.
ב׳ פסול חעגום חק תוכות.
ג׳ כעגר.
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מי שבחייו היה מכת מספרי ומקבלי לשון הרע ,מה יהיה לעתיד לבוא עם חושי השמיעה והדיבור שלו?
א׳ יחסרו לו לגחרי ,גם אם לחד תורה.
ב׳ יחסרו לו לגחרי ,ואם לחד תורה אף עגודאי יענעג על חלעגון הרע ,ח׳׳ח אותם החועגים ודאי לא יחסרו לו כלל.
-ג׳ יחסרו לו לגחרי ,ואם עסק בהם בדברי תורה וקדועגה יתכן עגרק יהיו חקולקלים.

מה כוונת חז״ל באומרם ״אל תרחיק את עצמך ממידה שאין לה קיצבה״?
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א׳ שלא ימנע האדם לתקן איזה דבר אפילו אם לא יוכל לתקנו לגמרי.ב׳ שכאשר האדם בא לתקן דבר ,יראה איך לעשות בצורה שיתקן אותו לגמרי.
ג׳ שאין קיצבה לשכר המצוות ,ולכן ירדוף האדם אחרי המצוות.
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הנה ידוע שבלשון הרע מלבד האיסור לספר לשון הרע יש איסור להאמין ללשון הרע ,ואיסור זה נלמד ח׳׳לא תשא שמע שוא".
ויש לעיין מה יעשה האדם כאשר המספר מוחזק לאדם נאמן ,וגם הסיפור מתאים למדובר ,שבאופן כזה קשה שלא להאמין
לסיפור כיון שהדבר מסור ללב ,ומהי העצה שלא לעבור על לאו זה.
ועיין ע ש ץ במ״ח סס ” ק ג' ,ורכילות כלל ו ’ סוף סעיף ב׳ ,ושמירת הלשון שער התבונה תחילת פרק ה',
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חפץ חיים

מכלל ב׳ סעיף ג׳ עד כלל ג׳ סוף סעיף ב׳
אהבת חסד

חלק ב׳ פרק ה׳"ומי שרגיל" עד סוף פרק ח׳

| חפץ חיים

!אהבתנ._.

לדעת הסוברים שמותר לספר לעוון הרע עיהתפרסם
בפני שלשה ,האם המספר הראשון שסיפר לשלשה
עבר על לשון הרע?

מי זוכה לבנים בעלי חכמה עושר ואגדה?
א' הרגיל בתמידות בעשית חסד.
ב׳ כל אדם שעושה חסד.
ג׳ המלמד בן תביר ו תורה.

א׳ ל א.
ב׳ כן.
ג׳ בלשון הרע שעלול לנרום נזק למדובר עבר המספר,
אבל אם זה גנאי בעלמא לא עבר.

מה הפירוש"מלוה ד׳ חונן דל׳׳?

מתי אין את ההתר של באפי תלתא אם השומעים הם
יראי אלוקים?

א' שהחונן את הדל כאילו הוא מלוה לקב׳׳ה כביכול.
ב׳ שהחונן את הדל הקב״ה פורע לו את מה שנתן לדל.
ג׳ שהחונן את הדל הקב׳׳ה פורע לו את כל חובותיו.

א׳ רק אם כל השומעים הם יראי אלוקים.
ב׳ רק אם שנים או שלשה יראי אלוקים.
ג׳ אפילו אם אחד מהם ירא אלוקים.

מי זוכה לשבת בישיבה של מעלה בין החכמים?

האם מותר לספר דבר שכבר נתפרסם בפני שלשה
בעיר אחרת ,לדעת המתירים?

א׳ כל הגומל חסד.
ב׳ מי שדואג שתלמיד חכם יוכל להתפרנס.
ג׳ מי שבעולם הזה מתאבק בעפר רגלי חכמים.

כיצד מבאר הח׳׳ח(אהבת חסד חלק ב׳ סוף פרק ז׳)
מדוע הכופר בגמילות חסדים כאילו כופר בעיקר?

א’ אסור.
ב׳ מותר.
ג׳ רק אם יש שיירות מצויות ביניהם מותר.

מדוע אסור לגנות אדם על אדם דבר רע מפורסם
שעשו אבותיו ,אם הוא עצמו מתנהג כשורה?
א׳ מפני שההתר של דבר שנתפרסם הוא רק באותו אדם

עצמו.
ב׳ תפני שבאמת אין עלין שום גנות בגלל מעשי אבותיו.
ג׳ מפני שמסתמא הדבר כבר נשכח.

האם מותר לספר דבר שנתפרסם באפי תלתא לאדם
שיקבל הדברים לאמת ויכול להיות שיוסיף עליהם?
א' אסור אפילו ברמז.
ב׳ אסור רק בדברים מפורשים.
ג׳ מותר.

א׳ מפני שהוא חושב שיפסיד מכוחו וממונו על ידי זה ,הה
לא נכון.
ב׳ מפני שכל בריאת העולם היא כדי שהקב״ה יתחסד עם
הברואים.
ג׳ מפני שכל הכופר בטובתו של חבירו כאילו כופר בטובתו
של מקום.

האם י ש מצות הלואה באופן שי ש חש ש שלא יחזיר?
א׳ אח השיעור קטן שמחויב בו מצד מצות צדקה או מצד
"והחזקת בו" צריך להלוות.
ב’ בכל אופן אין צריך להלוות.
ג׳ בכל אופן צריך להלוות.

אדם שי ש לז מעות בטלות ואינו רוצה לה לחתם פ!
יזדמן לו איזה עסק ,האם הוא פטור ממצות הלואה?

במה חמור יותר המספר לשון הרע בפני מי שמספר
עליז?
א׳ במה שמלביש עצמו במידת העזות וה חוצפה.
ב׳ שגורם למריבה והלבנת פנים.
ג׳ שתי התשובות נכונות.

א’ פטור בכל אופן ,משום ששלו קודם לשל חבירו.
ב׳ חייב בכל אופן.
ג׳ אם הוא צריך את המעות לרווח ביתו הוא קודם ,אבל
עשיר גדול חייב להלוות אפילו אם הוא יכול לעשות
בכסף עוד עסקים.

באיזה אופן מותר לספר בפני חי שמספר עליו?
א׳ בסיפור שיכול להישמע גם שלא לגנות.
ב׳ אף בדבר גנות אם הוא יודע שלא יהיה לו מזה שום נזק.
ג׳ אם הוא יודע שהשומעים לא יספרו זאת לאחרים.
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מתחילת הספר עד כלל ג' סוף סעיף ב׳
אהבת חסד

מתחילת הספר עד סוף הפתיחה ,ומתחילת חלק ב'
עד סוף פרק ת'
אהבת
כתיב ׳׳בחסד ואמת יכופר עוון״ ,מה הכונה אתת?

תה פירוש הפסוק"ויהי בישורון מלר בהתאסף ראשי
עם״?

א' חידת האתת.
ב' תורה.
ג׳ לעשות חסד של אמת ,כמו חסד עם המתים.

א׳ שהקב״ה מלך דק כשישראל מאוחדים ולא אגודות
אגודות.
ב׳ שכבוד המלכות הוא "ברוב עם הדרת מלך".
ג׳ שלעתיד לבוא יקומו לתחיה כל צדיקי הדורות וימליכו
את הקב״ה.

חחי לומדים שיש מצות חסד לעזור למי שהוא בעצמו
היה פושע בכר שהגיע למצב זה?
א' נח ובניו.
ב׳ אברהם ולוט.
ג׳ יוסף ואחיו.

מה הבונה "כעבות העגלה חטאה"?
א׳ שהעובר על איסור אחד אפילו איסור קל פעמים רבות,
הוא נעשה עבה והקלקול גדול.
ב' שמי שלשונו מתגלגלת ללא מעצור עתנו גדול.
ג׳ שהתטאים קשורים באדם כחבל העגלה ,ועל ידי זה אין
מצוותיו עולות למעלה.

מה עשה יעקב עם המעשר?
א ,מסתמא נתן לצדקה וחסד.
ב׳ בנה בית מדרש.
ג׳ נתן לשם בן נת.

מדוע הקב״ה הזהיר את האדם להתרחק מלשון הרע?
האם הנמנע מלהיטיב לחבירו בלי סיבה עובר על
”והלכת בדרכיו״?

א׳ תפני שהוא מביא את האדם למריבות.
ב' מפני שהוא עלול לגרום לשפיכות דמים.
ג׳ שתי התשובות נכונות.

א׳ עובר.
ב׳ אינו עובר.
ג׳ מחלוקת.

איזה דבר נגרם בגלל רכילות?
א׳ חטא הנחש.
ב׳ חטא המרגלים.
ג' חורבן ביתר.

מה מרויח האדם אם הקב״ה מתנהג עימו ודן אותו
במידת הרחמים?

א׳ לא תלך רכיל ,וכן השמר לך פן תשכח את ד׳ אלוקיך.
ב׳ לא תשא שמע שוא ,וכן לפני עוור לא תתן מכשול.
ג׳ לא תחללו את שם קדשי.

א׳ שלא יהיה שום הבדל אם עשה מצוה בכל פרטיה ,או לא.
ב׳ שלא יהיה שום הבדל אם עשה את המצוה ביראה אהב
ושמחה או לא.
ג׳ שגם אם לא עשה את המצזה בכל פרטיה וביראה אהבה
ושמתה ,ישא רו זכויותיו על מקומם.

האם המקבל לשון הרע עובר על "ואהבת לרעך
כמוך׳’?

על איזה ענין בחסד כתב החפץ חיים כמעט כולם
נכשלים בו?

א׳ אינו עובר.
ב' עובר רק אם הדבר אינו אתת.
1׳ אף אם הדבר אמת עובר.

א’ שעושים חסד רק מתוך הכרח ולא מתוך אהבה.
ב׳ שעושים חסד רק כשמזדמן ולא בכל יום.
1׳ שעושים תסד רק לתברים ולקרובים ולא לכל אדם.

מה נכלל במצות עשה "ובו תדבק״?

בזכות מה זכה יוסף לברכה ” עחים ינגח יחדיו אפסי
ארץ" והיינו שאויביו יפלו מפניו?

איזה לאו נאחר רק על המספר ולא על המקבל?

א׳ להיות דבוק בקב"ה ובתורתו.
ב' להתדבק בחכמי התורה ואפילו לאכול ולשתות עתהם כדי
ללמוד ממעשיהם.
ג' להתדבק בחכמי התורה ,רק בשער .שהם עוסקים בתורה.

האם לשון הרע נכלל נם בלאו של "לא תלר רכיל
בעמך׳?,
א׳ לאו זה כולל רק רכילות.
כולל לשון הרע ואפילו על אמת.
כולל רכילות ומוציא שם רע אך לא לשוה״ר.

הערה לעיווא

א׳ בזכות החסד שעשה.
ב׳ בזכות שלא החזיר רעה לאחיו על מה שעשו לו.
ג׳ בזכות שהיה במצרים ולא למד ממעשיהם.

מהי כוונת הכתוב"מלוה ד' חונן דל וגמולו ישלם לו"?
א' שהנותן פרוטה לעני ונתחזקה בריאותו מחשיבים לו כאילו
החיה אותו.
ב׳ שאם דרכו לרחם על הבריות גם כשהוא יצטרך ירחמו עליו.
ג׳ שתי התשובות נכונות.

מבית:

כתב ר בינו( א ה ב ת ח סד בפ תי ח ה) בלא 1דלא תי ק! ם ולא תיטה־ " ףו תר מז ה ד אפילו אם הוא מיטיב עי מו אר ש הו א מ שי ב לו
איני כ מותר ש ל א ה טיבו ת עי מדי ע 1בר על הלא 1רלא תטור ,דבזה מ 1רה שה1א נ! טר ע דיי! ה שנאה בליבו" .מ ש מ ע מדבריו
שאם אינ 1אומר לו כל1ם אינו עובר .אמנם ב א מ ת להלן ב ח ל ק א׳ סוף פרק ד׳ כתב ש אין האיס 1ר בז ה דו 1ק א על הדיבור
אלא על נ טיר ת ה ל ב  1צריר שי מח ה הדבר מליבו ,וכ'׳כ בחינוך מ צ1ה רמ׳׳ב ,וכן מ 1כח מהרמבי׳ם ס 1ף ה ל מ ת דעות.
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מדבר סיני היו שני מסעות ,קברות התאוה התחילו לקלקל,
אבל עדיין לא נעשה רושם עד רתמה ,שמשם נשתלחו

”עד אשר יצא מאפכם” ...

המרגלים והוקבעה בכיה לדורות...״ ומתבאר שיסוד חטא

א .כעת יום שני הקהילות כמרקחה ,ומכל עבר השמחה,

המרגלים התחיל בתאווה לבשר .ויש להבין זאת ע״פ דברי

על מפלת הממשלה הפרחחה ,שכבר מזמן ראויה להדחה,

חז״ל שהסיבה שהמרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה

והנה טבעו בעמק הבכא ,וליראים הרווחה ,ונס יגון ואנחה.

מפני שידעו שכל שלטונם יחזיק רק במדבר ,ולכן לא רצו

וכיון שבאה ההפיכה ,בשעה טובה ומוצלחה ,ביום כ״א סיון

שיכנסו ישראל לארץ שלא יאבדו את שררתם וגדולתם,

הזוכה ,נחפש איך ארע ככה ,שהאי יומא זכה ,לזו ההפיכה.

ומתבאר היסוד הזה ,שתאוות השררה מתחילה עם היצר

ואשר יש להציע בזה ,דביום זה כ״א סיון ,נסתיים החניה

דתאווה ,שמזה ממשיך ליצר דגאווה ,שהוא שלטון תאוה.

שהיתה בקברות התאווה ,כמו שכתב החזקוני(דברים פ״א וכן

וקשה לפגוע במרגלים ,ע״י השוואתם לראשי הערב רב

הוא בריב״א) :״...חניה ראשונה היא קברות התאוה שעשו בה

בדורינו ,אבל הרי כל מה שהראנו חז״ל הוא ללמדינו מוסר,

ל' ימים שלמים ט' מאייר וכ”א מסיון״ עכ״ל .שביום זה

ולימדונו שהדרך להגיע לעיוות של תפיסת שלטון בצורה

נסתיימה הפורענות הגדולה שהיתה שם שמתו המתאווים

הכי שפילה ,ונגד רצון העם ,הוא מההליכה אחרי התאוות,

לבשר כאשר הודיעם הי״ת(בהעלותך יא,כ) :״עד חודש ימים

ומי שרגיל להעמיד את כל חייו סביב תאוות בטנו ,אזי הוא

עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא״ ,שזה ביום כ״א סיון.

בגדר ״ובט״ן (בנ״ט) רשעים תחסר״ ,וכפי שאמרו בעלי

כ .ובעקידת יצחק(שער עה) כתב :״שהיה דבר פלא שלא
היה להם הבשר ותאוותו לזרות אע״פ שיראו שימית אותם
(ומדוע לא פסקו מלאכול?) אלא זהו אף ה' וחמתו שבערה בם!
ואחשוב שענין ההסתה והפתוי לאכילתם הוא מה שאמר
להם לא יום אחד תאכלו ולא יומים וגו' ,כי כשמתים קצתם
ביום ראשון ,והנשארים אינם מרגישים בעצמם שום נזק
חולשה או חולי ,היו אומרים ודאי אין השליו ממית וכן
כאשר ימותו קצתם ביום השני וכו' ...ובין כה וכה אכלו
חדש ימים למלאת בהם דבר ה' ,אם להורות שלא תקצר
ידו״ עכ״ל .ומבואר שכאשר הקב״ה קוצב על אדם שיעור
מסויים של מיתה אפי' באיזה ענין שנראה בטבע ,ודאי לא
תקצר יד ה' ,להכניס לבני אדם תאווה לגרום מוות לעצמם.
וכך ראינו בממשלה זו ,שכל יסודה היה בנוי על תאוות
שלטון ,וזללנות וזלזלנות בכל הקדוש והיקר ,וכל העם כולו
הוקיע הנהגתם ,והתבזו בצורה משפילה ,שאף תומכיהם
הפנו להם עורף ,ובכל זאת לא שמו את ליבם שהינם נתונים
ללעג וקלס ,משל ושנינה ,כקללת ״עד אשר יצא מאפכם
והיה לכם לזרא״ ,כי אכן הוקצב משמים עת משך קלקולם.
(ונפלאשלא השלימושנתם מג' תמוז ,כטריפה שאין חיותה יותר משנה).
ג.

ובשל״ה(תענית פרק תורה אור) כתב חידוש מעניין שיש

קשר בין החטא של קברות התאווה למרגלים ,וז״ל :״אחר

המוסר שהכוונה שחסר להם עוד בטן למלאות אותה ,ואז
מגיעים מזה ,לתאוות השלטון ,נגד כל הגיון והסבר ,ומכוח
ההתעוררות של כלל ישראל בפרשת המרגלים ,זכינו עתה
למפלתם ,כן יאבדו כל אוייבך השם ,ובאבוד רשעים רינה.
ד .גם מעשה קרח ועדתו היה תאוות שלטון ,שהתפרצו
לעלות מעבר לדרגתם ,וכפי שניסה משה לומר להם :רב
לכם בני לוי ,שמספיק הגדולה שזכיתם לה ...והנה זה החל
ג״כ בתאוות עוה״ז ,כדאי' במדרש שנאמר על קורח ״בוטח
בעושרו הוא יפול״ ,ולהיפך דוד ששררתו בקדושה ביקש:
״ריש ועושר אל תתן לי ,הטריפני לחם חוקי״ ,וזהו שמובא
בשל״ה(שבועות) מהברית מנוחה(דף ז,ג) שקברות התאווה
רומז בסודו על המתקרבים ומתאוים למעלה שהיא גדולה
מיכולת השגתם ,אז הם נעדרים ,כענין הזבוב שמתקרב
בתאוותו לאור הנר ושם נשרף ...עכ״ל .הרי שהכל מתחיל
בהליכה אחר התאוות ,ששוברים והורסים את גבול האדם.
וי ”ל דזה הרמז בעונש קורח ועדתו שכל חודש מחזירים
אותם כבשר בקלחת ,שהוא תחילת עיוותם ,והתיקון של
״ובטן רשעים תחסר״ הוא ״צדיק אוכל לשובע נפשו״ ויובן
מה שרמז לזה האריז״ל ,שעתיד קרח לחזור לתיקונו כנרמז
בס״ת צדיק' כתמר' יפרח' ,שיהי' צדיק אוכל לשובע נפשו.
וה' יזכינו שנונהג מעתה רק ע״י גדולי התורה ,שהם בעלי
הממשלה והגדולה ,עדי יתקיים בנו ״והיתה לה' המלוכה ”.

i:
Qjl,
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הזכות לקבל מרב

ומה שאמר ש״את האושר הגדול ביותר הוא היה רואה

א .חז״ל במדרש אומרים שקרח העמיד שתי טענות על
משה ,האחד מטלית שכולה תכלת שאינה חייבת בציצית,
והשניה מבית מלא ספרים שאינו טעון מזוזה ,וביאר בזה
המהר״ל (תפארת ישראל סז,ב ובגור אריה) ,ששתי טענות
אלו ,הם שני חלקי כלל ישראל ,תורה וקיום מצוות ,ועל שני
עניינים אלו הופקדו משה ואהרן ,משה בתפקיד ״ראש
ישיבה״ היה ממונה ללמד את כלל ישראל את תורת ה',

לאחד שזכה לרב שהוא גאון״ הביאור בזה פשוט ,הכלל
הוא שהאדם מחקה את הדמות שלפניו ,ואם הוא יזכה ברב
גאון ,אז יש סיכוי טוב שהוא בעצמו יצא גאון ,אבל אם יהיה
לו רב בינוני אז גם לו לא יהיו אתגרים והוא יסתפק במועט.
[ותשוקה לרב ,ראו אצל מרן הגרנ״צ פינקל זצוק״ל שכל עת
שהיה מרן הגר״ח קמיל חי ,נסע אליו מדי פעם ושמשו כתלמיד
קמי רבו ,אף שכבר היה ראש ישיבה ענקית ,וחבר במועצג״ת].

ויחד עימו אהרן בתפקיד ״מנהל רוחני״ היה ממונה על כלל

ג .כהשלמה לדברים נביא מש״כ הגר״א משלי (י,כ):

ישראל בקיום מצוות ה' שעיקר העבודה בביהמ״ק מסורה

...שיש שני ענייני צדיקים ,משכילים ומצדיקים ,וכדאיתא

בידו ,ועיקר הטענה של קרח היתה ,שאינם צריכים לרב

בחז״ל (סוטה מ,א) ר' חייא בא אבא הוה דריש שמעתתא ור'

עליהם בב' עניינים אלו ,שאינם רוצים לא רה״י ולא משגיח.

אבוה הוה דריש אגדתא ,ואותם המלמדים הדורשים לעם

ולכן העמיד ב' הטענות הנ״ל ,שאינם צריכים את משה
ללמדם תורה ,״כי כל העדה כולם קדושים״ ,שכולם היו
במעמד הר סיני ,וא״כ הם כבית מלא ספרים שפטור
ממזוזה ,שמזוזה תפקידה לקבוע בנו תורת ה' ,וא״כ בבית
מלא ספרים היא מיותרת .וכן אינם צריכים את אהרן ,כי
כולם כטלית שכולה תכלת ,ולמה להם כהן מיוחד ונבדל
לכפרתם ,וכך אינם צריכים לא ראש ישיבה ולא משגיח!
ב .יש בזה יסוד נפלא ,הטעות המרכזית של קרח היתה
שהוא חשב לעבוד את הקב״ה בלי רב ,הוא סמך על עצמו
ועל הרכוש הרוחני שלו וחשב שאכן בכוחו להסתדר לבד,
ולמצוא לבדו דרכים לקנות תורה ,ולהתקרב אל מצוות ה'
בכוחותיו הבלעדיים ,ומזה הוא התדרדר לחלוק על הי״ת.

שמעתתא הם נקראים משכילים ,שמשכילים לעם ועושים
אותם לת״ח שיהיו יודעים הלכות ואותם הדורשים אגדתא
הם נקראים 'מצדיקים' ,לפי שהם מוכיחים ומושכים לבם
של בני אדם לדרכי הי״ ת .וכנגדם בעולם כסף וזהב וכו' אך
הצדיק שיודע להוכיח בא בדברים טובים ומקרב אותו
לתורה בכדי שישמע אליו והכל נכספים אליו לשמוע מוסר
ותורה ממנו ,כמו אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום
ומקרבן לתורה .ע״כ( .לפ״ז שאהרון מה״מצדיקים״ ,הרבותא
שמשה ואהרון שניהם שקולים ,שה'מצדיק' שווה ל'משכיל').
וכן בהמשך כתב הגר״א' :שפתי צדיק ירעו רבים' כלומר,
שהצדיק מדריך בדיבורו לרבים לגדולים ,ש'רבים' נקראים
תלמידי חכמים ,והיינו שהצדיק מדריך אפי' לת״ח בשפתיו
מפני שהם מבינים דבריו שהם טובים ,לכן הם רצים אחריו

ויש להינצל מטעות זו דקורח ,הרבה לפני יצר המחלוקת

שיהיה מדריכם' ,ואוילים בחסר לב ימותו' כלומר ,הרשעים

דקורח ,פשוט למצוא רב ,אדם אינו יכול לחיות את החיים

שאין רודפים אחר הצדיק שידריכם ,היינו מפני שהם חסרי

שלו בלי שתי הדמויות הללו ,האחד רב גאון בתורה

לב ואין מבינים דברי הצדיק ,ימותו ב'חסר לב' ,עכ״ל .וזה

שמאתגר אותו להוסיף לקח ופלפול בתורה ,ומדרבן אותו

גדר משגיח שבקי באגדת' ומדריך את התלמידים לעבודה.

לכתוב מערכות ,ולסיים ש״ס ושו״ע וכדו' ,והשני רב צדיק
ובעל השגה שמקדם אותו בעבודת ה' ,ומנשא אותו מעבר
לדרגא המוכרת לו ,ומעלהו ומרוממהו לפסגות של קירבה
ודבקות בהי״ת ומראה לו שאיפות ,וא״א לעשות זאת לבד.

ד .ובעצם כל העבודת ה' שלנו בנויה על הליכה אמיצה
אחרי רבותינו ,כי מי שעושה רק מה שהוא מבין ,הוא עלול
להיות כמו אריסטו שהאמין רק במה שהבין ,כי הרי עומק
התורה ועבודת ה' הם באמת בלי גבול ,וכשסומך על דעתו,

הגאון רבי ראובן גרוזובסקי זצ״ל חתן מרן בעל הברכת

יכול לעשות כל מיני הוספות ביהדות ,כי נראה לו שזה

שמואל ,כתב בתוך 'קוים לדמותו' ,הוא היה אומר :שאינו

מצוה גדולה לעלות להר הבית ,ולפרש את התורה כאוות

יודע איך אפשר לחיות רגע אחד בעולם בלי רב ,ולפיכך את

נפשו ,ולהטיל תכלת ,ויכול אדם לחשוש אולי יש ממש

העושר הגדול ביותר הוא היה רואה למי שזכה ברב שהוא

בכל מיני עניינים נוספים שלא נוהגים ,אבל מי שהולך אחר

גאון ,עכ״ד .כמה נאים הדברים למרן בעל הברכת שמואל,

רבותינו יצא זכאי בדין ,הוא יגיד ,כך קבלתי ומזה לא זזתי!!

שאחרי שהגיע למרן הגר״ח מבריסק גנז עגלה שלימה של
כתבים וחידו״ת שלו ,ועל כל משפט ששמע ממנו היה עמל
שעות ארוכות ,אע״פ שהיה הוא עצמו ת״ח ענק בתורה

והעיקר הוא לא להשאר במקום ולנוח על זרי הדפנה ,רק
לחפש לעלות ולהתעלות עוד ועוד בתורה ותפילה ויר״ש.
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בירור גדר ”הנושא אשת לשום ממון ”
א .בגמ' בקידושין (ע,א) אמר רבה בר רב אדא אמר רב,
כל הנושא אשה לשום ממון ,הויין לו בנים שאינן מהוגנים,
שנאמר :״בה' בגדו כי בנים זרים ילדו״ ,ושמא תאמר ,ממון

אשתו  -״ומי שעושה כן אינו מצליח ואין זיווגו עולה יפה,
כי הממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר ,וכל
העושה כן מקרי נושא אשה לשם ממון ,אלא כל מה שיתן
לו חמיו וחמותו יקח בעין טוב ,ואז יצליחו...״ עכ״ל.

פלט ,תלמוד לומר ,עתה יאכלם חדש את חלקיהם״ ושמא

וכתב החזו״א(אגרות ח״א קס״ז) לסמוך על ברבת הרמ״א:

תאמר ,חלקו ולא חלקה ,תלמוד לומר ״חלקיהם״ ,ושמא

״...אינו מובן לי היטב הדיקנות יתירה בדברים שהרחיקום

תאמר ,לזמן מרובה ,ת״ל ״חדש״ .מאי משמע ,אמר רב

רבותינו ז״ל כמבואר ברמ״א(אעה״ז ב־) וסיים הרמ״א שכל

נחמן בר יצחק ,חדש נכנס וחדש יצא וממונם אבד .עכ״ל.

מה שיתנו לו יקח בעין יפה ,ר״ל בין רב בין למעט ,ואז

הנה מבואר בגמ' כאן ,דברים חמורים מחז״ל על הנושא
אשה לשום ממון ,עד כדי כך שקראו עליו פס' המדבר על
״בגידה בהשם״ ,ובן בנים שנולדים לו מאשה כזאת נקראים
״בנים זרים״ רחמנא ליצלן ,וצריך להבין עומקו של הענין.
ובמהר״ל (ח״א שם) קשר דברי חז״ל אלו ,עם מה שאמרו
חכמים במקום אחר (פסחים נ,ב) המצפה לשכר אשתו אין
רואה סימן ברכה לעולם ,ופירש בזה דברים חמורים :שהרי
הוא נמשך אחר האשה לקבל ממון מן האשה ואין זה ״בעל
ברכה״(כלומר הוא לא בעל שמביא ברכה לבית) ,כי האשה ראויה
שתקבל ברכה מן האיש ,כי הזכר הוא ברכה במספר(שזכ״ר
בגימי ברכ״ה ,וכמבואר בגמי בנדה שזיכיר נוטריקון זיה כיר כי זכר כשנולד
ככרו בידו) ,ואמרו אין פרי האשה מתברך אלא בשביל האיש,

יצליחו ,והצלחה שמבטיח הרמ״א ודאי עדיף מהשתדלות,
ובהיותי מורגל תחת השפעת דברי הרמ״א ז״ל לעצמי
ולאחרים כבד עלי להבין דעת הדר״ג שליט״א בזה...״ עכ״ל.
ג .והערוך השולחן(שנפסק כדבריו ברוב מנהגי הליטאים) כתב:
״וכל הנושא אשה שאינה הגונה מפני יופיה או מפני ממונה
הויין לו בנים שאינם מהוגנים וגם הממון לא יתקיים רפ״ד

דקדושין) ,אבל אם נושא אשה כשירה לשם ממון שאלמלא
ממונה היה נושא אחרת אין בזה עון ,ואדרבא ראוי לעשות
כן אם הוא ת״ח ,דעי״ז לא יצטרך להיות טרוד הרבה בענייני
העולם ,וכן נוהגין אנשים ישרים ליקח ת״ח לבתו וליתן לה
ממון הרבה ולהחזיקו על שולחנו כמה שנים שישב וילמוד
ואין לך מצוה רבה מזה ובשכר זה מצליחים בעסקיהם ע״כ.

(וגם פרי ידיה של האשה מתברך ממנו ,וגם כשיוצאת לעבוד השפע בא

ומשמע מדבריו שהרחיב את שיטת השו״ע ,שזה נאמר

בזכות הבעל) ,וזה שנשא אשה שלו לשם ממון אין כאן ברכה

לא רק באשה פסולה ,אלא בכל אשה שאינה הוגנת לו כפי

שראויה להיות(כי הוא היפך את היוצרות שהוא מחזר אחריה לקבל

מעלתו ,וכן יש להתבונן במה שהדגיש שסיבת ההיתר של

ממנה) ,לפיכך הן ממון שלו הן ממון שלה אבד ,כי נשא אשה

הרמ״א הוא מפני שעי״ז לא יצטרך להיות טרוד הרבה

לקבל הזכר ברכה ממנה ,הפך הסדר אשר ראוי כי האשה

בענייני העולם!! ולפ״ז אם משתדך עם שווער עשיר תקיף

מקבלת מן האיש ,שאפילו המצפה למעשה אשתו אין

שמוציא את חתניו לעסקים ,שוב חוזרת אזהרת חז״ל עליו.

רואה סימן ברכה ,כל שכן זה שנושא אשה לשם ממון .ע״כ.

ד .וכדאי לסיים בעוד טעם שכתב שם המהר״ל :״...ועוד

ואשר לפ״ז צריכים להבין איך נשתרש במאות השנים

תדע ,כי השידוך הוא מהי״תכדכתי־ מהי יצא הדבר ,ואיתא

האחרונים תופעה כזאת שבחור טוב מקבל הון רב מחמיו,

בב״ר (וי צ א פס״ח) שמן התורה נביאים וכתובים זיווג האדם

בכל שמות וחניכה שכינוהו במשך הדורות  -קעסט ,ימים,

מהי ,כמו שהאריך שם ,ואין לך מילי דשמיא כמו מי שנושא

נדוניה ,סידור מלא ופדו־ .ומדוע לא חששו לדברי חז״ל

אשה ,וראוי שיהיה לשם שמים ,וכמו שאמרו (מגילה כז,א)

ולאזהרתם על הנושא אשה לשום ממון ,ולחריצת דבריהם

שאסור למכור ס״ת כי אם לישא אשה ,כי מה שנושא אשה

הנוראה שעלול הדבר לסובב בנים שאינם הגונים ח״ו ,ואיך

ג״כ שם שמים וקדו׳ יש בזה ,וכאשר הוא לשם ממון הממון

תופעה כזו נשתרשה אצל כל גאוני הדורות ומצוקי ארץ?...

אבד ,כמו שאמרו חכמים ז״ל(פסחים נ,ב) כותבי סת״ם אינם

ב .ויל״פ ,דהנה בשו״ע(אהע״זג,ג) שנפסק דברי חז״ל אלו,
כתב בזה היתר פשוט ,שכל האיסור רק כשיש באשה פסול
משפחה(והוא ע״פ שו״ת הריב״ש שאם אינה פסולה שוב יכול לשאתה
בשביל ממון) .עוד היתר ברור הוסיף הרמ״א ,שזה אמור רק
באופן שפסקו לו ממון הרבה לשידוכים וחזרו בהם ,דמ״מ
אין לו לעגן את כלתו משום זה ,ולא יתקוטט בעבור נכסי

Qjl,

רואים סימן ברכה לעולם ,כי מילי דשמיא ,ודברים קדושים
אם עושים להתעשר אין בהם סימן ברכה בי לא ראוי שיהי־
מילי דשמיא קדושים לענייני העוה״ז ,והרי נשואי אשה הם
נקראו קדושין ,וא״כ איך יקדש לשם ממון ,ולכך אין רואה
סימן ברכה ,שהוא ככותב דברים קדושים להתעשר ,ע״כ.
והי יזכינו לעשות רצונו כראוי ,ויזכו כולם לשידוכים הגונים.
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ניסיון העושר ( )4

ג .וכמה אדם היה שמח אם אליהו הנביא היה מגיע אליו

א .במאמר שני בסדרה הבאנו מקורות מקדמונים ,שהיה
ברור להם שניסיון העושר קשה מניסיון העוני .ויש שהעירו
מדברי תלמיד הרשב״א (תורת המנחה פר' מטות) ,שכתב יסוד
מופלא ,שהאדם קודם ביאתו לעולם מראים לו מה יהי׳ סוג
הנסיונות בחייו ,אם בעושר וצדיקות ,אם בעוני ורשעות
והוא בוחר לו לרדת לעוה״ז עם הניסיון המסויים הזה ,ודל:
״...וכשהנפש השכלית משתלחת לבוא להתקשר בחומר,
שואלים לה שתבחר לה הדרך שתחפוץ ותרצה בו דכתיב
(בראשיתא) ״וכל צבאם״ ודרשו רז״ל לצביונם נבראו ,פירוש

ומספר לו מה נעשה בשמים ,אז הנה הגמ׳ מספרת בחגיגה
(ט,ב) שאליהו הנביא פגש את בר הי הי ,וי״א שפגש את רבי
אלעזר ואמר :מאי דכתי׳ ״הנה צרפתיך ולא בכסף ,בחרתיך
בכור עוני״ מלמד שחזר הקב״ה על כל מדות טובות ליתן
לישראל ,ולא מצא אלא עניות .אמר שמואל ואיתימא רב
יוסף היינו דאמרי אינשי ,יאה עניותא ליהודאי כי ברזא
סומקא לסוסיא חיורא .עכ״ל .כלומר ,העניות ליהודי הוא
דבר בעל יופי מרשים כמו אוכף אדום על סוס לבן ,שהוא
ניגוד צבעים מרהיב אשר גורם לרואה להיות מוקסם ממנו.

לרצונם ולדעתם...״ וזה כבר יסוד מופלא שנותן כוח עצום

והגמ' הזאת נראית כמילתא דתמיהא ,וכי מה כל כך יפה

לאדם לעמוד בכל נסיונות חייו ,כי נשמתו כגר בחרה קודם

ביהודי שמגלגל חובות ,ואין לו איך לגמור את החודש ,וכל

לידתו ,שזה מה שהכי ראוי לתיקונה ולשכרה לעולם הבא.

הזמן הוא טרוד בשאלת מה נאכל ?...ומהי ההפלגה הזאת

וממשיך שם התורת המנחה וכותב :״...יש מהם שבחר
להיות צדיק ועשיר כדי שיוכל לעמוד בצדקו ...הרי זה
האיש במעט התעוררות שיתעורר יהיה צדיק גמור שהמזל
מצוה עליו להכין אותו ולסעדו ,ונמצא שהוא צדיק וטוב לו,
וקראו חכמי האומות לזה הצדיק ״צדיק מנוחה״ ,כלומר
שאין לו טורח להדריך עצמו בדרכי הצדק וגם יש לו עושר,

שאמר שאין להקב״ה מדה טובה ומתנה ,כמו דוחק כלכלי.
התשובה היא ,העני עיניו למרום ,יודע הוא שכל פרנסתו
מהי״ת ,וממילא הוא מחובר ודבוק בה׳ יתב׳ בכל תפילותיו,
ומחמת שאינו מפנק את גופו ,אור נשמתו מאיר בו בעבודת
ה׳ אמיתית ,אבל העשיר משוך אחר החומריות והנהנתנות,
וממילא יצר גופו מעכירו ,ומרחיק את אור נשמתו מהי״ת.

אבל יענש לעוה״ב עונש גדול כפול שהרי כל מה ששאלו

ד .לפי המבואר עד כה מחז״ל ,יובן מדוע קצפו חז״ל על

עיניו נתנו לו וברצונו חטא בלי הכרח נמצא רשע וטוב לו...

הנושא אשה לשום ממון ,וחרצו דינו שיהי׳ לו בנים שאינם

ויש שאינו חפץ להיות עשיר אלא צדיק ועני ...ואם יחטא

הגונים ,כיון שהממון קודם אצלו לכל שיקול ,וחפץ לתפוס

יהיה עונשו קל מן הראשון ,וזה דין צדיק ורע לו...״ עכ״ל.

את גורלו בידו ,ע״י שיתחתן עם אשה בעלת משכורת ענק,

וא״כ מבואר מדבריו שניסיון העוני יותר קשה ,שעונשו קל.

בתקווה שזה יאיר את מזלו ...והרי לפני שהוא ירד לעולם,

ב .אכן אדרבה ,לא רק שלא קשה מדבריו דבר אלא יותר
יתחדד ויובן לפ״ז דברי הקדמונים ,כי מה שאמרו שניסיון
העושר גדול מניסיון העוני ,אין הכוונה שיותר ״קל״ בעוה״ז
לעני מאשר לעשיר ,אלא להיפך ,יותר קשה ,והרבה יותר
קשה מבחינת פיזית חיי העניות ,מאשר חיי העשירות ,ולכן
עשיר שמכחש ואינו עושה את רצון ה׳ ,עתיד לקבל עונש
כפליים ,מאותו עני שסבל הרבה מדחק העניות ,שבוודאי
יש לדונו לכף זכות על הדברים שנכשל בהם ,מחמת עוניו.
אך דווקא בגלל זה אמרו הקדמונים ,שטוב ועדיף ניסיון
העוני על ניסיון העושר ,כיון שלמעשה העני ייענש פחות
משמים על עוונתיו ,ולא זו בלבד ,אלא שבכל חייו ,משליך
העני את חייו על הי״ת ,ויודע שרק הי״ת לבדו יוכל לכלכלו
ולדאוג לפרנסתו ופרנסת בני ביתו ,ומתרגל להשתית את
חייו על ניסים שעושה עימו ה׳ תדיר .לעומתו העשיר ברוב
גאותו ושחצנותו ,אינו רואה שכל פרנסתו משמים ,ולכן גם
נכשל יותר בעבירות ,ומחמת כן יענש בכפליים אחרי מותו.

ניתן להאזין ל״מעז־ים" כסספו היטיר כ”ק1להלשין”073-321-1841 :

נקבע לו אם יהיה במזל של עוני או עושר ,ונשמתו הכריעה
ורצתה את תפקידו המסויים! ומה שמאות שנים נהגו לתת
נדוניה חשובה לחתן ת״ח(יעויין מאמר קודם) ,כבר כתב
הערוך השולחן שיסוד ההיתר בזה הוא אם הוא ת״ח ,דעי״ז
לא יצטרך להיות טרוד הרבה בענייני העולם! א״כ בוודאי גם
אם יהיה היתר לשאת אשה בשביל משכורתה ,זה רק עד
כמה שיהיה ברור שכל תפקיד האשה הוא למנוע טירדה
מבעלה ,וגם אם תוכל להרויח בשעות נוספות ,יקבעו כללי
ברזל ,שאין שום רווח שמצדיק הפסד שטייגען של הבעל.
והרי נישואין נקראו ״קידושין״ ,כי הם ענין ״קדוש״ ,ואין
מקום לחשבונות של ממון בעיסוק כה קדוש( .דברי המהר״ל
במאמר קודם) .ובפרט כשאיש ואשה זוכים ששכינה ביניהם,
כאילו הם חיים בתוככי קדש הקדשים ,בו היה מונח צנצנת
המן ,ומתוך שמשכילים להעמיד את שעות הכולל כעיקר,
מעניקים להם צרכם וסיפוקם באופן ניסי ומעל דרך הטבע,
בלי שום פרופורציה להיקף שעות עבודה ,וגובה משכורת.
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הגיליון הנוכחי (מספר
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בנ ושא בד יקת תפילין

תקופתית ,האם ב זמנ ינ ו יש חיוב לבדוק את התפילין לפרקים,
מהו פרק הזמן שמצר יך בדיקה בתפילין ישנות ,מה הדין במניחם
׳לפרקים׳ ,ומה הדין ביורש תפילין של אדם שנפטר?

 .1מקור חיוב בדיקה
מחלוסת תנאים :כתוב בפסוק (שמ ות פרק יג פסוק י) [שמךת
את סחקה ה זאת למועדה מ ימ ים ימימה ,ומבואר במכילתא ( פ ר ש ת
בא מיסכתא דפסחא פרשה יז) ,לדעת בית הלל לומדים מכאן
שצריך לבדוק את התפילין פעם בשנים עשר חודש ,נאמר כאן
מ ימים ימימה ,ונאמר בבתי ערי חומה (ויקרא פרק כה פסוק כט)
׳;מים תהיה גאלתו׳ ,מה ימים האמ ור להלן אין פח ות משנ ים עשר
חודש ,אף ימ ים האמור כאן אין פח ות משנ ים עשר חודש .ולדעת
בית שמאי אינו צריך לבודקן עולמית ,ואמר שמאי הזקן ׳אלו
תפלין של אבי אימא׳.
ופירש באור עומח ( ה ל כ ו ת תפילין פרק ב הלכה יא) ,שהתפילין
של שמא י לא התקלקלו זמן רב ,ומכאן שאין צריכים בדיקה .וצ י ין
לגמי (ס נ ה ד ר ין דף צב ):אמר רבי יהודה בן בתירא אני מבני בניהם
של המת ים שהחיה יחזקאל ,ואלו התפילין שהניח לי אבי אבא
מהם.
מחל וקת דומה מב וארת בירושלמי (עירובין פרק י הלכה
א) ,לדעת רבי צריך לבדוק את התפילין אחת לשנה ,ולדעת רבן
שמעון בן גמליאל תפילין אינן צר יכ ות בדיקה ,ואמר הלל הזקן
׳תפילין אלו מאבי אמא הן׳.
יש לחלק :ומבואר בתום׳ (מנח ות דף מב :מג .ד״ה תפילין)
שלפי השימושא רבה צריך לבדוק את התפילין פעמ י ים בשבוע
( -שבע שנים) ,ובד יק ות אלו אינם מחשש חס יר ות ויתירות,
שהרי כבר הוגהו בשעת הכנסה לבית התפילין ,אלא מחשש
שבלו ונתקלקלו ,ודימה זאת למה שמב ואר בגמ' (יומא דף יא).
שצריך לבדוק את המז וזה פעמ י ים בשבע שנים .אך מסקנת התוס׳
לחלוק על הש ימ ושא רבא ,ולש יטתם לא צריך לבדוק את התפילין

קיום העולם :מאמר נורא מתואר בגט׳ (עידובין
דף יג ,סוטה דף כ ).אמר רב יהודה אמר שמואל משום
רבי מאיר ,כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי ,בני מה
מלאכתך ,אמרתי לו לבלר אני .אמר לי בני ,הוי זהיר
במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא ,שמא אתה
מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את
כל העולם כולו.
מפירוש רש״י (ד״ה מחסר} לתום׳ (ד״ה או) מבואר,
שהטעם לחורבן העולם ,מפני שכותב בספר דברי מינות.
וכפי שדקדק בשו״ת הרד׳׳ף (סי מן א ד״ה ונחזור}.
אולם
(תפארת ישראל סימן
סז ד״ה ולפירושנו,
ובסימן מט) מפרש
שהטעם לחורבן העולם,
על פי המבואר במדרש
(בראשית רבה א א)
שהיה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ,ובורא את העולם.
ובכל אות שבתורה נברא איזה דבר בעולם ,ואם הוא
מחסר או מייתר אות אחת ,הוא מחסר איזה דבר בבריאה,
ואם מייתר אות הוא מוסיף בבריאה ,והוא חורבן לעולם.
המתר״ל

כעין זה מפרש המהרש״א (עירובין דף יג ,חידושי
אגדות ד״ה אתה מחסר) ,שהתורה באותיותיה הם
שמותיו של הקדוש ברוך הוא ,והוא דרך הנסתר של
התורה שהיתה כתובה לפניו באש שחורה על גבי אש
לבנה ובהן ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו ומקיימו,
ונמצא המחסר אות אחת הרי הוא מחריב קיומו.
ויסוד הדברים מבוארים באופן נפלא ברמב״ן (על
התורה בהקדמה לחומש בראשית) ,שיש בידינו קבלה
של אמת ,כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך
הוא ,ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות אחת במלא
או בחסר פסול .וזה הענין שהביאו גדולי המקרא למנות
כל מלא וכל חסר וכל התורה והמקרא ,ולחבר ספרים
במסורת עד עזרא הסופר הנביא שנשתדל בזה.
בזוהר הקדוש (פרשת אחרי מות דף עג ).מבואר
שבעוקץ העליון של האל״ף תלויים אלפי עולמות .וכתב
באלפא ביתא(בהקדמה) ,׳כתב אשר נכתב באצבע אלקים
לא דבר ריק הוא אלא צורתם וסוד תבניתם מסיני נתנה׳.
בברכת התורה
עקיבא יוסף לוי
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כידיון

עומק נזפענ׳ש
ש ה ו ח ז ק ו בכשרות ,ו י ש לחלק בין תפילין שא ין צר יכ ים בדיקה,
למ ז ו זה שצר יכה בדיקה,

(מנח ות שם) ש יש לק נ ות תפילין ממ ומח ה כדי שלא יצטרך לבדקם,
ש יש גנאי בסת ירת התפילין,

 .3מני חם ל פר קי ם

ב יא ור ההבדל בין תפילין למ ז ו זה  ,מב ואר ברא״ש (הלכות
תפילין סימן לא) ,שרק ב מ ז ו ז ה יש ח י וב לבדוק פעמ י ים בשבוע ,

ח שש ע יפ וש :נפסק בטור ובשו ” ע (סימן לט) שאס מניח את

שמא הקלף התקלקל או התבלה ,כי יש י ו ת ר סיבה לחש וש ב מ ז ו ז ה

התפילין רק לפרקים ,צריכין בדיקה פעמ י ים בשבוע,

ש נ מ צ את במק ו ם לח ו מ צ ו י בו זרם ומטר ,וכתב הר ”ן (מגילה דף

מב ואר במגן אברהם (סי׳ק טו) ,כיון ש א י נ ו מ ש ת מ ש בהם תדיר,

והטעם

ה :מדפי הרי״ף) ,שהתפ ילין מת וך ש נ ש מ ר י ם אין נבדק ים אלא פעם

ח ושש י ם שמא התעפש ו  ,וגדר ׳לפרקים ׳ המ ו נע ע י פ וש מב ואר בגמ'

אחת ביובל .וכתב בתפארת שמואל (הלכות קט נ ות הלכ ות תפילין

(בבא מ צ י ע א דף כט ):שה וא אחת ל  30 -יום ,ולכן המ ו צ א ספרים

 0ימ ן לא א ות א) ,וא נ י א ו מ ר ש יש להפך הסברא דמר וב נדנ וד

קורא בהם אחת ל  30 -יום שלא יתעפש ו  ,והוסיף בדעת נוטה (חלק

ו מ ש מ ו ש נתקלקל בו יותר ,

ג תש ובה ת ש צ ג  -ת ש צ ד ) שמספ יק ש פ ותחם אחת לל׳ יום ,ואין צריך

ולגבי בד יקת תפילין ו מ ז ו ז ו ת כתב החתם סופר (שו ׳ ׳ת יורה

דוקא להניחם.

דעה סימן רפג) ,כיון שהבד יקה אינה מ ח ש ש פסול של חס י ר ות

וכתב באשל אברהם (ב וטשאטש ,סימן לט) ,למנהג שלנו

ו ית יר ות  ,אלא מ ח ש ש שמא בלו ונתקלקל ו ,לא צריך מ ומחה הבקי

שמ נ יח י ם

בחס יר ות ו י ת י ר ו ת אלא כל אדם יכול לבודקן ,ויגיה כל א ות לעיין

שנחשב כ ׳מניחו לפרקים ׳ שח י יב בדיקה פעמ י ים בשבוע ,בש ונה

אם לא נרקב,

מהקדמ ו נ י ם שה י ו מנ יח ין את התפילין כל היום .אבל באמת זה אינו,

את התפילין רק

בש עת התפילה ,היה

מק ו ם

לומר

כי הפט ור מבדיקה תל ו י ב מ צ י א ו ת האם יש ח ש ש עיפוש ,ובפ ועל

 .2הו חזקו בכ שרו ת

כאשר מ נ יחם בכל יום זמ ן מ ו ע ט אין ח ש ש ע יפ וש,

אין ח י יב בדיקה :להלכה נפסק ברמב״ם (הלכות תפילין פרק
ב הלכה יא) ,ובטור (סימן לט) ,ובשו״ע (סימן לט סעיף י) ,תפילין
ש ה ו ח ז ק ו בכשרות ,אינם צר יכ ים בדיקה לעולם ,וב יאר המשנ״ב
(ס ” ק כו) ,שכל זמן שח יפ ו י י ן שלם הרי הן בח ז קת כשרות ,ואין

וכתב בשולחן הטהור (קאמארנא סימן לט סעיף ב) ,ב זמן הזה
שאין אנחנ ו מ נ יח ים תפילין כל היום ,הו י כמ ו לפרקים וצר יכ ים
בדיקה פעמ י ים בשבע שנים,

 .4הוראות הפו סקי ם

ח ושש י ן ש נמחק או ניקב אות מתוכן.
ומס יק המשנ׳׳ב ,אבל באופן שהתקלקל הע ור של הבית או
ש נשר ו במים ,צר יכ ים בד יקה מיד ,שמא הכתב נמחק או התקלקל.

לא

לבדוק סתם:

לדעת הגרש״ז אויערבאך זצ״ל (הליכות

שלמה פרק ד סעיף לו ,ודבר הלכה א ות נג) ,והגרי״ש אלישיב

ולדעת החיי אדם (חלק א כלל יד סעיף כ) ,גם באופן ש מ ו נ ח י ם

זצ ”ל (מפי תלמידיו) ,והג״ר חיים קניבסקי זצ״ל (דעת נוטה ת ש צ ו -

במק ום לח צר יכ ים בדיקה מיד ,והכל לפי הענין .וכתב בלקט הקבוח

תשצז) ,והג״ר צבי ובר שליט״א (בהוראה לרבני הילכתא) ,תפילין

החדש (סימן לט ס׳׳ק לא) שאם שהו התפילין ליד ח ום האש ח י יב ין

שלנ ו ה עש ו י י ם בה יד ור בע ור מע ובד כדבעי ,וסגור היטב בתפ י ר ות

בדיקה ,כי על ידי חום האש רגיל הד י ו ל ק פ ו ץ מהקלף.

ח זק ות  ,ו ר י ב ו ע כהלכה ,אין נוהגים לבדוק אותם ללא סיבה מ י ו ח ד ת

צריך בד יקה :לדעת השאילתות (הובא בט ור סימן לט) ,צריך

ל ח ש ו ש בהם לר יע ותא .ומה שכתבו הפ וסק ים לבדוק את התפילין

לבדוק את התפילין פעמ י ים בשבוע  .וכתב בכנסת הגדולה (הגהות

גם אם ה ו ח ז ק ו בכשרות ,כי מ צ ו י ש מ ת ק ל ק ל י ם מ ח מת ה ז יעה

בית יוסף) ,ובספר ברוך שאמר (אות ג) ,הובא באליה רבה (סימן

וכדומה ,לא שייך ב ז מ נ נ ו ש יש ע ור בהמה גסה ואין ח שש שיכנס

לט ס״ק ו) ,ש מ צ ו י קלק ול בתפילין מ ח מ ת הזיעה ,ולכן יש לח וש

זיעה בבית ,ואדרבה מ צ ו י קלק ול ים ש ונ ים בבתים ו ב פ רש י ות אחרי

לש יטת הגא ונ ים לבדוק פעמ י י ם בשבוע  ,ולדעת הערוך השולחן

פת יחת בתי התפילין ה ו צ את ה פ רש י ות והח זרתם וסגירתם,

(סימן לט סעיף ו) ,ולקט הקמח החדש (סימן לט ס״ק כז) ,ב ז מ נ י נ ו
יד וע ש הד י ו של נ ו ק ו פ ץ מהקלף כעב ור כמה שנים ,וח י יב מ ע י קר
הדין לבדוק אותם לעיתים ,וכן יש לנהוג.

וכאשר נשאל הג״ר ישראל יעקב פישר זצ ”ל על ידי הרב י.ר.
האם לבדוק את התפילין לכבוד ש מ ח ת הנישואין  ,ש אל ו מי עשה
את

נכון לבדוק :לדעת המגן אברהם ( ס ״ ק יד) ,הובא במלאכת שמים
(כלל כב א ות ב) ,ובמשנ״ב (ס׳׳ק כו) ,אף שאין חיוב לבדוק את
התפילין ,מכל מק ום נכון לבדוק את התפילין מפני ש מת קלק ל י ן על

הבתים

והפרש י ות ,

וכאשר

ש מע

שמ ד ו ב ר בסופר

ו ׳בתים

מאכער ׳ ירא שמ ים הורה שלא לבדוק,
לפי

עד ות

א נש י

מקצ וע,

בתהליך

יצור

התפ יל ין

הנעשה

כיום ,מ ע ו ר בהמה גסה ו ע וד הידורים  ,לא מ צ ו י כלל שנכנס ז יעה

ידי הזיעה .והוסיף במלאכת שמים ,ש יבד וק פעמ י ים בשבע שנים

לבתים ,ו א י רע פעם ש ז וג תפילין עבר ו כיבוס במכ ונת כביסה רח׳׳ל

כי לפעמ ים הד יו ק ו פ ץ או מתלבן הא ות  /חלק ממנו ,ולפעמ ים

(כאשר אחרי ט י ול הכנ יס ו בשוגג למכ ונת כביסה את התרמ יל עם

נמצא ים נקבים בבתים .וצ י ין למה שכתב הפרי מגדים (סימן לט

התפילין) ,ו ה פ רש י ו ת בפנים נ ש א ר ו של מ ות ללא פגע .ו ע ו ד סיבה

אשל אברהם ס׳׳ק טו) ,והמרבה לבודקן על ידי סופר מ ומחה הרי זה

לא לבדוק כי אחר י הסגירה הבתים לא ח ו ז ר ים להדרם כפי שה י ו

משובח  .מא ידך באפיקי מגינים פ ירש כ ו ו נת הפר י מגדים ,בבדיקה

מתחילה ,הר יב וע פח ות מד ו יק  ,הח ור ים

קודם ההכנסה לבית ,אבל לאחר ההכנסה לבית אין להרב ות

על ול ות ליפגם מהפתיחה.

בבד יקות.

מתרחבים,

ו ה פרש י ות

וסיפר הגר׳׳ש גריינמן זצ״ל (ארח ות רבינו חלק א ע מ וד סז),

ולדעת המור וקציעה (סוף סימן לט) כאשר הע ור שלם אין

שקיבל מהחזון איש זצ ”ל לבר מצ וה את התפ יל ין של אביו שהיה

ראוי לח וש לזיעה ,אבל כאשר הע ור נפתח ק צת נכנם גשם או

הרב של קוסובה ,ואפ יל ו שהם ה י ו מ ו נ ח ו ת אצל הח ז ו ן א יש כמה

לח ות הא ו יר ומ וח ק הדיו .וכתב בחיי אדם (חלק א כלל יד סעיף כ)

שנים ,ולא ה ש ת מ ש ו בהם ,הורה הח ז ו ן א יש שלא צריך לבדקם.

תפילין ש ה ו ח ז ק ו בכשר ות אין ח י וב לבודקן לעולם ,ומכל מק ום נכון

ו ח ידש הג”ר ישראל יעקב קניבסקי זצ״ל (ארח ות רב ינו שם),

לבדקן ,ונראה לי לבדקן פעמ י י ם בשבע שנים .וכתב ו במטה אפרים

שח י וב בד יקה ה מ ו פ יע בש ו ׳ ׳ע לגבי תפילין שמ נ יחם לפרקים,

(סימן תקפא סעיף י) ,ובקיצור שו ” ע ( ס י מ ן קכח סעיף ג) ,מנהג א נש י

ה י ינו רק בתפילין ש נ ע ש ו מלכתח ילה להניחם לפרקים ,אבל אם

מעשה לבדוק התפילין ו ה מ ז ו ז ו ת כל שנה ב ח ו דש אלול.

מתח ילה הנ יח ום כל יום ,אף שכעת עבר זמן רב שלא הנ יח ום אין

איו לבדוק :ולדעת המקור חיים (לבעל הח ו ות יאיר ,סימן לט

צריך בדיקה .והניח הגרי׳׳י קנ יבסק י (ארח ות רבנו חלק א עמ וד

א ות י) ,תפילין ש ע ו מ ד י ם בח ז קת כש ר ות אין להחמ יר לבדוק את

מו אות קלו) כל כמה ש ב ו ע ו ת את התפילין של חת נ ו הגר״ש ברזם

התפילין ,שהר י ” כל הפט ור מדבר ו ע ו ש ה ו נקרא הד י וט ” ,וע וד

זצ ”ל ש נפטר כשבנ ו משה היה בן חמש בערך ,ו ש מ ר את התפלין

וקלק ול צ ורת ן נחשב גנאי ,כמב ואר בתום’

עד ש י ג יע משה לגיל בר מצוה ,ובכדי שלא יהיה זמן רב בלי ש י מ ו ש

שפת יחת התפ יל ין

ו יצטרך בדיקה.

Qjl,
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לבדוק לעיתים :לדעת הג”ר שמואל הלוי ואזנו־ זצ״ל (ת ורת
הלוי ע מ ו ד רפה) ,נוהגים להחמ יר לבדוק מ יד י פעם ,ולפח ות פעם

וא ינ ו י ודע ש הצד י ק הניחן בק ב י ע ות צריך לבודקם ,וקרא תיגר על
המק יל ים שא ינם ר ו צ י ם לבודקם ומ נ יח ים אותם בלי ברכה,

אחת לאחר שהתח יל להשת מש בתפילין ,כי מ צ ו י הרבה פעמ ים

ולדעת הגר״ח קנייבסקי זצ״ל (דעת נוטה סימן תשצה ,מ א י ר

מתחילה,

עוז א ות יד ס׳׳ק ז) אם הנפטר ה ש ת מש בתפיל ין כל השנ ים ברצף,

שנ ים

שאחר י

רב ות של

ש י מ ו ש נמצא

שהיה פסול

והתברר שהיה קרקפתא דלא מנח תפילין.

אין צריך לבודקם .כלומר (דעת נוטה הערה  ) 1076שתפיל ין של

יש לבדוק :ולדעת הג״ר שמאי קהת הכהן גרום שליט״א (חלק
ה סימן ו) ,מ צד הדין אין ח י וב בדיקה בתפיל ין כי אם במנ יחם רק

נפטר דינו כשאר תפילין ,שרק במנ יחם ׳לפרקים ׳ טע ו נ ים בדיקה,
והמ יתה עצמה אינה סיבה לבדיקת התפילין.

לפרקים ,ומכל מק ום רא ו י לבדוק את התפילין כמב ואר בערוך

והוכיח בשבט הקהתי ( ח ל ק ו סימן לג) ,שמד י נא מ ו תר להניחם

הש ולחן ש ב ז מ נ נ ו מ צ ו י שהד י ו ק ו פ ץ מעל הקלף .והוסיף בשב ט

בלי בדיקה ,כפי שמ וכח בגמ׳ ש ה ו ר י ש ו תפילין לבני בניהם ,ו טע ם

מ צ ו י מא וד ב פ רש י ו ת הראש ש ב מק ו ם הק יפ ול

המנהג לבדוק ,ב יאר בלשכת הסופר כי שכר התפילין הוא אר יכ ות

נעש ים סדק ים ונפסק ים ונפסלים .ובאופן שאין א פש ר ות לה וצ יא

ימים ,וכיון שמת ב ק י צ ור ימ ים שמא התפילין פסולים ,והוסיף

מכח

בשבט הקהת י טעם נוסף ,שהר י יש הרבה א נש ים שאין י ו ד ע י ם

הקהת י שכ י ום

את ה פרש י ות מהבתים ,מ ו תר להמשיך ולהנ יחם בברכה
החזקה ,כל זמן שלא נולד בהם ר יע ותא .

את הדין של המגן אברהם ש ר א ו י לבדוק לע ית ים מפני ה זיעה ,

ולדעת הג ”ר יום טוב ליפא נייהוז שליט״א ,והג ”ר משה אורי

 1ע 1ד שאצל אנש ים זק נ י ם מצ 1י שנפסל ים התפילין  1ד י נ 1כתפילין

בלוי שליט׳׳א (שו׳׳ת דבריו ליעקב ,ביהמ ׳ ׳ד נחלת יעקב) אין ח י וב

שמ נ יח ים א 1ת ם לפרקים 1 .מ ס י ק לפי זה ,אם הנפטר בדק מ מ ש

לבדוק פעמ י ים בשבוע ,אבל יש לבדוק לכל הפח ות פעם אחת

קודם פט ירת ו ,אין צריך בדיקה ח ו ז ר ת לאחר פטירתו.

כעב ור תקופה.

 .6ת שובה סליחה וכפרה

וכתב הג ”ר ראובן מנדלוביץ שליט״א (בספרו סת״ם מורה דרך
לקניה ש י מ ו ש ובד יקת סת״ם ,פרק פט) ב ז מ נ נ ו אין לה ימנע כליל
מלבודקם לעולם ,ו יש לבדוק ול ו ודא כשר ות התפילין פעם בכמה
שנים ,בתפילין מ י ו ח ד ו ת (כתב ותגים דקים ועדינים ,קלף עבה
וקש יח  ,חלל הפנ ימ י בבתים של ראש צר וקטן) כדאי לבדוק פעם

דרכי תשובה :כמה דרכי תשובה נש נ ו בדברי הפ וסק ים לגבי
אדם ש נמ צ א שהתפ ילין של ו הי ו פס ול ות מע יקרא ,כגון חסרון א ות
או מילה מ י ותרת  ,וכדומה ,שנ יכר שהיה כך מע ולם ואין לתל ות
ש נ ו צר לאחרונה.
כתב בדעת קדושים (סוף סימן לט) הובא באשל אברהם

ב  5 -עד  10שנים ,ובשאר תפילין מספ יק לבדוק פעם ב  1 5 -שנים,
טעם הבדיקה מכמה חשש ו ת  ,באופן כללי התפילין על ול ים
להנזק כת וצאה מ ר ט י ב ות השיער ,זיעה ,רחיצה ,טבילה במקוה,
גשם וכדומה ,או בשה יה זמן ממ ושך בח ום גבוה כגון מ ול השמש .
בהכנסת ה פרש י ות בתפילין של ראש ,עלולים ה א ו ת י ו ת להיסדק
וליפסל.

(בוטשאטש ,סימן לט) ,שש יך בזה מעין המב ואר בגמ' (קדושין דף
סו ,):כהן שעבד עבודה בבית ה מ ק דש ואחר כך נ ו ד ע שה וא חלל,
עב ודת ו כשרה .דכתיב (דברים פרק לג פסוק יא) ברך ה׳ ח יל ו ופעל
_יךיו תךצה ,אפילו חולין שב ו תרצה ,ואין צריך ל ומר ברוך שם כבוד
מלכ ות ו לעולם ועד על כל ברכה ש א מ ר קודם שנודע  ,כי הברכ ות
שמק וד ם ר צ ו י ו ת .

ומביא מה ש ש מ ע מפי הג״ר משה א ור י בלוי ,שראה בע י נ י ו איך
׳בתים מאכער ׳ מ ו מחה וירא שמ ים מכניס פ רש י ות מ ה ו ד ר ו ת ב י ותר
לבתים בתכלית ההידור ,וק ודם שסגרן ב י ק ש ממ נ ו לח ז ור ו לה ו צ י א
את הפרש י ות ,ובדק ומצא ב פ רש י ות של ראש במק ו ם הק יפ ול
סדק ים ב א ות י ות שפ וסל ים את הפרש י ות,
מה גם שש ח ר ו ת הד י ו ב י מ י נ ו אינו חזק מחמת ערבוב ח ו מ ר י ם
פוגעים ב ע מ י ד ו ת הדיו ,ועל ול לדה ות כעב ור כמה שנים ,ולפעמ ים
נהפך

לאדום

או

לאפור,

שהת ודה ת ש ו ב ת ו נרצה בחרטה ונמחל לו וא י נ ו צריך לע נ ות את
נפשו ,ומ ודה וע ו זב יר וחם מן השמ ים והבא לטהר מס י יע י ן לו 1 ,ס ג י
בכל דהו שמקבל עליו ,ואין צריך ל ח ש וש לברכות לבטלה כיון

ש ונ ים בדיו ,וכן ה ח ו מר ים הכ ימ י ים שמעבד י ם מהם את הקלף
ובפרט בתגים

וכתב בשו״ת פנים מאירות (חלק ג סימן ט) ,לגבי אדם שבש וגג
לא הניח תפילין של ראש ,וב יטל עשה ובירך ברכ ות לבטלה ,כיון

ו בק ו צ י ם

הדקים

של

ה א ות י ות שמאבד ים את שח ר ות ם בקלות ,וכן א ות י ות ש ק ו פ צ ו ת
ו נ ופל ות או נשבר ות מהקלף כשהוא מת י יבש  ,ועל כולם לפעמ ים
מ וצא ים שההגהה מע יקר א לא היתה מ ו ש ל מ ת ו יש חסר ון בכתיבה
שלא התגלה מתחילה  .וכל זה שייך אפ יל ו בתפיל ין מה ודר ות ,

שאמר בכל יום תכף אחר הברכ ות ברוך שם כבוד מלכ ות ו לע ולם
ועד.
וכתב בש ו ׳ ׳ת מנחת יצחק (חלק ו סימן נד) בתש ובה לאדם
שקנה תפילין אצל ס ופר מ ו ח ז ק בכשרות ,כעב ור כמה שנ ים מסרם
לבדיקה ונמצא שחסר פרשה בתפילין של ראש ,וכואב לבו מ א וד
על ב יט ול מ צ ו ת תפילין כמה שנים ,וב יקש דרך תשובה ,ש יסמ וך
נפש 1על דברי הדעת קד 1ש י ם והפנים מא יר ות.
 1כתב בשו״ח שבט הלוי (חלק ט סימן טו) שהמנ יח תפילין

שנקנ ו מס ופר ים ו ׳בתים מאכער ׳ס יראי שמים.
ולמ ר ות שהפת יחה עלולה לקלקל את הבתים והפרש י ות  ,כדאי
לבדוק לפרקים ,מכל ה ח ש ש ו ת האמ ור ים ,ו ח י ז ו ק הד יו מק י י ם את
הכתב לשנ ים רבות ,וכיון שבודק אחת להרבה שנים הסב יר ות היא
די נמוכה שיגרם לבתים נזק מש מע ו ת י ,

דרי׳ת פס 1ל ו ת מח וסר ידיעה ,א ינ ו יכול לח ז ור בו מקבלת ו להניח
גם תפילין רב ינו תם ,בכך ש נמ צ א שלא הניח מע 1לם תפילין דרבינ1
תם ,כיון שה וא בכלל ” ח ש ב לעש ות מצ וה ולא עלתה ביד ו מעלה
עליו הכתוב כאיל ו עשאה" ,וא ו נסא כמאן דעביד.
דרך ת יק ון ותשובה ,י י ע ץ הגרש״ז אויערבאך זצ״ל (הליכות

 .5ירו ש ת ת פילין

שלמה פרק ד ארח ות הלכה  ,) 115לאדם ש נ מ צא ו שהתפ יל י ן של ו

תפילין של נפטר :לגבי הקונה או י ו ר ש תפילין של מת ,כתב

היו פס ול ות מא ז ומעולם  ,שיוסיף מכאן ואילך ב זמן הנחת התפילין,

הג״ר אברהם אהרן ברודא זצ״ל בספרו לשכת הסופר (כלל יח),

וישהה בהם זמן נוסף אחרי התפילה ,וגם י נ יחם בש עת הלימ וד ,ואם

שהמנהג לבדוק את התפילין של הנפטר קודם שיניחם  ,וב יאר טעם

אינו נוח לו לנהוג כן בפני רבים ,יניח לפח ות תפלין של יד.

הדבר שהר י שכר הנחת תפילין הוא אר יכ ות ימים ,ואם לא זכה לכך,

וכתב בשו״ת הר צבי (א ו י ׳ ח סימן לה) בשם כמה אחר ונ ים  ,כיון

שמא התפילין שלו פסולים ו גר מ ו לו ל ק י צ ו ר ימים ,כעין המב ואר

שד עת ו היתה לשם שמ ים לק י ים המצוה ,יש לו שכר מ צ ו ת תפילין.

בגמ' (שבת דף יג ).מעשה בתלמ יד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה,

מאידך מב ואר במשך חכמה (שמ ות פרק יג פסוק י) ,ש ל מ ר ו ת

ו ש י מ ש תלמ יד י חכמים הרבה ,ומת בחצ י ימ יו .והיתה א ש ת ו נ וטלת

שב זמ נ ו נתן התפילין למגיה מ ומחה ,אם נמצא שהתפ ילין ה י ו

תפיל יו ו מח ז ר ת ם בבתי כנס י ות ובבתי מדרש ות ,ואמרה להם וכו׳.

פסולין ,סוף כל סוף אין לו ש ום ק י ום מצ וה  .וכן מ ש מ ע בשו״ע

ובספר אות חיים ושלום (סימן לט סי׳ק ג) ,הובא בספר לקט
הקמח החדש (סימן לט  ” 0ק כח) ,שהק ונה תפילין מ צ ד י ק שנפטר,

(סימן לב סעיף כ) כדברי המשך חכמה ,שלא חילק בין מי שבדק
תפיל יו כרא ו י לבין שאר אנשים.
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עומק הפענ־ע
משיב כהלכה

סיכום הגיליון:
דינים העולים
א.

חזקת בשרות :תפילין שהוחזקו בכשרות אץ חיוב בדיקה ,וחלוק
ממזוזה שמצוי בו ריעותא .לדעת השימושא רבא תפילין דינם
כמזוזה שחייב בדיקה פעמיים בשבע שנים.

ב.

דאוי לבדוק :מכל מקום נכון לבדוק את התפילין לעיתים שמא
התקלקלו על ידי זיעה וכדומה ,ואנשי מעשה נוהגים לבודקו כל
שנה בחודש אלול .ולא צריך לבדיקה זו מומחה הבקי בחסירות
ויתירות.

ג.

ריעותא :באופן שנולד ריעותא(נקרע חיפוי הבתים ,נשרה במים,
מונח במקום לח ,סמוך לחום) ,לכל הדעות חייב בדיקה מיד.

ד.

לפרקים :תפילין שמניחם לפרקים = אחת ל 30 -יום ,צריכים
בדיקה פעמיים בשבע שנים מחשש עיפוש.

ה.

בזמננו :בפוסקי זמננו נאמרו השיטות הבאות ,לא לבדוק כי אם
כשיש ריעותא ,לבדוק פעם בתקופה (תלוי בסוג) ,לבדוק פעם
אחת כעבור זמן מרכישת התפילין ,לבדוק פעמיים בשבע שנים.

ו.

נפטר :המנהג לבדוק תפילין של הנפטר קודם שיניחם ,ומצד הדין
אין חיוב.

ז.

דרר תשובה :נמצאו תפילין פסולות מעולם ,יתודה ויעשה
תשובה כדין ואין צריך לענות נפשו ,וברכותיו היו רצויות ,יש
מיעצים להוסיף מכאן ואילך בזמן הנחת התפילין.

הזוכה בהגרלת גיליון  358בסו  100שקל מזומן
האברך הר״ר ש .צ .רוזלאר שליט״א
כולל ׳מנחת זאב׳ מודיעין עילית

שאלה :האם בזמננו יש חיוב להגיה
מזוזה כל תקופה?

כעבור איזה פרק זמן יש חיוב לבדוק את המזוזות של־יחיד
ומה הדין במזוזה של רבים ,ומדוע? האם צריך מגיה מומחה?
כשמוריד לבדיקה האם חייב להניח מזוזה אחרת בינתיים?
והאם יש לברך בשעה שמחזיר את המזוזה לאחר הבדיקה?
מקורות :גט׳ (יו מ א דף יא ;).דמב״ם (הלכות מזוזה פרק ה
הלכה ט); שו״ע (יו״ד סימן רצא סעיף א); שיורי ברכה (יו״ד סימן
רצא); חת״ס (יו״ד סימן רפג); פתחי תשובה (סי מן רפט); הליכות
שלמה ( הלכו ת ציצית פרק ג דבר הלכה לה); מסכת מזוזה וחוט
שני ( סי מן רצא אות א); תשובות והנהגות ( ח ל ק א סימן תרמט,
חלק ב סימן תקנא); שבות יצחק ( ח ל ק ח פרק כ אות ה); שערי
המזוזה ( פר ק כ).
במדור זה מופיעה שאלה שבועית בנושא הגיליון הבא ,כל מי ששולח
תשובה נכונה על השאלה נכנס להגרלה .ההגרלה על דעת רבני המפעל,

עדכוני הלבה
גניזה

ההגרלה השבוע על  100שקל מזומן

התשובות המובחרות ישולבו במידת האפשר בגיליון הקרוב.

בכדי להשיב ולהכנס להגרלה ,מספיק לעיין במראה מקום אחד!

בפרסומת

ער מו חשוב לציבור :בחוברת פרסום ספרי ׳אור^החיים׳
שחולקה באלפי עותקים ,ארעה טעות מצערת ,כאשר בעמוד
 14מופיע שם קודש שאינו נמחק ,כי שכחו לטשטש בפרסום של
׳מילר ספרים' ,ועל הציבור ליזהר מאיבוד וזלזול שמות הקדושים.
כמו כן בטופסי המכירה של ׳קרן משנת יוסף׳ בשבוע האחרון
הופיעו בגב הטופסים דברי תורה שחייבים גניזה ,ועל הציבור
לנהוג בהם בכבוד הראוי ולגנוז את הדפים.
חשוב ליידע ולהשפיע על המפרסמים ,להשקיע מאמץ מיוחד
ותשומת לב שלא ישתרבב קטעי גניזה בפרסומות.

נא להעביר את התשובות עד יום ראשון הקרוב בערב(תשובה שתגיע
אחרי יום ראשון תכנס להגרלה הבאה) ,בצירוף פרטי המשיב (שם ,טלפון,
מקום לימוד) ,באחת מהאפשרויות הבאות:

.1
.2

.3
.4
.5

בקו'הילכתא׳ טלפון  02-5377085שלוחה 4
בעמדות ׳נדרים פלוס׳ ו׳קהילות' ,קופת ׳הילכתא׳  -׳עומק הפשט׳
בחדר'קול הלשון' ,ישיבת מיר ירושלים ,תיבת ׳הילכתא׳
בפקס מספר 1532-6507823
במייל g m a il.c o m @ 5047867

המדור הוקדש
לע״נ הר״ר זאב נחום ב״ר משה אביגדור זצ״ל
נלב״ע כ״ב אייר ת.נ.צ.ב.ה.

נושא הגליוו הבא:
׳הגהת מזוזה כעבור תקופה׳
טלו חלק גזיכוי הרגים העצום ,והשתתפו גהוצאות הגיליון הגא
הגיליון נועד לעודד את לב הלומדים ,נא לא לסמוך על הדברים הלכה למעשה בלי לעיין במקורות

ברכת מזל טוב להג״ר כלשה קוטקם שליט"א לרגל הופעת
המהדורה החדשה של הקונטרס ״המדריך לקבר כהלכה"
ניחן להשיג :בישיבת מיר ירושלים(חדר כביסה) ,בדוכני י.
בלוי בירושלים ,בבית הרב המחבר בשכונת ׳רמת שלמה׳

קו מידע הלכתי

לדעת!בהלכה

גיליון שבועי עוסק הפשט
שיעורים וימי עיון
בית הודאה טלפוני
בירורי הלכה אקטואליים
קו מידע הלכתי
חובדות הדרכה

מכון הילכתא 02-535-0-535
מענה אנו שי

02-5377-085
ניתן להאזין ל שיעורים ,הודעות,
עדכונים ,רי שום להגרלות ,ועוד...

הילכתא

פקס02-6507823:

בית הוראה מערכת הגילי![

לקבלת הגיליון במיילgmail.com@5047867 :
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ווי דו שי ה ל כ ה

מר א שי ור בני ח בו רו ת בישיבת מיר

לצאת יד״ח לחם משנה מבעה״ב ולטעום מחלה אחרת ♦
הפרדת הטפל מהעיקר כדי לצאת מספק ברכות ♦

הרב אורי יצחקי
הרב חיים הלפרט

אם שייך דין שומע כעונה בעניית אמן ♦

הרב זאב פראנק

בדין הלן בטליתו בלילה (א) ♦

הרב אליסף פרלמן

חברא קדישא שרכבם התקלקל באמצע הדרך סמוך לשבת האם מותר לכהן
להעלותם עם הנפטר לרכבו (הוצאת ממון לצורך קבורת מת מצוה) ♦ הרב אברהם זנגר
לחם כוסמין אם לא יאכלו מקצת מהלחם הלבן שעליו בירך בעה"ב
לא יצאו יד"ח לחם משנה.

הרב אורי יצחקי

אם אפשר לצאת יד״ח לחם משנה
מבעה״ב ולטעום מחלה אחרת
שאלה :משפחה שחלק מבני הבית אוכלים רק לחם מלא או
כוסמין ,וחלקם אוכלים לחם מחיטה רגילה (לחם לבן) ,ואותם
האוכלים לחם מלא או כוסמין מותר להם מבחינה בריאותית
לאכול כל סוגי הלחם אלא שהרגילו עצמם מסיבות בריאותיות
לאכול רק לחם מלא או כוסמין ,ובשבת בעה"ב בוצע על שתי
חלות רגילות והם אוכלים מחלות הכוסמין שבידם ,האם שפיר
עבדי .וכיו״ב יש להסתפק במשפחה שאחד מבני הבית חולה
ציליאק ואוכל חלה ללא גלוטן ,ובעה״ב בוצע על שתי ככרות לחם
רגילות ,האם ובאיזה אופן יוצא החולה דין לחם משנה.
א .הנה עיקר דין לחם משנה מבואר בשו״ע סימן רע"ד ס"א ,שצריך
לבצוע על שתי ככרות בכל סעודה שסועד ביום השבת וביו׳׳ט,
ועיין בסימן קס"ז סעיף ט"ו  -אין המסובין רשאים לטעום עד
שיטעום הבוצע .ואם כל אחד אוכל מככרו ואין כולם זקוקים לככר
שביד הבוצע ,רשאים לטעום קודם ,ע"כ ,ומקורו בתוס' במסכת
פסחים דף ק"ה בעובדא דהוא סבא דגחין ושתי ,עיי״ש שחילקו
בדין זה של " אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע" ,בין
אם המסובים צריכים לככרו של בעה״ב לבין אם אינם צריכים,
וביום חול גדר "צריכים" הוא שאין להם כלל לחם משלהם ,ואם
הוא שבת ,הגדר הוא אם יש לפני כל אחד שתי ככרות אזי חשיב
כ"אין צריכים לככרו" ואם אין להם שתי ככרות אפילו יש להם
ככר אחד ,צריכים לצאת יד"ח לחם משנה משתי הככרות שביד
הבוצע ,ואז אסור להם לאכול מככר שבידם לפני שיאכל הבוצע.
אך עיין עוד במשנ"ב שם ,על מש"כ השו"ע "צריך שיהא צריך שיהא
לפני המסובים לחם משנה חוץ ממה שלפני הבוצע ,ואז יהיו
רשאים לטעום קודם הבוצע" ,כתב המשנ"ב בס"ק פ"ג וז"ל :דאם
אין לפני כ"א מהמסובין לחם משנה הרי הם צריכים לסמוך על
הבוצע שיש לפניו לחם משנה ולטעום מאו תו לחם ואינם רשאים
לטעום קודם לו ,ע"כ ,מבואר שדין לחם משנה על כל המסובים
אינו מתקיים בשמיעת הברכה לבד ,אל רק אם אוכלים מאחד
הככרות שבירך עליהם בעה"ב) ,אך בזה סגי שיאכלו אפילו כלדהו ולא
צריך כזית לכל אחד(.
ולפ"ז לכאורה בנידו"ד מי שמקפיד רק על אכילת לחם מלא או

ב .וכיו"ב התחבטו הפוסקים טובא בליל הסדר שהמנהג פשוט היה
שבעה"ב בוצע על ג' מצות ומחלק לשאר המסובים כדי שיצאו
יד"ח כזית מצה ,ובזמנם שהיו המצות עבות ,היה בג' המצות כדי
סיפוק כל הכזיתים הנצרכים לבעה"ב לכל מצוו ת הלילה ועוד
נשאר לשאר המסובים כדי שיוכלו לצאת יד"ח אכילת מצה
ואפיקומן ולחם משנה ,אבל במצות שלנו שהן דקות טובא ,ברוב
הפעמים אחר שבעל הסדר המברך משאיר לעצמו את הנצרך לו
למצוות הלילה שוב לא נשאר לשאר המסובים אפילו כלדהו ,ונהגו
בזה שכל אחד מהם נוטל בתחילת הסדר מצות שמורות שיוכל
להשלים על ידן את מצות מצה וכורך ואפיקומן ,אך העירו שבאופן
זה אין יוצאין יד"ח לחם משנה כיון שאין מקבלים אפילו כלדהו
מהמצות שבצע עליהן בעה"ב אא"כ יש להן לפחות שתי מצות
שלמות לפניהם ומתכוונים בברכת בעה"ב לאכול מאלה המצות.
וכן נוהגי רבים וטובים שכל מי שיכול יהא לפניו ג' מצות שלמות
וישמע את כל הברכות מבעה"ב ויצא יד"ח המוציא ואכילת מצה
במצות דידיה ,דבאופן זה נחשב כ"אינו צריך לככרו של בעל הבית"
כמבואר בפוסקים.
ג .אך ראיתי בספר נתיבות אדם להגר"מ דייטש שליט"א ,בסימן ז'
אות ד' שנתקשה טובא ע"פ דברי המשנ"ב הנ"ל ,באותם הנוהגים
לברך לעצמם ברכת המוציא על הפרוסה שהבוצע נתן להם א ה.
הנה מנהג זה אינו מצוי במקומי ולא ראיתיו עד הנה ,אבל כפי עדות רבים
הוא רווח בהרבה מקומות ובפרט בעדות החסידים ובעיקר מנהג הנשים,
וכפי הנראה נהגו כן בפני גדולים ולא מיחו בהם( ,איך יצ או יד"ח לח"מ
דהרי עיקרה הוא שיברך ברכת המוציא עליהם דייקא ,ע"כ.
והגר"מ שליט"א האריך טובא בכ"ז ,והוכיח שעיקר דין לחם משנה
מתקיים בברכה לבד אף כשאיננו אוכל מאחת משתי הכרות,
ובאות כ"ד הביא ראיה לזה מדברי המשנ"ב בסימן תפ"ב ,על דברי
הרמ"א שם שכתב וז"ל :מי שאין לו לב' הלילות רק ג' מצות ,יברך
ליל ראשון המוציא ועל אכילת מצה וכן הכריכה הכל מן הפרוסה,
וב' השלימות לליל ב' ,עכ"ל ,וביארו הפוסקים ז"ל דהא דישאיר ב'
השלימות לליל ב' הוא כדי שיהיה לו לחם משנה גם בליל שני של
יו"ט שני של גלויות ,וכמש"כ המשנ"ב ס"ק ט' יעויי"ש ,ולכאורה
תמוה טובא איך יצא יד"ח לחם משנה בלילה הראשון של פסח
והרי אינו בוצע כלל מהשלימות ומאי עדיף טפי לילה שניה מלילה
הראשונה ,ואדרבא הרי לילה ראשון הוי מן התורה ועדיפא טפי,
אלא על כרחך שמע מינה דכדי לצאת יד"ח לח"מ סגי במה שהיה
מונח לפניו ב' השלימות בשעת הברכה ואם מצרף לה פרוסה שפיר

להערו ת ו ה א רו ת ו כן לקבלת ה ג ליון ב מיי ל

Qjl,

m a i l .c o m

אוסף גיליונות | פניני הלכה

8456389@ g

fb

35

r
יצא ידי חובתו ויכול לאכול מן הפרוסה.
ואין לומר דבאמת לא יחצה את המצה האמצעית בתחילת הסדר
כנהוג אלא אחר המוציא ,וא"כ שפיר מקיים דין לחם משנה בשתי
השלמות דהיינו העליונה והאמצעית שבוצע אחר המוציא ,ונמצא
דשפיר אכל מקצת מהשלמה של הלחם משנה ,וכ"כ להדיא הפמ׳׳ג
בסימן תע"ה משבצות ה' ,אך המשנ״ב בסימן תפ"ב תפס את דברי
השו״ע הרב דס״ל שמקיים את דין "י חץ" במקומו בסדר ההגדה
לפני המוציא ,ולפ״ז לכאורה מוכח כמושנת״ב דיוצא יד"ח לחם
משנה בברכה לבד בלא אכילה ,עכת״ד הגר״מ שליט״א.
ועוד ביאר דגם מש״כ המשנ״ב בסימן קס"ז דבעינן שיאכל מאחת
השלמות שבירך עליהן ובל״ז לא יצ"א יד״ח ,אין כוונתו דאכילה
מעכבת בדין לחם משנה ,אלא דהוא מדין הלכות ברכות דאיכא
דין לברך ולבצוע על השלמה ,עיי״ש דדייק כן מלשון השו״ע הרב
שהוא המקור לדברי המשנ״ב שם.
ואין להקשות לפי דבריו דאכתי לא מקיים בסימן תפ״ב את הדין
דהלכות ברכות לאכול מהשלמה ,דע"כ דין זה אינו מעכב והתם
כדי לקיים את כל דיני שני הלילות עדיף ליה לקיים דין לחם משנה
בברכה על שתי שלמות בשני הלילות מלקיים דין אכילה מהשלמה
ויפסיד דין לחם משנה בלילה השני.
ד .הנה כבר כתב שם באות ו' דבספר קצוה״ש כתב להדיא כהבנה
הראשונה ,דדין לחם משנה לעיכובא מתקיים אך ורק באכילה ולא
בברכה ,והביא שם שכ״כ בקרבן נתנאל (אך שוב הביא בהמשך מדברי
שו״ת הג״ר טיאה ווייל ז״ל בנו של בעל קרבן נתנאל ז״ל שראה שחזר מדבריו
עיי״ש) ,והביא שם את דבריו המחודשים של הא״א מבוטשאש
שיוצאים בשליחות של בעה״ב ,ועוד הביא ממרן הגרשז״א בספר
שש״כ פרק נ״ד הערה י״ד כעין זה ,אך אחר כל האריכות לא נתישבו
אצלי הסברות כל הצורך .גם פשטות לשונות הראשונים בפסחים
לא משמע כדבריו ,גם לשון המשנ״ב בסימן קס״ז וסימן עד״ר לא
משמע כן כמו שכתב בעצמו ,וצ״ע.
ה .והנראה בזה דכל מש״כ המשנ״ב בסימן קס״ז דדין לחם משנה
מתקיים דוקא באכילה ולא רק בברכה ,זהו למסובים ,אבל המברך
עצמו כיון שיש לפניו בעת הברכה כמה ככרות שלמות ופרוסות
ואוחז כולן בידו או לכה״פ מתכוין בברכתו על כל המונח לפניו,
שפיר מתקיים לדידיה דין לחם משנה ע״י השלמות שמונחות לפניו
בעת הברכה אף אם לא יאכל מהן כלל אלא רק יאכל מאחת
הפרוסות שלפניו שבירך עליהן עם השלמות ,משא״כ המסובים
חייבים לאכול מהלחם משנה שלפני המברך ואל״כ לא יצאו יד״ח
לחם משנה.
וטעם גדול יש לחלק ביניהם ,דיסוד דין לחם משנה הוא כבוד
הברכה והסעודה ,ותחילת הסעודה הוא בברכת המוציא ,ולכן
תיקנו חז״ל דיברך על שתי ככרות שלמות דעי״ז ניכר כבוד
הסעודה .אך כדי שיצא אדם יד״ח לחם משנה צריך שיהא לו
שייכות עם הלחם שעליו בירכו ,ושייכות זו מתקיימת או ע״י
הברכה או ע״י האכילה.
ו .אך בזה מתחלק בהכרח דין המברך מדין המסובים ,דהמברך כיון
שאחז בידיו בעת הברכה את כל הככרות השלמות והפרוסות או
שעכ״פ מונחות לפניו בעת הברכה וניכר שמברך על כולן ,לדידיה
מתקיים עיקר דין לחם משנה בברכה ,יוצ א יד״ח לחם משנה אע״פ
שאינו אוכל כלל מהשלמות שלפניו ,אבל שאר המסובים שיוצאים
ברכת בעה״ב אע״פ שאין לפניהם שתי ככרות שלמות ,אין יוצ אי ם
בברכה לבד כיון שאין ניכר כלל השייכות שלהם לככרות שבירך
עליהן בעה״ב ,ולכן אם יבצע כל אחד מהפרוסה שבידו ולא יאכלו
כלל מהככר שבירך ובצע עליה בעה״ב ,אין ניכר כלל מה שסעודתו
היא סעודה חשובה ,שהרי אוכל מסעודתו ולא מסעודת בעה״ב,
ולכן הצריכו לעיכובא שיאכל קצת מהככר השלמה שבצע עליה
בעה״ב ,שבזה משייך עצמו לסעודת בעה״ב שהיא סעודה חשובה
שהיו לפניו שתי ככרות שלמות בעת הברכה וכש״כ שאחז כולן
בעת הברכה.

!

ז .באופן אחר קצת נראה לבאר דאין הבדל בין המברך למסובים,
ושניהם אינם יוצאין יד״ח לחם משנה רק ע״י הברכה והאכילה,
בהקדמת חידוש אחד ,דכבר נתבאר לעיל דיסוד דין לחם משנה
הוא בחשיבות הברכה והסעודה ,דתחילת הסעודה צריכה להיות
בברכה על שתי ככרות שלמות ,ומעתה יש לדון דבאופן שיש לפני
המברך שתי ככרות שלמות ועוד פרוסות ,ובעת הברכה אוחז את
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כולן בידו או עכ״פ מונחות לפניו ומתכוין על כולן ,חל על כל
הככרות והפרוסות דין לחם משנה כיון שיש בהן שתים שלמות
והוא כללן יחד במה שאוחזן בידו או מונחות לפניו.
ואם נימא הכי הרי אע״פ שבאמת חייב לאכול מקצת מהלחם
משנה ,אך סגי במה שאוכל מהפרוסה כיון שגם עליה חל דין לחם
משנה מיגו שחל על השלמות ,דחשבינן לפרוסות כאילו נחתכו
מהשלמות ,וכמו דהיכא דאוכל מהשלמות אינו צריך לאכול את
כל השלמות רק סגי במקצת מאחת מהן ,ה״ה באופן זה שבירך על
כולן חשבינן לפרוסות כחלק מהשלמות ומתקיים באכילתן דין
האכילה מלחם משנה.
ח .הנה לפי שתי הדרכים הרי אין שום ראיה מדין השו״ע בסימן
תפ״ב לסתור את יסוד המשנ״ב בסימן קס״ז ,דהתם כיון שאוחז
בעה״ב בידו בעת הברכת המוציא ג' מצות  -שתים שלמות ואחת
פרוסה ,אפילו אם אוכל רק מהפרוסה ומשייר ב' שלמות ללילה
השני ,הרי שפיר מתקיים דין לחם משנה ,לפי דרך הראשונה
מתקיים ע״י הברכה שבירך על ב' השלמות ,ולפי הדרך השניה
מתקיים ע״י אכילת הפרוסה שהיתה בידו בעת הברכה ,ולפי הדרך
השניה נרוויח שגם שאר המסובים יוצאי ם יד״ח לחם משנה
כשאוכלים מהפרוסה שבירך עליה בעה״ב עם ב' המצות השלמות,
וא״צ לבא ליסוד המחודש שכתב שם שיוצא יד״ח בברכה לבד.
ט .ואם כנים אנחנו הרי יתישב לנו עוד קושית הגר״מ שליט״א
מהמנהג שהזכיר שכל אחד מהמסובים מברך בעצמו על הפרוסה
שקבל מבעה״ב אע״פ ששמע ברכת בעה״ב ,והקשה דא״כ לא יצא
כלל יד״ח לחם משנה לפי סברת המשנ״ב בסימן קס״ז דע״י שמברך
בעצמו ו אינו יוצא בברכת המוציא של בעה״ב הרי כאילו בוצע
לעצמו על הפרוסה שבידו ואין כאן לחם משנה.
אבל לפי משנת״ב הרי חילוק גדול יש בין אם מברך על פרוסה
שמביא משל עצמו לבין אם מברך מהפרוסה שקיבל מבעה״ב
שהיתה לפני בעה״ב בעת ברכת המוציא ,דאם מברך על פרוסה
של עצמו הרי באמת אין לו שום שייכות עם הככרות של בעה״ב
ובאמת לא יצא יד״ח לחם משנה ,אבל אם מברך על פרוסה שקיבל
מבעה״ב שבירך עליה בעה״ב ,א״כ כמו שבעה״ב בעצמו יכול לצאת
יד״ח לחם משנה באכילה ממנה ,ה״ה המסובים יכולים לצאת בה,
ואע״פ שעתה מתקיים אצלם דין לחם משנה באכילת הפרוסה
מהלחם משנה לבד בלא הברכה של בעה״ב (שהרי לפי המנהג מברכים
בעצמם ואינם יוצאים בברכת בעה״ב) ,במסובים לא החמירו כולי האי
וסגי בזה להחשיב שיש להם שייכות עם הלחם משנה.
י .העולה לדינא מכל המקובץ בנידון שפתחנו בו דחלק מהמסובים
אינם רוצים או אינם יכולים לאכול מאחת משתי הככרות
השלמות שעליהן בוצע בעה״ב ואוכלים רק מהלחם שבידם[ ,א]
אם יש בידם בעת הברכה של בעה״ב שתי חלות שלמות של לחם
מלא או כוסמין או לחם ללא גלוטן ,שפיר יצאו יד״ח לחם משנה,
[ב] ואם אין בידם רק פרוסות או חלה אחת שלמה ,לא יצאו
בברכת בעה״ב אם לא יאכלו מקצת מהחלות שבוצע עליהן
בעה״ב[ ,ג] אך אם יני חו לפני בעה״ב בעת הברכה ממין החלות
שאוכלים ,לא מיבעיא אם יני חו שתים ודאי יצאו יד״ח דבאופן זה
לכו״ע דברכת בעה״ב חלה על כל הד' חלות שלפניו ,וכן אם יני חו
אפילו ככר אחת שלמה שפיר מצטרפת לשתי הככרות השלמות,
[ד] אבל לפי משנת״ב אפילו יני חו פרוסה של כוסמין או לחם ללא
גלוטן וי תכוין בעה״ב עליה בברכתו ,שפיר יוצ אי ם יד״ח לחם משנה
בפרוסה זו.

הרב חיים הלפרט

הפרדת הטפל מהעיקר במקום ספק
מצוי שיש ספק אם חל דין עיקר וטפל ,כגון שקדי מרק שאוכלם
במרק ,ולא ברור אם כמות השקדי מרק חשובה מספיק כדי לפטור
המרק ,דהא מבואר במג״א בסי' ר״ה סק״ו ובמ״ב סקי״א לענין קצת
לביבות מזונו ת והרבה זופ״א דעיקר כוונתו לזופ״א ואינם נפטרים
במזונות אלא צריך לברך ב' ברכות ,ועי' בספר וזאת הברכה עמ'
 118דהביא ממרן הגריש״א זצ״ל דרק כשיש איטריות בכמות
חשובה נפטר המרק בברכת האיטריות ,וא״כ יל״ד באופן שקשה
לשער את חשיבות השקדים או האיטריות ,דמחד גיסא השקדי
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מרק שהם מין דגן לא בטלים ,ומאידך גיסא יש ספק אם המים
נפטרים בברכת השקדי מרק.
ויש לדון אם רשאי לברך בנפרד על השקדי מרק ובנפרד על המרק
ועי״ז לא להיכנס לספק הנ"ל ,או שלא תועיל ההפרדה להוציאו
מהספק היות ומתכנן לאוכלם בתערובת ,ומשום כך על הצד שיש
בהם עיקר וטפל ,גם כשיברך בנפרד יחשב לטפל.

ג' נידונים בספק עיקר וטפל
ונראה דיש בזה ג' נידונים .א .לברך בנפרד על המים לאחר שעירבו
בהם השקדי מרק ולאחר שבירך על השקדי מרק ,ובכה״ ג הספק
הוא שמא נחשב טפל גם כשמפרידו ,היות ועיקר מטרת האכילה
היא באופן של תערובת .ב .גם את״ ל דהפרדה לא מועילה וכנ״ל,
אכתי יל״ ד באופן שעדיין לא עירב אם יכול לברך על השקדי מרק
בנפרד ועל המים בנפרד ,דשמא אזלי' בתר מטרתו העיקרית .ג.
את״ל דאף קודם שעירבום א״א לברך בנפרד וכנ״ל ,אכתי יל״ד
שמא היינו רק אחרי שבירך על העיקר [ספק עיקר] ,אבל אם עדיין
לא בירך על העיקר ,אפשר שיוכל לברך על הטפל [ספק טפל] קודם
ברכתו על העיקר ,דאפשר שבכה״ ג אפי' ספק טפל ליכא ,ולא אזלי'
בתר מטרתו העיקרית אלא אחרי שבירך על העיקר ,ואפשר שיכול
לברך על המים ואח״כ על השקדי מרק [ואין בזה משום עובר על
קדימה ,היות ועושה כן בשביל לצאת מהספק].
ונראה שיש בזה חילוקים וצדדים רבים כפי שיתבאר להלן ,ולכ״ז
נביא בעזה״י ראיות מדברי הפוסקים והמ״ב.

כשיש מטרה באפילה נפרדת מברך ב׳ ברפות
והנה אם יחליט שרוצה גם מרק בנפרד וגם שקדים בנפרד ודאי
שמה שיש לו גם כוונה לערבם אינו סיבה שלא לברך בנפרד ,דכל
שיש גם מטרה באכילה נפרדת בעי ברכה לכל אחד ואחד ,ואף
אחר שעירבו המרק עם השקדים יכול לברך בנפרד על כל אחד.
ומצינו דבר זה בב' מקומות כדלהלן.
א .המג״ א בסי' קס״ח סקט״ ו כתב לענין פת כיסנין שממולא
בפירות ,״ונ״ל שאם אינו אוכל העיסה רק הפירות שבפנים מברך
על הפירות וכמש״כ סי' קע״ז ס״א ע״ש״ ,ומבואר דגם אחרי שהיה
מעורב בתורת מילוי לפת כיסנין רשאי לאכלו בנפרד ולברך עליו
בפנ״ ע ,וה״נ לענין שקדי מרק רשאי לאכול כל אחד בנפרד גם אחרי
שעירבום ,אבל כ״ז בתנאי שבאמת רוצה מרק בנפרד כמבואר
במג״א.
ב .מצינו חידוש יותר גדול בשו״ע בסי' קס״ח ס״ח דמבואר שרקיק
דק שעליו מרקחת אין מברך אלא על המרקחת דהיות והרקיק
נועד רק בשביל שלא יטנפו ידיו הרי הוא טפל על אף היותו מין
דגן ,ובמ״ב סקמ״ו כתב בשם הט״ז ״ו א ם אכל המרקחת מלמעלה
והשאיר הרקיקין ואכלן בפני עצמן צריך לברך בורא מיני מזונות״,
ומבואר דאף אחרי שהתחיל לאכול המרקחת וחל ברקיק שם טפל
יכול לאכול הרקיק בפנ״ע [לא בתורת שלא יטנפו] ולברך עליו את
ברכתו הראויה ,וה״ה לענין שקדי מרק דיכול להחליט לשתות
המרק בפנ״ע בלי השקדים ולברך עליהם בפנ״ע.
אולם ניד״ד הוא באופן שרוצה אכילת עיקר וטפל אלא שמחמת
הספק רוצה להפרידם דבכה״ג אפשר דל״מ ההפרדה להפקיע שם
עיקר וטפל.

כשנשאר קצת טפל בפנ״ע נשאר בו שם טפל
ומצינו אופן נוסף דגם כשאוכל הטפל בנפרד אינו מברך עליו,
דהמ״ב כתב בהמשך דבריו ,״אך אם אכלן ביחד ונשאר עוד קצת
רקיק בלא מרקחת אין צריך לברך עליו כיון דעיקר אכילתו היה
ביחד ונחשב לטפל להמרקחת אין חוששין על גמר האכילה״ ,וכתב
השעה״צ סקמ״ג שגם זה ממשמעות הט״ז[ .וכוונתו ליישב
הסתירה בט״ז בין מש״ כ בסי' קס״ח למש״כ בסי' רי״ב וגם מיניה
וביה יש סתירה בט״ז בסי' קס״ח סקי״ א עי״ש].
העולה מדברי המ״ב דיש חילוק ,דאם אכלם ביחד ונשאר קצת אף
הקצת שנשאר נחשב חלק מאכילת העיקר של המרקחת ו אינו
מברך עליו ,משא״ כ כשאוכל הרקיק בנפרד דאינו חלק מאכילת
העיקר אלא עשאו לעיקר בפנ״ע ומברך עליו [ויסוד כ״ז מבואר
בערוה״ש בסי' רי״ב ס״ב] ,וה״ה בניד״ד אם יחליט לאכול בנפרד
בודאי שיחשב לעיקר בפנ״ע ,אבל אם יאכל ביחד וישאר קצת

בנפרד הוי המשך האכילה בתורת טפל וכנ״ל.
אבל ניד״ ד הוא באופן שעומד לאכול אכילת עיקר וטפל אלא
שמחמת הספק מפריד או אינו מערב ורוצה לברך בנפרד על כל
אחד ,דאפשר שהיות ומטרת ההפרדה רק כדי לצאת מהספק אינו
משנה את השם עיקר וטפל ,ואולי יש לדמות דין זה לדין הנ״ל
מהמ״ב בשם הט״ז דאם אכלן ביחד ונשאר קצת מהרקיק בפנ״ע
נחשב טפל גם כשנאכל בפנ״ע ,ואף כששותה המרק בפנ״ע אף
קודם שמערבו הוי כשתיית טפל שא״ א לברך את ברכתו הראויה.

מצינו דין טפל אף קודם אכילת העיקר
ואין לומר שדברי הט״ז נאמרו רק בטפל אחר העיקר אבל קודם
אכילת העיקר לא חל שם טפל ,דהא מצינו ברמ״א בסי' רי״ב בשם
התה״ ד דגם קודם העיקר חל שם טפל ,ולהכי כתב הרמ״א דטפל
הנאכל קודם העיקר שבא למתק מה שיאכל אח״כ אין מברך עליו
את ברכתו הראויה אלא רק שהכל ,וא״כ אפשר שאף בניד״ד היות
ועיקר מטרתו היא לשתות המים בתורת טפל ,גם אם ישתה קודם
כדי לצאת מהספק אינו מועיל להפקיע שם טפל דומיא דמש״כ
הט״ז שטפל שנשאר קצת בפנ״ע אין מברכים עליו ודומיא דמה
שמצינו בסי' רי״ב דחל שם טפל קודם אכילת העיקר.
ואמנם ברמ״א הנ״ל מבואר דטפל הנאכל קודם העיקר חייב עכ״פ
בברכת שהכל ,וא״כ אף בניד״ד כשמפריד כדי לצאת מהספק חייב
עכ״פ בברכת שהכל ,אלא שעדיין יש נפק״מ בספק הנ״ל באופן
שברכת המרק אינה 'שהכל' אלא 'אדמה' ויש בה גם שקדי מרק,
האם יוכל לברך 'אדמה' קודם עירוב השקדי מרק ,או שהיות ועומד
לערב השקדי מרק לא יוכל לברך יותר משהכל ,דאף קודם האכילה
חל שם טפל.

שם טפל קודם העיקר שלא בטפל המשמש
אולם יש לדון שמא כל מש״כ הרמ״א דשייך טפל קודם אכילת
העיקר היינו רק 'בטפל המשמש' כשא״א לאכול העיקר בלי שיאכל
קודם את מה שיפיג את המתיקות כגוונא דהרמ״א שם ,אבל בנד״ד
דאינו 'טפל המשמש' אלא שהוי טפל באכילה ,אפשר דאף אי אזלי'
בתר מטרתו העיקרית ,היינו רק אחרי שאכל את העיקר ולא קודם
שאכל את העיקר.
העולה מהנ״ל דבנד״ד ישנם ב' ספיקות .א .האם אזלי' בתר מטרתו
העיקרית להחיל שם טפל גם קודם התערובת .ב .גם את״ל דאזלי'
בתר מטרתו אפשר שכ״ז רק אחר שבירך על העיקר [ספק עיקר]
דבכה״ג לא יועיל לאכול את הספק טפל בנפרד כדי לצאת מהספק
ולברך עליו בפנ״ע אחרי שכבר חל שם טפל ,אבל קודם אכילת
העיקר אפשר דאין מושג של טפל ,דגם אם אזלי' אחרי מטרתו
העיקרית ,היינו אחר שאכל העיקר ,ולא קודם שאכל העיקר.

ראיה דאחר שחל שם טפל לא יועיל להפרידו
ונביא ראיה לנידון הראשון .דהנה הבה״ ל בריש סי' רי״ב כתב
שנחלקו הפוסקים האם בתערובת דברים הנכרים אזלי' בתר רובא
או שהיות והם ניכרים לא חל שם תערובת ומברך על כ״א בפנ״ע
את ברכתו הראויה ,וכתב הבה״ ל שספק ברכות להקל ויברך רק
את ברכת הרוב ,וסיים הבה״ ל דהרוצה לצאת מהספק ימעך את
המיעוט ואז ודאי חל שם תערובת ומברך את ברכת הרוב .ויש
להעיר מדוע לא הציע המ״ב להפריד קצת מהמיעוט ולברך עליו
את ברכתו הראויה[ .ובספר וזאת הרבה כתב דהוי ברכה שאי״צ.
ויל״ד בדבריו דהא מצינו בכמה דוכתי דכעושה ברכה בשביל לצאת
מספק אינו בכלל ברכה שאינה צריכה עי' שו״ע סי' קע״ד ס״ד ,וגם
כאן הרי עושה כן בשביל לצאת מהספק ומדוע נחשב ברכה שאינה
צריכה .ואולי י״ ל שהיות ויש אפשרות למעך אינו נחשב לברכה
צריכה ,ועוד יש להאריך בדבריו ואכ״מ].
ויש ללמוד מהבה״ל דהיות ומטרתו לאכול תערובת זו בתורת
תערובת ,גם אם יפריד קצת בשביל לצאת מהספק לא יועיל
להוציאו מהספק ,דאף מה שהופרד נפטר בברכת הרוב.
אמנם אין מכאן ראיה אלא לאופן שכבר חל שם טפל בהיותו
בתערובת ,דבכה״ג ל״מ הפרדה להפקיע שם טפל ,אך אכתי יל״ד
בנידון השני באופן שעדיין לא עירב ,דבכה״ג אפשר שגם אם
מטרתו העיקרית לאכול באופן של טפל יכול לברך קודם שעירבו
עם השקדי מרק את ברכתו הראויה ,דאכתי לא חל שם טפל עליה.
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אם קודם שעירב אזלינן בתי מסיתו
ראיה לנידון השני .דבר זה יש ללמוד מהמ״ב בסי' קס״ח סקס״ה
שהסתפק בפת כיסנין ששורה בו קפה וכוונ תו לשניהם דאפשר
שאף בכה"ג הפת כיסנין פוטר הקפה ובמג״א מבואר דמברך ב'
ברכות אבל בשעה"צ סקס"א הכריע דיש בזה ספק ומשום כך כתב
המ"ב שיראה לצאת מהספק כמבואר במג״א בתחילת דבריו מספר
התניא וז"ל המ"ב" ,והנה לפ"ז לענין שתית קאוו״י הנהוג בינינו
שטובלין בו פת כיסנין ,ושם הלא כונתו גם כן בשביל שניהם נראה
גם כן דנכון הוא שקודם שברך על הפת כיסנין יברך על הקאוו״י
שהכל וישתה מעט ,ויותר טוב שיברך מתחלה על הפת כיסנין לבד
בלא שריה ואח"כ יברך מתחלה על מעט צוקער ברכת שהכל
להוציא את הקאוו" י [מאמר מרדכי]״ ,ובשעה" צ באר הטעם שעדיף
ליקח מעט סוכר "דהלא בודאי ברכת מיני מזונות קודמת לשהכל".
ואשר יש לתמוה בדברי המ"ב שהצריך ליקח מעט צוקער בשביל
לא לעבור על דין קדימה ,ולא הציע שקודם השרייה יברך תחילה
על הפת כיסנין בנפרד ואח"כ על הקפה בנפרד.
ואכן המאמר מרדכי שממנו מקור דברי המ"ב אחר שהציע לאכול
הצוקער הוסיף" ,ומ"מ אפשר לומר דאם מברך תחלה בורא מיני
מזונות על פת הבאה בכיסנין קודם שיטבלנו בקאוו׳׳י ושותה מעט
קאוו״י ומברך עליו שהכל נמי אתי שפיר דליכא למימר דנפטר
הקאוו״י בברכ' בורא מיני מזונות מאחר שלא נשרה בתוכו ועיין
באחרונים" ,ומבואר שלא הוי ברירא ליה האי מילתא ומשום כך
כתב רק בתורת 'אפשר'.
ונ"ל דיסוד ספיקו הוא בנד"ד האם אזלי' בתר מטרתו העיקרית
ואף קודם העירוב חל ביה שם טפל ,או שכרגע אין לזה תורת טפל.
ואמנם כתב רק 'ואפשר' ,מ"מ משמע שנוטה לומר שאין לזה תורת
טפל ,אבל מסתימת המ"ב שלא הביא את סוף דבריו משמע שלא
רצה להקל בזה אלא החמיר לחוש לצד שא"א בכה"ג לברך על
הקפה בנפרד משום דאזלי' בתר עיקר תוכנית האכילה ,וכ"כ בחוט
שני שכך משמע במ"ב ,ולפ"ז אף בנד"ד לא יוכל לשתות המים
בנפרד ולברך עליהם כיון דאזלי' בתר עיקר תוכנית האכילה ,והשם
טפל נקבע לפי תוכנית האכילה ומשום כך השתייה בכה"ג מוגדרת
כחלק מהפת וכחלק מהשקדי מרק.
אך אכתי יל"ד שמא מכאן מוכרח רק שאחר שאכל את הספק עיקר
א"א לברך על הספק טפל גם באופן שעדיין לא עירבו ,וכגון בנד"ד
אחר שבירך מזונו ת על השקדי מרק קודם שעירבם ולא יוכל לברך
שהכל על המרק ,אבל אכתי יש לדון שמא אפשר לברך על הספק
טפל קודם אכילת העיקר וכגון בניד"ד לברך על על המרק קודם
שעירבו[ .ואין בזה משום עובר על קדימה ,כיון דעושה כן כדי
לצאת כמבואר במ"ב סי' ר"ח סקכ"ג בשם המג"א].

יאיה שקודם אפילת העיקר אפשי לברך
על הספל שהכל
ואכן יש להוכיח דאפשר לברך שהכל על הטפל קודם אכילת
העיקר .דבאמת יש להוכיח שיש חילוק בין מברך על הטפל קודם
אכילת העיקר דאינו כמברך אחר אכילת העיקר ,דהנה יש לתמוה
בהאי ענינא ממש"כ המ"ב בסי' ר"ח סקכ"ג" ,אבל העושה תבשיל
ממיני גרויפי"ן שנעשה מה' מיני דגן [כגון הנעשים במדינתנו
משעורים ושבולת שועל שנחלק כל גרעין לשנים] ונתן בהם מים
הרבה עד שאינו ראוי רק לשרפו שקורין זופ"א אין הגרויפ"ן בטילין
לגבי המים כיון שהם בעין ומיני דגן לא בטלי וצריך לברך על
הגרויפי"ן במ"מ ומ"מ אפשר שגם המים לא בטלי לגבייהו כיון
שעיקרן נעשה רק לשתיה ולא לאכילה וצריך לברך גם על המים
שהכל וע"כ יברך תחלה על המים ואח"כ על הגרויפי"ן [כן מתבאר
מדברי המ"א בסימן זה ובסימן ר"ה] ובח"א כתב שיותר טוב בזה
לברך שהכל על דבר אחר ויוצי א את הרוטב".
ותמוה מדוע מברך תחילה על המים ,הרי התוכנית היא לשתות
המים עם המיני גרופי"ן והיות ויש צד שהמים בטלי וטפלים
לגרויפי"ן היאך יוכל לברך תחילה על המים .ומוכרח דאף אם אזלי'
בתר מטרתו היינו דוקא אחר אכילת העיקר ,אבל קודם אכילת
העיקר לא שייך להחיל שם טפל על אף שתמיד אזלי' בתר מטרתו.
ולפ"ז יוכל לברך על המרק קודם אכילת השקדי מרק.
אך י"ל דאכתי אין מזה הכרח ,דהא כתב הרמ"א דטפל 'המשמש'

שנאכל קודם העיקר חל בו שם טפל ומ"מ אסור לאוכלו בלי ברכה
[דאסור ליהנות מעוה"ז בלי ברכה כמבואר בתה"ד] ,ואף בנד"ד י"ל
דגם אם חל שם טפל במרק קודם אכילת השקדי מרק דאזלי' בתר
מטרתו העיקרית ,אכתי יכול לברך עליו 'שהכל' דאסור לאדם
ליהנות בלי ברכה ,ונמצא דיש עצה לצאת מהספק.
אולם כבר כתבנו דכ"ז רק באופן שברכתו הראויה היא שהכל ,אבל
אכתי יש לדון באופן שברכת המרק היא 'אדמה' ,האם יוכל בכה"ג
לברך אדמה קודם העיקר באופן שאינו 'טפל המשמש'.

ראיה שבספל קודם העיקר לא אזלינן
בתי מסיתו העיקרית
ראיה לנידון השלישי .יש להוכיח מהמ"ב בסי' קס"ח סקס"ה שם
בתחילת דבריו שדן לענין פת השרוי ביין דכתב כך" ,ולענין ברכת
היין אם כונתו העיקר בשביל אכילת הפת והיין בא רק למתק
האכילה נעשה היין טפל ו אינו מברך כ"א במ"מ על הפת וכן השורה
פת כיסנין ביין או ביין שרף ג"כ דינא הכי [וכ"ש השורה פרוסות
שיש בהם כזית או השורה פת ביין לבן דמברך המוציא אפילו על
פרוסות שאין בהם כזית וכנ"ל בודאי נעשה היין טפל להפת] אבל
אם כונתו גם בשביל שתיית היין שרוצה לאכול ולשתות ביחד נכון
שיברך מתחלה על קצת יין בפני עצמו בפה"ג ואח"כ יברך ברכה
על הפת השרוי ואם כונתו רק בשביל היין שבו והפת בא רק למתק
השתיה נעשה הפת טפל ליין ואינו מברך רק בפה"ג".
ומבואר במ"ב דמברך תחילה על היין את ברכתו הראויה 'הגפן',
ואם נימא דהוי טפל ורק שצריך לברך כדין טפל הנאכל קודם
העיקר ,היה ראוי לברך שהכל כמבואר ברמ"א בסי' רי"ב ומדוע
כתב שמברך הגפן [וזה סתירה ממש בתוך דברי המ"ב באותו ס"ק],
ומוכרח דקודם אכילת העיקר לא חל שם טפל כלל ולא אזלי' בתר
מטרתו העיקרית ,ומשום כך אין גריעותא במה שמטרתו לשתות
היין בתורת ספק טפל.
וכך מוכרח במ"ב מיניה וביה דיש חילוק בין אכילת הטפל קודם
העיקר לאכילה אחר העיקר ,דבאמת יש לתמוה על המ"ב שמייעץ
לברך תחילה על היין ואח"כ על הפת כיסנין ,והא ברכת מזונות
קודמת לברכת היין והיה ראוי לברך תחילה על הפת כיסנין ואח"כ
על היין בנפרד ואח"כ ישרה את הפת כיסנין ביין ,אלא מוכרח
דאחרי שיברך על הפת כיסנין אפי' בנפרד יפטור ממילא את היין
[להצד שהוא טפל] ,ולהכי אין עצה אלא לברך על הטפל קודם
העיקר [ואין בזה משום עובר על קדימה וכנ"ל] ובכה"ג לא חל שם
טפל ויכול לברך את ברכתו הראויה ,וחלוק מטפל המשמש דפקע
מברכתו הראויה ונעשה חייב רק בשהכל ,אבל הכא מברך שפיר
את ברכתו הראויה ,או משום דרק טפל המשמע פקעה ברכתו
הראויה ,או דבלאו הכי י"ל דלענין מה שנאכל קודם העיקר לא
אזלי' בתר מטרתו העיקרית שרוצה לאוכלו בתורת טפל ,אלא
השתא הוו כב' מאכלים שאין שייכות ביניהם ושפיר מברך את
ברכתו הראויה.
ולפ"ז אף בנד"ד יש עצה לברך את ברכתו הראויה של המרק גם
היכא דברכתו 'אדמה' ,ואין בכה"ג שם טפל וכנ"ל ולא נכנס לספק
עיקר וטפל .ולא מיבעיא אם ברכת המרק היא שהכל דודאי שיכול
לברך כדין טפל קודם העיקר ,אלא אפי' אם ברכת המרק אינה
שהכל יכול לברך את ברכתה הראויה כמבואר במ"ב לענין ברכת
היין קודם שריית היין בפת כיסנין.

הערה מהמ״ב בסי' רי״ב
אולם גם בזה יש לתמוה מהמ"ב בסי' רי"ב סק"ה שכתב "ו מי
ששורה אחר גמר אכילתו מעט פת ביי"ש לעכל המאכל יש לברך
על היי"ש דעיקר כוונתו אז על היי"ש כדי לעכל ואין שייך
להסעודה ורק מפני שחזק לו לשתותו שורה בו פת להפיג קצת
מרירותו והו"ל היי"ש עיקר [מ"א] ,ומא"ר משמע דטוב באופן זה
שישתה תחלה מעט יי"ש קודם ששורה בו הפת ויברך עליו".
ומבואר במ"ב בשם הא"ר דיש ספק שמא אין עיקר כוונתו על
הי"ש דבכה"ג א"א לברך על הי"ש ,ובשביל לצאת מהספק הציע
ליקח בנפרד מעט יי"ש קודם ששורה בו הפת .ותמוה ,הרי יש צד
שהיי"ש הוא טפל לפת וא"כ כבר נפטר בברכת הפת שבתחילה
והאיך יוכל לברך עליו בפנ"ע ,ואולי יש חילוק בין טפל של דברים
הבאים מחמת הסעודה לטפל רגיל ,אבל הסברא צ"ע.
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ואולי יש לחלק דהתם באמת רוצה לשתות את היי״ש בפנ"ע שלא
בתורת חלק מהסעודה אלא שהיות וזה מר שורה או תו בפת וע״י
כן נכנס לספק אולי נעשה חלק מהסעודה ,ובכה״ג כל שבפועל לא
שרה אין שם טפל ,משא״כ בפת השרוי בקפה שבאמת רוצה או תו
בתורת טפל אלא שבשביל לצאת מהספק אינו מערבו עד אחר
הברכה ,בכה״ג חל שם טפל עוד קודם שעירבו (אחרי שאכל העיקר),
משא״כ ביי" ש דכל שלא עירבו בפועל לא חל שם טפל כמש״נ.

דינים העולים
בשקדי מרק ומרק שיש בהם ספק אם חל בהם דין עיקר וטפל,
הדין תלוי ,דאחרי שנמצאים בתערובת א״א לצאת מהספק ע״י
הפרדתם ,אבל קודם שעירבם יכול לברך תחילה על המרק כמש״כ
המ״ב דיכול לברך על הקפה קודם הפת כיסנין ,אבל לא יברך
תחילה על השקדי מרק ,משום שבכה״ג יתכן ופוטר המרק כמבואר
במ״ב הנ״ל שא״ א לברך תחילה על הפת כיסנין ואח״כ על הקפה,
ועדיף לברך על השקדי מרק ואח״ כ על סוכר בשביל לקיים דין
קדימה כמבואר בשעה״ צ בסי' קס״ח סקס״ג.

הרב זאב פראנק

אם שייך דין שומע כעונה בעניית אמן
מעשה במי שעומד בתפילת שמו״ע ,ונסתפק על אחת מן הברכות
אם אמרה ,וכידוע נחלקו הפוסקים בדינו ,והעיצה לברוח מן הספק
אליבא דכ״ע ,להמתין לחזרת הש״ץ ,ולצאת ידי חובת הברכה
המסופקת בשמיעה מן הש״ץ[ ,וכזה כתב הבה״ל (ק״א ס״א ד״ה
והאידנא) לענין מי שעומד ב'אתה גיבור' ונזכר שלא כיון בברכת
אבות ,דכיון שאינו יכול לחזור ולברך בעצמו ,ה״ל כאינו בקי לצאת
מן הש״ץ] .אלא שעדיין עומד בספק לענין עניית האמן על ברכת
הש״ץ ,שאם כבר אמרה בעצמו ,ואין צריך לצאת מן הש״ץ ,אסור
לו להפסיק תפילתו בעניית אמן ,ולאידך גיסא שצריך לשמיעה מן
הש״ץ ,ה״ל ככל אינו בקי היוצא מן הש״ץ שעונה אמן על ברכותיו
כמבואר בש״ע (קכ״ד ס״ו) ,ולמש״כ רעק״א (רי״ט ס״ה) לדייק מלשון
הרמ״א ,דכל היכא דאמרינן יצא מוציא ,עניית האמן מעכבת ,כיון
שהמברך לא מחוייב עתה בברכה ,הרי שהאינו בקי השומע מן הש״ץ
שכבר התפלל בלחש אינו יוצא בלא עניית אמן[ ,וכ״כ בחידושי ר'
לייב מאלין (ח״א סי' ה') ,וי עויין עוד בפמ״ג (רי״ג מ״ז סק״ג) שמסקנתו
דלא כהרעק״א] .וגם בזה יוכל לצאת מן הספק ע״י שירמז להעומד
בצידו להוציאו בעניית האמן ,ובאנו לספק אם שייך דין שומע
כעונה בעניית אמן.

חיוב היוצא בברכה בעניית אמן כדי להורות
בפועל שמסכים
והנה שמא יש ללמוד בזה מסוגיא דסוכה (ל״ח ב') ,דבעו מיניה מר'
חייא בר אבא ,שמע ולא ענה מהו ,ואמר להו חכימיא וספריא ורישי
עמא ודרשיא אמרו שמע ולא ענה יצא וכו' ,וכבר עמד בהגהת
הרש״ש ,דלכאו' מתני' היא בר״ה (כ״ז ב') 'וכן מי שהיה וכו' ושמע
קול שופר או קול מגילה ,אם כיון ליבו יצא' ,ובמגילה הא ליכא
עניית אמן ,הא קמן דשמע ולא ענה יצא ,ומאי מספקא ליה להש״ס.
ושמא י״ל ,דלעולם פשיטא לן דשומע כעונה ,ויכול לצאת ידי חובת
מצוות שבדיבור כקריאת המגילה בשמיעה גרידתא ,אלא שישנם
דברים שתיקנו חכמים להיוצא בשמיעתם מאחר ,שיוסיף ויחזק את
הדברים ששמע ,כמו בהלל שאם היה גדול מקרא או תו אומר אחריו
'הללוקה' ,ובברכות שיענה אחריו אמן ,שמלבד מצות עניית אמן
על כל ברכה ששומע ,יש חיוב נוסף להיוצא בברכה מן האומרה,
כדי להורות בפועל שמסכים לברכת המברך ,כלשון המ״ב (רי״ג סקי״ז,
וכזה להלן רט״ו סק״ז) ,ובהא מיבעיא ליה להש״ס ,דשמא ענייה זו
שתיקנו חכמים מעכבת ,ושמע ולא ענה לא יצא ,ומסיק דחכימיא
וכו' אמרו שמע ולא ענה יצא.
ודאתינן להכי ,שיש חיוב עניית אמן מסויים להיוצא בברכה ששמע,
ואע״ג דשומע חשיב כעונה גם בלאו עניית אמן ,דומיא דמגילה,
מ״מ בברכות תיקנו חכמים עניית אמן מצד חובת הברכה שיוצא
בשמיעתה ,כדי להורות בפועל שמסכים לברכת המברך ,א״כ
מסתבר לומר דלא יהני לזה דין שומע כעונה ,שהרי לשמוע כבר
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שמע את הברכה כולה ,ולהורות בפועל צריך ע״י דיבור פיו דוקא,
ונילף מינה עכ״פ להיוצא בברכה שלא יוכל ליצא ידי עניית האמן
בשמיעה מאחר.

נקיטת האחרונים דשייך דין שומע כעונה באמן
ונבוא בס״ד לדברי רבותינו בזה ,דהנה בשו״ת ארץ צבי (ח״א סי' כ״ב)
כתב לענין מי שעומד בתפילה במקום שיש ספק אם מותר בעניית
אמן[ ,כגון בין הפרקים של ק״ש וברכותיה ,שהביא המ״ב (ס״ו סקכ״ג)
פלוגתא בין האחרונים אם מותר בעניית אמן דעלמא] ,שיש עיצה
לצאת ידי חובת הענייה בשמיעה מאחר ,וחיליה מדין הירושלמי
(שכתב האו״ז ,הביאו בדרכי משה קס״ז אות ד' ובהגהת ש״ע ס״ב) שהשומע
צריך לכוין להוציא את המברך בעניית האמן ,הרי דשייך קיום דין
עניית אמן ע״י שמיעה מאחר.
וכבר נסתפק בזה הפמ״ג (קכ״ח א״א סקכ״ט) ,בכל שומע ברכה שחייב
לענות אמן ,אם שומע כעונה להא מילתא ,או דילמא כיון שענין
האמן שמאמין במה שאמר המברך ,ומהאי טעמא גדול העונה יותר
מן המברך ,צריך שיאמר האמן בעצמו דוקא .וביאורו לכאו' ,שמהות
עניית האמן להביע את אמיתות הברכה ,ובזה גדולה עניית האמן
מהברכה גופה ,כי המקיים מה שאמר חבירו אלים טפי מהאומר
בעצמו ,וממילא די״ל שצריך שיהא האימות להדיא ובפיו דוקא ,ולא
ע״י שמיעת האמן מאחר.
וי עויין בתו״ד הפמ״ג שם ,דמשמע לכאו' דמסיק לפרש ציון המג״א
לסי' ק״ד ס״ז ,שבא לפשוט ספק זה ,והוא מהמבואר שם במי שעומד
בתפילה ,שאינו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה ,אלא ישתוק ויכוין
למה שאומר ש״ץ ויהא כעונה ,הרי שיוצא לעניית 'אמן יהא שמיה
רבה' וכו' ע״י שמיעה מאחר ,ושמע מינה דשייך דין שומע כעונה
בעניית אמן .אמנם זה צ״ב ,דהרי בש״ע שם נקיט שיכוין למה
שאומר ש״ץ ,והש״ץ הרי לא אומר כלל האמן שקודם 'יהא שמיה
רבה' וכו' ,כמבואר במ״ב (נ״ו סק״ב) ,ואיך למד משם הפמ״ג דיש
שומע כעונה על אמן.
אבל שו״ר דהנה בשעה״צ (שם סק״ט) ציין מקור הדין מדרך החיים
(דיני קדיש ועניית אמן דין ה' ,וציין גם לא״ר ופמ״ג ,וכעת לא מצאתי) ,ושם
כתב בזה״ל :הש״ץ חוזר ואומר 'יהא שמיה רבה' ,אבל לא יאמר
'אמן יהא שמיה רבה' ,דכבר אמר קודם שאמרו הציבור ,ויהיה
כעונה אמן שני פעמים ,ע״כ ,הרי דמה שאינו אומר האמן שקודם
'יהא שמיה רבה' ,לאו משום שהוא אומר הקדיש ,ו אינו בדין שיענה
אמן על דברי עצמו ,דומיא דהעונה אמן אחר ברכותיו דהרי זה
מגונה ,רק הטעם משום שכבר ענה אמן ,ו היינו דמה שאומר לציבור
'ואמרו אמן' חשיבא עניית אמן לגבי נפשיה ,ואם יחזור ויאמר 'אמן
יהא שמיה רבה' יהיה כעונה אמן שני פעמים ,וכן משמע גם בשיירי
כנה״ג (הגהת טור סק״ו) ,וממילא דהעומד בתפילה שיוצא לעניית
הקדיש מן הש״ץ ,היינו נמי בהאמן ד'יהא שמיה רבה' ששומע מן
הש״ץ שאומר 'ואמרו אמן' ,ושפיר יליף מינה הפמ״ג דמהני דין
שומע כעונה לעניית אמן.

שמיעת האמן ממי שלא נתחייב בה
ולמה שכתבו האחרונים להוכיח ,דישנו לדין שומע כעונה בעניית
אמן ,מעתה יש לעיין בכגון שהמשמיע אינו מחוייב בעניית האמן,
כגון שלא שמע הברכה ,וגם אינו יודע איזו ברכה היא ,וחבירו שכן
שמע הברכה ונתחייב בעניית אמן רוצה לצאת ידי חובתו בשמיעה
הימנו ,אם יש בזה צד גריעותא.
דהנה שמא נימא ,דהרי פירוש האמן שמאמין ומאמת מה שאמר
המברך ,וכל שהמשמיע לא יודע איזו ברכה היא ,הרי שאצלו אין
לתיבת אמן התייחסות לברכה ,ולא מתפרשת כשאר אמן שמאמין
במה שאמר המברך ,וממילא גם השומע לא יוכל לצאת בשמיעתה,
דלעולם צריך שתהא לדיבור אצל המשמיע את התוכן והמשמעות
המחוייבים אצל השומע.
אבל לכאו' זה אינו ,כמש״כ להוכיח בספר שיח השדה (מבעל הארץ
צבי הנ״ל ,שער ברכת ד' סי' ד' סוף אות ג') ממה שבברכות השחר שייך
לצאת בשמיעה מאחר ,והרי יש מן הברכות שלשונן מורה על
המברך עצמו ,ברכות 'שלא עשני' וכו' וברכת 'המעביר שינה מעיני',
ושמע מינה דאמרינן שומע כעונה על עצם תיבות הברכה ,ולא
איכפת לן במה שאצל המשמיע המשמעות אחרת ממה שמחוייב בו
השומע ,וא״כ גם לענין עניית אמן ,גם אם אצל המשמיע לא
מתפרשת תיבת אמן כאימות הברכה ,נוכל לייחס עצם הדיבור
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להשומע שכן שמע הברכה.

ביטול מצוה.

אמנם מטעם אחר לכאו' יש לדון ,שלא יוכל לצאת ידי חובת עניית
האמן ממי שלא שמע הברכה ,דהא כללא נקטינן דכל שאינו מחוייב
בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן ,ומי שלא שמע הברכה
ו אינו יודע איזו היא ,לא נתחייב כלל בעניית האמן ,ואיך יוכל
המחוייב בענייה לצאת בשמיעה ממנו.

ואמנם לדעת הרא״ש הרי אין כלל חסרון ,במה שאינו מכוין לאלתר
כשקם ,שהוא לשם מצות ציצית ,שהרי לדעת הרא״ש שהוא נשאר
מחויב במצות ציצית גם בלילה א״כ מה שישן בה אינו הפסק ודמי
לשינת יו ם עם ציצית דלא חשיבא הפסק לענין הכונה לשם מצוה,
וכמו שפסק המשנ״ב סי' ח' ס״ק מב' לענין ברכה דאינו חוזר ומברך
לכו״ע ,ונמצא דכל החיסרון שמה שאינו מכוין הוא לשיטת הרמב״ם
דהלילה הוי הפסק ,ומכל מקום כיון דלדעת הרמב״ם הוא נכנס
בספק עבירה של ביטול מצוה ואם יסירנה הוא אינו בספק עבירה
גם לדעת הרא״ש ,אלא רק שנמנע מן המצוה א״כ לכאו' עדיף שלא
יכנס בחשש איסור של ביטול מצוה.

ולכאו' תליא בפלוגתא דרבוותאה לענין המחוייב בברכת הגומל,
ושומעה ממי שלא נתחייב בה ,דקי"ל (רי״ט ס״ה) שלא יצא אא"כ
ענה אמן ,שבחידושי רעק״א (שם) חשיב להמוציא מחוייב בברכת
הגומל כשאר יצא מוציא ,ויליף מינה לשאר יצא מוציא בברכת
המצוות ,דמ״מ עניית האמן מעכבת .אבל הפמ״ג (רי״ג מ״ז סק״ג)
מסיק לחלק ,שבכל יצא מוציא בברכת המצוות חשיב מחוייב בדבר
מכח הערבות ,משא״כ בברכת הגומל דה״ל אינו מחוייב בדבר,
ולהכי צריך לעניית האמן .ופירשו בשו״ת כתב סופר (או״ח סי' כ״ז),
שבברכת הגומל לא בא לידי חיוב אלא במקרה ,ואין בידו להביא
עצמו לידי חיוב.
והשתא בנידו״ד ,ממנ״פ לא יוכל לצאת לעניית האמן בשמיעה ממי
שלא נתחייב בה ,שלדעת רעק״א אמנם חשיב בר חיובא בעניית
אמן דעלמא ,מ״מ כיון שבענייה זו לא נתחייב ,לא מפיק בלאו עניית
אמן ,והכא שבא לצאת בעניית אמן ,הא לא מצינו אמן על אמן,
ולדעת הפמ״ג חשיב לאו בר חיובא כלל ,שלא בא לידי חיוב אלא
במקרה ששומע ברכה ,ואין בידו להביא עצמו לידי חיוב ,ודמיא
לכאו' לברכת הגומל שכתב הפמ״ג דחשיב בה אינו מחוייב בדבר.

הרב אליסף פרלמן

בדין הלן בטליתו בלילה (א)
מחלוקת הראשונים בדין כסות יום בלילה
א] כתב השו״ע בהל' ציצית סי' ח' וז״ל הלן בטליתו בלילה ,צריך
לברך עליו בבוקר ,אף אם לא פשטו .וטוב למשמש בו בשעת ברכה.
עכ״ל וביאר המשנ״ב ס״ק מב' דקי״ל לילה לאו זמן ציצית הוא והוי
הפסק ,ויש חולקין בזה כיון דכסות יו ם חייב אף בלילה לדעת מקצת
הפוסקים וכדלקמן בסימן י״ח וספק ברכות להקל ומ״מ נכון לכוון
לפטור אותה בט״ג .עכ״ל .נראה דלעיקר נקט השו״ע כדברי
הפוסקים דלילה לאו זמן ציצית ,ועל כן פסק דצריך לברך.
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בד' המנח״ח דאין ביטול מצוה בחסרון הכונה
ב] אכן ,הנה המנח״ח מצוה שכה' כתב לענין סוכה וציצית הפסולין
משום מצוה הבאה בעבירה ,דנהי דאין בזה משום מצוה ,אבל מ״מ
גם עבירה מיהא לא עביד ורואין אותן כאילו לא ישב כלל בסוכה
או לא לבש כלל בגד של ד' כנפות ,אבל אין רואין אותו כעובר על
עשה ולחושבו כאוכל חוץ לסוכה או לבש בגד של ד' כנפות בלא
ציצית ,עכ״ד ,והנה לפ״ז הרי מאחר שאין כאן ביטול עשה א״כ לכאו'
אין להימנע משום כך ,שהרי אם לא ילבש את הט״ק בודאי נמנע
מקיום המצוה ,וא״כ בכאן שהוא חושש רק לחיסרון קיום המצוה
עדיף שילבש את הטלית קטן ,דהא מרויח את קיום המצוה לשיטת
הרא״ש ,וגם לשיטת הרמב״ם אינו נכנס בחשש ביטול המצוה.
אמנם במנחת שלמה שם הביא את דברי המנח״ח ,וכתב שם להעיר
דחוץ מזה דמבואר שם שחדושו הוא לא כהתוס' ,גם עיקר דבריו
אינם נראים ,דהרי התורה לא אסרה כלל ללבוש בגד בלא ציצית
רק חייבתו להטיל בו ציצית ,וכן גם באכילת חוץ לסוכה ליכא כלל
שום איסור אלא שהתורה אמרה תשבו כעין תדורו וכל שהוא בא
לאכול אכילת קבע שאין רגילין לאכול בשוק אלא בבית חל עליו
מצות סוכה ,ואי אמרינן דלא עשה מצוה הרי ממילא איכא נמי
עבירה של ביטול עשה ,וכן מבואר גם בשערי יושר שער ג' פ״כ עיין
שם ,וכיון שכן אף גם בנד״ד כיון שלא נתכוין ולא עשה שום מצוה
חשיב נמי כמבטל מצות עשה ,ודינו כאוכל חוץ לסוכה או לובש
בגד של ד' כנפות בלא ציצית.
וכתב המנחת שלמה לומר ,דאפשר דגם אי נימא בציצית דלא
כהמנח״ח ובכי האי גווני דהוי מצוה הבאה בעבירה חשיב נמי
כעובר על עשה ,היינו משום דאינם ראויים למצוה ,משא״כ בנד״ד
שהציצית כשר למצוה בלי שום פגם וחסרון ואם רק יתכוין למצוה
יוכל שפיר לקיים את העשה ,ליכא ביטול לעשה כיון שאינו מחויב
כלל בעשיית ציצית בבגד שהציצית כבר תלויין בו כדין וכדת ,ודלא
כהמשנ״ב הנ״ל שכתב דעובר בעשה ,דהואיל ו אינו חייב בהטלת
ציצית רואין אותו כבגד של ג' כנפות שפטור מציצית.

אכן בסי' יח' ס״א כתב השו״ע וז״ל לילה לאו זמן ציצית הוא,
דאמעיט מוראיתם אותו (במדבר טו ,לט) להרמב״ם ,כל מה שלובש
בלילה פטור אפילו הוא מיוחד ליום ,ומה שלובש ביום חייב ,אפילו
מיוחד ללילה .ולהרא״ש ,כסות המיוחד ללילה ,פטור ,אפילו לובשו
ביום ,וכסות המיוחד ליום ולילה ,חייב ,אפילו לובשו בלילה .וכתב
הרמ״א וספק ברכות להקל .והנה לא נראה הכרעה בדבר לא מדברי
השו״ע ולא מדברי הרמ״א ,אלא כספק השקול ,ויל״ע ,והמשנ״ב שם
סק״ז כתב דאם הוא מסתפק אם כבר הגיע בין השמשות ,נראה
דבודאי יוכל לברך ,דבלא״ה דעת התוספות והרא״ש דכסות יום
חייב בלילה ,והגר״א בביאוריו מצדד ג״כ לשיטה זו עי״ש .עכ״ל .הרי
מבואר דהגר״א מצדד לשיטה זו של תוס' והרא״ש ,והנה לפי״ז יש
מעלה בישן בציצית בלילה ,דלדעת התוס' והרא״ש הרי הוא מרויח
שמקיים מצות ציצית כיון דהוא כסות יום.

וכתב המנח״ש דיותר מזה נלענ״ד ,דאפשר שאפילו אם לבש טלית
ואמר בפירוש שאינו מכוין למצוה דלכו״ע לא עשה מצוה ,אפי״ה
אין רואין אותו כעובר על עשה כיון דבהאי גברא אין אני קורא כלל
קרא דגדילים תעשה לך הואיל וכבר עשוי ,והוא דומה קצת למי
שהחזיר אבידה או נתן שכר שכיר בזמנו ואמר בפירוש שאין כוונתו
למצוה דאע״ג דלמ״ד מצות צריכות כוונה לא קעביד שום מצוה -
אם נאמר הכי גם במצות שכליות שבין אדם לחבירו  -מ״מ גם ביטול
עשה אין כאן וה״נ בנד״ד .עכ״ד.

החסרון כשקם משנתו ואינו מכוין לשם מצוה

קושיות בדברי המנחת שלמה

ב] והנה כתב הביאור הלכה סימן ס' סעיף ד' וז״ל אם קראוהו
לתורה ולוקח טליתו או טלית הקהל לעלות לבימה שאז זמנו בהול
ומסתמא אינו מכוין אז בלבישתו לקיים המ״ע של ציצית ממילא
עובר בזה על המ״ע  -והעולם אין נזהרין בזה עכ״ל .ובספר מנחת
שלמה [למרן הגרש״ז זצ״ל ח״א סי' א'] העיר דלפי״ז אם לן בטליתו
בלילה דבטלה ממנו המצוה ,וא״כ מיד כשעלה השחר והגיע הזמן
של ציצית אם לא נזכר לכוין אז למצוה נמצא שהוא עובר בכל רגע
על עשה דציצית ,עכ״ד .וא״כ לפי הערה זו יש להמנע מללבוש
הטלית קטן בשינת לילה אם אינו יודע בעצמו שמיד כשהוא
מתעורר הוא מכוין בה לשם מצוה ,שהרי אם נמנע מללבוש הרי
לא ביטל עשה גם לדעת הרא״ש ,כיון דאינו מחויב אלא כשהוא
לובש ,משא״כ אם לובש ואינו מקיים את המצוה דהוא באיסור

ג] המבואר בדבריו צירוף של ב' דברים האחד הוא דדמי ציצית
לענין דהשבת אבידה ותשלום שכר שכיר אשר תכלית המצוה
התקיימה אפי' אם לא כיון לשם מצוה ,ובהכי לא הוי ביטול עשה,
והדבר השני הוא ,דהטעם דלא חשיב כביטול עשה הוא משום דלא
קרינן ביה גדילים תעשה לך ,וכמו דהתם לא קרינן ביה שיחזיר עוד
פעם את האבידה או ישלם שכר שכיר ,אך צל״ב דהא אע״ג דלאחר
ששילם ודאי לא קרינן ביה טפי ציווי על העשיה ,אך בשעת העשיה
עצמה ,אם ציווי התורה הוא מצוה באופן של כונה והוא אינו עושה
כן ,מדוע לא חשיב ביטול למצוה במה שלא עשה את המוטל עליו,
והא קרינן ביה מעיקרא גדילים תעשה לך באופן של כונה לקיום
מצוה ,והוא לא קיים ,ובכל רגע מתחדש עליו צווי זו לרגע הבא
לעשות מצות ציצית בכונה ,והוא אינו מקיים ה ציווי ומבטלו בכך.

----------------------------------------------------------------------

אוסף גיליונות

ועוד דלדבריו יש לדון דגם בקיום מצוה חיובית כמו אכילה ראשונה
של ליל סוכות יהא האי סברא דהוא אינו מצווה יותר ,וזה כתב
המנח״ח עצמו דליכא להאי סברא ומחויב לאכול עוד הפעם ,ולהנ״ל
צ"ב ,דהא י"ל נמי דהוי כמו שכבר שילם השכר שכיר ,והרי שכר
שכיר עצמו הוא כענין מצוה חיובית דצריך שיעשה כן שישלם
השכר שכיר ולא יבטל מלתת ,והכי נמי ביאר הגרש״ז דכיון דשילם
שכרו אפילו בלא כונה למצוה שוב אין שייך לחייבו עוד ,והכי נמי
כשאכל בסוכה ליל ראשון בלא כונה שוב לא נחייבו לאכול עוד,
ודלא כדברי המנח״ח שביאר דבהכי ודאי לא יצא.

ביאוד החילוק בין הענין של קיום עשה
לאיסוד ביטול העשה
ד] והנראה לבאר בזה ,דענין המצוה שצריך לעשותה בכונה הוא
ענין נוסף על ה ציווי הפרטי של המצות ציצית ,והוא דין כללי בקיום
המצות דאופן קיום המצות כרצון ה' הוא דוקא ע״י כונה לשם מצוה,
ו היינו דלפי״ז כאשר כתוב 'גדילים תעשה לך' לא כתוב 'גדילים
תעשה לך בכונה' ,אלא גדילים תעשה לך בלי תנאי נוסף ,ויש דין
נוסף בכללות המצות שהוא לעיכובא דיעשם בכונה לשם מצוה.
והנפק״מ במה שהוא דין כללי במצות ו אינו נכנס בעצם הציווי
הפרטי של גדילים תעשה לך ,הוא בכך דעי״כ כאשר הוא עושה את
המצוה שלא בכונה ,הוא אכן עשה את העשה הפרטי שצוה אותו
על מעשה העשיה עצמו ,ולא צוה על הכונה ,אלא שמדין הכללי של
המצות שנצטוה לעשות באופן של כונה לא קיים ,וכשלא קיים את
הדין הכללי הרי לא עלתה לו לקיום המצוה גם מה שעשה את
המעשה הפרטי שנצטווה ,משום דמעכב עליו הדין הכללי בקיום
מצוות מלעלות לו לקיום מצוה ,והוא באופן של מניעה מבחוץ ולא
באופן של חיסרון מצד עיקר הציווי הפרטי ,והוא כענין עיכוב של
תנאי בדבר ,דכל שאין כאן קיום רצון ה' הרי העשיה שעשה את מה
שכתוב לו לעשות מנועה מלהיות בה את המעלה החיובית של
'קיום הדבר' ,אבל מכל מקום לא ביטל.
ואין הכונה דזהו רק חיסרון בהגברא שלא עלתה לו המצוה ,ולא
חיסרון בחפצא של המצוה ,דהנה כתב הגר״ש היימן [בחידושיו
למסכת סוכה סי' א' ,וכן ביאר הקובץ שיעורים] ,דכאשר יש חיסרון
בכונה למ״ד 'מצות צריכות כונה' הרי חסר בכל השם מעשה מצוה,
ועל כן ביאר דהתוקע בשופר שלא בכונה אין זה מועיל להשומע,
משום דאינו מעשה מצוה כלל ,ואשר יש לבאר דהיינו דמדין הכללי
של קיום המצות זה אינו נחשב למעשה מצוה ,דכל כמה שבאים
לחשוב זאת כמעשה מצוה לענין שיעלה לו לקיום מצוה הרי דינא
הוא בקיום מצוה דרק מעשה בכונה נחשב מעשה מצוה שעולה
לקיום מצוה ,הא מיהת דמצד ה ציווי הפרטי לעשות ציצית לא
נצטוה לעשותו בכונה ,ועל כן המעשה הוא מעשה מצוה בכך שעשה
את מה שכתוב בפרטות ב ציווי זה לעשות.
והנפק״מ בזה די״ל דעי״כ הוא דלא יכול להחשב לו לביטול מצוה,
בחיסרון הכונה ,דאין נחשב לו לביטול מצוה אלא במה שהוא מונח
בעצם ה ציווי דנצטווה לעשות ציצית ולא עשאה ,אבל כאשר עשה
הציווי עצמו ,והוא נחשב נמי למעשה מצוה מצד מה שזהו העשיה
עליה דיברה התורה בציווי ,ועל כן לא שייך לומר דביטל את דיבור
התורה שבכאן ,ואין כאן ביטול עשה ,ומכל מקום דינא הוא בכללות
המצות דאין זה מעשה מצוה ששייך בו שם של קיום מצוה ,ועל כן
אם בא חברו לצאת בתקיעת שופר כזאת לא יועיל לו לכוין בה,
דכיון דעצם המעשה מחוסר כונה של העושה ,הרי לענין קיום חסר
בו שם של מעשה מצוה בדיני קיום ,וממילא אין שייך לעשות בו
מידי לענין לצאת ידי מצוה.
ובדרך זו יבואר נמי דברי המנח״ח בדין מצוה הבאה בעבירה ,די״ל
דדין מצוה הבאה בעבירה הוא חיסרון ששייך במה שנוגע לקיום
רצון ה' שבזה ,שזהו המערכת של קיום מצות ,ואינו נוגע לעצם
הציווי ,דלא נאמר בציצית גדילים תעשה לך שלא בעבירה ,אלא
דמכל מקום כל שעשאה בעבירה אין כאן רצון ה' במעשה ,ולא שייך
קיום מצוה אלא במעשה שהוא עצמו מעשה של קיום רצון ה' ,והוא
דין בהמעשה לענין הקיום ,וממילא דנהי דליכא מעשה של קיום
מצוה ,הא מיהת דביטול מצוה נמי ליכא ,כיון דעשה את המוטל
עליו כמו שהוא כתוב בעיקר המצוה ,דגדילים תעשה לך קאמר
רחמנא ותו לא מידי ,ואפש״ל דתוס' שהביא המנח״ח פליגי בהא
וס״ל דמה שהוא עבירה הוא סתירה בעצם לשם מעשה מצוה בענין
זה ,באופן דלא מיקרי מעשה מצוה כל עיקר.

החילוק בין מצוה חיובית למצוה קיומית
ה] אלא דיש להקשות דלפי״ז מדוע כתב המנח״ח דשייך דבר זה רק
דמצוה קיומית כמו ציצית וישיבת סוכה ,ואין זה שייך במצוה
חיובית כמו אכילה ליל הראשון של סוכות ,וביאר משום דהתם
בודאי עצם הציווי מחייב את האכילה ואי קיום ה ציווי הוא ביטול
העשה ,ולדברינו הרי סו״ס הוא קיים את המצוה עצמה שלא נכלל
בה לעשות בכונה ,והחיסרון הוא רק בדין הכללי של המצות,
והנראה לבאר דהתם כיון דלא עלה לו לקיום המצוה הרי הוא
מחויב עדיין לקיים את המצוה בהמשך ,וא״כ בהמשך כשאינו
מקיימה הרי הוא מבטלה והוי ביטול גמור ,דכל שהוא מחויב לקיים
הרי דינו לאכול מחדש ,וכשאינו אוכל הרי הוא מבטל ,וגם אי הוי
ברגע האחרון של הזמן אכילה ,י״ל דכיון שלו יצויר שהיה זמן נוסף
הוא היה מתחייב ,א״כ הוא מבטל את חיובו ,כשאינו מקיימו מיד,
והוי ביטול עשה.
ומה שהקשה המנחת שלמה שם בסי' א' מדברי אבא שאול גבי
מצות יבום דהכונה היא לעיכובא ,נראה לבאר דהתם אינו שייך
לענין של מצות צריכות כונה ,אלא דהתם מאחר שהיא בעצם ערוה
עליו שהרי היא אשת אחיו ,הרי נצרך כונת המעשה לבאר דעוסק
הוא במצות יבום ,ולא בעבירה של ערווה ,וזהו כונה בפני עצמה
של הגדרת המעשה ,ורק ע״י הגדרת כונתו הוא שייך לקיום המצוה
ומסתלק מעבירת הערוה.

העולה מהדברים לענין הלן בטליתו בלילה
ו] ומעתה נחזור לדידן ,בדין ההולך לישון כאשר הוא לבוש בציצית
וכשלא כיון בקומו לשם מצות ציצית הרי שחסר הוא את כונת
המצוה ומכל מקום אינו בביטול המצוה ,וכיון שכן י״ל דלא גרע
ממה שהיה פושט את הציצית מעיקרו ,דהכי נמי אינו מקיים את
המצוה ,ואילו השתא יש לו רווח בכך שלפי דברי הרא״ש הרי קיים
כל העת את המצוה גם בלילה ,וממילא גם עכשיו לא בטל הכונה
לשם מצוה של אתמול ,והרי הוא מקיים מצוה בכונה לשי' הרא״ש,
וא״כ שפיר עדיף ליה לעשות כן ,ואין כאן חשש של ביטול מצוה
לשי' הרמב״ם.
ואמנם היה נראה דזולת שיש לו רווח מצוה לשי' הרא״ש ,ודאי אין
לו לעשות כן ,משום דכיון דאינו לרצון ה' מה שעושה המצוה שלא
בכונה ,א״כ נהי דאין כאן ביטול עשה כמבואר ,אבל הוא נמנע
מעשית רצון ה' אשר הוא מחויב בו והוא מוטל עליו ,ולא דמי
לפושט את הציצית דסו״ס אינו מחויב במצב הזה לעשות ציצית
אלא הוא רק נמנע מאפשרות של קיום מצוה ,אבל בכאן המצוה
כבר מוטלת עליו והאופן הראוי המוטל עליו הוא בקיום רצון ה',
וכשאינו עושה כן נהי דלא חשיב מבטל מצוה אבל בודאי הוא אינו
מקיים את חיובו ,וממילא מצב זה ודאי אין לעשות כן לכתחילה,
אלא דהכא כיון דהוא מרויח מצוה עי״ז לשי' הרא״ש ,אפשר בכה״ג
אי״צ להימנע מעיקרא מחמת צד מניעת קיום החיוב להרמב״ם
כאשר אין זה חשיב ביטול עשה ,אלא דבמנח״ח שם מבואר דס״ל
דהם באותו דרגה מי שאינו לובש הציצית או שלובש אך אינו מכוין
לכונת המצוה ,ולדידיה ודאי עדיף שילבש הציצית דרק רווח הוא.

האם צדיך לפשוט הט״ק בבית הכסא
כששכח לכוין מקודם לשם מצוה
ז] והנראה דיש בזה עוד נפק״מ בדברי המנח״ח ,דהנה יש לדון אם
לא נזכר לכוון לשם מצות ציצית מיד כשקם ,אלא נזכר בכך כשהוא
בבית הכסא ,דהנה הבה״ל סי' תקפ״ח ס״ב הביא מהמטה אפרים
לא לתקוע בשופר במקום מטונף שאסור בדברי תורה ,וכתב ע״ז
המשנ״ב ואפשר שהטעם הוא דכיון דקיי״ל דצריך כוונה לצאת ידי
המצוה שצונו הש״י זה גופא ג״כ חשיב כדברי תורה ,ולא גרע
מהרהור בדברי תורה עכ״ל ,ונמצא שלפי דבריו הלובש ציצית
במרחץ או בביה״כ במקום שאסור בד״ת נכון למנוע מכוונת מצוה,
ויש לדון האם עדיף שיפשוט טליתו עד שיצא או יכול להניחה,
ולדברי המנח״ח הנ״ל יבואר דאי״צ לפשוט טליתו מחשש זה כיון
דאין כאן ביטול עשה ,אמנם שוב נראה דבלא״ה י״ל דאי״צ לפשוט
טליתו שהרי הוא כאנוס על קיום מצותו ,וכבר כתב המרדכי דמי
שהוא אנוס מקיום מצות ציצית אי״צ לפשוט טליתו משום דליכא
איסור בלבישה ,אלא שהוא מצוה להשים ציצית ,והכא הוא אנוס.
-
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הרב אברהם זנגר

ח״ק שרכבם התקלקל באמצע הדרך
סמוך לשבת האם מותר לכהן
להעלותם עם הנפטר לרכבו
מעשה שהיה בנפטר שהובא בטיסה מחו״ל בערב שבת לקבורה בהר
המנוחות בירושלים ,ועקב איחור נחת המטוס בנמל התעופה
כשעתיים לפני שבת ובמקום המתינו לו אנשי חברה קדישא
ובזריזות יתירה העלו את הנפטר על רכבם ונסעו לכיוון ירושלים,
אך למרבה הצער אירעה תקלה ברכב באמצע הדרך והוא יצא מכלל
פעולה .עקב השעה המאוחרת התעורר קושי גדול לאתר רכב
חילופי ועל כן ניסו לאותת לכל רכב גדול שעבר במקום שמא יסכים
לקחתם ירושלימה עם הנפטר ,והנה ברגע האחרון עצר להם יהודי
בעל רכב גדול שהסכים לקחתם לקבורה ,דא עקא שהנהג הוא כהן,
ונשאלה שאלה האם מותר לו לנהוג ברכב ולהטמא מדין מת מצוה
כדי שלא יהא מוטל בבזיון עד לאחר השבת ,או שהואיל ואחד
מאנשי החברה קדישא יכול לשמש כנהג ואין המת זקוק לו אין לו
היתר להטמא לו ועליו להשאיל להם את רכבו והוא ינסה להשיג
טרמפ או מונית לירושלים או לשבות בישוב סמוך לבדו.
שורש הנידון ,דהנה כתב הרמ"א (יו״ד סי' שע״ד ס״ג) לענין טומאת
כהן לקבורת מת מצוה וז״ל; 'אם אינו מוצא שיקברוהו רק בשכר
אינו חייב לשכור משלו אלא מטמא אם ירצה' ,והמקור הוא
מהראשונים (יבמות פט ):שכתבו דין זה כדבר פשוט דכהן שמצא מת
מצוה יכול לקוברו בעצמו ואינו צריך להוציא ממון מכיסו כדי
לקוברו ע״י אחרים ולהמנע מלהטמא לו הואיל והטומאה הותרה
לו .וא״כ יש לדון גם בניד״ד ,דלרדת מהרכב ולנסות להשיג טרמפ
או מונית בשעה סמוכה כ״כ לשבת ויתכן שיצטרך לבסוף לשבות
לבדו בישוב סמוך ,אשר כ״ז כרוך באי נוחות רבה ,הרי זה נידון כמו
הוצאת ממון ,ואינו חייב לעשות כן כדי להמנע מלהיטמא למת
מצוה ,וכיון שמסתבר שהמת נידון כמת מצוה בשעה זו[ ,דאע״פ
שיש לו קוברים ,הרי אין בידם לקוברו עתה אלא ע״י רכבו של
הכהן] ,מותר לו להיטמא לו ואינו צריך להמנע מכך ע״י עצה
הכרוכה בטירחה ואי נוחות רבה.
אך לכאו' נראה דנידון זה תלוי בשורש ההיתר של הראשונים ,אשר
לפו״ר צ״ב ,דהא לד' הרבה ראשונים הא דמותר לכהן להטמא למת
מצוה הוא מדין עשה דוחה ל״ת ,וכל היכא דאפשר לקיים שניהם
אין עשה דוחה ל״ת ,וא״כ כל היכא דיכול לשכור ישראל בממון
לקוברו הרי אפשר לקיים שניהם ולמה מותר לו להטמא ,ומאי שנא
מהיכא דיכול לקרא לישראל לקוברו בחינם דאסור לכהן להטמא לו
לקוברו.
ועוד הקשו האחרונים על דין זה מדברי התוס' (נזיר מג ):שכתבו
להדיא דמת חסר שאין בנו כהן יכול להטמא לו מדין קרוב ,ה״ה
דאינו יכול להטמא לו מדין מת מצוה לפי שעליו לשכור אחרים
בממון שיקברוהו .הרי דמוטל על הכהן להוציא ממון כדי להמנע
מלהיטמא למת מצוה.
וב' דרכים עיקריות נתבארו באחרונים בזה;

אם יש חיוב הוצאת ממון לצורך קבורת מת מצוה
א] האבנ״ז (אבה״ע סי' רכ״ג סקי״ז) ביאר דהחיוב לאדם מן השוק
לקבור מת מצוה הוא רק בגופו ולא בממונו ,ואין אדם חייב להוציא
ממון כדי לקבור מת מצוה ,וכיון שכן נמצא דאם אסור לו לקוברו
בעצמו לא יהא מוכרח לקוברו ,וכל כה״ג לא חשוב אפשר לקיים
שניהם ,שהרי עי״ז יוכל לפטור עצמו מכל המצוה[ .והוכיח מזה
דכללא הוא בגדר אפשר לקיים שניהם בדין עשה דוחה ל״ת ,דאם
ע״י האיסור יוכל לפטור עצמו מהעשה חשוב אי אפשר לקיים
שניהם ונדחה הל״ת ע״ש] .וכן ביארו בסדרי טהרות (אהלות רטז):
וקובץ שעורים (ב״ב אות מ״ג וקובץ הערות סי' י״ד סק״ו) ,ושוב מצאתי
בשו״ת זרע אמת (יו״ד סי' קמ״ג) שהאריך לבאר כן.
,
‘

ולפ״ז ניחא ד' התוס' בנזיר ,דהתם מיירי בבנו דקיי״ל שהבן חייב
להוציא ממון כדי לקבור את אביו אפי' אם לא ירש ממנו כלום
כמבואר בב״ש (אבה״ע סי' קי״ח סק״כ).

r
והטעם דא״צ להוציא ממון לצורך קבורת מת מצוה מצאתי
בהפלאה (קונטרס אחרון אבה״ע סי' קי״ח סקי״ב) שדימה זאת למצות
כיבוד אב דקיי״ל משל אב וא״צ להוציא ממון על מצוה זו.
והנה הגרשז״א זצ״ל (מנחת שלמה סי' ז') תמה מאי שנא מהא דחייב
אדם להוציא ממון כדי להציל חבירו כמבואר בסנהדרין (עג ).ושו״ע
(חו״מ סי' תכ״ו).

האם צריך להוציא ממון כדי לנסוע להלוויה
ובספר ישא מדברותיך (להג״ר ישראל אדלשטיין שליט״א ,ענינים סי' כ״ו)
האריך בנידון זה ,וכתב ששמע בשם הקה״י זצ״ל שאמר דא״צ
להוציא ממון לצורך מצות הלווית המת ,וביאר דרק במצוות שבין
אדם למקום צריך להוציא עליהם ממון עד חומש מנכסיו ,אבל
במצוות שבין אדם לחבירו א״צ להוציא ממון מלבד הצלת חבירו
דילפינן שם מקרא ,והוא גזה״כ מיוחדת בהצלת חבירו .וגם
הגרשז״א שם הביא ל' החוות יאיר (סוס״י קמ״ו) שכתב 'ולולי שכל
הפוסקים ס״ל פה אחד שמחויב לשכור מממונו להציל חברו היה
אפשר לומר שאינו מחויב לשכור משלו אם יודע שאין לחברו
להחזיר לו ,דלא ריבתה תורה רק לטרוח עבורו ,דוגמא לדבר דקיי״ל
כיבוד אב משל אב' עכ״ל.

להוציא ממון באופן שתתקיים המצוה ע"י אחר
ומו״ח שליט״א האריך לדון באופ״א מהזרע אמת וכל האחרונים
הנ״ל (בספרו שערי זבולון או״ח ח״ב סי' ק״ה) ,דאף אם יש חיוב להוציא
ממון כדי לקבור מת מצוה ,י״ל דזהו רק אם יקיים המצוה בעצמו,
אבל להוציא ממון כדי לשכור אחר שיקברנו אינו מחויב ,כי בכה״ג
השני יקיים המצוה ולא הוא ,דלא שייך בזה שליחות כיון שהשני
מחויב בעצמו במצוה[ ,והוא עפ״ד הרמב״ן (שבת קלז ):לגבי מילת גר
דלא שייך בזה שליחות משום דמצוה דנפשיה קעביד] ,ע״ש בכ״ד,
ורמז לזה הגרשז״א (שם ד״ה גם יש) ,אך כתב דאינו מסתבר.
[ומה שהביא הגרשז״א זצ״ל שם ראיה לדבריו ממש״כ הרמ״א (יו״ד
סי' שס״ח ס״א) דחייבים להוציא ממון להציל קברים מיד עכו״ם,
לכאו' אינו מוכרח ,דהתם הנידון הוא על חובת הקהל ולא על חובת
היחיד ,ושו״ר שכן חילק בזרע אמת (שם) ,דחובת הקהל הוא מדין
גמ״ח המוטל על הציבור אבל מדין מצות קבורת מת מצוה א״צ
להוציא ממון ולכן אין בזה חובת יחיד].

הוצאת ממון אינה נחשבת אפשר לקיים שניהם
ב] הגרשז״א זצ״ל (שם) ביאר באופ״א ,דלהוציא ממון מכיסו לא
חשיב אפשר לקיים שניהם כל היכא דיכול לקוברו בעצמו ,ולכן
נדחה האיסור ,וכיון שנדחה האיסור ומותר לו להטמא אין כאן
חשש איסור שצריך להוציא ממון כדי להמנע ממנו.
ולפ״ז יישב ד' התוס' בנזיר ,דהתם דמיירי בבנו הואיל ומוטל עליו
חיוב עצמי לקבור את אביו וגם להוציא ממון על כך [ולא רק מדין
מת מצוה] ,לא חשיב מת מצוה כלל כיון שיש לו קוברים ,ועל כן
אין לו היתר להטמא לאביו מדין מת מצוה.

אם מותר לבשל לחולה בשבת במקום פקו״נ
כשיכול לתת לו את התבשיל שלו
ונפ״מ בין ב' הדרכים הנ״ל איך הדין בחילול שבת לצורך פקו״נ ,כגון
חולה הזקוק לתבשיל בשבת לצורך פקו״נ האם יכול שכנו לבשל
עבורו את התבשיל בשבת או צריך לתת לו את התבשיל שלו ,וכן
חולה הזקוק לנר לצורך פקו״נ האם יכול שכנו להדליק נר עבורו או
צריך לתת לו את הנר שלו ,וכתב הגרשז״א זצ״ל שלפי דבריו עולה
דא״צ לתת את התבשיל והנר שלו ,דכיון שהותר לבשל בשבת
לצורך פקו״נ ,אינו מחויב להוציא משלו כדי להמנע מלעשות מלאכה
לצורך פקו״נ של חבירו ,ע״ש בכ״ד .אבל לפ״ד האבנ״ז לא דמי כלל,
דגבי טומאת כהנים ההיתר הוא לפי שא״צ להוציא ממון כדי לקבור
מת מצוה ,אבל בפקו״נ שמחויב אדם להוציא ממון כדי להציל את
חבירו (אפי' אם לא יקבל את כספו בחזרה) לא שייך היתר זה.

אם בעשה דוחה ל"ת צריך להוציא כל ממונו
כדי לא לעבור על הל״ת או רק חומש
עוד נפ״מ יש במה שנסתפקו בשו״ת מהרי״ל דיסקין (קונ״א סי' ה'
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אות צ״ט) וקובץ שעורים (ח״ב סי' מ' בשם חמיו הג״ר מאיר אטלס זצ״ל)
באופן שעשה דוחה ל״ת אך אפשר לקיים שניהם ע״י הוצאת ממון,
האם מחויב להוציא כל ממונו לזה כדין ל״ת כיון שהחיוב כאן הוא
כדי להימנע מלעבור על הל״ת ,או אינו מחויב להוציא כי אם חומש
מנכסיו כדין מ״ע כיון שהוא לצורך קיום העשה( ,כגון שיש לו מצה
של חדש אבל יכול לקנות מצה ישן ביותר מחומש מנכסיו) .והוכיח הקובץ
שעורים כצד הב' מדין כהן בטומאת כהנים שא״צ להוציא ממון
לשכור אחר .וכבר תמהו רבים דא״כ יהא מוכח דא״צ להוציא ממון
כלל ,והמהריל״ד הלא נקט דזה ודאי דצריך להוציא חומש מנכסיו.
אכן ד״ז תלוי בב' הדרכים הנ״ל ,דלד' הגרשז״א זצ״ל מוכח דא״צ
להוציא ממון כלל ,לפי שהוצאת ממון לא חשיבא אפשר לקיים
שניהם ,אבל לד' האבנ״ז ודעימיה בודאי צריך להוציא עד חומש
מנכסיו ככל מ״ע ,ולא דמי לקבורת מת מצוה דאין חיוב להוציא
ממון כלל על הקבורה[ .ומ״מ ראיית הקובץ שעורים מכהן בקבורת
מת מצוה קיימת גם לדבריהם ,דלא אזלינן בתר הלאו הנדחה של
טומאת כהנים אלא בתר העשה דקבורת מת מצוה].

תמצית הדברים
העולה מן האמור דיש ב' דרכים בביאור ד' הרמ״א דמותר לכהן
להיטמא למת מצוה וא״צ לשכור אחרים בממון שיקברוהו; א .דא״צ
להוציא ממון לצורך קבורת מת ,וכיון שאם יהא אסור לו להטמא
למת מצוה יהא פטור מהמצוה חשיב אי אפשר לקיים שניהם ונדחה
האיסור (אבנ״ז) .ב .דלהוציא ממון לא חשיב אפשר לקיים שניהם
ולכן נדחה האיסור (הגרשז״א).
ומעתה נחזור לניד״ד ,אם מותר לכהן לנהוג ברכב שיש בו מת מצוה
כדי להביאו לקבורה או שעליו לתת את הרכב לאנשי הח״ק ולרדת
מהרכב .הנה לפ״ד האבנ״ז מסתבר דמותר לו לנהוג ברכב ,כיון
שלרדת מהרכב באמצע כביש ראשי סמוך לשבת הוא כמו להוציא
ממון ואינו מחויב בכך[ ,ויתכן שאף לולי זאת אינו מחויב להשאיל
את רכבו לאנשי הח״ק ,דזה ג״כ נחשב כהוצאת ממון] ,וכיון שכן
מותר לו להטמא ,כי אין אפשרות להביא את המת לקבורה אלא
ע״י שיסיענו ברכבו.
אבל לפ״ד הגרשז״א יש מקום רב בסברא לאסור זאת ,שהרי לדבריו
הוא מחויב להוציא ממון כדי לקבור מת מצוה ,ומסתבר דכמו״כ
הוא מחויב להשאיל את רכבו לאנשי הח״ק לצורך קבורת מת מצוה
אף אם כרוכה בזה אי נוחות רבה מצידו שימצא עצמו באמצע כביש
ראשי סמוך לשבת ,וא״כ מה מקום יש להתיר לו להטמא ,דהא כל
ההיתר להטמא הוא רק כשהמת זקוק לו לצורך קבורתו ,ובניד״ד
הלא המת אינו זקוק כלל לכהן לצורך קבורתו כי אם רק להשאלת
רכבו ,שהרי יש שם אנשי ח״ק שיקברוהו וגם יש מי שינהג ברכב,
ונמצא שהנידון הוא רק אם מותר לו להצטרף לנסיעה עם הנפטר
כדי לחסוך את אי הנוחות שלו ,וזה פשיטא דאסור .והרי זה כמי
שיש לו מעדר ואנשי הח״ק מבקשים ממנו את המעדר לצורך קבורת
מת מצוה ,דפשיטא שאין לו היתר להצטרף לקבורה בעצמו[ .ואף
שכרגע הוא הנהג והוא חפץ לסייע בקבורת המת ע״י הנהיגה ברכב,
פשיטא דאין בכך כלום ,דכל שיש לפנינו אחר שיודע לנהוג הוי כמו
שיש לפנינו ישראל אחר שמסכים לקבור בחינם דאין היתר לכהן
להטמא לצורך המת מצוה ,ועל כן דינו שווה לבנו הכהן הנמצא
ברכב אשר הנידון הוא רק אם מותר לו להצטרף להמשך הנסיעה
ותו לא].
אך מ״מ אין הסברא מוכרעת אצלי ,דאפשר דאם הוא נשאר ברכב
אין זה נידון כהשאלת הרכב לצורך המת אלא כהסעת המת ומלויו
עמו ברכבו (אפי' אם אחר נוהג ברכב) ,ורק אם הוא יורד מהרכב הרי
זה נידון כהשאלת הרכב לאחרים לצורך קבורת המת ,ועל כן י״ל
דמותר לו להטמא למת כדי להסיעו לקבורה ואינו צריך להוציא
ממון בהשאלת הרכב לצורך קבורת המת .וצ״ע טובא.

אם בנו של הנהג הכהן צריך לרדת מהרכב
אמנם גם לפי סברא זו נראה דאם בנו נמצא עמו ברכב אין היתר
לבנו להשאר ברכב לפ״ד הגרשז״א ,אבל לפ״ד האבנ״ז י״ל דמותר
לו להשאר ,כי אביו אינו מחויב להעלות את המת אם בנו יצטרך
לרדת מהרכב ,כי הצער שיש לאב מכך שבנו נשאר לבדו באמצע
הכביש נידון גם הוא כהוצאת ממון לצורך מת מצוה אשר לפ״ד
האבנ״ז איננו מחויב בזה ,וממילא נדחה האיסור טומאה גם לבן,
וצ״ע בזה.

Qjl,

האם יש איסור לכהן לנהוג ברכב הגורר
רכב שיש בו מת
יש לדון איך הדין באופן שהרכב של הכהן יכול לגרור את הרכב של
החברה קדישא עם הנפטר ע״י שלשלת ברזל המחברת ביניהם ,האם
יכול הכהן לנהוג ברכבו בלא חשש (באופן שהשלשלת המחברת בין
הרכבים אינה רחבה טפח ועל כן אינה מעבירה את הטומאה מדין אהל) ,או
שעדיין הוא בחשש טומאת משא ,שהרי הוא מסיט את המת ע״י
הנהיגה ברכב ,דגם היסט הוא בכלל משא כמש״כ הרמב״ם (פ״א
מטומאת מת ה״ז) וז״ל; 'מסיט בכלל נושא הוא ,וכל דבר שמטמא
במשא מטמא בהיסט ,כיצד קורה שהיא מונחת על הכותל ועל צדה
מת או נבלה וכיוצא בהן ,ובא הטהור לקצה הקורה השני והנידו,
כיון שהניד את הטומאה שבקצה השני טמא משום נושא וכו' וזה
וכל כיוצא בה היא טומאת היסט האמורה בכל מקום' עכ״ל.
וכן יש לדון ברכבת בעלת קרונות האם מותר לכהן לנהוג ברכבת
כשבאחד הקרונות יש מת (באופן שאין רוחב טפח בשלשלת
המחברת בין הקרונות).
וראיתי במאסף אהלי טהרות (גליון  21אמור תש״פ) שדן בזה הגרמ״א
סלושץ שליט״א (מח״ס חיבורי טהרה) לענין נהג המסיט נדה אם נטמא
בהיסט ,וכתב דודאי עצם מה שמסיע את הנדה ע״י המנוע לא הוי
בכלל היסט ,דרק כשמסיט בגופו הוי בכלל היסט ולא כשמסיט ע״י
כוחו ,וכדחזינן במסיט ע״י נפיחת פיו דלא הוי היסט (כמבואר בהא
דמנפח אדם בית הפרס והולך ,פסחים צב ,):וכן מבואר לענין היסט הזב
דאם זרק מקל והמקל הסיט את הכלים לא הוי בכלל היסט (ב״ק יז.):
אולם מה שיש לדון הוא אם מה שהנהג מסובב את ההגה נחשב
כהיסט .והנה מצוי שבשעה שמסובבים את ההגה המכונית זזה מעט
(אפי' כשהמכונית עומדת ואינה נוסעת) .אולם מסתבר דאי״ז חמור יותר
מרעדה דלא חשיב משא והיסט (עי' זבים פ״ד מ״ב ,עירובין לה ,.ב״מ קה,:
ורמב״ם פ״ט ממשכב ומושב ה״א).
אך יש לדון דהמסובב את ההגה בזמן שהמכונית נוסעת חשיב
היסט ,דמה שהאדם והכלים נישאים לכיוון אחר מתייחס אליו
וחשיב שנישא מכוחו .אולם היום בכל הרכבים יש מערכת מגנטית
המכונה 'הגה כוח' ,וכפי הנשמע מפי מומחים מערכת זו מופעלת
ע״י משאבת לחץ אויר שמזהה את רצון הנהג בנגיעתו בהגה ,ומיד
מפעילה כוח אלקטרוני הבנוי על 'מחזירי שמן' שהם בעצם
מסובבים את הגלגלים ,והנהג אינו מפעיל שום כוח ,ואין הבדל
באחיזת ההגה אם הוא נוהג על משקל  1000ק״ג או  1000טון,
מחזירי השמן והלחץ אויר עושים בעבורו את העבודה ,ועל כן נראה
דלא מיקרי כוחו ,וצ״ע .עכת״ד.
ולכאו' כל דבריו שייכים גם בניד״ד לענין טומאת כהנים בהיסט
המת (מלבד הנידון של היסט ע״י הגה מכני דלא שייך בגרירת רכב ע״י
שלשלת המחברת ביניהם ,כי הרכב הנגרר אינו מסתובב מיד עם הרכב הגורר
אלא רק אח״כ וא״כ לענין הרכב הנגרר לא חשיב היסט בגופו ,ודוק).
אולם יש להעיר על דבריו ,במה שכתב לענין הגה מכני ,דהמסובב
את ההגה בזמן שהמכונית נוסעת חשיב היסט ,משום דמה שהאדם
והכלים נישאים לכיוון אחר מתייחס אליו וחשיב שנישא מכוחו.
ונראה דכוונתו דדמי לחץ שנזרק ובא אחד והסיט את החץ לכיוון
אחר דפשוט שמתייחסת אליו פעולת החץ במקום השני ,הן לענין
מלאכת שבת והן לענין נזיקין.
אך נראה דלא דמי ,דהא דהתוצאה שאירעה במקום השני מתייחסת
אליו ,הוא משום שרק ע״י הסטת החץ לכיוון זה אירע הדבר ,אבל
טומאת משא בפשוטו היא ע״י עצם הזזת הטומאה ולא משום
העברתה למקום אחר ,וא״כ לאו מידי קעביד במה ששינה את כיוון
התזוזה ,דעצם התזוזה אינה מתייחסת אליו אלא רק הגעתה
למקום השני מכח התזוזה כאמור[ .ושלחתי הערה זו להגאון הנ״ל
וכתב לי שכבר העיר לו כן הגר״י פישהוף שליט״א מח״ס טעם
ודעת].
ובעיקר מה דפשיט״ל דהיסט ע״י מכשיר אלקטרוני לא חשיב היסט
לא נתברר לי ההכרח לזה ,דהא דמצאנו דניפוח וצרורות לא חשיבי
היסט היינו משום דאין כוחו מסיט אלא לאחר שהתנתק ממנו כח
זה ,אבל מנלן דהיסט ע״י פעולה אלקטרונית לא חשיבא היסט,
וצ״ע.

אוסף גיליונות
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מחשבת קצרה על הדף
הרב יחזקאל הרטמן

M ACHSHEVES
YECHEZKEL

TORAH OF AAV HARTMAN

SHORT MACHSHAVA ON THE DAF

יבמות דף צט

יש דיון בראשונים אם לגרוס קושיא זו ”השתא בהמתן של צדיקים וכו״.

א) יש לעיין במה שהקשתה הגמ' מה ילמד שמואל מהפסוק ״להיות לך
לאלקים ולזרעך אחריך״ ,דהרי שמואל עצמו לעיל דף מב ,א למד מהפסוק
הזה את חיוב הבחנה בין בעל ראשון לבעל שני ,וכך נאמר שם :אמר ר״נ
אמר שמואל משום דאמר קרא להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך .ועמד
בזה הריטב״א ,ותירץ דלמסקנת הסוגיא שם אין צריכין לדרשה זו .וגם
ברש״ש הקשה כן ,והוסיף דאין לומר דהתם אינה אלא אסמכתא מדרבנן
(וכךמיישבהנצי״בבהעמקשאלה),דהלאהכאנמילאהוהאלא אסמכתא,
ואולי השתא הוה ס״ד דדרשה גמורה היא .והדברים עדיין צ״ע רב.

במידי דאכילה ,והטעם בזה מבואר בגינת ורדים ע״פ האריז״ל שכשאדם

עוד יש ליישב לפי גירסת השאילתות בגמ' לעיל שם :״אמר רב יהודה אמר
רב״ ,ולא ״אמר שמואל״ .ולפי״ז אין להקשות גברא אגברא.

צדיקים אין הקב״ה מביא תקלה על ידם
תניא אמר רבי אלעזר בר צדוק מימי לא העדתי אלא עדות אחד והעלו עבד
לכהונה על פי ,העלו סלקא דעתך? השתא בהמתן של צדיקים אין הקב״ה
מביא תקלה על ידן ,צדיקים עצמן לא כל שכן? אלא אימא בקשו להעלות.

תוס' בכמה מקומות סוברים שיסוד זה שאין הקב״ה מביא תקלה הוא רק
אוכל מאכל הוא מעלה אותו לדרגת מדבר  -דרגת אדם .אם הדבר הוא טמא
אין ראוי שהצדיק יעלה אותו לדרגת מדבר של צדיק.
ובאופן יותר פשוט יש לבאר ,אוכל שאינו כשר מטמטם את הלב ,והקב״ה
מונע את הצדיק מכך .אבל טעויות אחרות יכול הצדיק לטעות .וכמו שהביאו
התוס' מכמה מקומות .וממילא אין לגרוס אצלינו מילים אלה.
לעומת זאת ,הרמב״ן בחולין דף ז' מביא שני ביאורים אחרים בכלל זה.
הראשון הוא שבודאי שהצדיק יכול גם לחטוא ,שזה כל ענין בחירה חפשית,
ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,אלא הביאור הוא שהקב״ה לא
נותן לצדיק לגרום לאדם אחר לעבור עבירה .וזה הביאור שבהמתו של פנחס
בן יאיר לא אכלה מפירות שאינם מעושרים ״שהרי לא היתה מצווה בכך,
אבל שלא להכשיל הנותנין לא רצתה לאכול״ .אבל כשהצדיק עצמו עובר
באיסור ,על זה אין מניעה משמיים .וממילא בסוגיין שמדובר להכשיל אחר,
שפיר יש לגרוס דאין הקב״ה מביא תקלה.
בדרך הב' נוקט הרמב״ן שכאשר הצדיק לא פשע אז אין הקב״ה מביא
תקלה ,ובזה מבאר ההיא דלעיל(צו ,ב) שנקרע ס״ת בחמתן ,״דמתוך שבאו
לכלל כעס באו לכלל חטא שכל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו״.
וגם לביאור הב' ,הרי שבנידון דידן שביקש להעלות את העבד לכהונה ,הרי
לא פשע ושפיר אין הקב״ה מביא תקלה.
נמצא שלפי שני הביאורים של הרמב״ן שפיר יש לגרוס כאן כלפנינו.

ב) המהרש״א מעיר דמשמע מתשובת הגמ' ,שנאסר לאברהם ולזרעו קודם
מתן תורה לישא שפחה וגויה .וקשה אם כן היאך נשא אברהם את הגר
שפחת שרה .וי״ל דשחרר אותה ,ויתירמה מכך ,מבאר המהרש״א ,די״ל
שעצם הנישואין הן הן השחרור.
אך עדיין קשה שהרי היתה הגר מצרית ראשונה ,שאסורה לבא בקהל
ישראל ,וכיון שאברהם קיים את כל התורה קודם שניתנה ,היאך לקחה
לאשה .מיישב המהרש״א דרק אחרי שנימול קיים את התורה ,וכיון שנשא
אותה קודם שנימול שוב לא גירשה .ודלא כהמזרחי בסוף פרשת לך לך
שנקט דגם קודם שנימול קיים את התורה .ע״ש במהרש״א.
בספר בארות המים כתב דבר נאה ליישב קושיית המהרש״א .דהנה הטעם
שאסור לישא מצרית ,הוא משום שהטביעו את ילדי ישראל ביאור .ומאחר
שהקב״ה לא רצה להעניש את ישמעאל ולדונו על שם העתיד ,אלא ״באשר
הוא שם״ ,לא היה לו לאברהם להצטדק יותר מהקב״ה ולפרוש ממצרית עוד
לפני שנעשתה העוולה.
ויש להוסיף את מה שכתב הרשב״א בתשובה כיצד יעקב נשא ב' אחיות,
שכיון שהיו האבות 'אינם מצווים ועושים' ,במקום שהיה נראה להם ע״פ
רוה״ק שנכון לעבור על המצוה ,היו עושים זאת .וגם כאן י״ל כן שבאופן
פרטי היה נראה לאברהם שיש לו ליקח את הגר.
דף קא

נסיים בדבר נאה שאומר האפריון(פרשת דברים) על הפסוק ״שובה ישראל

ביאור מצוות חליצה

שוב יכול הוא להכשל בשוגג .אבל מי שלא עובר עבירות ונקרא צדיק ,הקב״ה

פרקנו עוסק במצוות חליצה ,שהיבמה חולצת את נעלו של היבם ,יורקת
בפניו ,ובכך ניתרת להינשא לשוק.

עד ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך״ ,דהרי'כשלת' הוא שווג ,ו'עוון' הוא מזיד,
אלא הביאור שבעקבות מה שאדם חטא במזיד ויצא מכלל צדיק ,ממילא
מציל אותו מהשוגג .ודבר זה מסתדר יפה עם הפירוש השני של הרמב״ן.
דף ק

להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך־
אמר שמואל עשרה כהנים עומדים ופירש אחד מהם ובעל הולד שתוקי...
שמשתקין אותו מדין כהונה ,מ״ט אמר קרא והיתה לו ולזרעו אחריו ,בעינן
זרעו מיוחס אחריו .ומקשינן :אלא מעתה גבי אברהם דכתיב להיות לך
לאלקים ולזרעך אחריך ,התם מאי קמזהר ליה רחמנא ,ה״ק ליה ,לא תנסיב

מה פשר פעולה זו?
חז״ל בספר הזוהר(ח״ג דף קפ ,א) נדרשו לסוגיא זו ,ואף שהדברים עמוקים
וקשים ,ננסהלהביא אתהצורה החיצוניתבה הדבריםמתגלים ,להראות את
עומק דברי חז״ל שחשפו אפס קצה המצוה הזו.
כשאדם מת בלא בנים ,הנשמה שלו אינה יכולה לעלות למקומה ,והיא נעה
ונדה בארץ ,כביכול תקועה בעולם הזה .על זאת באה מצות יבום שהיא
הקמת שם לאחיו ,שמאחר והיבם עומד במקום אחיו ונושא את אלמנתו,
בכך המת יכול לעלות למקום מנוחתו.

עכו״ם ושפחה דלא ליזיל זרעך בתרה.

אבל אם היבם אינו מייבם ,כיצד הנשמה 'משתחררת' מתוך הכבלים?

ונבוא בשתי הערות:

אומרים חז״ל שזה נעשה באמצעות הסרת הנעל.

מ  9 0ר הש יע 1ר 31698993:
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מחשבת קצרה על הדף
וענין הנעל מבאר ים חז"ל והראש ונ ים הרקאנט י והשל"ה  .וז״ל הרקאנט י
(פ׳ וישב)" :כי האשה ה יא מנעל ו של בעל ,ועתה חלץ מהם  ,וצריך לש וט
בארץ לבקש לו מנ וחה אחרת  ,והואיל ואינן ע וש ין לו חסד ב יב ום יגיע לו
ת ועלת בח יל וץ המנעל כי הכוונה בא ות ו המנעל לתת לו חלק ו בח י ים".
והשל״ה (פ׳ כי תצא) כתב" :האשה נקראת מנעל ,כי ה יא מנע ולה של
בעלה שה וא נעול ומס וגר ת וך ח יקה ,וכשה יא ח ולצת המנעל לאח י ו של
בעלה שה וא כמ ו בעלה ,אז ה יא מסתלקת ממנ ו ונפתח ו יצא הר וח ,וצריך
לבקש לו מנ וח באשר ימצא" .
הרי לנו שהאשה ה יא בד וגמת הנעל ,כשם שהרגל טמ ונה בת וך הנעל ,כך
נשמת הנפטר נמצאת בת וך גוף האשה [ .ויש לה וס יף שעצם הנשמה בת וך
גוף האדם ה וא גם כד וגמת נעל].
ובמצ ו ות חל יצה כשמס יר ים את הנעל מעל רגל היבם ,יש כאן הסרת
האשה שה יא הנעל מעל הח יב ור הזה ליבם ,ואז ל וקח ים את הנעל וזורקים
לעפר וזה כענין שהאדם שב אל העפר ,זו צ ורת המנ וחה ,שהג וף ה ולך
לעפר והנשמה מג יעה למנ וחתה .
הנעל מסמלת את מה שכ ובל ועוצר את הנשמה  .כפי שהשל"ה מס י ים כל
הענין הזה" :הרי מב ואר ס וד יבום וחליצה ,והכל ס ובב על ענין שהאדם ה וא
בצלם ובדמ ות ,וענין זיווגו מ ורה על שלמ ות הדמ ות ,ולהיותו ע וסק בפר יה
ורביה להרב ות את הדמ ות ולא למעט ו ,ואז יתפשט ו הרבה נשמ ות  .וזהו
קד ושת הגוף ,"...כל ומר התיקון של האדם מג יע ע"י הח יב ור עם אשת ו
והקמת שם לעצמ ו ,ואם ה וא לא מצל יח להק ים שם  ,יש חסר ון בשל ימ ות ו ,
ומזה נובע כלענין היב ום והחל יצהשעניינם לב וא ולתת מנ וחה לא ותה נשמה .
הדבר ים עמ וק ים ונסתר ים מאתנ ו ,אבל חז"ל נתנו לנו איזו אחיזה ,לרא ות
כ יצד יש כאן מעשה עם תכל ית ומטרה .

־ועצמותיך יחליץ
הגמ ׳ מבארת ש ׳חל יצה ׳ ה יא של יפה  .ומקש ינן דאפשר לפרש חל יצה
מלש ון זירוז וחיזוק ,והביאו על כך כמה פס וק ים .והרא יה האחר ונה שה ובאה
ה יא מהפס וק" ועצמ ות יך יחל יץ"  " -ואמר ר"א זו מע ולה שבברכ ות  ,ואמר
רבא זרוזי גרמי" .מה הב יא ור בכך שח יל וץ עצמ ות ה יא מע ולה שבברכ ות?
המהר"ל על אתר כ ותב" :פי׳ ,שכאשר האדם חזק וזריז ,דבר זה ה וא ה יס וד
ועיקר לכל הברכ ות ,כי כאשר חזק וזריז בעצמ ו ה וא בר יה של ימה ואז ה וא
מוכן לקבל הכל .ולא כן אם האדם מצ יא ות חלש בעצמ ו  ,אין מוכן לקבל
ברכה כי צר יך ש יה יה האדם בעצמ ו בר יה ואח"כ מקבל שאר דבר ים אשר
נמשכ ים לעצמ ו ,ולפיכך דבר זה מע ולה שבברכ ות וה וא יסוד הכל והבן זה
מאד מאד" .
וכדי לנס ות להבין מעט  ,אפשר לצרף כאן דבר י הבן יהוידע ,המצ יין שכת וב
באר יז"ל שבאדם יש חלק ים שונים ,וכל אחד כנגד חלק אחר בע ולם .ע ור
כנגד ע ולם העש י יה ,בשר כנגד ע ולם היצירה ,גידים כנגד ע ולם הבר יאה,
ועצמ ות כנגד ע ולם האצ יל ות ,הגב וה ביותר .ובזה מבאר הטעם שהרשע ים
עוונותיהם רש ומ ים על עצמ ותם  ,והצד יק ים זכויותיהם חק וק ים על
עצמ ותם  ,מפנ י שהעצמ ות שהן כנגד אצ יל ות הן הע יקר שבג וף.
ונצרף לכאן מה שד יברנ ו בעבר ,שכשאדם נפטר לב ית ע ולמ ו כל חלק י
הגוף נרקב ים בקבר ,ומה ש נשאר ה וא העצמ ות  .ועל יהם ש ורה החלק
התחת ון של הנשמה הנקרא ׳הבלא דגרמי ׳ עד תח י ית המת ים  .הוי א ומר,
יש בעצמ ות לחל וח ית שמשם תב וא התח י יה .
לצד יק יש קד ושה בעצמ ות  ,ואילו בעצמ ות י ו של הרשע דב וק ות העב יר ות
ועל כן הן עצמ ות יבש ות  .׳חילוץ עצמ ות ׳ פ יר וש ו שהעצמ ות יהיו מח ו זק ים
מבח ינה רוחנית ,ש יה יה להם את המעלה של עצמ ות שא וח ז ים בנשמה .

מספר השיעור31698993 :

העדר זרוזי גרמי".
יש לה וס יף על כך ,שנראה מאד מתא ים ש יב וץ דבר ים אלה בס וג י ית חל יצה,
דכפ י שנתבאר בש יע ור הק ודם ,כל ענין החל יצה ה וא לתת לנשמה מנ וחה
ויציאה ממאסר הגוף .וע ומד ים הדבר ים זה כנגד זה ,לפני ש נעשתה חל יצה
הגוף א וחז את הנשמה ולא מנ יח לה ,וכאשר ע וש ים חל יצה אזי אדרבה
הנשמה ע ולה למעלה ומחברת לשם את העצמ ות  .במק ום שהג וף ימש וך
את הנשמה למטה  ,הנשמה מ ושכת את הגוף למעלה  ,ועצמ ות יך יחליץ.
כשע וש ים את ההסרה של הנעל מהג וף ומנתק ים את הנשמה מכבל י הגוף,
בזה יכולים לב וא לחל יצה במ ובן של זירוז ,שהעצמ ות נחלצ ים ומתר וממ ים .
אפשר שכל זה בכלל דבר י המהר"ל .
דף קג

־טובתן שלרשעים רעה היא אצל צדיקים
אמרינן דס יסרא בא על יעל ,ומקש ינן והא קמתהנ יא מעב ירה ,ומשנ י "אמר
ר׳ יוחנן מש ום רשב" י ,כל ט ובתן של רשע ים  ,רעה ה יא אצל צד יק ים".
פ ירש רש" י" :שש ונא ים הרשע ים וקצה נפש צד יק בהנאתן ,הלכך לא ו
הנאה היא".
המפרש ים מעמ יד ים כאן יסוד כללי ,שכל דבר שהרשע פ ועל בו בע ולם
יש בו בח ינה של רע.
בספר קה ילת יעקב (לבעל מלא הר וע ים) כתב" :והענין שאף מעש ים
ט וב ים של רשע ים אינם שלמ ים  ,וכעניין שפ ירשנ ו שט ובתן של רשע ים
רעה ה יא אצל צדיקים ,ר"ל ט ובתן הט וב ומעש ים ט וב ים שלהם אצל צד יק
נחשב לרע".

דף קב

״ <6463522597

לא כמ ו רשע ים  .וכן מצינו בלש ונ ו של רבי צד וק הכהן שח יל וץ עצמ ות
(-זרוזי גרמי) ה וא ה יפך מצב הרשע  ,וז"ל "וזה שנאמר ורקב עצמ ות קנאה,

בספר א ור רש" ז לסבא מקעלם מ וס יף בהרחבה  ,שבעצם אין מעשה שנ יתן
להחל יט עליו אם ט וב א ו רע על פי דעת בני אדם  .לד וגמה ,שא ול המלך
חמל על הצאן של העמלק ים  ,מבח ינת ו ה יה זה מעשה ט וב של רחמ ים  ,אך
בעיני ה׳ ה יה זה מעשה רע.
הדרך ה יח ידה לדעת מה ות ו שלה מעשה  ,ה וא ע"י הת ורה א ו ע"י גילוי
מלמעלה  .מה שנראה בעיני בני אדם כדבר טוב ,אינו מח י יב ש זאת האמת .
זה ע ומק הכלל"ט ובתן של רשע ים רעה אצל צד יק ים" ,מה שאצל הרשע
ה וא טוב ,אצל הצד יק ה וא רע .וכך גם ב יחס למה שק ורה להם .כשק ורה
לרשע משה ו נעים ,ה וא סב ור ש זה ט ובה עבורו ,אך האמת שמתק י ים בזה
׳משלם אל ש ונא י ו אל פניו להאבידו ׳ ,נמצא שלאמ ית ו של דבר כל דבר
ט וב ה וא בעצם מ ידת הדין .וגם לה יפך אצל הצד יק .
בדרש ות הצל"ח ה וס יף ע וד שהטעם שט ובתן של רשע ים רעה ה יא אצל
צד יק ים ה וא מש ום שהקב"ה מתנהג עם רשע ים במ ידת הדין ,לשלם על
פניו להאב יד ו ,וא"כ כל ט ובה שהרשע מקבל בע ולם ה יא דבר שבעצם
ה וא רע ,וגם מעש י ו הט וב ים ושכרם מצטרפ ים לדבר זה .וזה נראה כוונת
המהר"ל שכתב וז"ל :כי בצד יק והרשע שנ י הפכים ...ודע כי הרשע נחשב
אצל הצד יק רע לגמרי".
דף ק ד

עניין הרקיקה
במשנה נחלק ו ר"א ורבי עק יבא אם רק יקה מעכבת את החל יצה.
בהמשך הס וג יא מב ואר שרק יקת דם אינה מ וע ילה ,ומ וכרח ים רוק .וכן
אמרינן שצר יכ ים רוק הנראה לעיני הדיינים.

SH0RTM ACHSHAVA@ GM AIL.C0r

*,־> אוסף גיליונות | מחשבת קצרה על הדף .*3

'MACHSHEVESYECHEZKEL.COI

45

מחשבת קצרה על הדף
וצריך ביאור מה ענין הרקיקה .ובדרך הפשט זהו דרך זלזול והשפלה על
היבם שאינו רוצה לייבם את אשת אחיו.
האריז״ל(שער הפסוקים פרשת כי תצא) מבאר שכאשר אדם יורק יש
בתוך הרקיקה חלק מהרוח של האדם .ראיה לדבר ,שכן כתוב בגמ' שרוק
של בכור יש בו כח לרפאות .והיינו שהרוק של האדם נושא כוח מהרוחניות
שלו .כפי שההובא לעיל מספר הזהר ,כאשר אדם נפטר ללא ילדים ,נשאר
מהרוח של הבעל בתוך האלמנה ,עד ביצוע יבום או חליצה .ע״י הרקיקה
נפעלת הוצאת רוח הנפטר ממעי האשה למקום מנוחתה.
ויש לצרף לכאן את דברי המגיד מישרים (פרשת אמור) שמבאר ששלושת
החלקים בחליצה :רקיקה ,קריאה ,חליצה  -הם כנגד :נפש רוח נשמה.

וכתוב בהערה בסמ״ק (הגהות רבנו פרץ) בשם הריב״א שאותו אדם
שרוצה להרוג את הרודף ,צריך להיות נקי מאבק של אותה עבירה .כי
כשבא להעניש אדם אחר ,אם הוא לא נקי מאותה עבירה ,ייענש על כך.
ומביא ראיה מהמלך יהוא שנצטווה בתחילה להיפרע מבית אחאב,
ולבסוף נענש על כך .ומדוע? משום שכאשר לבסוף עבד ע״ז בעצמו ,שוב
לא היתה לו זכות להעניש אחרים על עבירה זו.
אומר הח״ח שכאשר אדם רוצה לבזות את חבירו לשם שמיים ,ולתקנו
בכך מעבירה ,מוכרח שהוא עצמו יהיה נקי לגמרי מעבירה זו .וזה הפשט
בסוגייתנו ,שבאמת בתחילה התכוין אבדן לשם שמיים ,אבל כאשר הוא
עצמו עשה את הפעולה הזו של פסיעה על ראשי עם קודש ,שוב לא היתה

החלק התחתון בנר״ן הוא הנפש שמתחברת לגוף ,כנגדה באה החליצה
שהיא מעשה גופני.
החלק האמצעי הוא הרוח ,וכנגד זה באה הרקיקה.
החלק הגבוה הוא הנשמה ,וכנגדו באה הקריאה של הפרשה.
אומר המגיד מישרים שכשם שהרוח היא חיבור נפש ונשמה ,כך הרקיקה
היא חיבור של דבר חומרי כמו הרוק ,עם רוח .והדברים מצטרפים היטב
לדברי האריז״ל שכל רוק נושא בחובו רוח מן האדם.
נמצא שג' חלקי הנשמה של הבעל נתקנים ע״י מעשה החליצה ,וחלק
הרוח הוא נתקן ברקיקה .ומסיים האריז״ל שלכן צריכים רוק ולא דם ,דדם
הוא דין ורוק הוא רחמים ,ואנו רוצים שהכל יעלה במידת הרחמים ,לתת
מנוחה לנשמת הנפטר.

לו רשות להוכיח את ר' ישמעאל על כך ,ואז הגיע אליו העונש למפרע על
מה שאמר לו.
ולכן הדבר בא רק אחרי שהוא חטא באותו חטא ,וזהו עיקר המסר של
מעשה זה.
ד ףק ו

הרמב״ם וספר הזוהר
הנה במשנה האחרונה של הפרק מוזכר סדר החליצה הכולל קריאה,
רקיקה וחליצה .והנה הרמב״ם בהלכות יבום פ״ד הביא את כל סדר
החליצה המובא כאן ,והוסיף בהלכה ו' :״וחולצת המנעל ומשלכת אותו
לארץ״ .וכדבר תמה עליו הטור(סי' קסט) ,דלמה הצריכה להשליכו לארץ.
וביאור התמיהה היא שהרי הרמב״ם אינו מביא דבר שלא מובא במשנה

דף קה

מעשה דאבדן

בגמרא או במדרשים ,וא״כ מנין לו לרמב״ם דבר זה?
והגר״א (שו״ע סי' קסט  -סדר החליצה ,אות פב) הביא שמקור דברי

הובא בסוגייתנו מעשה נורא אודות ר' ישמעאל בר' יוסי ,ואבדן שמשו של
רבינו הקדוש .וכך מסופר:
״רבי ישמעאל ברבי יוסי אגב יוקריה הוה מפסע ואזיל ,אמר ליה אבדן
מי הוא זה שמפסע על ראשי עם קדוש ,אמר ליה אני ישמעאל בר' יוסי
שבאתי ללמוד תורה מרבי ,אמר ליה וכי אתה הגון ללמוד תורה מרבי?
אמר ליה וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה? אמר ליה וכי משה
אתה? אמר ליה וכי רבך אלקים הוא...״,
ויש לציין כאן את דברי המהר״ל בתחילת דרך חיים על פרקי אבות ,שלכן
לא נכתב שם ״משה קיבל תורה מה'״ ,אלא משה קיבל תורה מסיני״ ,שאם
היה כתוב מה' ,היה משמע שיש חיבור והשוואה בין המקבל לנותן ,לכן
נאמר סיני דוקא .עכ״פ הראי ,ממשה היא שייך שהרב והתלמיד לא יהיו
בדרגה שווה.
המשך הגמ' :״אדהכי אתיא יבמה לקמיה דרבי אמר ליה רבי לאבדן פוק
בדקה ,לבתר דנפק אמר ליה ר' ישמעאל כך אמר אבא איש כתוב בפרשה
אבל אשה בין גדולה בין קטנה ,אמר ליה תא לא צריכת כבר הורה זקן,
קמפסע אבדן ואתי ,אמר ליה רבי ישמעאל בר' יוסי מי שצריך לו עם
קדוש יפסע על ראשי עם קדוש ,מי שאין צריך לו עם קדוש היאך יפסע
על ראשי עם קדוש .אמר ליה רבי לאבדן ,קום בדוכתיך! תאנא באותה
שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומאנו שתי כלותיו .אמר רב נחמן בר
יצחק בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא״.
ויש לתמוה מדוע נענש אבדן רק כשחזר ופסע בעצמו על ראשי עם קודש,
הלא תיכף כשבייש את ר' ישמעאל אז היה צריך להענש ,ועוד דמדוע
סיבבה ההשגחה שהיבמה תבוא דוקרא ברגע זה ,מה המסר במעשה זה?
החפץ חיים בשמירת הלשון (שער התבונה פי״ז) מבאר על פי יסוד גדול
שנכתב בסמ״ק (סי' פב) .דהנה ישנו מושג של 'רודף' שמותר להרגו,

הרמב״ם הוא מספר הזהר שהבאנו לעיל בתחילת הפרק ,שהחליצה היא
להביא מנוחה למת ,וע״י השלכדת הנעל לארץ ,זה הוי כקבורה המביאה
מנוחה לנשמת הבעל שמת.
והנה ,דנו הרבה עם הרמב״ם ראה את ספר הזוהר או לא ,שהרי ספר
השזוהר בדוררות הראשונים נמסר מפה לאוזן איש מפי איש בהחבא,
ולא נתגלה ברבים עד דורות מאורחים יותר .ורק יחידי סגולה ידעו עליו.
וזה חלק מהטעם שהיה דיון גדול כשיצא לאור אם הוא מרשב״י .והנה
חלק מהראשונים ידעו וציטטו מספר הזהר ,ובראשם הרמב״ן ,ותלמידיו
רבינו בחיי והרקאנטי .אבל על הרמב״ם אין מקור שהיה לו את ספר הזוהר.
והחיד״א בשם הגדולים ,כותב בתחילת הערך על הרמב״ם בשם מהרח״ו
שהרמב״ם לא זכה לחכמת הזוהר ,ומביא בשם המגדל עוז שהרמב״ם
נתגלה לו הקבלה בסוף ימיו עפ״י מגילת סתרים מהרמב״ם שנמצא אח״כ,
אבל בספר שושן סודות לא קיבל את זה.
וא״כ צ״ב צהיכן הביא הרמב״ם שהיבמה זורקת הנעל לארץ? והנה יש
שתירצו ,שהגאונים ,שלהם נתגלה ספר הזוהר ,הם הנהיגו בישראל מנהג
זה ,ועל פיהם כתב הרמב״ם הלכה זו.אבל רבי אריה ליב צינץ בספרו טיב
חליצה ,וכן בספר ברית אבות (מובא בספר מעט צרי) ,כתבו שנצנצה
ברמב״ם רוח הקודש וכיון לדברי הזוהר.
וכאן יש להוסיף את מה שמו״ר רבי משה שפירא זצ״ל טרח לעשות כל
ימיו ,והוא ליישב את דברי המרב״ם עם דברי הקבלה .וביאר שגדולי
הדורות העמלים בתורה שבע״פ הקב״ה מגלה להם רזי חכמה ,ויודעים את
האמת ברוח הקודש אשר בקרבם ,ויש להם סיעעתא דשמיא מיוחדת לכוין
לאמיתה של תורה .ואם הודפסו הדברים כהלכה ברמב״ם ,ע״כ שכיוונו
משמים שדבר זה יהיה ,והדברים מוכרחים להסתדר גם עפ״י תורת האמת.
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ברכת פוקח מורם

ברכות השחר
חלק ה׳

פרשיות

קרח  -חוקת

כי פתח עיניה לימא ברוך פוקח עוריס[ ,ברכות ס ע״ב]

הקדמה לברכות של הנהגות העולם שנהנה מהן גופו

%

הרב מרדכי פוטאש שליט״א בעמח״ס ברומו של עולם

כתב המשנה ברורה (ריש סי׳ מו) בהקדמתו לברכת השחר ״כל הברכות האלו הוא משום דאסור לו

תשפייב

עומק התפילה

JT

כתב החיי אדם (כלל כ') וז״ל ״התפלה
נחלקת לד' חלקים (והם נגד ד' עולמות
הידועים ליודעי חן) ,נגד עולם הזה ועולם
הגלגלים ועולם המלאכים ועולם העליון
שבו שכינת עוזו ,ונגד גוף ונפש ורוח
ונשמה ,ועל ידי זה מעורר הקדושה שבכל
עולם ועולם בכל בחינה שמקושר בו חלק
גופו ונפשו ורוחו ונשמתו ,ועל ידי זה עולה
תפלתו להיות עטרה בראש הקדוש ברוך
הוא .והיינו ,מברכת על נטילת ידים עד ברוך
שאמר הוא נגד הגוף ועולם הזה ,ולכן מברכין
הברכות שהם הכל על צרכי גופו והעולם”,
עכ״ל.

לאדם ליהנות מן העוה״ז בלי ברכה ,וכל הנהנה מן העוה״ז בלי ברכה כאילו מעל .דרמו קראי אהדדי,
כתיב לה׳ הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדם ,ותירצו ל״ק כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה,
ר״ל קודם ברכה היא לד׳ ואסורים לך כהקדש שהוא לה׳ ,ואחר הברכה הותר הכל לבני אדם ,וא״כ כיון
שקודם הברכה היא לד׳ ,הרי הכל קודש לד׳ ויש בה מעילה אם נהנה ממנו ,כמו בתרומה שהיא קודש,
לפיכך תקנו חכמינו ז״ל ברכה על כל דבר ודבר מהנהגת העולם שהאדם נהנה ממנו״.
ובשער הציון (סק״א) ציין מקורו מהטור ,וע״ש שכתב שתיקנו אלו הברכות להשלים חובת מאה ברכות,
ואח״כ הוסיף ״ואמרינן בפרק כיצד מברכין (לה ,א) אר״י אמר שמואל כל הנהנה מן העוה״ז בלא ברכה
כאילו מעל וצריך כל אדם ליזהר שלא יבא לידי מעילה״ .ובאמת הטור לקמן (סעיף ח׳) כתב דיש ברכות
שתיקנו על סדור העולם כגון אלקי נשמה והנותן לשכוי בינה ורוקע הארץ וכו׳ ,ואין לחסר מהם אפילו
לא שמע קול תרנגול או לא הלך על הארץ ,ויש ברכות שהם על הנאותיו כגון מלביש ערומים ואוזר
ישראל וכו׳ ,ואין לברכם אם לא נהנה.

וכתב הגר״א זצ”ל (סדור הגר״א בנגלה
ונסתר עמ' ק״ד) דבכל חלקי התפילה יש
מספר 'ח״י' ,כי בחלק הראשון שהוא חלק
העשייה יש ח״י ברכות מן הנותן לשכוי בינה
עד סוף ברכת התורה כמש״כ האריז״ל,
ובפסוק״ד יש ח״י אזכרות ביהי כבוד וכו'.
וע״ש שכתב דהקרבנות הם כפרה לטהר
גופו והם ח״י חוליות שבשדרה שהיא גופא.
נמצא דהחיות של גופו נמשך דרך השדרה
הקשור בסוף מוחו ,ונתפשט לכל גופו ע״י
הח״י חוליות שבו .וע״י הי״ח ברכות משפיע
שפע של ברכה לכל חלקי גופו.

אך אנן נוהגין כהרמ״א (שם) דמברכין כולם על מנהג העולם ,ולכן מברך מלביש ואוזר גם אם לא נהנה,
ועכ״ז מהא דהאריך המשנ״ב בהקדמתו הנ״ל משמע דגם לדידן דמבריכן בכל גווני ,היכא דנהנה יש בזה
הוספת חיוב מחמת ההנאה ,ומי שלא בירך יש בזה מעילה מדרבנן .ומקור לשון המשנ״ב הוא מהלבוש,
והלבוש הוסיף ״לפיכך יזהר כל אדם שלא יבא לידי מעילה ולא יהנה משום דבר מהנהגת העולם עד
שיברך עליו״ .ובודאי אינו דומה ממש לברכת הנהנין כמו אכילה דאסור להכניס דבר לתוך פיו בלא
ברכה ,והכא כל שבירך בהמשך היום יצא ,ואנן נוהגין לברך בבית הכנסת .ומ״מ משמע דיש לעשות
זהירות יתירה בזה ולברך בהקדם האפשרי.
וכן מצינו בשע״ת (סקי״ב) שהביא דברי הפרי עץ חיים שכתב וז״ל ״מנהג מורי ז״ל (האר״י ז״ל) הח״י
ברכות מן ענט״י עד ברכות התורה היה נוהג לאומרם בביתו ואפי׳ בלילה קודם עמוד השחר ומסדרם
כל ברכה בשעה שנתחייב בה כמ״ש בגמרא וכדכתב הרמב״ם כדמשמע כו׳  ,אף דבהמשך דבריו כתב

והכף החיים מביא המוהר״ש שרעבי זצ״ל
בספרו נהר שלום ,שהאריך להזהיר להקדים
ברכות השחר מיד בקומו כדי להמשיך
השפע למעלה ולבטל הקליפות ,ואם
מתאחר גורם להשאיר אחיזת הקליפות
במקומות העליונים ובחושים שלו ,והיא
סיבה לכמה רעות.

להדיא דמברכים כולם על מנהג העולם וז״ל ״והנה כל הח״י ברכות השחר עד סוף כל ברכות התורה חייב
כל אדם לברך בכל יום אפי׳ שלא נתחייב בהם וכו׳ ,והטעם כי לא נתקנו אלא על מנהגו של עולם ולא
על כל אדם בפרטות ועוד כי כולן יש בהם רמז אל אורות העליונים וכו׳״ ,עכת״ד .משמע מדבריו דאע״ג
דבכל אופן חייב לברך על מנהג העולם ,אכן אם באמת נהנה יש כאן מחייב של ברכת הנהנין.
ונמצא דמי שאינו מברך ״פוקח עורים״ הרי הוא עובר באיסור מעילה בכל רגע ורגע שנהנה מחוש הראיה
בלי לברך להקב״ה ע״ז ,וכמ״כ בהליכת רגליו ותפקיד של כל אבריו ושאר ההנאות ,הרי הוא מועל בה׳
אם לא יברך אותו ית׳ עליהם ,וזה חידוש נפלא.
ואף שכל בר לבב יבין וירגיש שחיוב הכרת הטוב עמוקה מאד עבור החסד הזה ,מ״מ לא חייבונו חכמים
לברכו ית׳ אלא בברכה אחת קצרה בת שמונה תיבות ,וא״כ ברור שיש לברך בכוונה גדולה בכל תיבה
ותיבה ולעורר רגשות אמיתיות של הודאה והילול להקב״ה ע״ז.

^

לרפואת רבקה בת שרה גיטל

בתושח” י

^

^

וחזינן מזה כמה יש להזדרז להקדים לתפילה
כדי שיוכל להספיק לברך כל הברכות השחר
בנחת במקומן הראוי ,כדי להשפיע ברכות
השי״ת שהוא 'ח״י העולמים' ,המחיה אותנו
^
מחדש בכל בוקר.

#

לרפואת אסתר בת שרה חנה

בתושח” י
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מסורת התפילה  -ברכת פוקח עורים

%,

התעוררות התפילה
הרב מרדכי פוטאש שליט״א

על איזה פעולה תיקנו ברכת פוקח עורים

התבוננות על הנפלאות
של העינים

איתא בברכות (ס ע״ב) ״כי פתח עיניה לימא ברוך פוקח עורים״ .ומצינו כמה נוסחאות בדברי הגמי .א)
הגירסא בגמרא לפנינו היא ״כי פתח עיניה״ ,וכ״ה גירסת הבה״ג והרס״ג ומאירי .והסדר של הברכות,
הובא בגמרא ברכות פוקח עורים מיד אחר ברכת הנותן לשכוי בינה ,דמיד כשהאדם מתעורר הוא
פותח את עיניו .ב) אך גירסת הרי״ף והרא״ש [וכ״ה בטור ושו״ע] ״כי מנח ידיה״ ,ולשון הרמב״ם הוא
״כשמעביר עיניו״ .ולשיטתם איחרו ברכת פוקח עורים עד לאחר מלביש ערומים ,דלא איירי בפתיחת
העינים ,אלא העברת הידים על העינים .ג) ומצינו נוסח אחר בסוף מסכת דרך ארץ רבה ״המתהפך משנתו
על הצדדים אומר ברוך פוקח עורים״.

א.

העינים

הגמרא (ברכות ס ,ב> משמע שכל אלו הברכות הם קודם נטילת ידים ,וכדמשמע מדברי הטור בסימן זה.
ומביא בשם המעדני יו״ ט (פייט סימן כג אות עי) שתירץ דאיכא למימר דלא מנח ידיה כמות שהם אלא
ע״י החלוק ,ומפני כך הוא לובש החלוק מיד ,וכן הוא בהדיא ברבנו מנוח .ומסיים הפר״ח ״ומ״מ בש״ס
(ברכות שם) הגירסא שלפנינו היא כי פתח עיניה לימא וכוי ,והיא נכונה.
והפרישה מת׳ ,דאין הכוונה שנוגע בהם ,אלא ר״ל בעוד שעיניו סגורים דרך העולם להעביר ידיו עליהם
או לאחר שפותחם ועדיין חפץ בשינה דרך העולם לסוגרם למשמש על עור העין שעל ידי כן מעביר חבלי
שינה מעיניו[ .וכן פירש ר״א בן הרמב״ם בספר המספיק ״כשממרק עיניו באצבעותיו כדרך שעושה הניעור
מהשינה״].

ב .העינים מבחינים בדקי דקות ואפי'
ממרחק רב.
ג .העינים רואות כל צבע וצבע של
כל דבר ,אף אם הדברים שהוא
רואה משתנים מרגע לרגע ,ויכול
האדם לראות אלפי פרטים בדקה
והתמונות

אחת,

מועברות

אל

המוח במהירות הבזק לפענח אותם
ולהכניסם לזכרונו.
ד.

העינים

להן

יש

עפעפיים

ששומרים על נקיותם ,וסוגרים אותן
לצורך השינה.

המדות והרגשות ניכרות מיד מתוך

סומא בברכת פוקח עורים

העינים ,וזה פלא גדול.

הנה כתב הרמ״א (סי׳ מ״ו סעי׳ חי) דהמנהג הוא לברך אפילו לא נתחייב באחד מן הברכות ,דאין הברכה
דוקא על עצמו אלא מברכין שהקב״ה ברא צרכי העולם .וכתב המג״א (סי׳ מ״ו סקי״ד) דלפי״ז מה שאמרו
מגמי יכי שמע קול תרנגולי ,לאפוקי חרש ,וכי פתח עיניה לאפוקי סומא .אך כתב דהפוסקים מוכח דגם
סומא יכול לברך ,כמו דקי״ל לענין ברכת יוצר המאורות דסומא יכול לברך כיון שנהנה ממנו ע״י אחרים,
וה״נ הוא כן ,וכן פסק המ״ב (סקכ״ה)[ .וביאר השלמי צבור דבלאו האי טעמא לא יכול לברך על מנהגא של
עולם ,כמו יוצר המאורות דהוא ברכת השבח על המאורות ואפ״ה אין יכול לברך אלא א״כ הגברא מרגיש
הדבר] .אולם יש מחלקים [מטה יהודה ויד אפרים] דלא דמי ליוצר המאורות דהוא שבח על המאורות שהוא
חוץ מגופו ,אבל פוקח עורים דתיקנו על הנאה שבתוך גופו לא מהני מה שנהנה ע״י אחרים.

ו .ויש להתבונן שבמקרה שנתקלקל

ה .רגשות הלב ניכרות בעינים ,דכשהוא
שמח או עצב ,בכעס או בנוח ,כשמקרב
את חבירו או מרחק וכל כיו״צ ,כל אלו

לאדם כח הראיה של עיניו ח״ו באופן
חמור מאד ,הרי הוא צריך לעבור
ניתוחים מסובכים על עיניו ,ואף
אם יצליחו הוא ג״כ יצטרך למצוא
משקפיים הראוים למצבו ,ויעלו לו
הון רב ,והאדם הבריא בעיניו קבל

ביאור לשון ׳פוקח׳ עורים

שתי עינים נפלאות מאד במתנת חנם

והאבודרהם כתב וז״ל ,ואף על פי שאין האדם עור ממש אלא סתום העין ,נופל בו לשון פקיחה ,וכן
״ונפקחו עיניכם״ (בראשית ג ,ה) אע״פ שלא היו עורים ,אלא היו סתומים מן הדעת .ונראה שאין כוונתו
שמברכים על הידעתי כדכתיב בקרא אצל אדה״ר ,אלא מברכים על ראיית העינים ,ולא הביא הקרא אלא
לבאר דשייך לשון יפוקחי גם על מי שאינו עיוור ,וכ״מ באליי רבה שהבין כן כן בכוונת דבריו .אולם
בשלמי ציבור [להרי״י אלגזי זצ״ל ,ודברים אלו הם דברי המגיה שם] העתיק דברי האבודרהם וכתב דלפי״ז
דסומא יכול לברך ברכה זו דעיקר הברכה הוא על הדעת[ ,עי פנימיות התפילה שהבאנו כ״ד] ,וצ״ע.

מאת הבורא כל ית״ש.

יש להקשות מהו הלשון יעורי בברכה זו ,אכן אמת דכשהאדם הולך לישן עיניו סגורות ואינו רואה ,אבל
עכ״ז הרי לא נעשה בזה יעיוורי .וכתב רבנו מנוח (תפלה ז׳ ד׳) ,שהישן הוא כמת ועיניו סתומות כאילו הוא
עור .ונראה בביאור דבריו דכיון שאמרו רז״ל (עיי ברכות נ״ז ע״ב) שהישן כמת ,וגם אמרו (נדרים ס״ד ע״ב)
שהסומא נחשב כמת ,אם כן שפיר נופל על אי הראיה מחמת שינה לשון של יעיוורי.

למה אין מברכים על שאר חושים
ויש לבאר למה לא מצינו ברכה על חוש השמיעה והמישוש  ,דכל הברכות תיקנו חז״ל על סדר קימת
האדם משנתו ,מה שנתחדש לו ע״י החזרת נשמתו בבוקר .וחוש השמיעה פועלת גם בשעת שינה ,ולכן
האדם מתעורר כשיש לידו רעש ,או משהו נוגע בו ,וגם כח המישוש דיין פועל שהאדם מרגיש נדנוד
של חבירו .וחוש הוראייה הוא ההבדל היחידי בין אדם הישן ואדם ,ועל כן השינה מיוחס להעינים
ןכמש״כ (תהלים קלב ,ד> ״אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה״] אע״פ שהאדם הוא הישן ולא העינים .ולכן
כשהאדם מתעורר בבוקר נכון וראוי הוא להודות על ראיית העינים.

־
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פתוחות

והמחזיק ברכה (סימן ד׳ אות גי) מדייק מדברי הפוסקים דלא תירצו כמו הפרישה דסברי דאף מבחוץ אין
לנגוע קודם התפילה ,ושוב מצא כן מפורש בזוה״ק פ׳ וישב דף קפ״ד שכתב וז״ל והא אתמר דידוי דבר
נש זוהמא דמסאבא אשתאר בהו ועל דא לא יעבר ידוי על עיניו בגין דההוא רוח וכוי עכ״ל הרי שכתב לא
יעבר ידוי על עיניו ולשון זה מוכח אפי׳ מבחוץ״ .וכן פסק המשנ״ב (סימן ד ,סקי״ב) "וי ש ליזהר אפילו
ע״ג עיניו מבחוץ אם אפשר לו)״.

בשעת שינה עיני האדם סתומות כאילו הוא עור

3

הן

לראות

בלי הפסק.

נגיעה בעינים לפני נטילת הידים
וכך היא לשון הלבוש ״כשיניח ידיו על עיניו לפותחם היטיב״ ,ומשמע דהנחת הידים על העינים הוא
פעולה שמעורר העינים לפותחם היטב לראות בשלימות .והק׳ הפר״ח דהא אמרינן פרק שמונה שרצים
(שבת קח ,ב) יד לעין תקצץ ,והביאו המחבר לעיל (סימן ד׳ סעיף ג) שלא ליגע בעינים קודם נטילה ,ומלשון

Jr

-u 3
^ אוסף גיליונות | ברומו של עולם ^

ספר יסוד ושורש העבודה
ובברכת פוקח עורים ,יפקח את
עיניו בחתימת הברכה .אף שיאמר
האדם כל הברכות בעינים סגורות,
אך בחתימת הברכה זו פוקח עורים
יפתח את עיניו .ויכוין בזה להראות
גבורתו ית' בבריאת העינים ,שיכול
להעצים
כשירצה,

עיניו

כשירצה

ולפתוח

חכמה

נפלאה

שהיא

באבר זה ,לבד מהחכמה הנפלאה
העצומה של העינים שהם עיני בשר
ומאירין מאור נפלא כזה .לכן יחשוב
במחשבתו בחתימת ברכה זו ,גבורות
ה' גבורות ה' בשמחה עצומה.

תפילה כהלכתה

זמן ברכות השחר

הרב אלחנן ברונר שליטייא
בעמייס נתיבות הברכה

זמן אמירתם לכתחילה
א) הנה לכתחילה צריך לברך כל ברכות השחר קודם התפילה,
דמעיקרא דדינא נראה דהחיוב הוא לברך מיד בשעת הקימה ,וכלשון
הגמי בברכות (ס ):והשו״ע (סיי מ״ו ס״א) 1.אלא שלמעשה נהגו לסדרם

בבית הכנסת מפני שאין הידים נקיות .2וגם מפני עמי הארצות שאינם
יודעים אותם ,3וכמ״ש השו״ע (שם ס״ב) .ולכך ודאי שלכתחילה אין
להתאחר מלברכם אחר התפילה4.

זמן האחרון לברכם אחר התפילה
ב) כתב הרמ״א (ססיי נ״ב) שאם נזכר לאחר התפילה שלא בירך ברכות

אותם עד חצות כי כן מוכח מהרבה אחרונים שלא הפסיד הברכות אחר

השחר מחוייב לברך את כל ברכות השחר .וכתב המ״ב <שם סק״י)

ד׳ שעות! .עיי בביה״ל שם! .והמקיל לסמוך בדיעבד על הגדולים הנ״ל

דדעת המאמר מרדכי והנהר שלום דזמן כל הברכות הוא כל היום
בדיעבד .וכ״כ בספר מעשה רב להגר״א ז״ל ,והוסיף שם הגר״א עוד

ולברך אותם אחר חצות אין למחות בידו! .וכן היא מסקנת הביה״ל
שם! .ועיי במ״ב <סיי ע״א ססק״ד) שנראה שנקט לעיקר דאם היה חייב

יותר ,דאפילו בלילה עד שעת השינה הוא חיובן אם שכח לאומרן קודם.
ומ״מ לכתחלה צריך ליזהר שלא לאחר הברכות יותר מדי שעות על
היום ,כי כן היא דעת הדרך החיים הלי אונן סי׳ רמ״ז ס״ד) שאין לברך
ברכות השחר אחר ד׳ שעות ,5חוץ מברכת שלא עשני גוי עבד ואשה,

פוסקים דסברי כן .ועיי בשו״ת רב פעלים <ח״ב סיי חי) שהסיק דע״פ סוד

שזמנם כל היום .והו״ד בביה״ל (סיי נ״ב» .אך בדיעבד עכ״פ יכול לברך

אין לברך ברכות השחר אחר חשיכה .עי״ש.

בברכות השחר ולא בירך עד זמן מנחה דחייב לברך ברכות השחר.
עי״ש .וכן נקט לדינא בשו״ת יחוה דעת ח״ ד סיי די) שהביא הרבה

המתאחר לבא לבית הכנסת
ג) המ״ב <סיי נ״ב סק״ב) כתב בשם הח״א דאם נתאחר לבוא לבית

ואם אם אין זמנו דחוק כ״כ ,ויש לו זמן לברך כל ברכות השחר ,אך
עי״ז יצטרך לדלג יותר מפסוק״ד ,עיי באשי ישראל (פט״ז העי ע״ב)
שאמר לו הגרשז״א זצ״ל דמסברא נראה להקדים כל ברכות השחר,
כיון שמעיקר הדין קביעותם להקדים! .וע״ע בספר הליכות שלמה <פ״ו

התפילה דאל״כ יכנס לספק אם יכול לברכן אחר התפילה ,אבל שאר

אות זי)] .אולם שם הובא בשם הגר״ח קניבסקי זצ״ל לדחות הברכות,
דזה יכול לאומרם אחר התפילה.

הכנסת יראה עכ״פ לומר קודם שיתחיל להתפלל ברכת ענט״י ואלהי
נשמה 6וברכת התורה .משמע דדוקא ברכות אלו מוכרח לברך קודם

הברכות יכול לדחותם עד לאחר התפילה.

זמן הברכה לנשים
ד) הנה הרמ״א <סיי עי ס״א) כתב ״ובברכות השחר חייבות מדינא שגם
הן בכללא דברכות שעליהן נתקנו כל ברכות השחר״ .7אכן המ״ב <סיי

דהברכות האלו יש להם זמן ,עיי לעיל בסוף סימן נ״ב במ״ב ובביה״ל,
וצ״ע .ומסתימת לשון הטור ושו״ע <סיי מ״ו ס״ד) ובפרט מהלבוש שם

עי סק״ב) כתב וז״ל ״ולענין ברכת השחר לכאורה תלוי זה אם נימא

משמע דמברכות ברכות השחר כמו אנשים .ואולם כ״ז כתבנו לענין

 1ובהקדמה לברכת השחר (גליון י״ח) הבאנו דעת הרמב״ם (תפלה פ״ז ה״ט) שחולק על המנהג
שלנו לברך על מנהג העולם ,וס״ל דאין מברכין אלא א״כ נתחייב ,וז״ל ״נהגו העם ברוב ערינו
לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת בין נתחייבו בהן בין לא נתחייבו בהן וטעות הוא ואין
ראוי לעשות כן ולא יברך ברכה אלא אם כן נתחייב בה״ .והכס״מ ביאר דכוונת הרמב״ם לחלוק
על שני דברים של המנהג שלנו ,וז״ל ״כלומר שתי טעיות עושין אחד שמברכין אותם אחר זמן
עשייתם .ועוד שמברכין אותם בין נתחייבו בין לא נתחייבו ,ואין ראוי לעשות כן לברך אותם
אחר זמן עשייתן .וכן אין לברך ברכה אא״כ נתחייב בה .ולפי״ז אפילו אם נתחייב בברכה עדיין
אין יכול לברך לאחר זמן ,עכ״ל .ונראה שדייק כן מהישפת יתרי של הרמב״ם ״ואין ראוי לעשות
כן״ ,וכ״כ בנו בשו״ת ר׳ אברהם בן הרמב״ם (הלי תפלה פ״ז) וז״ל ״ומה שאנו אומרים בתשובתו
הוא שלא אתם בלבד טועים בשאלה הזאת ,אלא רוב המקומות ששמענו עליהם עושים כמוכם,
ר״ל שהם אומרים את הברכות הנזכרות כלן בבית הכנסת ברבים לפני פסוקי זמרה ,והוסיף
שם דבזה מודה הרמב״ם דאם מברכן אח״כ אינו ברכה לבטלה ,ורק בהברכות שלא נתייבו בהן
כלל הוי ברכה לבטלה( ,וכן מדויק בלשונו ״ואין ראוי לעשות כן״) ,ואח״כ שינה לשונו ״ולא יברך
ברכה אא״כ נתחייב בה״ דאם לא נתחייב בה כלל הוי ברכה לבטלה.

ככה״ג לעבוד את הקב״ה ולשבחו ,וע״ז תיקנו ברכות השחר ,א״כ כל שסמכו לברכת השחר
שפיר דמי .והדגיש הביה״ל ,דלפי״ז ״יהיה צריך לברך אח״כ גם שאר ברכות השחר .והיוצא,
דמי שהשכים קודם התפילה ,אם יודע בעצמו דלא יצטרך לנקות את עצמו עוד לפני התפילה,
עדיף להקדים ענט״י ושאר הברכות ולהסמיכם לקומו ,אבל אם עדיין יצטרך לנקות עצמו שוב
לפני התפילה ,יש לאחר ענט״י וגם שאר ברכות השחר עד אחר שמוכן להתפלל! ,ולא יברך אלא
ברכת התורה מיד] ,ואז יברך ענט״י יחד עם שאר ברכות השחר.

 2אבל בזמן הש״ס היו יכולים לברך כל ברכת השחר איש על מקומו מפני שהיו קדושים והזהרו
שגם בשינתם לא יגעו ידיהם במקומות המכוסים( ,ערוך השולחן סעיי טי).

 5הנה הדרך החיים בא לבאר דעת המג״א בהלי אונן (סיי ע״א סק״א) שכתב דאם נגמר הקבורה
קודם חצות יתפלל שחרית ״אבל ברכות השחר נ״ל דלא יאמר כיון שבשעת חובתו היה פטור״.
והשו״ע הרב למד בכוונת המג״א ,״דאפילו נקבר קודם שעבר זמן קריאת שמע ותפלה לא יאמר
כל ברכות השחר ,כיון שבשעה שחל חיוב הברכות דהיינו כשקם ממטתו היה פטור מהן א״צ
להשלימן אח״כ ואם מברך ברכה לבטלה היא״! ,וכ״כ המחצית השקל שם! .ומבואר מדבריו
דעיקר הזמן הוא מיד שקם ושאר היום הוא רק ’ תשלומין .,אך תמהו הפוסקים !פמ״ג ומא״מ
ונה״ש ודה״ח! דהרי נוהגין כהרמ״א לברך על מנהגן של עולם ,ומה בכך שלא היה מחויב
כשניעור בבוקר.

 3והנה הרמב״ן והר״ן ריש פסחים מביאים דברי הירושלמי לענין ברכה על הברקים דצריך
לברך תוכ״ד ,וכן קי״ל (סיי רכ״ז) ,והקשו על מנהגנו לברך ברכות השחר בבית הכנסת ולא סמוך
להנאה .ותירצו דהכא מברכין על מנהגו של עולם ,וכן פסק הרמ״א לקמן בסעיף חי דכל הברכות
הללו אע״פ שאינו נהנה מברכין עליהן דעל מנהגו של עולם הוא מברך .וכתב הגר״א דלדבריהם
אין צריך לטעמים הללו ,דאינו מברך על מה שהוא עשה בשעת קימה .ודברי הטור ושו״ע
לשיטתייהו (לקמן סעיף חי) דיש ברכות דמברך על הנאתן ואין לברך אא״כ נהנה.

ומחמת קושיא זו ביאר הדרך החיים דברי המג״א באופ״א ,דכוונתו דאם כבר עבר זמן קימה
שהוא שליש היום ,שוב אין יכול לברך אפילו על מנהגו של עולם ,דכבר עבר הזמן שבני אדם
קמים ממיטתן ,אבל לפני״ז מודה המג״א דיכול לברך .וכ״פ המ״ב !סיי ע״א] דדעת המג״א דאין
יכול לברך אחר די שעות! .והקצות השולחן (סיי הי הגה סקי״ט) והמחזה אליהו (אי י״ג אות וי)
הגיהו בדברי הדרך החיים ג׳ שעות דהוא רביע היום (דהיינו זמן ק״ש דזהו יזמן קימהי) ,ולא
כמש״כ הביה״ל ידומיא דזמן ברכת ק״ש״ דהוא די שעות .ולפי דבריהם יש לעורר דבר מצוי מאד
דמי שמתאחר להתפלל קרוב לזמן ק״ש ,והוא דחוק לזמן דעדיין יש להקפיד שלא לאחר הברכות
השחר עד אחר התפילה ,אם רוצה לחוש לדעת הדרך חיים דאין לברך אחר זמן הזה!.

ואף דלדינא קי״ל כהרמ״א ומברכין על מנהגו של עולם ,מצינו שהגר״א במעשה רב (אות ז)
עדיין הקפיד לברך תיכף כשקם ממיטתו אפילו לא האיר היום .וצ״ל דהחמיר לכתחילה לשיטת
הטור ושו״ע שהברכה הוא על הנאתו .וכבר הבאנו בהקדמה דברי העמק ברכה דכתב שטוב
להחמיר לחייב עצמו בכל הברכות ולא לסמוך על מנהג העולם( .ועי באליהו רבה כאן שהביא
דבריו באריכות) .וכ״ז לכתחילה אבל בדיעבד כתב במעשה רב שם דיכול לברך כל היום עד
שכבו ,ועי לקמן בדברינו.

 6ע״פ דברי הפר״ח דנפטר בברכת מחיה מתים ,והאריך הביה״ל שם לפקפק על דבריו ,וכתב
במ״ב דאם לא אמרה לפני התפילה יכול לכוין שלא לצאת ולברכה אחר התפילה .והערוך
השולחן (נ״ב חי) חשש גם גם לעוד ברכות ,הנותן לשכוי דנפטר ע״י יוצר המאורות ,וגם ומתיר
אסורים ,ומחמת זה יש ליזהר לאומרם קודם התפילה .אך למעשה כבר השיגו עליו הפוסקים! ,עי
מה שהארכנו בסוף ברכת אלקי נשמה] .ובדיעבד בודאי יכול לומר כל הברכות אחר התפילה,
דלדינא אין לנו אלא דברי הפר״ח ,דאף בזה כתב הביה״ל דמי שרוצה להקל יש על מי לסמוך.

 4יש להזכיר כאן דברי הביה״ל (סיי די) שהסכים לדברי הח״א שאין לברך ענט״י עד שינקה עצמו
ומוכן להתפלל ,ואף שיש הפסק בין הנטילה הראשונה להברכה ,כיון שתיקנו כדי להתקדש

 7ונראה שכוונתו דיש להם מחייב ג״כ להודות על הנאתן ,ולא חשיב זמן גרמא! .ועיי בשו״ת
מחזה אליהו (ח״א סיי י״ג) שהאריך ג״כ להוכיח דלא שייך בזה דין זמן גרמא ,עי״ש].
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פנימיות התפילה

נפלאות העינים

הרב דוד יצחק וועקסלער שליט״א בעמח״ם אני לדודי

הרב דוד יצחק וועקסלער שליט״א

הקב״ה פוקח עיני השכל

חוש הראיה אינו מוגבלת

נוסח הפסוק הוא מלישנא דקרא בתהלים (קמ״ו ח') ״ה' פוקח עורים״ .וביאר

ראיתי מובא שכל האיברים שיש באדם הם מוגבלים ,ולעומתם

המלבי״ם דזה כולל בין עיני השכל בין העינים הגשמיים ממש .וע' באבודרהם כאן

העין אינה מוגבלת ,ואפילו שהאבר של העין הרואה זהו

שכתב דשייך לשון פקיחה אע׳׳פ שאינו סומא ממש ,כמו דמצינו לשון זה אצל

השחור הקטן ,בכל אופן הוא יכול לראות לאין שיעור .חכמי

אדם וחוה בפר' בראשית )ג ,ה( "ונפקחו עיניכם" ,אף על פי שלא היו עורים אלא היו

הרפואה יודעים בזמנינו לומר שהעין יכולה לקלוט בשניה אחת

סתומין מן הדעת ,וחזינן דלשון זה מורה גם ענין הדעת .והסדר היום ביאר פנימיות

מליון וחצי תמונות ,ועוד אומרים בעולם המדע שיש בכל עין

ענין הברכה שהכוונה לעיני השכל וז׳׳ל" ,וישבח לבורא עולם יתברך ויתעלה שפקח

( 125,000,000מאה עשרים וחמש מליון) נימים שמחוברים

את עיניו לראות לעשות את כל צרכיו מתוקנים ומיושרים כדת וכשורה כן יהי רצון

כל אחד לנקודה אחרת ,והם שולחים את התמונות שרואים

שיפקח עיניו בין עיני השכל בין עיני הראות לראות את כל דבר הנאות לו לראות

ומעבירים אל המוח במהירות של  300מייל לשעה ,וא"כ

ויעביר עינו מרעות ברע".

בשתי העיניים יחד יש יותר מ( 250,000,000-מאתים חמישים
מליון) נימים שקולטים את התמונות שהעין רואה ,ובכל עין

וכ"כ בספר שלמי ציבור )סי' מ׳׳ו) ”לבד פשטות כוונה הברכה דקאי על ראית

יש יותר ממליון עצבים שמחברים בין העין לראש .וכל חכמי

העיניים ,עיקר תכלית כוונת הברכה היא על עיני השכל כי עד עכשיו היו עיני שכלו

הרפואה אומרים שאפילו שישנם איברים שמצליחים לייצר

סתומות מן הדעת[ ,ע׳׳ש שלמד כן בכוונת האבודרהם] .ונראה להם לחז׳׳ל לקבוע

דוגמתם באופן סינטטי למקרים ל׳׳ע שצריך להחליף את אותו

ברכה זו בפתח עינים דרך הרמז כי באותה שעה כשמעביר ידיו על עיניו החי יתן

האבר ,אבל לגבי העין הם מודים פה אחד שאין סיכוי לייצר עין

אל לבו לעיני השכל שהיה עור מהם ועכשיו נפקחו ועין טוב עין הוא יברך ,וכיון

חילופית מחמת החכמה הגדולה והפליאה הגדולה שנמצאת

שתכלית כוונת הברכה על פקיחת הדעת אין לחלק בזה בין סומא לפקח".

בעין אחת.

ובאמת שני ענינים הללו קשורים זה בזה ,כי הנה תינוק כשהוא נולד אינו רואה

מערכת השטיפה

בעיניו כי אם לאחר כמה ימים ,וראיתי בשם הגר׳׳א שהסיבה לכך משום שבשעה

מלבד ההודאה הגדולה שאנו מחוייבים בזה שאדם יכול לראות,

שנולד אין בו דעת כלל ,וככל שגדל ומתפתח דעתו ,רואה הוא יותר ויותר .ולכן

יש עוד חלקים נוספים בעין שאנו צריכים להודות עליהם .על

ההודאה על ראיית הדעת והראייה הגשמית הודאה אחת הן .וכאשר מברכים אנו

מערכת השטיפה והנקיון של העין שהשי׳׳ת יצר ,שבשניה אחת

בכל בוקר ברכת פוקח עורים עלינו להתבונן ולהודות על שני הענינים האלו ,גם על

העין מנקה את עצמה מכל הלכלוך והאבק שמצטבר בעין ,ואם

הראייה הפיזית ,וגם על כח הדעת שמתחדש אצלנו בכל יום.

היה צריך האדם לנקות בכוחות עצמו את העין כמו שהוא

ומצינו בגמ' בנדה (ל ):שעובר במעי אמו צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ,הרי

מנקה ,להבדיל ,חלונות רכבו ,לא היה יכול לראות כלל מרוב

שכח הראייה שיש בעיניים הוא לראות את כל העולם כולו ,אלא שכאשר נולד,

הזמן שהיה לוקח לנקות.

הגוף הגשמי ממעט את הראייה .וכן האריך המהר׳׳ל בספרו נתיבות עולם (נתיב

השרירים המחזיקים את העינים

הצדק פ׳׳ג) ,ז׳׳ל ,ובו מביט מסוף העולם עד סופו כי אין לו מונע מן החומר שאינו
ועוד מסביב לעין יש ששה שרירים שמחזיקים את העין

מוטבע בחומר ,ולכך כח השכל שיש לו הוא מסוף העולם עד סופו.

במקום הנכון בכל רגע נתון ,ואנו לא מבחינים בהם .ידוע לי על
וכתב הגר ”א במשלי (כ”ב י ”ב) דהקב׳׳ה ברא את האדם בשתי עינים ,אחת לחכמת

ילד שבגדילתו התחיל ראשו להיות נוטה קצת הצידה ,ולאחר

התורה ואחת לעניני עוה׳׳ז .וביאר בזה שינוי הלשון בהפסוקים של האזהרה לדיין

בדיקות מקיפות אצל רופא עינים שבדקו ,הסביר שאחד

שלא ליקח שוחד ,פסוק אחד אומר "כי השוחד יעור עיני חכמים ” ,פסוק אחד אומר

מששת השרירים שמחזיקים את העין באופן קבוע במרכז הוא

”כי השוחד יעור פקחים ” .כי הדיין צריך להיות בקי בתורה וגם בעניני העולם כדי

חזק מדי ,וכדי שהעין תהיה ממוקדת למקום הנכון הוא מטה

שיהא דין אמת לאמיתו.

את הראש הצידה במקום הפעולה הרגילה כדי לראות ישר.

ומן הראוי לסיים עם דברי המדרש שוח”ט בתהלים (פרק קמ׳׳ו) "וכשיבא לרפאות

וא׳׳כ רואים את הפלא הגדול איך שסידר הקב׳׳ה את השרירים

העולם ,אינו מרפא תחלה אלא העורים ,שנאמר ה' פוקח עורים .ומי הן העורים,

הללו בכל עין בדיוק בצורה הנכונה ,כדי שהעין תשאר ממורכזת

הדורות האלו שהולכות בתורה כעורים ,שנאמר "נגששה כעורים קיר" (ישעיה נט י),

ובמקומה הנכון .ונמצא שההודאה על הראייה כוללת בתוכה

כלום קורין ואין יודעין מה הן קורין ,שונין ואין יודעין מה הן שונין ,אבל לעתיד לבוא

כמה וכמה דברים נוספים ,ולכן צריכים אנו להודות להשם

"אז תפקחנה עיני עורים" (ישעיהו לה ה)".

ף

.

ולהכיר טובה ולכוין על כל החסדים בברכה זו של פוקח עורים.

r

חיוב ,אבל פשיטא דיכולות להמשיך חיוב על עצמן ולברך אפילו ברכות

הפוסקים אם יברכו ברכות השחר אחר חצות ,והמ״ב חשש לכתחילה

ק״ש״ ,עכייל .ועיי בשו״ת אור לציון (חייב פ״ח שנקט לעיקרא דדינא דנשים

להחמיר שלא לאחר עד לאחר חצות ,ולכך אף אם נימא דאין למחות

אינן חייבות בברכות השחר ,משום דהו״ל מ״ע שהזמן גרמא.

ביד המקילים ,מ״מ באשה שאיכא ספק על עיקר חיובא שלהם וכנ״ל,

ולפי״ז יש לדון האם נשים יכולות לברך ברכות השחר אחר חצות או לא.

בפשטות נראה שעדיף שלא תברך עכ״פ אחר חצות היום[ ,חוץ מברכת

ושורש הספק הוא דגם באנשים שודאי חייבים בברכות השחר ,נחלקו

שלא עשני גוי עבד ושעשני כרצונו שיכולות לברך כל היום9.]8

 8הדרך החיים חילק בין שאר ברכות השחר לברכות אלו ,וכ״ה לשון הגמי במנחות דחייב לברכם

ישראל לעבדו ,דהזמן הוא רק בבוקר .אולם מסתימת הגמי במנחות (מג ):דגי ברכות אלו חייב לברך

בכל יום ,ויל״ע על המ״ב (בסיי עי) דלא חילק בזה ,אלא נסתפק בכל ברכות .ואולי לפמ״ש הביהייל

בכל יום ,משמע דלא נקבע בזה זמן קבוע ,וצ״ע.

בסו״ד ע״פ דברי הרשבייא שתיקנו כולן בשחרית דנעשה בריה חדשה וצריך להודות לו על שבראו

 9אולם שמעתי מאחד מגדולי מורי ההוראה שליט״א שההוראה בזה כדברי הגר״א דאין זמן לברכות

לשרתו ,ע״ש ,דמשמע דהזמן הוא בשחרית ,לפי״ז כ״ש ברכות אלו דהוא ממש הודאה שזכה להיות

השחר ,וממילא אין חילוק בין איש לאשה ,וגם אשה יכולה לברך אחר חצות.
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הגאון רבי גרשון מלצר שלידר׳א
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תוכן הגיליון:

הלכות
חינוך

א .שני דיני חינוך :חינוך למצוות ,וחינוך להרגילו למצוות
ב .גיל הגיע לחינוך לגבי חיוב חינוך ולגבי ׳להרגילו׳
ג .זעקת השל״ה על המביאים קטנים לביהכנ״ס ומפריעים לציבור

שני דיני חינוך למצוות
הובא במשנה (ברמת כ ).נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע וכו' .מבאר רש״י (ד״ה קטנים) אפילו קטן שהגיע לחינוך לא הטילו
על אביו לחנכו בקריאת שמע ,לפי שאינו מצוי תמיד כשמגיע זמן קריאת שמע ,עכ״ל .הקשה רבינו יונה (יא :מדפה״ר) ויש שמקשין
עליו מדאמרינן בגמרא (סוכה מב ).קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה (ואם כן ,כשיודע לדבר למה אינו מחוייב לחנכו בקריאת שמע)? ויש לומר
דהתם לא קאמר על דרך חיוב ,אלא להרגילו במצות! עכ״ל.
מבואר שבגיל קטן מאד כגון יודע לדבר ,אינו מחוייב עדיין לחנכו מדרבנן ,אלא שמכל מקום יש מצוה להרגילו לקיום המצוות!
(משא״כ לפי תוספות ( ע ר כין ב ):משמע שחז״ל חייבוהו כבר מזמן שיכול לעשות ה׳מעשה מצוה׳ ,אפילו שאינו עדיין בר הבנה ,ויבואר).

כתב הרמב"ם

(הל׳ שביתת עשור פ״ב ה״י)

וז״ל :קטן בן תשע שנים וכו׳ מחנכין או תו לשעות ,וכו׳ לפי כח הבן מו סיפין לענותו בשעות ,בן

אחת עשרה שנה בין זכר בין נקבה מתענה ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצות ,עכ״ל.

מבאר רבינו מנוח

(שם)

וז״ל :ומה שכתב ׳כדי לחנכו במצות' ולעיל כתוב ׳מחנכין או תו לשעות׳ בא להודיענו דתרי חנוכי הוו ,וכו׳,

וחנוך השעות אינו חובה מדרבנן ,אלא חובה המוטלת על כל אדם מעצמו ללמד ולהרגיל בניו ללכת בדרכי יושר כדכתיב ״חנוך לנער
על פי דרכו״ וגומר וכדי להכניסם תחת כנפי השכינה כדאמרינן ׳יודע לדבר אביו מלמדו תורה צוה לנו׳ ,עכ״ל.

גדר גיל שהגיע בו לחינוך
הובא במשנה

(גיטין נט).

הפעוטות  -מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין.

ובגמרא ( ש ם )

ועד כמה? מ חוי רב יהודה לרב יצחק בריה:

כבר שית ,כבר שב .רב כהנא אמר :כבר שב ,כבר תמני .במתניתא תנא :כבר תשע ,כבר עשר .ולא פליגי ,כל חד וחד לפי חורפיה.
מבאר המאירי וז״ל :עד בן שש אין מע שיו כלום ,א פי׳ היה חריף שבחריפים ,משש שנים עד שבע אם היה להם הבנה ,וכו׳ ,ועד
שיגדיל בודקין או תו והולכין אחר חריפותו ואם מצאנוהו כדאי מקחו מקח וממכרו ממכר ,עכ״ל.

הבית יוסף

(או״ח סי׳ קצט)

הביא דברי הריב״ש

(שו״ת סי׳ תנא)

לגבי זי מון ,שאפילו לדברי המתירין וכו׳ ,צריך שיהא בו דעת ויודע למי

מברכין ולמי מתפללין ,ו שיהא בן תשע או בן עשר ,או לכל הפחות גדול מבן שש ,אבל קטן מבן שש אפילו הוא חריף ויודע למי
מברכין ולמי מתפללין אינו כלום ,שהרי לא הגיע לעונת הפעוטות ,והרי הוא כמי שאינו בן דעת ,עכ״ל.
נתבאר שרק קטנים שיש להם הבנה ,המעשים שלהם אינם בגדר ׳מעשה קוף בעלמא׳ ,ו אז ממכרם מקח ומ תנ תם מתנה ,וכשיש
בהם דעת למי מברכים ולמי מתפללים יש מתירין לצרפן לזימון.
אמנם ,קטן שיש בו הבנה אפילו שאין בו דעת כלל! ה׳חינוך׳ הוא רק כדי שעל ידי זה שיתרגל מק טנו תו לקיים המצוה ימשיך וילך
בדרכי ישרים גם כשיגדל! וכמו שרואים ילדים גדולים שמ שחקים ורצים בגילוי ראש ,ו מ חזי קי ם את הכיפה ביד ,וזה הרגל רע שקנו
לעצמם מקטנות ,שלא העירו להם על כך ..והרגל נעשה טבע ,וכידוע שטבע קשה מאד לשנות!

מהו גיל חינוך ד׳להרגילו׳?
הובא בגמרא

(ערכין ב):

תנן :קטן שאינו צריך לאמו  -חייב בסוכה ,וכו׳ ,קטן היודע לנענע  -חייב בלולב ,וכו׳ תניא :קטן היודע

להתעטף  -חייב בציצית ,וכו׳ ,תניא :קטן היודע לשמור תפלין  -אביו לוקח לו תפלין .ובהמשך הגמרא
שופר לאי תויי קטן שהגיע לחינוך .וביאר

רש״י ( ד ״ ה שהגיע לחינוך)

(שם)

הכל חייבין בתקיעת

וז״ל :פלוגתא היא (יומא פב ).חד אמר כבר שמונה כבר תשע ,וחד ™ י י

אוסף גיליונות | שיעורי דעה

כבר ת ש ע כבר עשר  ,שמח נ כ י ן א ות ו לשע ות  ,עכ ״ל  .וכן בגמרא
בקט ן ש ל א ה ג יע לח ינ וך  .וב יאר רש״י

(מגילה יט ):הכל כשר י ן לק ר ות א ת המ ג ילה ח ו ץ מ ח ר ש ש וט ה וקט ן -

)שם( לח י נ וך מצ ות  ,כג ון בן ת ש ע ובן עשר  ,כדאמ ר י נ ן )יומא פב.).

א מ נ ם תוספות (ערכ ין ב ):ח לק ו על דבר י רש ״ י ו ז״ל :ולא נה ירא ד ה ת ם בח י נ וך קט ן להתע נ ות א י יר י  ,א ב ל בש א ר מ צ ו ת כל א ח ד ו א ח ד
לפ י דרכ ו  ,כ ד אש כ ח ן לע יל גב י ל ולב  ,וס וכה ותפל י ן  ,עכ״ל  .מ ב ו א ר ש ח ו ב ת ח י נ וך ה וא כל מ צ וה לפ י דרכ ו  ,ו א ם כן ילד ש י ודע לדבר
אפ יל ו שא י ן ב ו ד ע ת כלל  ,ח ובה על אב י ו ללמד ו ת ורה  ,וקט ן ה י ודע להת עט ף א ע ״ פ שא י ן ב ו ד ע ת ח י יב בצ יצ ית ! מ ו כ ח שהד י ן ח י נ וך ש ל
'להרג יל ו ' ה ו א ח י וב גמ ור !

וביאור דבר י רש ״ י מ וב נ ים לש יטת ו ע ״פ דבר י רבינו יונה

(הנ״ל ,שכתב בשם רש״י) ש ק ט ן ה י ודע ל נע נע וכ ו ' 'לא ק א מ ר על דרך ח י וב  ,א ל א

להרג יל ו במצ ות '  .א ב ל מ ג יל ה מ ב ו א ר ב י ו מ א לגב י ת ע נ ית ש ע ו ת זה ח י וב ח י נ וך גמ ור מדרב נ ן ( .ולכאו ' גם ת וספ ות למד ו ש יש שני דיני חינוך,
אלא שלש יטת ו שנ יהם חובה ,כמב ואר בת וספ ות (ברכותמח ).ש יש ח י וב חינוך מדרבנן שמ וטל על ה ילד עצמו ,ולא מסתברא כלל לח י יב ו במצ ו ות כשא ינ ו בר דעת !
אלא מסתבר ש 'להרגילו ' מ וטל על האב ,ויעו׳בזהבברכותמח .ובמגילה יט) ,ומכל מק ום ת וספ ות סבר ו שח ז״ל חייבו גם ק ודם שנעשה בר דעת).

והשולחן ערוך

ס ת ם כדבר י ה ת ו ס פ ו ת שח ו בה לח נכ ו ולהרג יל ו לק י ום ה מ צ ו ות לפ י דרכ ו והב נת ו ו ז״ל( :או״ח סי' תרנז ס״א) קט ן ה י ודע

ל נע נע ל ולב כד ינ ו  ,אב י ו ח י יב לק נ ות ל ו ל ולב כד י לח נכ ו במצ ו ות ( .או״ח סי ' יז ס״ג) קט ן ה י ודע להתעטף  ,אב י ו צר יך ל יקח ל ו צ יצ ית לחנכ ו .
(או״ח סי ' לז ס״ג) קט ן ה י ודע לש מ ו ר תפ יל י ן בט ה רה ש ל א י יש ן וש ל א יפ יח בהם  .הגה  :וש לא ל יכ נס בה ן לב ית ה כ ס א ח י יב אב י ו לק נ ות ל ו
תפ יל י ן לחנכ ו ( .יו״ד סי' רמה ס״ה) מ א י מ ת י מ ת ח י ל ללמ ד לבנ ו  ,מש י ת ח י ל לדבר מ ת ח י ל ללמד ו ת ו רה צ וה לנ ו וגו '.

וכן פ ס ק המשנה ברורה

(סי' שמג סק״ג) ו ז״ל :ודע דש יע ו ר הח י נ וך במ צ ו ות עש ה ה ו א בכל ת י נ וק לפ י ח ר יפ ות ו ו יד יעת ו בכל דבר לפ י

ענ ינ ו  ,כג ון ה י ודע מע נ י ן ש ב ת ח י יב להרג יל ו לשמ ו ע ק י ד וש והבדלה  ,ה י ודע להת עט ף כהלכה ח י יב בצ יצ ית  ,וכן כל כ י וצ ״ב ב ין ב מ צ ו ות

עש ה ש ל ת ו רה ב ין בש ל דבר י ס ופ ר ים  ,עכ״ל  .וכן לגב י ל ולב  ,כת ב המשנה ברורה

(סי׳ תרנז סק״א) ו ז״ל :קט ן ה י ודע וכ ו '  -ה א א ם א י נ ו

י ודע אף ש ה ו א כבר ש ית א י נ ו ח י יב לח נכ ו דח י נ וך א י נ ו ש וה בכל המ צ ות  ,עכ״ל .
וע וד כת ב המשנה ברורה (ס י ' שכד ס״ק כח) ו ז״ל :וצר יך ש יח נ כם ש י ע מ ד ו ב א י מ ה ו יראה  .ו ה ק ט נ י ם ב י ותר ה ר צ ים וש ב י ם בבהכ ״ נ ב ש ח ו ק
מ וטב ש ל א לה ב י א ם דהר גל נעשה טבע ו גם ש מ ט ר י ד י ם להצב ור בת פ י לתם  ,עכ״ל .

וע וד כת ב המשנה ברורה

(סי' צח ס״ק ג) ו ז״ל :בשל ״ה ק ו ר א ת ג ר על ה מ ב י א י ם ילד ים לבהכ ״ נ וה י ינ ו ק ט נ י ם שעד י י ן לא ה ג יע ו לח י נ וך

מ ט ע ם כ י ה ילד ים מ ש ח ק י ם ו מ ר ק ד י ם בבהכ ״ נ ומח ל ל ים ק ד וש ת בהכ ״ נ ו גם מבלבל ים ד ע ת המתפ ל ל ים  .וע וד ג ם כ י י זק י נ ו לא יס ור ו
מ מ נ ה ג ם ה רע א ש ר נתח נכ ו ב י ל ד ותם ל השת ג ע ולב ז ות ק ד ו ש ת בהכ ״ נ א ב ל כשה ג יע ו לח י נ וך א ד ר בה יב יא נ ו א ת ו לבהכ ״ נ ו ילמדה ו
א ו ר ח ו ת ח י ים ל ישב ב א י מ ה וב יראה ולא י נ יח נ ו ל ז ו ז מ מ ק ו מ ו ו י זר זה ו לע נ ות א מ ן וק ד יש וק ד וש ה ע י ״ש בס וף ע נ י נ י ת פ י לה וקה ״ת .
וע י ין ב ת נ א דב י אל יה ו ח ״ א פ י ״ ג ג ודל הע ו נש ש יש לא ב ש מ נ י ח א ת ב נ ו לע נ ות ד ב ר ים ש ל הבל ותפ ל ות בבהכ ״ נ  ,עכ״ל .
הובא בתנא דבי אליהו

(רבה פ״ א פרשה יד)

וז״ל :מעשה באדם אחד שהיה עומד הוא ובנו בבית הכנסת ,וכל העם עונין אחר העובר לפני התיבה הללויה ,ובנו עונה דברים של

תיפלות ,אמר ו לו ,ראה בנך שה וא עונה דברים של תיפלות ,אמר להם ,מה אעשה לו תינוק הוא ,ישחק ,שוב למחר עשה כאותו עניין ,וכל העם עונין אחר העובר לפני התיבה
הללויה ,והוא עונה דברים של תיפלות ,אמרו לו ,ראה בנך שה וא עונה דברים של תיפלות ,אמר להן ,מה אעשה תינוק הוא ,וישחק כל אותן שמ ונת ימי החג ענה בנו דברים של
תיפלות ,ולא אמר לו דבר ,אמרו ,לא יצאת א ותה שנה ולא שנת ולא שילשה ,עד שמת אותו האיש ,ומתה אשתו ,ומת בנו ,ומת בן בנו ,ויצאו לו חמש עשרה נפשות מתוך ביתו,
ולא נשתייר לו אלא שני בנים בלבד ,אחד חיגר וסומא ,ואחד שוטה ורשע ,עכ״ל.

כתב במשנה ברורה

(סי' רסט סק״א) לגב י ק י ד וש בב ית ה כ נ ס ת ו ז״ל :מ ו ת ר ל ית ן אפ יל ו לקט ן שה ג יע לח י נ וך (ה י ינ ו כבר ש י ת כבר שבע

כל ח ד לפ ום ח ורפ יה ) ,עכ״ל  .ולגב י זמ ן ק ר י א ת ש מ ע כת ב (סי' ע ס״ק ו) א ב ל ה ג יע לח י נ וך ש ה ו א כבר ש י ת כבר שבע ,ח י יב אב י ו לח נכ ו
וכמ ו ב ש א ר כל המ צ ות  ,עכ״ל  .מ ״ מ א ם ש י יך ב מ צ י א ות להרג יל ו לפ נ י ג יל ח י נ וך הלכה כ ת ו ס פ ו ת שח י יב כבר להרג יל ו !

חינוך שיקיימו המצוות לכתחילה עם כל דיניה
מ וכ יח הנצי״ב מוואלוזין זצ״ל

(מרומי שדה סוכה מא' ):קט ן ה י ודע ל נע נע ח י יב בל ולב '  ,ו א ם א י נ ו י ודע ל נע נע פט ור  ,א ע ״ ג דעל פ י ד י ן

ת ו רה בה גבהה ב ע ל מ א י צא יד י ח ובה  ,מכ ל מ ק ו ם א י ן מ צ וה לח נכ ו א ל א בא ופ ן ש יה יה ע וש ה כש י גדל  ,שה ר י ע יק ר הח י נ וך ה וא מ ש ו ם

ש יה יה י ודע ל עש ות א ח ר כך ,עכ״ל  .וכן מ וכ יח מון הגרי״ז מבריסק זצ״ל

(חידושי הגרי״ז ערכין ב ):ו בש י ט מ ״ ק כא ן הב יא שצר יך ש י ה א ח ז י

ל נע נ וע ים ש ל מ ול יך ומב יא ש ה ם מדרב נ ן  ,וה י ינ ו כ נ ״ל דבע י נ ן ש י ה א ח ז י לק י ום המ צ וה ע ם כל ד י נ יה ופרט יה  ,עכ״ל  .א מ נ ם א ״ צ כל

ד ק ד ו ק י ה כ גד ול מ מש ! כ מ ב וא ר בשער הציון

(סי׳ תרנז סק״ב) כתב המשנה בר ורה לנענע לולב כדינו היינו מוליך ומב יא מעלה ומוריד .ו בש עה ״ צ

ה וס יף ' ואפ יל ו א ם א י נ ו בק י מ מ ש ב נע נ וע ים '  ,עכ״ל .
הערותוהארות :חיים פרוביין טל' 0527688072
או בדוא״לshiuryrgm@gmail.com :
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^

הרה"ג ר' מרדכי דוד טיגרש<ל שליט"א ^

^ המחלוקות הבונות והמחלוקות ההורסות ^
מחלוקת אינה דבר רע .שהרי ”כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים”
כמחלוקת הלל ושמאי ,עליה נאמר ”אלו ואלו דברי אלוקים חיים” .ואולם ,כשאינה לשם
שמים ,אין הרבה דברים הרעים כמוה .ו”אין סופה להתקיים”.
על מחלוקות מהסוג הזה נאמר בצוואה המיוחסת לרמב”ם:
”אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המכלה הגוף והנפש והממון .ומה נשאר עוד?
ראיתי לבנים השחירו ופחות נפחתו ומשפחות נספחו ,ושרים הוסרו מגדולתם ,ועיירות
גדולות נתערערו ,וקיבוצים נפרדו ,וחסידים נפסדו ,ואנשי אמונה אבדו ,ונכבדים נקלו
ונתבזו בסיבת המחלוקת .נביאים נבאו ,וחכמים חכמו ,ופילוסופים חפשו ויספו לספר
רעת המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה .לכן ,שנאו אותה ונוסו מפניה ,והתרחקו מכל
אוהביה וגואליה ורעיה ,וגם אל כל שאר בשרכם אוהב מדנים ,התנכרו ורחקו קרבתם פן
תספו בכל חטאתם”.1
ואולם ,כשהמחלוקת היא לשם שמים היא דבר מבורך ,כאמור לעיל ,ו״סופה להתקיים”.
מה שאין סופו להתקיים הוא שקר ולכן העולם הזה שאינו עומד לעד ,נקרא עולם
השקר ,ומה שסופו להתקיים הוא אמת שנאמר ”שפת אמת תיכון לעד” (משרי י”ב י”ט).
הרי שבמחלוקת שהיא לשם שמים שני הצדדים אומרים אמת ולכן סופה להתקיים.
על מחלוקת בית שמאי ובית הלל יצאה בת קול ואמרה ”אלו ואלו דברי אלוקים חיים”
(עירובין י”ג) גם על כל המחלוקות שהן לשם שמים נאמר ששני הצדדים דוברים אמת
ולכן ”סופה להתקיים” .ומאידך נאמר ”משרבו התלמידים שלא שמשו כל צרכם רבתה
המחלוקת”.
נדמה לרגע אנשים דו ממדיים שחיים בעולם תלת ממדי .בתמונת עולמם של האנשים
האלה אין אלא צורות מישוריות דו ממדיות כנקודה קו משולש מרובעים ועיגול .אין הם
מסוגלים להבין צורה תלת ממדית כלשהי כמו קוביה או תיבה או חרוט או פירמידה .שכן
אין להם במערכת מושגיהם מושג תלת מימדי .כששני אנשים דו ממדיים כאלה עומדים
לפני תיבה שהיא צורה תלת מימדית .מה הם יראו? מלבנים .מצד אחד מלבן גדול ומצד
שני בינוני ומצד שלישי  -קטן .ואם כל אחד יעמוד בזוית ראיה אחרת ,הרי האחד יראה
ו.

אגר ת זו היתה ת מיד בכי סו של הגה ” צ ר' שלום שבדרון ז צ״ ל

i

^

אוסף גיליונות | הרב נויגרשל

^

53 Qju -
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את המלבן הגדול והשני את הקטן והם יתוכחו עד שייווכחו לדעת שכשהם מחליפים
עמדות מוחלפת הצורה ...מסקנת היא שהם עומדים מול עצם שמהותו נשגבת מבינתם
והם מסוגלים לראות שמצד אחד הוא נראה מלבן קטן ,ומצד שני אותו עצם עצמו נראה
מלבן גדול .אך מהותו עצמה נעלמת מתודעתם.
אנחנו קיבלנו תורה וגילו לנו בה שבעים פנים .אך אנו יש לנו רק כמה ממדי השגה
בודדים .ואולם ,כשמשה קיבל תורה מסיני קבל הוא את עצמותה של תורה על כל ממידיה
המאוחדים בתוכה וכך מסרה ליהושע וכך עברה עצמותה של תורה מרב לתלמיד על ידי
שכל תלמיד שימש את רבו והיה צינור לקבלת התורה והעברתה ,צינור שמקורו בסיני.
ואולם ,משרבו התלמידים שלא שמשו כל צרכם כבר לא קיבלו את עצמותה של תורה
כמקודם .ועלולה היתה תורה להישכח .מה עשה הקב”ה העמיד נשמות שונות בזויות
ראיה שונות וכל אחת רואה לפי שורש נשמתה וכך נשמרת התורה .בסוגיות הנוגעות
הלכה למעשה מתווכחים ביניהם החכמים זווית ראייתו של מי מהם מתאימה להלכה,
אבל כולם אומרים אמת .ועל דברי כל אחד מהם מברכים ”אשר נתן לנו תורת אמת וחיי
עולם נטע בתוכנו” כי התורה של כולם אמת היא וקיימת לעד כי מחלוקת שהיא לשם
שמים סופה להתקיים ,ולעתיד לבוא יחזור הכל ויתאחד במבט שלם כשנתקשר מחדש
ונהיה כמו אלה ששמשו כל צרכם.
כך שהמחלוקת אינה בעיה שנוצרה עקב שלא שמשו כל צרכם ,המחלוקת שנוצרה
באופן טבעי מזה שלא שמשו כל צרכם מהווה גם את פתרון הבעיה .שמשלא שמשו כל
צרכם ,לא קבלו את עיצומה של תורה כמקודם ,והמחלוקת פותרת את הבעיה כי מתוך
זוויות הראיה השונות צומחת ועולה התמונה השלימה.
וזאת במחלוקת שהיא לשם שמים .כי אם שני חכמים לומדים באותה התמדה ויודעים
את כל הידע הנדרש בסוגיה ,ורוצים מאד לכוון לאמת ,ובכל זאת מגיעים למסקנות
הפוכות .ממה נובע ההבדל? הווה אומר שמקור ההבדל הוא הגישות השונות של שני
החכמים ,והוא פרי כישרונות שונים ,או במילים אחרות מדויקות יותר  -כל אחד מדבר
משורש נשמתו .הווה אומר שנותן הנשמות הוא שיצר את שורש המחלוקת ,והוא אמת
ותורתו אמת ושני הצדדים אמת וסופה להתקיים.
כשמחלוקת אינה לשם שמים אותו שלא מכוון לשם שמים כקורח ועדתו הרי לא
מתכוון לאמת אלא רצונותיו ונגיעותיו הם המניעים אותו וממילא אין סופו להתקיים.
ואולי אפשר לומר שפי הארץ בו נידון קורח היה מידה כנגד מידה ,כשם שאמר דבר
שלא קיים לעד  -שלא יתקיים בעתיד ,כך נידון בבריאה חדשה שלא היתה בעבר
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פרשת קרח(בחרל:שלח> תשפ״ב | לסדר” :זכרון לבני ישראל” | גליון מם562 :,
להצנ ורפ ות לרש ימת התפ וצה

למה עם ישראל לא הצליחו לעכל את בליעת קורת ועדתו??

במ י יל:

ב סיפור של עדת קורח י ש תופעה יו צ א ת דופן שלא רו אי ם או ת ה ב מ קו מו ת אחרים ...כלל י שראל לא ה שלימו עם מה
שקרה לקורח ו ע ד תו!!! יו ם למחרת ...לאחר שבלעה האדמה א ת קורח ...עם י שראל ב קו שי ה ס פי קו לעכל א ת ה פאני ק ה

£18447168@ gmail.com

הנור אי ת שהיתה ש ם " פן תבלענו הארץ "...וכבר ל מ חר ת וי לונו כל עדת י שראל על משה ואהרן א ת ם ה מי ת ם א ת עם הי...

מה הפשט בז ה??? מה פשר התלונה הזו? ? (עזוב כ ע ת א ת ה שאלה הבסיסי ת ...איך ע ם י שראל לא פחדו ??..הרי א ת מו ל משה רבעו א מ ר
לאד מה והיא פת ח ה א ת פיה ...אז איך הם לא פ חדו שזה יקרה שוב?? עזוב א ת זה( ...לפני כמה שנים דובר על זה כאן בגיליון )...מה נ שתנה?? למה
בח טא המרגלים ישראל לא ב או להתלונן למשה וכלב וי הו שע א ת ם ה מי ת ם א ת עם הי? למה ב ח ט א העגל שמ שה מצו ה
א ת שבט לוי הרגו אי ש א ת א חיו ו אי ש א ת רעהו ...עם י שראל לא מגי שי ם תלונה לשבט לוי א ת ם ה מי ת ם א ת עם ה'??
בקיצור :במשך  40שנה במדבר היה לא פעם ולא פ ע מיי ם שהחל הנגף ב עדת הי ...ומ שה רבעו היה בתמונה ...ואף א חד

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

להגיש נגדו תביעה ...עם י שראל הבינו שהנפ ש ה חו ט א ת היא ת מו ת והכל ברור ...ואילו דוו ק א כאן ש הדברים היו כ"כ
ברורים ...שמ שה ניסה להשכין שלום ולמנוע א ת הכאוס ...וציוה שכולם יעלו מ סביב משכן קורח ..ו אז קרה מה שקרה

079-5319191

והאדמה פתחה א ת פיה ...למה י שראל לא מ צ לי חי ם להירגע ו מי ד ל מ חר ת הם מגי עי ם ב ט ענו ת א ת ם ה מי ת ם א ת עם הי?
התשובה הי א ככל הנראה כך:
בניגוד לחטא המרגלים ו ח ט א העגל ...ב סי פור של עדת קורח ...ש ם היתה אויר ה של צ חו קי ם!!! מה שנקרא ליצנות...
האוירה היתה לא רצינית ...ה עויי ל ם היה בק טע של הבדיחות ...אז נכון ...א מנ ם ע שו צ חו ק ממ שה רבעו ...אבל עדיין ז ה
ב אויר ה של צחוק ...ו פ ת או ם!!! ככה ב א מצע הצחוקים ...פ ת או ם משה רבעו מנ חי ת כזו מהלומה ...תוך כדי שעד ת קורח
ב א מצע להתגלגל מ צ חו ק והם פ ת או ם מו צ אי ם א ת עצ מ ם מ תגלגלים לתוך האדמה בחרדה נוראית ...ההלו ..מה קורה
פה ...זה ...זה לא א מי תי ...תוך כדי שהבדיחה עו מ ד ת להם על הלשון ...הם מו צ אי ם א ת עצמ ם נ א בדי ם מ תוך הקהל וה ם

נודה להשתתפותכם
בהוצאות הגדולות!!:

תוך כדי קו ל טי ם מה קורה ו צו ע קי ם מ שה א מ ת ו תו ר תו א מ ת!!!
בקיצור :הסרצוף שלהם היה ה מו ם ונ שאר כך עד עצם היו ם הזה!! הם עדיין ה מו מי ם!!! הההלו ...מה קורה פה ...זו מ תי ח ה??
המחז ה שנחר ת לעם י שראל מו ל ה עיניי ם זה אנ שי ם שנ על מי ם בתוך האדמה ...ולא סתם ...אלא עם פרצוף ה מו ם!!!! זו
תחו שה כזו שהההלו ...לא ...לא ...הם לא ה ת כוונו ברצינות ...בסהייכ ע שינו ק צ ת צחוק...
אני רוצה שתבין :עם י שראל במדבר זה לא כמונו ...ז ה דו ר ד ע ה!! אצל דור דעה אין טעויו ת ...ז ה לא כ מו בדור שלנו ש אנ חנו

באופן כללי מבולבלים ...ו א ת ה יכול לע שות משהו ...ו א ח רי דקה להתנצל אוי התבלבלתי( ...ב מ מ שלה הנוכחית זה בכלל מ שע שע)
בדיו ק בשביל זה מדובר פה בדור דעה שברגע שהם עו שי ם ח ט א העגל!!! זו א מנ ם טעות ...אבל הם עו מ די ם מ א חו רי
ה טעות הזו ...ולכן הם גם נענ שים כ"כ ...ברגע שי שראל החלי טו לבכות לילה שלם ...הם ידעו מה שהם עושים ...והם

שילמו על ז ה א ת המחיר( ...ברגע שמשה רבינו א מ ר להם שהם הולכים להי שאר ב מדבר ארבעי ם שנה ...ה ם לא התעצבנו עליו ...א מנ ם "ויתאבלו
העם מאוד" (אולי גם ני סו ל ת קן כמו המעפילים )..אבל לא היה להם טענות ...למה ה' מעני ש אותנו?? הם ידעו טוב מ אוד על מה ...ולא נותר ל ה ם אל א
להתאבל ולהצטער)...
אבל כאן לשם שינוי ...ב סי פור של עדת קורח ...כאן זו היתה סוגי ה של ליצנות ...כאן היו צ חו קי ם! במשך לילה שלם עם
ישראל צחקו ...ו פ ת או ם הקבייה הו פיע ועשה או ת ם ר ציניי ם ב שניה!!! ההלו ..מה קורה פה ...לא ה ת כוונו ברצינות ...ו א ת ז ה
היה לעם ישראל מ או ד ק שה לעכל!!

בבנס :בנק פאגי

סניף 182
חשבון 747815
ע״ש :שב שמעתא
(ע״י)
ניתן לקבל קבלה מוכרת
להחזר מם

(ם׳ )46

בא נגיד א ת ז ה ככה :ז ה היה המפג ש הראשון של דור דעה עם ט עו ת מ סוג של חו סר דעה ...וז ה מפג ש מ או ד מר ...לא
חבל?? הרי לא ה ת כוונ תי ברצינות ...אז למה מ שה רבעו כן לקח א ת ז ה בר צינו ת?? א ת זה היה קשה לעם י שראל לעכל!!!
למה מ שה רבעו הגיב ב כזו ר צינו ת???

באשראי :״נדרים פלוס״

בטלפון?

נו ...אז למה ב א מ ת?? א ם ב א מ ת לא ה תכוונו ב ר צינו ת אז למה ה' ככה העני ש ב כזו ר צינו ת??
נו ...תגיד א ת ה א ת התשובה ??...בבקשה ...תן לי דרך א חר ת איך להכניס בן א ד ם לרצינות!!!
ל  0ניך סי טו אצי ה :שרה א מנו רואה א ת י ש מ ע א ל יורה חי צי מוו ת בבן י חי ד שלו ..ההלו ישמעאל ...ת פ סי ק ..י ש מ ע אל

0799-654321

בדואר :פולק ,גאולה  15חיפה

מ ת פו צ ץ מצחוק" ...הלא מ ש ח ק אני ” ..הכל בצחוק ...ותכליס שרה רואה שעוד ח ץ כמעט מפלח בבן שלה ועוד חץ ...ו שוב
היא צו ע ק ת בחרדה :י ש מ ע אל ת פ סי ק!!!! וי ש מ ע א ל לא מבין ...דודה שרה מה א ת עושה עסק ...לא ה ת כוונ תי ברצינות...
נו ...עכ שיו א ת ה נ מ צא ב מ קו ם של שרה א מנו!!! תנ סה לתת לה רעיון איך היא מ סבירה לפרצוף הזה שי צ ח ק שלה ז ה לא
צחוק..

למענה אנושי052-7683095 :

בשבריר שניה שרה שינתה טון!!! בבת א ח ת מ כנ ס ת ה או ר חי ם הגדולה עשתה מהפך  180מעלות ...דפקה על

השלחן כמו בו סית ...והודיעה לו ו ל א מא שלו א ת ם ע פי ם מסה על טיל!!!! ומה א ת ה חושב ...גם אז הוא צחק ...ו ל מ חרת
הוא ק ם עם ארבעי ם מע לות חום ...ו א מ א שלו קבלה הוראה מ ת כ תי ת ל ק ח ת או תו על הי דיי ם ול פנו ת א ת השטח עם לחם
ו ח מ ת מים ...אז!!! או לי אז קלט מיו ד עינו ישמעאל ...שההלו ...דודה שרה התכוונה ברצינות ...הבנת???

תודה מראש!!!

בן אדם לא רציני ...אין גישה אליו ...אין שום דרך איך לחדור אליו ולהסביר שזה רציני ...הדרך היחידה זה לעשות אותו רציני ברגע!!! כל
המתלוצף באים עליו יסורים ...רק לעשות אותו רציני זו הדרך היחידה להסביר לו שזה רציני ...רק בשניה שהם התגלגלו לאדמה ...רק
אז הם קלטו שזה רציני!!!! חוסר רצינות זה החטא הכי מסוכן ...ולמה??? כי לכל חטא יש אריכות אפיים ...ה׳ נותן לאדם להבין שהוא
טעה ...אבל ברגע שיש פה גם ליצנות ...ברגע שיש אוירה לא רצינית ...הההלו ...תזהר ...האדמה עלולה להתחיל לרעוד מתחת הרגלים...
כי ברגע שאין רצינות ...לבורא עולם יש דרכים משלו איך לעשות אנשים רצינים בין רגע!!!!
זה הדבר היחיד שאפילו דור דעה מתקשים לעכל את גודל התובענות שלו...
המשך בעמוד  3-4בגיליון זה...
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הספר ״מסולאים בפז״ על התורה -לתשומת ליבכם!
מהדורה זו נמכרת בחצי מחיר .כשיגמר המלאי בע״ה יעלה
גם המחיר .למעונינים-הקדימו לרכוש כעת.

חיים של חילוץ עצמות ...למתפשים לעשות פעילות גופנית...
שבת זו שבת מברכים ..וכמידי שבת מברכים ...אנו נעמוד בבית הכנסת ונברך יהי רצון שתחדש עלינו את
החודש הזה לטובה ולברכה ..חיים של טובה ,חיים של ברכה ,חיים של פרנסה ,חיים של חילוץ עצמות...

מוקדי המכירה שברחבי הארץ:

חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא ...עושר וכבוד ...חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים...
רשימה ארוכה של דברים טובים שיהי רצון וי היו בחודש זה ...כעת תן ניחו ש מה הברכה הכי חשובה מכל

ירושלים
רח' נחמיה  10קומה ב'
גבעת שאול ,רח' בן עוזיאל054-8491554 -
בית וגן -משפחת נוישטט רח' הרב פראנק 29
הר נוף053-3148861 -
רוממה -המ”ג 052-7682281 - 29
רמות די -רובין 054-8419684 -47
נוה יעקב ) BBS(- 0527680281

הרשימה של הברכות??
אני אתן לך ר מז קטן ...למדנו על זה בדף היומי בשבוע האחרון ...ובכן :בשבילי זה היה בהחלט חידו ש
גדול ...הגמ' ביבמות מדברת בהקשר לחליצה ומביאה שם את הפסוק שאנחנו קוראים בהפטרה של יום
כיפור על מי שנותן צדקה לעני שמתברך בשש ברכות ואילו המפייסו בדברים מתברך באחת עשרה
ברכות שנא' :ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזר ח בחשך אורך ואפלתך כצהרים ונחך ה' תמיד
והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך י חליץ ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וגו ...בקיצור:
רשימה מכובדת של אחת עשרה ברכות ...ו מ סיי מ ת הגמ' ואומרת :ועצמותיך י ח ליץ -אמר רבי אלעזר :זו
מעולה שבברכות!!! מכל הרשימה של הי"א ברכות ...מהי הברכה הכי הכי??
ועצמותך יחליץ!!! חיים שיש בהם חילוץ עצמות!!! יש לציין שזה ממש מפתיע ...זה יותר מזרח בחושך

מודיעין עילית
רחוב קצות החושן 052-7174781 , 14
חפץ חיים  - 14משפחת דרבקין089742750 -
פיצוחי בראשית052-7137444 -
גרין פארק 0527644795

אורך ...יותר מאפלתך בצהרים ...יותר ממוסדי דור ודור תקומם...
זה כבר ממש סקרן אותי!! מה ...מה יש ב"עצמותיך י חליץ" הזה שזה כזו ברכה מיוחדת???
התחלתי לחפש ברש"י ...מהרש"א ...ציפיתי לאיזה הסבר כזה עמוק ...משהו ששייך לצחצחות ואורות...
(סו"ס זה עצמו אחד מהי"א ברכות) אבל לא!!! מה מתברר???
שחיים שיש בהם חילוץ עצמות זה ...זה פחות או יותר מה שתמיד הבנתי וכיוונ תי כשאמרתי את זה ...ש...
ש תזיז את עצמך!!! שהעצמות שלך יזוזו ...שלא תהיה כבד כמו דוב ...כלשון הגמי :זי רז א דגרמי!!!
שהעצמות יזוזו!! וזו הברכה הכי מעולה ...והמהרש"א מסביר בפשטות שהסיבה שזו הברכה הכי מעולה כי

אופקים -משפחת שפירא053-4112035 :
אחיסמך-שרגל  052-7171721שבט אשר 9
אחיסמך שלב ב' 0534162979

שיהיה לך אפילו איז ה קורקונט חשמלי משוכלל שלא תצטרך לזוז ...אתה יודע מה ...אם כבר ...עדיף כבר

אלעד03-9073067 -

שתשאר במיטה ...שה׳ ישלח לך עבדים ושפחות שיביאו לך הכל עד המיטה ...אה ...איך אני איתך???

זו ברכה על הגוף עצמו ...שהגוף עצמו יזוז ...כלומר :זה כמו שאני אברך אותך שיהיה לך רכב טוב ...שיהיה
לך חניה הכי קרובה לבית ...שיהיה לך גם מעלית בבנין ...שלא תצטרך לעבוד קשה ...אתה יודע מה...

ואחרי כל הברכות הנפלאות האלו אני א סיים בברכה אחת אחרונה :שה׳ יעזור לך ...שיתן לך מרץ ורעננות

אשדוד -הרב צור050-4120311 -

וכוחות גוף ...ואתה ברגלים שלך תלך ותקפץ כנער צעיר ...תזכה להתאמץ ולהזיע ולטפס את המדרגות

 QQQבאר שבע -משפחת חיון 0533162445

בקלילות ללא מעלית ...תגיע לכל מקום עם הרגלים הבריאות שלך ...ותתעייף בסוף היום ...תישן טוב
בלילה ותקום רענן בבוקר רץ כצבי וקל כנשר ...והגמי מתפעלת ...הוי ...הנה ...זו הברכה הכי טובה בעולם...

ביתר עילית -אזור רמי לוי054-8450998 -

הלוואי על כל עם ישראל!!! כן ...זי רז א דגרמי זו הברכה הכי טובה!!! רכב טוב זו ברכה ...מעלית משוכללת

בית שמש -נהר הירדן  9ר” ב 058-3294147

זו גם ברכה .שירות משלוחים עד הבית זה גם יכול להיות ברכה ...אבל עדיין לזכות להיות נמרץ ו ל הזיז
את העצמות ולעשות פעילות גופני ת בכוחות עצמך זו מעולה שבברכות...

ח 1ש1בית שמש רמה ד'0533119644 -3/
בני ברק -קיבוץ גלויות 055-6728458 - 9
חזו” א 052-7117271 34
 E Eרח' הרצוג מש' דיאמנט 0527603814

אני יכול להעיד :התמסרות לגמילות חסדים ז ה מתכון בדוס ל חילוץ עצמות!!!
מסיבה הגיוני ת מאוד :בן אדם שחושב רק על עצמו ...הוא כמו אפרוח שעדיין לא יצא מהביצה ...הוא חי
את עצמו ...חושב על עצמו ...עסוק בלדאוג על עצמו ...ממילא הוא מוצא את עצמו כבד כמו דוב!!! כבר
הוזכר כאן בגיליון את זה שדוב הוא חסר מנוחה לחלוטין וזו לא סתירה שהוא כבד וקבעצער כמו ...כמו
דוב ...איר ז ה הולך ביחד?? פשוט מאוד :הוא עוד פעם פותח את המקרר לראות אם יש משהו ...הוא שוב

חיפה :פולק ,גאולה 052-7683095 , 15

רואה שאין למקרר מה לחדש ...נו ...אז תלך לחנות לקנות?!? לא ...איפה ...אין לי כח ..נו ...אם אין לך כח...

אנסבכר ,חניתה 077-3231307 .77

אז מה יהיה? לא נורא ...חוזרי ם לרבוץ ...ו אז שוב נ קו ם בעוד רבע שעה לפתוח את המקרר...

טבריה054-8441354 -

נכון ככה ז ה נראה פחות או יותר?? ככה אני מרגיש בבין הזמנים!!! כבדות בלתי נסבלת ..ואז!!! בדיוק
בשיא תחושת הכבדות והקבעציריות ...בדיוק אז הגיס מהמרכז נזכר להתקשר ...אפשר להתארח אצלכם

נוף הגליל054-8431731 -

לשלושה י מי ם בצפון?? אני נאנח ...אוי ...בדיוק או תו אני צריך עכשיו ...בקושי את עצמי אני סוחב עד

כרמיאל -משפחת שטיימן 052-7136165

המקרר ...הדוב מפהק ובסוף מוצא את עצמו עונה להם ...תגיעו ...מתי אתם מגיעים? היום בערב ...בשעה
 1100בלילה...

נתיבות -משפ' עקיבא הר' גרשונוביץ 089934274 42

השיחה הסתיימה ...ואני קם ממקומי ...תנחש לאיפה?? למקרר ...שוב פותח וסוגר...

עפולה052-7686876 -

ו אז מגיע תשע בערב ו ...ואז!!! לא יודע מה קרה ...משהו קרה לדוב ...אני שוב פותח את המקרר והפעם
בתנופה יותר עירנית ...רגע ...צריך לקנות מעדנים לאורחים ...אני הולך לחנות ...קונה מילקי בשפע ...קונה

פתח תקוה( -מרכז העיר) 0504124235
צפת052-7181828 -

בפנים ...עצמותיך יחליץ!!! האפרוח יצא מהביצה ...עד לפני כמה שעות הוא היה שרוי בתוך הבועה של

רחובות054-8423047 -

עצמו ...מסתכל מה המקרר יכול להציע לו!!! בשניה שהגיע טלפון ואני נכנסתי למצב של "ותפק לרעב

קורנפלקס ...כריות( ...על הדרך אני קונה גם איגלואים שכבר שבוע אני דוחה כי אין לי כח לזוז )...פתאום משהו ז ז שם

נפשך "..בשניה שיצאתי מהבועה של עצמי ונכנסתי לתקן של מארח ...פתאום הצבע חזר ללחיים...

רכסים054-8415410 -

פתאום אני מרגיש קליל ...הדם מתחיל לזרום בעורקים ..ו תא מין לי ...ז ו המעולה שבברכות.

תל ציון052-7150166 -

אני שונא את בין הזמנים!!! שונא אותו!! ולו בגלל שחסר לי את העצמותיך יחליץ ..העצמות לא זזות ...זה

תפרח -לימן055-6705003 -

שאין לך בשביל מי ...זה שרשמית זה נקרא שבבין הז מני ם אנחנו במנוחה ודואגי ם לעצמנו ...זה משתק
את העצמות ...אתה מרגיש כמו הדוב ה(לא כ"כ) מרקד...
ומעתה :נ סיים בעצה טובה לכל אלו שמת  0שי ם לעשות פעילות גופנית!!! כן ...אני מבין אותך ...גם אני

נקודות הפצה בחו ”ל:
ארה ”ב:
מונסי914 879 6022 :
ברוקלין3475123254 :
ליקווד347-675-6830 :

קבלתי נזיפה על זה שהעצמות שלי לא זזות ...ושצריך להתחיל ל הזיז א ת העצמות ...אבל תכליס ...ז ה לא
ז ז לי!!! מאוד קשה לי להתחיל לעשות הליכה של שתי קילומטר בשביל לחזור אותם כלעומת שבאתי
(אני מרגיש עבודת פרך ...עבודה שאין לה קיצבה) אבל נניח מ אז שהוצאתי ספר ...זהו!!!! הרופא שלי מרוצה ממני..
הבן אדם שעד היום לא זז ...פתאום סוחב קרטונים ..עושה פעילות גו פני ת מסיבית ..ברגע שיש פה משהו
בשביל השני ...יש בזה סגולה לעצמותיך יחליץ!!! אני מ מ ליץ בחום :תפתח איז ה גמ"ח או תתמסר לאיזה

מקסיקו5512778074 :

פעילות חסד שכרוכה בפעילות גופנית .ו אז גם תתברך בעצמותיך יחליץ וגם יהיה לך יותר קל לבצע את
זה בפועל( ...אתה יודע מה? גש לקופת הצדקה של השכונה ותגיד להם שאתה מתנדב לשים בתיבות

אירופה:
לונדון07970287781 :

דואר את הקבלות ...וכן הלאה) ועצמותיך יחליץ!!! שהעצמות יזוזו ...ועל הדרך :לא לזלזל בפעילות
גופנית ..זו המעולה שבברכות ...אל תמהר להתלהב מעוד חסכון בלא ל הזיז את עצמך...

ז
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האם מצב רוח והומור סותר
רצינות??
ה ת חד ש

חי דו ש

לי

שלא

מבהיל...

לי

יו צ א

מהראש ...ואדרבה ...או לי תפריך לי או תו ...ז ה
יקל לי על המצפון ...ובכן :ה חי דו ש ' מ ח ד ש' ככה:
ת ח שוב ש אני ו א ת ה מ ה לכים ברחובה של עיר
קיי ם

ביו ם ה ש ב ת ( בז מן ש בי ת ה מ ק ד ש היה

והיה סנהדרין) ול פ תע אנ חנו רו אי ם מו ל עינינו
י הו די

סיג רי ה

מע שן

אנ חנו

בשבת...

ניג שי ם

ו מ ת רי ם בו :אדוני ...ז ה חילול שב ת!!!

הסקילה!!!! הוא בההלם! פיו פעור ו הו א לא יודע

שאינטרנט ז ה עוד איז ה ח רד תיו ת של רבנים שלא

מ איפה ז ה נפל עליו!!!! הוא מצידו ...עד שניה לפני

יודעי ם מה קורה ...מכאן ואילך כולם יבינו שזה רציני

שיוצ א ת נ ש מ תו הוא עדיין בטוח שזה מתיחה ...ג ם

ולגמרי רציני!!! נכון לשבעים שנה הקרובות כל פעם

כשהוא כבר מ ת הוא עדיין המום!!! הוא לא חלם

שמי שהו יעשן סיגריה וי ת רו בו אדוני ...אתה עלול

לשניה שזה מה שהולך לקרות לו ...גם כ שמורידי ם

ל סיים א ת ה חיי ם שלך בגיל צעיר ...הוא כבר לא

או תו אלי קבר ...אם תפתח א ת הארון תגלה פרצוף

י ת פו צץ להם בצחוק מול הפרצוף ...תהיה רגוע ...הוא

המום!!! גם בקבר הוא עדיין לא מעכל מה שקרה

יזכור היטב שהאחרון שחשב שזה לא רציני ...הוא

לו ...הכל היה טוב ...עי שנתי סיגריה ..פ ת אום הגיעו

שוכב שם בבית הקברות והוא עדיין שוכב שם עם

שני חרדים ...ע שו לי נו נו ...אז מה ...מה ...אתה לא
א ת הרבנים האלו

מכיר

ש או מרי ם לך

אוי

פרצוף המום!!!

אוי

אינטרנט ...מי חלם שלמחרת אני מו צ א א ת עצ מי

כלפי מה הדברים א מו רי ם???

מ ת ח ת הבלטות ...תח שוב על זה ....כמה שזה נשמע

אנ חנו צריכים להפנים שהחטא הגדול ביותר בעולם

לי ...אל תגי דו לי מה לע שות ..רגע ...אבל תז ה ר

הזו!!! ז ו ה סיטו אצי ה היחידה של מחלל שבת ב מזי ד

זה חו סר רצינות!! מי שיודע שה' רוצה מ מנו משהו...

הו א צו ח ק עלינו בפרצוף ...אז מה ...לא אי כ פ ת

לך ...ז ה ס קי ל ה!!! י הרגו אותך ...בי" ד י א ס פו א ת

ובהתראה ...כי תחשוב :איך יכולה להיות סי טו אצי ה

והוא עושה צחוק ...הוא לא קולט שזה רציני ...ז ה

כל העיר ו אנ חנו נרגו ם או ת ך באבנים ...חבל

ש מ איי מי ם על בן אדם ...אדוני ..יהרגו אותך ...ו הו א

החטא הכי גדול!! עצם החטא הוא לא כ"כ חמור כמו

תהרגו

ממשיך הלאה ומצפצף!!! (מילא בניסיונות ק שי ם כמו ע"!
בשעתו או עריות שאולי העלה בלבו טינה וחלה ונטה למות וכו'...
אבל חילול שבת ושאר עבירות של מיתו ת בי ת דין שאין בהם יצר
בלתי נשלט ...מה כבר יכול להיות ??.הוא לא מפחד על החיים
שלו?)

יש

אדם

על כרחך מדובר בבן אדם שלא ב א מ ת חושב שזה

עליך ...א ת ה צעיר...
הו א רק שו מ ע א ת ה איו ם ונקרררעע מ צ חו ק...
חה חה חה ...א ת ם ת איי מו ע לי??? מי א ת ם
אי כ פ ת לי ...בכיף...

בכלל..

לא

או תי...

הנה לך

ה מ קרה

בו או

ה ק ל א סי

של

החוסר

לדוגמא:

רצינות...

לצערנו

לכולנו

ה ת מודדו ת מול האינטרנט ...לאחד יותר לאחד
פ חו ת (יש גם כאלו שבכלל לא )...ז ה נורמלי!!! סו" ס לכל
אחד יש א ת הרגעים החלשים שלו ו א ת ה מ עידות
שלו ...אבל!!! יש כאלו שעו שים צחוק מהעבודה...

שמחלל שב ת ב מזי ד ו ה תר א ה!!!

רציני!!! ועל ז ה!!!

נכון שהרבנים מדברים נגד ...נכון שה' שונא א ת

ופה א ני רוצה לעצור רגע ולהבין :ת ס ביר לי מ ה

על ז ה שהוא לא קרא נכון א ת המפה ולא הפנים

האינטרנט ...אבל עזוב אותך וכו' וכו' ...ז ה הכי

ה סי פו ר של הבן א ד ם הזה ...מ ה ה' סי פו ר' שלו?

שזה ב א מ ת ב א מ ת רציני ...על ז ה עצמו הוא חייב

חמור!!!!

מה ...לא א כ פ ת לו ל מו ת?? מי ל א לא אי כ פ ת לו

מיתה ...על ז ה!!! שים לב :הוא חייב סקילה לא בגלל

זה הרבה יותר חמור ממעידה מול האינטרנט ...אד ם

ל ע שו ת עבירות ...נו ...אני מבין ש אין לו י ר א ת

שהוא חילל שבת ...אלא בגלל שהוא חשב שזה לא

שנופל באינטרנט ...נו ...גם אד ם שמחלל שבת

שמים ...אבל ה סברנו לו ...דיברנו אי תו עברית...
אדוני...

י הרגו

אותך...

מה...

לא

לו

אי כ פ ת

ל מו ת?? מה ...הו א מ ת א ב ד? ? מה ...כ"כ בוער לו
בנ פ שו ל ע שו ת בורר פ סו ל ת מ תו ך אוכל עד כדי
שהוא מוכן לעלו ת לגרדום בשביל ז ה ? ? מ ה
ה סי פו ר שלו??
ב א נ שאל א ת ז ה ככה :תאר לעצמך ש אני א ש ל ח
לו איז ה מ א פיונ ר עם א ק ד ח שלוף ...הו א י צ מי ד
לו א ק ד ח לרקה ויז הי ר או תו או ש א ת ה עוז ב
הרגע א ת ה סיגרי ה או ש א ת ה מת ...הו א לא היה
עוז ב

את

ה סיגרי ה??

ברור

שכן!!

רציני...

ב מזי ד ז ה עדיין לא או מר שהוא חייב מיתה ...אבל

על החוסר רצינו ת שלו הוא שילם ב חייו!!! יתכן

מי שנכשל בחטא ו מ תרי ם בו והוא צוחק לעדים

שבאותה שעה היו עוד מ או ת אנ שי ם שחיללו שבת

בפרצוף ...אל תגידו לי מה לעשות ...הוא עלול ל סיים

במזיד ...אבל הם הבינו שזה רציני ...הם הבינו שהם

א ת ה חיי ם שלו בגיל צעיר ...ולא בגלל החילול

עלולים ל סיים א ת החיים ...ולכן הם ע שו א ת ז ה

שבת ...אלא בגלל החה חה חה שלו ...החה חה חה

בשקט ...ו הו א לא הבין שזה רציני ועל ז ה הוא

הזה ...ז ה החטא הגדול!!! ז ה החטא הי חיד שאין לו

נסקל!! (לא על החילול שבת)

כפרה אלא ד מו בראשו!!!!

הבנת א ת החידוש המרעיש הזה???
עד היו ם ח שבתי שחילול שבת ב מזי ד ז ו העבירה

לפעמים

קורי ם

דברים

וכולם

מ פ חי די ם בעולם

סקילה...

מביני ם שצריך להתחזק ...רק ת מיד נשאלת השאלה

מתברר שלא!! דוו ק א על החילול שבת עצמו לא

מה??? מה צריך ל ה ת חז ק??? יו תר נכון :על מה ז ה

הכי

חמורה..

הראיה

ש חייבים

עליה

( סו" ס

חייבי ם סקילה ...אלא על מה?? מה כבר יכול להיות

כ שהתורה מ עני ש ה מחלל שב ת הי א לא מ ד ב ר ת

יותר גרוע מחילול שבת ב מזי ד??? לחלל שבת

קרה?? ואז ...כ ש מ ת חילי ם לגשש מה ה' בא לעורר
אותנו ...כאן העסק מ ת חי ל להתערפל ...כאן פ ת או ם

ולחשוב שזה לא רציני!!!!

כל א חד מעורר על מ ש הו אחר ...כל א חד נתפס

ש בי" ד י ע שו לו א ת

ושוב!!!! בפתח הגיליון כתבתי שלעם ישראל היה

לנושא אחר ...ו אז ישנה תחו שה כזו ש ...מי אמר...

ה שי רו ת הזה ב מ קו ם ש הו א י של ח י ד בנפ שו...

קשה לעכל שעדת קורח נבלעו באדמה ...למה??

מי אמר שזו הנקודה שה' רוצה לחזק או תנו? תבין:

ברור שלאו דוו ק א בכזה א ד ם ע ס קינן) א ז מ ה

כי ...כי מי דיבר על זה ...הם לא התכוונו ברצינות..

אני דוו ק א רוצה להת חז ק!!! קרה משהו ...ו אני מבין

הפ שט בז ה ?? ? ת ס ביר לי מה ה סי פור של או ת ה

הכל היה שם באוירה של צחוקים ...וכאן!! כאן אני

שצריך להתחזק ...אבל תשכנע או תי שזה זה ...סו" ס

ד מו ת ק ל א סי ת שעליה התורה מ ד בר ת של א ד ם

פתאו ם פוגש שוב א ת אותה תחושה ...הוי באמת...

חיזו ק ז ה מ ש הו תובעני ...ז ה מ ש הו שדורש מ אי תנו

על א ד ם שכבר בלאו הכי מעורער בנ פ שו ו ק ץ
בחייו ...רק

הו א מ עדי ף

שמחלל ב שב ת ב מזי ד ...ו מז הי רי ם או תו י הרגו

למה הורגים א ת או תו אחד??? הוא בסה"כ לא קרא

מאמץ ...אז תשכנע או תי שזו ב א מ ת הנקודה ולא

אותך .ו לא אי כ פ ת לו .מה ה היגיון שלו שלא

א ת המפה נכון ולא הפנים א ת חו מר ת העניין ...הרי

בערך כזה???

אי כ פ ת לו ל מו ת על סו ח ט תולדה דד ש ב שב ת?
מה ה ת שו ב ה?? פ שו ט וברור ש מדובר בבן א ד ם
רגוע ו מ דו שן עונג B f f i if f B S E I S f f B if f B E H S r o
 H B W B T R ff iכלומר :כשאנחנו מ תרי ם בו א דוני
יהרגו אותך ...הוא מ ת פו צץ מצחוק ...למה?? כי
הוא ב טוח שזה לא ב א מ ת רציני!!! מה ...א ת ם
ת איי מו עלי?? א ת ם תהרגו אותי ??...מי א ת ם
בכלל ...נראה אתכם וכו' וכו' ...ותכל׳ס ...הבן אד ם
הזה מו צ א א ת עצמו ביו ם ראשון

ה מ ו ם

עד

עמקי נ שמתו!!!! פ ת או ם תו פ סי ם או תו ו לו ק חי ם
או תו לבית דין ומבהירי ם לו בצער הרב :אדוני...
אמנ ם חשבת שזו בדיחה ...אבל כעת מתברר שזה
רציני ...וכעת אלו הם רגעיך ה א חרונים בדרך לבית

אם הוא היה קולט שב אמת מחר סו קלי ם או תו הוא

אז מה ב א מ ת הת שובה?? איך ב א מ ת מצ לי חי ם

היה מפסיק ...רק מה ...הוא חשב שזה לא רציני...

לזהות מה ה' בא לעורר או תנו כשקורה מ שהו ??.איך

אז למה הורגים או תו כמו מזי ד?? למה זה לא הופך

אפשר לז הו ת א ת ה"כה אמר ה'"???
התשובה היא :שהאמת היא כשקורה ל"ע מ שהו

או תו ל"סוג של שוגג"??

ומטלטל...

אליבא

דאמת

ה' לא

אומר

מה התשובה??? שוב או ת ה נקודה שהוזכרה בפתח

מפחיד

הגיליון...

כלום!!! ה' אף פעם לא מדבר אי תנו על מ שהו

אין ברירה!!!! כשבן אד ם לא קולט שזה רציני...

מסוים ...רק מה כן??? יש דבר א חד וי חי ד שה' כן

הדרך היחידה איך להעביר א ת המסר זה לעשות א ו

אומר בפירו ש!!!!

ת ו רציני!!! לכן אין ברירה ...עם כל הכאב ...אד ם

ה' או מר מ שפט א חד ויחיד :אני מ תכוין ברצינות!!!!

אחד יהיה אכן בהההלם טו ט אלי שהורגים או תו!!!

ז ה רציני!!!! א ם תחדד א ת ה חו שי ם ותק שיב טוב

אדם א חד אכן יסקל עם פרצוף המום!!!! אבל

טוב ל קריא תו של ה' ...שים לב שכשקורה מ ש הו

מ או תו יו ם ואילך אף א חד כבר לא יהיה ה מו ם מזה...

מפחיד ....ה' אומר :אני רוצה רצינות!!!! ז הו!!!

מכאן ואילך אף א חד כבר לא יחשוב שחילול שבת

בדרך כלל ה' לא מדבר על מ שהו מ סוי ם ...כי ב א מ ת

זה סוג של המלצה ...אף א חד כבר לא יח שוב
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זה לא משה ו מסוים ...זה לא ת ורה ולא צניעות...

ת נחש למה? כי תק וע לנו בראש שלה י ות רציני א ו

לא תפ ילה ולא שמיטה ...כשק ורה משה ו מטלטל...

לא לעש ות ל יצנ ות המשמע ות ה יא שמה י ום אנחנ ו

הזעז וע ש יש לכולם מכריז דבר אחד ויחיד:
ב ורא ע ולם ד ופק על השלחן ומכריז :אנ י רציני!!!

לא מב ינ ים בדיחות ...מסת ובב ים ברח וב עם פרצ וף
חת ום

וקשוח ...מה י ום א ין

צח וק ים בסע ודת

למ י שעד י ין לא הבין ...אנ י מתכ ו ין ברצינות!!! וזה

שבת ...כל ה זמן רק ו ורט ים על דרך המוסר ...י ותר

רציני!! תפס יק ו כבר לחש וב ש ז ו המלצה ...עכשיו...

אס ור להעל ות ד וק של חיוך על השפת י ים  . . .א ז זה ו

מה???

מה ה ' מתכ ו ין כשה וא א ומר לנו ש זה

רציני??
כאן!!! כאן מתח יל המק ום הא יש י של כל אחד ...כל
אחד בח ולשה שלו ...כל לב ש י ודע מרת נפשו...
לכל אחד מא יתנ ו יש את הנק ודת ח ולשה של ו
בעב ודת ה' הפרט ית שלו ...בא י זה נק ודה בעב ודת
ה' ה וא ניגש בצורה ח ובבנ ית ולא מספ יק ק ולט
ש זה רציני ...יש אחד שאצל ו הנ ושא של פגעי

שלא!!! זו על ילת דם!!! וחש וב להצ יף את הטע ות
הז ו כד י לשרש אותה ...אין ש ום קשר בין מצב ר וח

אלא גם בב ין ה זמנ ים  . . .וגם כשא נ י מרשה
לעצמ י אבל א ת זה לא ואף פעם לא!!!

זה

נקרא בן אדם רציני!! רצ ינ ות זה לא ס וג של
פרצ וף

מס ו ים . . .

לא

וגם

שש י יך

משה ו

לח ודש מס ו ים בשנה .. .רצ ינ ות פ יר וש ו אנ י
יה וד י

חרד

לדבר ה'...

ק ו ים

ו יש אצל י

אד ומ ים שא ותם אנ י לא ח וצה אף פעם.. .

לרצינות...
גם מ י שמח י יך כל הדרך אל הבנק ...בבנק נעש ים

וא יל ו בת וך הק ו ים האד ומ ים אנ י
וכיף...

ההתאמ נ ות

הזו

נחמד
מא וד

דבר ים רציניים!! למה? כי להרויח מאה אלף שקל...

ו ז ורם

זה ...זה הרבה כסף ...זה כסף רציני!!!

מ ומלצת  . . .להתרגל לבל ום ת וך כד י נס יעה! !!

מ י לא רצ ינ י בבנק??? מ י שבלא ו הכ י א ין לו כל ום

ר וצה ע וד ד וגמא קלאס ית א יפה אנ י הכ י

בחשב ון.. .

פ וגש א ת זה??

נו ...האם יש קשר בין מצב ר וח לרצ ינ ות?? רצ ינ י

בברכת המ ז ו ן שאחר י סע ודת שבת  . . .א ם

עדיין מס ופק אם זה פ ול יט יק ות א ו לא ...ע ובד ים

הכ ו ונה ש יש פה משה ו יקר וחש וב ואדוני ...זה

ש מת לב ברהמ ״ ז שאחר י סע ודת שבת ה יא

על הרבנים ...בקיצור :למ י יעשה ה וא לא רציני ...ויש

רציני!!! רצ ינ י זה על משקל ״לרצ ינ י ים בלבד״ ! ! !

כז ו חפ יפה  .. .ה יא בד י וק אחר י הפ יצ וח ים

הטכנולוגיה זה משה ו חובבני ...שה וא עדיין לא
החל יט אם לעש ות ט ובה לרבנים א ו לא ...ה וא

אחד שהנ ושא של צנ יע ות חובבני אצלו ...כן ק ו

אדרבה  .. .רצ ינ ות

עם

והמנה האחר ו נה וכל השפראך של הנ י יעס

יש וע ות לא ישועות ...פעם אחת משתכנע לכיוון

הא נש ים הכ י על י ז ים ושמח ים ש יש להם מה

שדיברנו...

והמצב

ופתא ום ה' ד ופק על

להפס יד  . . .יש להם ח י ים ט וב ים ומלא י א ושר.. .

״כפ ית...״ א ז לא!!! בא נתאמ ן לבל ום ת וך

החיובי ופעם לשלילי...

השלחן ...אדוני ...זה רציני!!! זה לא עוד א י זה
התרמה נחמדה ...שאתה עדיין מתלבט האם
לתר ום א ו לא ...האם ללכת על השבר ולט א ו על
ויש אחד שקב יע ות ע ית ים

הח ופשה בחו״ל...

לת ורה אצל ו זה משה ו חובבני ...שכשבא לי בט וב

זה

משה ו שה ולך רק

הפ יה וק ים

בש יל וב

זה לא ס ת ם חיים ....זה ח י ים רצ ינ י ים!!! ח י ים

כד י נס יעה ! ! ! לה יכנס בבת א חת לכ ובד ראש

עס יס י ים  . . .זו הכ ו ונה רציני...

של של וש דק ות ברהמ ״ ז וזהו!! לפנ י כן

וממ ילא  :ח ובה קד ושה לשנן ולח ז ור ולשנן :יה וד י

פטפטת י  . . .ומצ יד י גם אחר י כן אנ י אמש יך

זה דמ ות שמחה וע ולצת  ..ב יהד ות יש הרבה

לפטפט  . . .אבל באמצע ה י ו של וש דק ות

ה ומ ור ומצב רוח ...אתה יכ ול לפ זר בד יח ות

ש נכ נסת י לרצ ינ ות גמ ורה ...לפנ י כן זרמת י

ופתא ום מג יע טלטלה!!! ובטלטלה ה ' א ומר מ ילה

בשפע וכמה ש י ותר ...א ין ש ום בע יה ! ! (גם אם

בכב יש וגם אח ״כ אנ י ממש יך לזר ום ..אבל

אחת  :אנ י רוצה רצינות!!!!!! רבותי :זה רציני!!!! מה

אתה מכיר עובדי ה' עם ארשת פנים כעוסה וכבדה ..זה נטו

רציני!!!

שציוו ית י בת ורת י זה רציני ...זו לא המלצה ...אנ י

עניין של אופי ולא קשור ליהדות )...רצ ינ ות הכ ו ונה

ההתאמ נ ות ה ז ו מרג ילה א ות נ ו שהרצ י נ ות

יקרה כאן

ש זה רציני! לרצ ינ י ים בלבד ! א ין ש ום סת ירה בין

ה יא לא סת ירה למצב רוח ...ובא ותה מ ידה

ועכשיו!!!

מצב ר וח לבין מש ימה רצ ינ ית .

המצב ר וח ה וא לא סת ירה לרצ ינ ות ..

בקיצור :זה כמ ו ארבע מ ית ות ב ית דין סק ילה

והחכמה הגד ולה זה לדעת א יך לשלב מצב ר וח

ברגע שאתה מתרגל לזה ...אתה פתא ום ק ולט

עם רצינות...

שלעמ וד על העקר ונ ות זה לא הופך א ותך לבן

ה וא נכנס לשוונג ...כשלא מתא ים לו ה וא מחפפ...

מתכוין ברצינות...

ואני רוצה ש זה

שר יפה הרג וחנק ...שעד ה י ום חשבת י ש יש רש ימה
של כך וכך עב יר ות שעל יהם ח י יב ים סקילה ...ויש
רש ימה אחרת שעל יה ח י יב ים שר יפה (כמב ואר
באר וכה במס ' סנהדרין) א ז זה ו שלא!! פתא ום
גיליתי שא ין רש ימה ארוכה ...יש רק עבירה אחת
ויחידה שעל יה ח י יבים את ככככל המ ית ות ב ית דין

כעת בא נתרגם א ת המשפט ים הרצ ינ י ים ה ז ו
למשה ו אח ד קט ן ומעש י .. .
אם רק

נרצה ...אפש ר להתאמ ן על רצ ינ ות

ביחד ..מה י העב ירה??
סקילה ...ח וסר רצינות של בת ו ובת בת ו ובת בנו

גם ת וך כד י נס יעה!!!!

וכו' זה שריפה ...ח וסר רצינות של אביזרייה ו דאשת

לד וגמא :א ם תש ים לב :לפעמ ים אנחנ ו בקטע

א יש זה חנק וכו' וכו' ...כל הע ונש ים המטלטל ים

של בד יח ות  . . .א ין בעיה ...כעת יש צח וק ים  . . .וא ז

ב י ותר מס ו וג ים לח וסר רצינות!!! לאדם שלא

מ ישה ו א ומר בד יחה שה יא לא במק ום ! ! ! האם

במה??? זה כבר אתה יודע...
דבר אחד ברור :ח וסר רצינות זה חטא בל יכופר!!!
ולמה?? כי ח וסר רצינות זה במ יל ים אחר ות :אין
גישה!!! ב ורא ע ולם רוצה ש יה יה לו גישה אליך...
שאם יהיה לו משה ו ל ומר לך ...יהיה לו דרך איך
לחד ור אליך ...ברגע שא ין לך רצינות ...ברגע שאתה
ע ושה צח וק מהעבודה ...חסמת את השוליים...

אתה מס ו גל לעש ות סט ופ לרגע אחד  .. .ולהג יד
סל יחה  .. .כ זה דבר אפ יל ו בצח וק לא א ומר ים . . .
(אגב :לא חייבים בהכרח להעיר ...לפעמים אפשר גם
להביע התעלמות מופגנת ולהעביר נושא בצורה רשמית)

אבל לא רק זה!!! אלא מ יד להמש יך לבד יחה
הבאה  ???. . .ש מ ת לב מה דרשת י פה?? לא רק
לעצ ור א ת הבד יחה בא יבה .. .אלא במקב יל מ יד
לעב ור

לבד יחה

הבאה.. .

פרנצ יפ

לבד יחה

הבאה ! ! !! לא עצרת י כעת בחנ יה ועכש י ו נכנס ים

אתה לא מאפשר גישה!! מ י שלא מאפשר גישה...

לסדר מ וסר .. .לא ! ! בלמת י ת וך כד י נס יעה ואנ י

זה החטא הכי גדול!!! זה פר יקת עול מלכ ות

מ יד ממש יך הלאה .. .ו זה עקר ונ י!!! כד י להתרגל

שמים...

שאצל נ ו הצח וק והרצ ינ ות זה לא שנ י דסק ים
שונים...

עכשיו :פה יש בע יה כלל ית בכל מה שנוגע של
רצינות א ו י ותר נכון א יס ור ליצנות ...מא וד קשה לנו
לעבוד על הנ ושא הזה..

',S '3J

אצלנ ו

הרצ י נ ות

תבין :זה שאנ י מרג יש לא נע ים ב זה ש יש לי
כא יל ו יש לי תדמ ית של בן אדם לא זורם...
עצם המש ו ואה ה ז ו ש נתפסה לי בראש בנ ושא

ח וסר רצינות!!! ח וסר רצינות של חילול שבת זה

בא לרמוז לנו ...זה דבר אחד :אני רוצה רצינות!!!

המ ז ו ן

עקרונות ...כי אנ י מרג יש ב י יחס לאחר ים

יש לי עצה שה י ית י מגד יר א ותה  :להתרגל לבל ום

הפנ ים ש זה רציני!!

בברכת

אנ י

לגמר י

אדם לא זורם!!! זה לא סת ירה לרגע...

בעב ודת ה ' ד י בקל ות . . .

וממילא ...גם כשהקב״ה מדבר איתנו ...מה שה וא
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אנ י לא מ וכן לרא ות לא רק כשא נ י בח י ז וק

והה ומ ור

הזה ...זה מ וכ יח שבתפ יסה של י יש כא יל ו שנ י
ד יסק ים ! ! ! יש ד יסק של בן אדם ז ורם ונחמד
( וקצת חילוני )...א ו ד יסק של א יש דת צד יק
ועקר ונ י וקנאי ...וזה לא!!! לא רבת י!!! זה
נקרא ח וסר רצינות .העקר ונ ות הרצ ינ י ים של י
לא ס ותר ים לרגע את המצב ר וח וה ומ ור
וה זר ימה שלי ...תדבר א ית י על כל נושא ...אנ י
נחמד ...אבל ברגע שת וצ יא לי את המכש יר
שלך אנ י בא ות ו רגע אפנה עורף ...וזה לא
סת ירה שאנ י אמש יך הלאה לה י ות נחמד
א יפה שנעצרנו ...זו רצ ינ ות אמ ית ית ! ! בק יצ ור:
ה'

ר וצה

מבח ינתנ ו

רצינות...
זה

והרצ ינ ות

לעמ וד

הכ י

לגמר י

גד ולה
מאח ור י

העקר ונ ות שלו ...בגא ו וה ובגאון ...לשלב את
זה עם הח י ים הס וער ים והעל יצ ים והשמח ים
והגא ים שלנ ו בת ור יהודים...

ה ולכ ים

ב יחד ! !! אנ י ט יפ וס זורם ...אפש ר לדבר א ית י
תמ יד ועל כל נושא ...ובמקב יל יש דבר ים שלא
מק ובל ים עלי ...ואף פעם לא!!! א ת הקל יפ ה זה

-------

-----

^ אוסף גיליונות | אז נדברו ^

* *

יהלכו!
בקרוב ממש

l

למעשה״

i
אל דאגה אמא ...אנחנו נגדל בתורה ואז אין שמחה כהתרת הםפקות״

היכונו לסראת סיום מסכת יבמות״,
תזכורת :הסיום של מסכת יבמות קרב ובא...

ל פ נ י ש ה ת ח י ל ה ש נ ת ה ל י מ ו ד י ם ה מ נ ה ל ק ר א ל מ ל מ ד ר' ז ל מ ן ל ש י ח ת ה י ע ר כ ו ת  . . .א ת ה י ו ד ע  . ..ב מ ח ז ו ר ה ז ה ה ו ל ך ל ה י ו ת ל ך ב כ ת ה

ומסכת יבמות זה לא דבר של מה בכך ...צריך להכין

ש נ י ז ו ג ו ת י ל ד י ם ב מ צ ב ר ג י ש ע ד י ן ו מ א ת ג ר ! ! ! ר' ז ל מ ן חיי ך ...ב ט ח  . . .מ י י כ ו ל ל ש כ ו ח א ת ה פ ר ש י ה ה מ ס ע י ר ה ש ה י י ת ה פ ה ב י ש ו ב

עגלא תילתא!!! משהו רציני ...זה לא דבר שאמור

ש ל נו  . ..א נ י ז ו כ ר א ת ז ה כ מ ו א ת מ ו ל  . . .מ י ה א מ י ן ש ח ל פ ו מ א ז ש מ ו נ ה ש נ י ם  . ..כן ...ל פ נ י ש מ ו נ ה ש נ י ם ה י ת ה ת ק ו פ ה ש ל ש מ ד . . .

לעבור בשתיקה!!!! הועדה המכינה של בני הבית

א ד ר י י נ ו ס ק י ס ר ו כו' ...ה ג י ע ו ל כ א ן ג ד ו ד י ם ש ל י מ י ם ש ל ח י י ל י ם ש ה ש ת ו ל ל ו כ מ ו ח י ו ת  . ..נ כ נ ס ו ל ב ת י ם ו ש ד ד ו מ כ ל ה ב א לי ד ...ה י ה פ ה

כעת בישורת האחרונה לקראת הפקת האירוע...

ב ו ק ה ו מ ו ב ל ק ה  . . .נו ...ע ו ד א י כ ש ה ו ב ל ע נ ו א ת ז ה ...ע צ ר נ ו א ת ה ח י י ם מ ל כ ת  . . .ע ד ש י ו ם א ח ד א ו ת ם ח י י ל י ם ש י כ ו ר י ם ה ג י ע ו ל ב י ת
ה ח ו ל י ם ש ל ה ע י י ר ה ! ! ! ד א ע ק א ש ב ב י ת ה ח ו ל י ם ל י ו ל ד ו ת  . . .ה ח י י ם ח ז ק י ם מ כ ל . ..ע ו ד נ ש מ ה י ה ו ד י ת י ו ר ד ת ל ע ו ל ם ו א ם ה י ו ם ז ה

אבל אם שמת לב ...השיטה שלנו היא שעוד לפני
שמתחילים לדבר על הסיום של יבמות ...כבר

ה י ו ם ה ו ל ד ת ש ל ה ...א ף א ח ד ל א י כ ו ל ל מ נ ו ע א ו ת ה  . . .ג ם ח י י ל י ם ש י כ ו ר י ם ל א..
ו ל א ה י ת ה ב רי ר ה  ...ו ב ש ע ת ל י ל ה מ א ו ח ר ת ה ת פ ת ח ס ק נ ד ל ש ל ם ...פ א נ י ק ה  . . .ה י ס ט ר י ה  . . .ו נ א ל צ ו ל פ נ ו ת ב מ ה י ר ו ת ו ב מ צ ב ח י ר ו ם א ת
כ ל מ ח ל ק ת י ו ל ד ו ת ל מ ח ב א א י ש ם ב א ח ת ה מ ע ר ו ת ש ל י ד ה כ פ ר ש ל נו...

מתחילים לחמם מנועים לקראת תחילת המסכת
הבאה ..מסכת כתובות!!!!
אז הנה ...ראש הממשלה עשה לנו השבוע את

ו ב” ה א ח ר י כ כ ל ו ת ה כ ל ...ב ת ו ך כ ד י ה ב ל ג ן ו ה פ א נ י ק ה נ ש מ ע ו ב א ו ת ו ל י ל ה א ר ב ע ה ק ר י א ו ת ש ל מ ז ל ט ו ב ! ! ! !

העבודה...

ד א ע ק א  . ..ש מ ר ו ב ב ל גן  . ..ק ר ה ד ב ר נ ו ר א י ! ! ! ד ב ר ש כ ל א מ א ב י ש ר א ל מ פ ח ד ת מ מ נ ו  . . .א ב ל ה פ ע ם ז ה ק ר ה  . .ש נ י ז ו ג ו ת ת י נ ו ק ו ת ב נ י

יש לנו כעת ארבעה חודשים שבהם כל אחד יקבל

י ו מ ם ה ת ע ר ב ב ו א ח ד ע ם ה ש נ י ב א ו פ ן ש א י א פ ש ר ה י ה ל ז ה ו ת מ י ש י י ך ל מי . ..

החלטה מה הוא הולך לעשות עם עצמו ...או שאתה

ה ז ו ג ה ר א ש ו ן ה י ה ל א פ ח ו ת ו ל א י ו ת ר ה ר ב נ י ת כ הן ...א ש ת ו ש ל ה ת נ א ר ב י נ ו ב נ י מ י ן ה כ ה ן ק ד ו ש ה' ש מ כ ל ה מ ח ו ז נ ו ת נ י ם ל ו ת ר ו מ ה

בוחר ללמוד את מסכת כתובות על ק״י דפיה!!!! או

ד א ע ק א!!! ש ל א

שאתה הולך לטחון שוב את הנייעס במאה ועשר

ר ק ה ר ב נ י ת כ ה ן י ל ד ה  . ..ג ם א ח ת מ  6 -ו ה ש פ ח ו ת ש ל ה ...ג ם ה י א נ ז כ ר ה ל ל ד ת ב ד י ו ק ב ל י ל ה ה ז ה ! ! ! ו ש ת י ה ן י ל ד ו בן ...ו ש ת י ה ם ה י ו

יום שיש עד הבחירות ...הבחירה בידך!!!! דבר אחד

שני

אני יודע ...ביום שהוקמה הממשלה אחזנו במסכת

ג דו ל ה

(והנשיא כבר שם עליו עין אולי למנות אותו סגן לכה"ג ...מה שבטוח ...הוא כבר עכשיו מ” מ של המשוח מלחמה אם ח"ו ימות)..

ב מ ע ר ה ...ו ש ני ה ע ו ל ל י ם ה ז ע י ר י ם ה ת ע ר ב ב ו ו אי א פ ש ר ל ה ב ח י ן בי ני ה ם ...ר ב ו נ א ד ע ל מ א כו ל א !! !

מה

עו שי ם ? ? ? י ש

פה

ת י נ ו ק ו ת  . . .א ח ד כ ה ן מ י ו ח ס ! ! ו ה ש נ י ע ב ד כ נ ע נ י ו ל ך ת ב ח י ן ב י נ י ה ם  . . .ז ו ה י ת ה ט ר ג ד י ה נ ו ר א י ת  . ..א ם ג ב ר ת כ ה ן ל א ה י ת ה א ש ה ג ד ו ל ה
ו א צ י ל י ת ה י א ה י ת ה י ו צ א ת מ ד ע ת ה  . . .ל ה ס ת כ ל ע ל ש נ י פ ע ו ט ו ת ו ל ש א ו ל כ ל א ח ד מ ה ם  . ..א ת ה ב ן ש ל ג ב ר ת א מ ת א ו ש ל ש פ ח ה
נ ו א מ ת  . . .א ת ה ז ר ע ו ש ל א ה ר ן ה כ ה ן . .א ו ש א ת ה ז ר ע ו ש ל כ נ ע ן ב ן ח ם ? ? ?

יומא ...מאז הספקנו ללמוד ביצה ,תענית ,ר״ה,
מועד קטן חגיגה ,ואת כל יבמות ...ויש כאלו
שבשנה זו טחנו את חילופי הצעקות התינוקיים בין
חברי הממשלה ...רחמנות ...באמת רחמנות...

כ ל ה ע י ר ד י ב ר ה ע ל ז ה ...ו ב ח ג ע צ ר ת ה א ח ר ו ן ה פ ר ש י ה ה ז ו ה ג י ע ה ל ס נ ה ד ר י ן ו כ ל י ר ו ש ל י ם ג ע ש ה ו ר ע ש ה מ ה ה ד י ן ב כ ז ה מ ק ר ה  . . .י ש

מישהו אמר לי הרגש נפלא על הראש ממשלה

ל צ י י ן ש ד ו ו ק א ה ש פ ח ה ג' א ל מ א  . . .ה ש ת ד ל ה מ א ו ד ל ה ס ת י ר א ת ה ש מ ח ה ש ל ה ו ל א כ” כ ה צ ל י ח ה  . . .ב ש ב י ל ה י ש פ ה נ ט ו ש ד ר ו ג ! ! ! ה י א

שלנו...

ב ל א ו ה כ י ה ש פ ח ה  . . .ה י א ב ל א ו ה כ י צ ר י כ ה ל ד א ו ג ג ם ל ב ן ש ל ה ו ג ם ל ב ן ש ל ה א ד ו ן  . . .ה ד ב ר ה י ח י ד ש ק ר ה פ ה ש ל כ ה” פ ה ב ן ש ל ה

הראש ממשלה הזה ...אם שמת לב מיום שהוא

נ ה י ה ב ב ת א ח ת מ י ו ח ס  . . .מ ע ו ד א י ז ה ע ב ד ש ב ש ר ח מ ו ר י ם ב ש רו ...ה ו א נ ה פ ך ל ה י ו ת ס פ ק כ הן...

נבחר ...הוא התעקש לא לעזוב את הבית שלו!!!

א ג ב  :כ פ י ש ה ז כ ר ת י  . . .ב א ו ת ו ל י ל ה ו ב א ו ת ו מ נ ו ס ה ה ת ר ח ש ה ע ו ד פ ר ש י ה ד ו מ ה  . . .א ב ל ה י א ח י ו ו ר ת ב ע ו צ מ ה ש ל ה ...ה י ה ז ה ג ב ר ת כ ץ

להמשיך להתגורר בוילה שלו ברעננה ולא לעבור

ש ל ה ם ה ת ע ר ב ב ו  . ..ס ו ״ ס כ א ן מ ד ו ב ר כ ב ר ב ש ת י

דירה לבית ראש הממשלה כמקובל ...למה? כי הוא

מ ש פ ח ו ת כ ה נ י ם מ י ו ח ס י ם ! ! ש נ י ה ם ג ם ש כ נ י ם ו י ד י ד י ם ק ר ו ב י ם  . . .א ז נ כון ...ה י ל ד י ם ה ת ע ר ב ב ו ו ז ה ס ב ל ר ג ש י ג ד ו ל  . ..א ב ל ע ד י י ן. .

הבין שהוא לא הולך להאריך ימים על כס ראש

וג ב ר ת ק א הן

ש ש תי הן י ל דו ב ה פ ר ש

של

שעה

א ח ת מ ה שני ה ...ו ג ם ה י ל ד י ם

ס ו ״ ס ב י ן כ ך ו ב י ן כ ך מ ד ו ב ר ב ש נ י ת י נ ו ק ו ת כ ה נ י ם  . ..ש נ י ה ם ב ע ז ה ״ ש י ע ל ו ל ד ו כ ן  . ..ש נ י ה ם י ת ח ת נ ו ב ע ז ה ״ ש ע ם מ ש פ ח ו ת כ ה ו נ ה
מ י ו ח ס ו ת  . . .ש נ י ה ם ע ו ד י ה י ו כ ה נ י ם ג ד ו ל י ם  . . .א ל ת ד א ג  . . .ה ם ע ו ד י ע ש ו נ ח ת  . ..א ז ב א ס י פ ת ה ו ר י ם ש ת י ה א מ ה ו ת י ב ו א ו ב י ח ד ל ר ו ו ת

הממשלה ...אם ככה ...הוא עשה חשבון פשוט...
למה לי לשפץ את הבית של ראש הממשלה שיבא
אחרי (כפי שעשה מי שהיה לפני) עדיף להישאר בבית

נ ח ת  . ..א ז ה ב ר מ צ ו ה ש ל ש נ י ה ם ת ה י ה ב י ח ד  . . .ו א ת ה מ נ ח ת ח י נ ו ך ה ם י ק ר י ב ו ב א ו ת ו יו ם ...ו ב פ ר ט ! ! ! ש ב ” ה כ ל ה כ ה נ י ם פ ה ב י ש ו ב
ש ל נו ...כ ו ל ם ש י י כ י ם ל א ו ת ו מ ש מ ר  . . .מ ש מ ר ת י ש ב א ב ! ! ! א ז ב ס י י ד ר  . . .ה ם א פ י ל ו י ע ל ו ב א ו ת ו ש ב ו ע ל י ר ו ש ל י ם  . . .א מ נ ם ה ם ל א ב א ו ת ו
ב י ת א ב ו ז ה כ ן ה פ ס ד ק ט ן  . . .כ י כ כ ה ה ם י ו כ ל ו ל י ט ו ל ח ל ק א ח ד  . . .א ב ל ...א ב ל ע ל ז ה נ א מ ר  . ..י ש צ ר ו ת ג ד ו ל ו ת י ו ת ר ...א י ז ה צ ר ו ת

שלי ...להשקיע בו את כל העשרות מיליונים כיאה
וכיאות לבית ראש ממשלה ...ואז כשאסיים את
השיפוצים ...אז מצידי לפרק את הממשלה ...וגם

י כו לו ת ל הי ו ת ג ד ו ל ו ת יו ת ר ? ?

אם אני כבר לא אהיה ראש ממשלה ...אבל לפחות

ה נ ה . .ה ר ב נ י ת כ ה ן ש י ש ל ה י ל ד ! ! ! ! ש ז ה א ו ב ן ש ל ה ...ק ד ו ש מ ר ח ם  . . .א ו ש ז ה ע ב ד כ נ ע ני  . ..י ש ל ך מ ו ש ג א י ז ו ה ר ג ש ה נ ו ר א ה ז ו ? ?

אני חוזר לבית משופץ ומפואר על חשבון המדינה...

ע ז ו ב ה ר ג ש ה ...א ת ה י ו ד ע אי ך ש ז ה מ ס ב ך א ת ה חי י ם ? ?

תקשיב איזה גאון בנט ...אבל אני לא מוותר!!! לא

א ז ד ב ר ר א ש ו ן ה ר ב נ י ת כ ה ן ה ו ד י ע ה ל ש פ ח ה ג' א ל מ ה ש ה ת י נ ו ק ה ק ט ן ש ל ה ז ה י ל ד ש לי ...א נ י ל ו ק ח ת ע ל י ו פ י ק ו ד  . . .ר ק ז ה ח ס ר לי...

רק הוא גאון ...גם אני גאון כמוהו ויותר ממנו...

ש ג' א ל מ ה ת ג ד ל ל י א ת ה י ל ד כ מ ו ע ב ד פ ר ח ח . . .

ה ר ב ני ת כ הן ל ק ח ה א ח רי ו ת ע ל שני ה תי נו ק ו ת ו פ ר ש ה ע לי ה ם ח סו ת ..ו א ט א ט

ה ת א ו ש ש ה ו ק י ב ל ה ב א ה ב ה ו א פ י ל ו ב ש מ ח ה א ת ה מ ת נ ה ה נ ו ס פ ת ש ה' נ ת ן ל ה ...ה' נ ת ן ל י ב ן ל א ח ר י ו ת ! ! !

חטאת אחת ...והוא מפריש שתים לאחריות ...שאם תאבד זו יקריב זו)
ה ח לי ט ה

(יש מושג שאדם צריך להקריב

ה' נ ת ן ל י ע ב ו ד ה כ פ ו ל ה  . . .ל ה ש ק י ע ב ש ת י נ ש מ ו ת ג ם י ח ד ! ! ! ה ר ב נ י ת כ ה ן

ש א י ן א פ ל י ו ת  . . .א י ן י ו ת ר נ י ס י ו נ ו ת ל נ ס ו ת ל ה ב ח י ן ב י נ י ה ם  . . .א י ן נ י ח ו ש י ם  . . .א נ י מ ג ד ל ת א ת ש נ י ה ם כ מ ו ה ב נ י ם ש לי ! ! !

ה ר ב נ י ת כ ה ן ע מ ד ה ע ל כ ך ש ב ב ר י ת י ק ר א ו ל א ח ד א ל ע ז ר ו ל ש נ י א י ת מ ר ל ה ד ג י ש ש ש נ י ה ם ב נ י א ה ר ן ! ! ! ( ל א ש ז ה נ כון ...א ב ל כ כ ה א נ י

גם אני עשיתי את אותו שיקול בדיוק ...כשאותו בנט
נהיה ראש הממשלה חשבתי לעצמי .הרי יום אחד
הממשלה הזו תתפרק ...לפחות בנט עוד יוכל
להתעטר כל החיים שלו שהוא ראה״מ לשעבר...
אבל מה יהיה איתי?? אני אשאר עם עשרות שעות
של גרעיני אבטיח ונייעס על ראה״מ שמהרגע

מ ת י י ח ס ת א לי ה ם) ..

הראשון לא היה רלוונטי ...באותו רגע החלטתי יחד

ה ג י ע ה י ו ם ה ג ד ו ל ! ! ! יו ם ה ב ר מ צ ו ה ש ל ש ני ה ת א ו מ י ם . ..כ מ ו ב ן ש ה י ו ם ה ז ה ג ם מ צ י ף ר ג ש ו ת סו ע רי ם ...כ ל ש נ ה מ ח ד ש יו ם ה ה ו ל ד ת

עם ראה״ב שאני לא משקיע בבית ראש הממשלה...

ש ל ה ם פ ו ת ח ש ו ב א ת ה פ צ ע  . . .ה ג י ע ל י ל ה ב ר מ צ ו ה ! ! ס ע ו ד ת מ צ ו ה  . . .ר ו צ י ם ל ה ת פ ל ל מ ע ר י ב  . . .א ב ל ר ג ע ! ! ! ! ח כ ה  . ..י ש ל נ ו פ ה

החלטתי להשקיע בבית שלי!!!!

מ ש י מ ה ד י ר ג י ש ה  ...א ל ת ש כ ח ש א ח ד מ ש נ י ה י ל ד י ם ה א ל ו ה ו א ע ב ד  . ..מ י ? ? ל א י ו ד ע  . ..מ ה ש ב ט ו ח א ח ד מ ה ם ע ב ד ו ה ש נ י ז ה ה א ד ו ן

החלטתי שאני משקיע במסכת יבמות ...והנה..

ש לו ...ז א ת א ו מ ר ת  :א ח ד מ ה ם פ ט ו ר מ מ צ ו ת ע ש ה ש ה ז מ ן ג ר מ א ! ! ! א ו א ל ע ז ר א ו א י ת מ ר ל א ח י י ב י ם ב ק ” ש ש ל ע ר ב י ת  . ..א ז ר ג ע ! !

הממשלה התפרקה ...ראש הממשלה נשאר עם

א ל ת ת ח י ל ו מ ע ר י ב  . . .כ ע ת ! ! כ א ן ו ע כ ש י ו ע” ג ה ש ו ל ח ן ה ח ג י ג י ש ל ה ב ר מ צ ו ה  . . .כ ע ת נ י ג ש י ם ל ע ש ו ת א ת מ ע מ ד ה ש ח ר ו ר ! ! ! א ח ד

הבית המשופץ שלו...

מ ש ח ר ר א ת ה ש ני  ...ה ר ב י ש ב ו כ ת ב ש נ י ש ט ר ו ת ש ל כ ת ב ש ח ר ו ר ! ! ! ו ה ת כ נ י ת ה י א כ ך  :א ל ע ז ר פ ו נ ה ל א י ת מ ר  . . .א ם א נ י ה כ ה ן א ז א ת ה

ואני??? אני נשארתי עם מסכת יבמות בכיס!!!!

ע ב ד ש לי ...ו א ם כ כ ה  ,ק ח א ת ה ש ט ר ש ח ר ו ר ו א נ י מ ש ח ר ר א ו ת ך  . ..מ ה י ו ם א ת ה מ פ ס י ק ל ה י ו ת ע ב ד  . ..ו א ת ה נ ה י ה י ש ר א ל ב ן ח ו ר י ן ! ! !
ו א ז מ ת ה פ כ ת ה ק ע ר ה א ל פ י ה  . ..א י ת מ ר פ ו נ ה ל א ל ע ז ר א ם א נ י ה כ ה ן ו א ת ה ה ע ב ד ש לי ...א ז א נ י ג ם נ ו ת ן ל ך כ ת ב ש ח ר ו ר ו מ ה י ו ם
א ת ה מ פ ס י ק ל ה י ו ת ע ב ד ו מ כ א ן ו א י ל ך א ת ה י ש ר א ל ב ן חו רין . ..א ב ל ר ג ע ! ! ! ל פ ת ע ה ג י ע ה ק ר י א ה ד ח ו פ ה מ ג ב ר ת כ ה ן ש ב ע ז ר ת

תאר לעצמך שבמקום ללמוד מסכת יבמות ...הייתי
משפץ את בית ראש הממשלה ...תאר לעצמך
ששנה שלימה הייתי מנייעס על ראה״מ ועל הגזירות
ועל ליברמן ועל חד פעמי...

נ ש י ם ...ר ג ע ל פ נ י ש א ת ם מ ש ח ר ר י ם א ח ד א ת ה ש ני  ...א נ י ר ו צ ה ש ת א כ ל ו ת ר ו מ ה ב פ ע ם ה א ח ר ו נ ה ב ח י י כ ם ! ! ! ! א מ א ה ג י ש ה ל ש נ י ה ם

בסוף השנה הוא היה חוזר לבית המשופץ שלו

ח ל ת ת ר ו מ ה א פ ו י ה ב י ד א ו ה ב ת  . . .ו ס ל ק י ר ק ו ת ש ל ת ר ו מ ה  . . .ו ה ת ז מ ו ר ת ה ח ל ה ל נ ג ן ד ' ב ב ו ת  ...י ש פ ה ש נ י י ל ד י ם ש ח ו ג ג י ם ה י ו ם ב ר

ברעננה ואני הייתי נשאר מחוסר בית ...אבל לא!!!

ל נ צ ח ! ! ! ! כן...

הדרך עלך מסכת יבמות והדרך עלן ...קניתי אותך

ע ד ה י ו ם ה ם י כ ל ו ל א כ ו ל ת ר ו מ ה מ מ ה נ פ ש ך  . ..ב י ן א ם א נ י ה כ ה ן ו ב י ן א ם א נ י ה ע ב ד ש ל ה כ ה ן . .ש נ י ה ם י כ ו ל י ם ל א כ ו ל ת ר ו מ ה  . . .א ב ל

מסכת יבמות ...לא נתתי לאף קשקשן להסיח את

מ צו ה !! ! מ צ ד א ח ד ביו ם הז ה ה ם מ ת ח י י ב י ם ב מ צוו ת !! ! ו מ צ ד שני ב ר ג עי ם ה א ל ו ה ם נ פ ר די ם מ א כ י ל ת ת ר ו מ ה

ב ר ג ע ש ש נ י ה ם מ ש ח ר ר י ם א ח ד א ת ה ש נ י  ...א ז א ח ד נ ש א ר כ ה ן ו ה ש נ י נ ה י ה י ש ר א ל  . ..נ ה י ה ז ר ...ו ה ו א כ ב ר ל א י כ ו ל ל א כ ו ל ת ר ו מ ה . . .

דעתי ממך ...תודה לה' שלא בזבזתי את הזמן שלי..

מ ה י ו ם ש נ י ה ם כ ב ר ל א י ו כ ל ו ל א כ ו ל ת ר ו מ ה  . . .ה ד מ ע ו ת נ ש פ כ ו ש ם כ מ י ם  . . .ה ל ו ו א י ו ה י י נ ו י ו ד ע י ם ע ל מ י א נ ח נ ו ב ו כ י ם  ...א ב ל י ש כ א ן

ואנא ה' ...תעזור לי להמשיך ככה גם בכתובות!!!!

י ל ד א ח ד כ ה ן ש ל א י ז כ ה ל ה ק ר י ב מ נ ח ת ח י נ ו ך  ...ל א י ז כ ה א ף פ ע ם ל ק ד ש י ד ו מ ן ה כ י ו ר ו ל ה ק ט י ר ע ” ג ה מ ז ב ח  . . .י ש כ א ן ש נ י י ל ד י ם

בעוד כמה שבועות יתחילו כותרות על הפתעת
הבחירות ..מי הפעם הולך להפתיע ...הפעם מסכת

י ה ו ד י ם ש א ם ה ם י ע ס ק ו ב ת ו ר ה ב ע מ ל וי גי ע ה ו י צ מ ח ו ת ל מ י ד י ח כ מ י ם ו מ א י ר י ם א ת ה ע ו ל ם ב ת ו ר ה ו מ ע ש י ם טו בי ם ...ו אז ! !!! א ז
אנ ח ם...
ב ד ר ש ת ב ר ה מ צ ו ו ה ש נ י ה ם נ ע מ ד ו ב ז ה א ח ר ז ה ...ג ם א ל ע ז ר ו ג ם א י ת מ ר  . . .ו ה ב ט י ח ו ל א מ א ב ד מ ע ו ת  . . .א ל ת ד א ג י א נ ח נ ו ע ו ד נ ע ש ה
ל ך נ ח ת !! אין ש מ ח ה כ ה ת ר ת ה ס פ ק ו ת . .שנינו ג ם י ח ד נ הי ה ב ני ע לי ה! ! י ק ר ה ה ם מ כ ה ״ ג ש נ כ נ ס ל פ ני ו ל פ ני ם
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כתובות שלי הולכת להפתיע ...אני הולך לשבת וללמוד
כתובות ...עוד נפגש בבחירות הבאות בסוף מסכת
סוטה...

i

59 Qju -

האם יש עניין רוחני בגיבוש משפחתי??...
רציתי לפתוח אחת ולתמיד את הנושא שנקרא גיבוש משפחתי...
בשנים האחרונות המושג של שבתות גיבוש משפחתיות נהיה מאוד מקובל ...אין כמעט משפחה
מורחבת שלא שכרה איזה מתחם לשבת גיבוש כדי להשקיע בגיבוש המשפחתי ...על פניו זה
מאוד נחמד ...למה לא ...מי לא רוצה להיפגש עם כל המשפחה המורחבת ...לבריאות...
דא עקא!!! שאחרי כל הנחמד והכיף ...בשלב מסוים תמיד מגיע הרגע הקשה ...אם זה כשזה
מתחיל לכאוב בכיס ...כן ...שבתות כאלו עולות ים של כסף!! מדובר בעלויות גדולות ..ואז ברגע
הקשה פתאום מתעוררת השאלה העקרונית :רגע רגע ...בעצם מה העניין?? חוץ מנחמד וכיף...
איזה ערר רוחני תורני יש פה שמצדיק את ההשקעה הזו ...ואת ההוצאה הזו? ? או לחילופין
כשיש רגישויות מסוימות במשפחה שצריך ללכת בין הטיפות (ומישהי פה הולך לשלם מחיר רגשי )...או
שיש כאלו שאוהבים שגרה והם לא בקטע של גיבוש משפחתי והם באדישות שלהם מצמידים
לקיר ושואלים את השאלה המתבקשת מה בכלל העניין בגיבוש משפחתי? מעבר לנחמד ולכיף
ו ...ול-למה לא ...האם יש בזה גם עקרון תורני שבשבילו המאמץ כדאי?? אזאפשר!!! אם אתה
מאוד רוצה ...אני יכול לעזור לך למצא מראי מקומות בעניין הנשגב של מפגש משפחתי...

(ואדרבה ...אשמח לשמוע מהקוראים נקודות למחשבה בהיבט ובאידיאל הרוחני שבזה)
אבל עזוב!!! עזוב מראי מקומות ...אם אתה שואל אותי ...אני חושב ש י ש עניין מאוד גדול בגיבוש
משפחתי ...אבל מזוי ת אחרת לגמרי לגמרי ...בכלל לא מהכיוון של עניינים ...אדרבה ..מזוית

שלו זה ״לדוד משה היתה פרה...״) כבר התחלתי להיאנח ...הרמתי לו ואז הוא מיד אמר לי:
לא!!! תרגע ...לא קרה כלום ...מה י ש?? יש גלים גבוהים בכנרת ...יש הרבה נזקים בחוף
המשושים ..בא ניסע לראות ...הייתי בהלם ...מה? בשביל זה התקשרת? אין שום
בעיות? ? רק בכנרת יש בעיות ?...כ״כ שמחתי על הטלפון שלו ...זהו ...אם ככה ...אני כבר
לא צריך לנסוע ...בקיצור :לאט לאט הבנו יחד שבשביל שנוכל להמשיך לקחת על עצמנו
עול ולעשות דברים טובים ביחד ...בשביל זה צריך גם שיהיה לנו נחמד ביחד!!!
ואני חושב שבשביל זה!!! ולו בשביל זה צריך שבתות גיבוש משפחתיות ..לא צריך אלא
חייבים!!! שאף אחד לא יטייח ...ושאף אחד לא ינסה לרמות ...המשפחה העליצה
והנחמדה הזו שאתה רואה פה שהם הגיעו לשבת גיבוש עם הטרמפולינה והאטרקציות
וכולם פה עליזים וצוהלים ונהנים מהחיים ...עזוב ...לא תמיד הם נראים ככה!!! יש לגיסים
או לגיסות מידי פעם שיחות ועידה משותפות בנושאים כבדים וטעונים ...איך לעזור לדוד
הגלמוד ואיך להסביר להורים שעדיין לא הפנימו שהם לא צעירים ...וכן הלאה וכן הלאה...

ובשביל להמשיך לקחת עול משותף ולפעול ולעשות דברים חשובים (ולא רק לדבר עליהם)
בשביל זה צריך גם רקע ובסיס חיובי!!! צריך את השבת הנחמדה שהיה לנו טוב ביחד...
שמחנו ביחד ...יש לנו משפחה עוטפת ומחבקת ...ועם הכוחות האלו אנחנו ממשיכים
בייתר שאת להסתער על המשימות הפנים משפחתיות שמוטלות עלינו!!! כן ...בסופו של
דבר עניי ביתך קודמים...

ריאלית ועניינית :הרי כך:

אני חושב שרק בשביל המטרה הזו צריך וכדאי ושווה כל שקל להשקיע הרבה כסף

הנתון הע ובדתי סובע שהמעגל המשפחת י מזמ ין אתגרים!!!
כל משפחה מורחבת וההתמודדויות המשפחתיות שלה ...אם זה ההורים המבוגרים שצריכים
עזרה תמידית ...אם זה הגיס שהסתבך בחובות ...אם זה התורנות אצל הגיסה האלמנה או שבעלה
בבי ”ח ...אם זה הטלפונים היומיומיים מול שיירת השידוכים של המתגברות שעדיין מחכה
לישועה ..יש!! יש הרבה עבודה ..המעגל המשפחתי הקרוב מזמין הרבה אתגרים ומשימות
משותפות ...כך גזרה חכמתו יתברך...

בשביל שבת כזו!!! המצב רוח והצחוקים שיהיו בשבת שכזו זה לא סתם קלות ראש (כמו
שפעם חשבתי )...זה בסה״כ לאסוף כח להמשיך להחזיק ולצלוח ביחד את המשימות

הנדרשות!!! (ולא ...אל תדברו על הנושאים האלו באותה שבת ...רק זה לא!!! בשבת גיבוש שיהיה באמת
נחמד ...בנופש בבין הזמנים תסעו למסלולי גי'פים כדי שבאמת יהיה לכם נחמד ...כדי שבעוד חודש...
כשתצטרכו להתדיין על נושא מסוים יהיה לכם ריפוד ורקע מקדים בשביל לפעול בשיתוף מלא )...תאמין לי
שאם אני מאוד אתאמץ יתכן שאצליח להביא לך פה פסוקים ומדרשים שנורא ירגשו

וה' רוצה אותנו שם!! אחד מט״ו התנאים להיכנס לכרטיס חבר של ״ה' מי יגור באהלך מי ישכון
בהר קדשך״ זה וחרפה לא נשא על קרובו!!!! לדאוג לחרפת הקרובים ...ולא סתם דוד המלך
מדגיש קרובים כי ...כי יש לנו נטיה טבעית לעזור לרחוקים ולהזניח את חרפת הקרובים...
כן ...שלא תבין לא נכון ...גם הפלאפון שלי מזמין אתגרים ...מידי פעם מתקשרים אלי כל מיני
יהודים מתמודדים שיש להם צרות ...אבל אני דווקא לא לוקח ללב ...כי אני לא באמת מחויב
אליהם ...אני בסה״כ עונה לטלפון ...אומר כמה מילים ...שומע ...מעודד ...וזהו ...ממשיך הלאה

אותך בענייני ״זבח משפחה...״ וכמה שחשוב להודות לה' דווקא בחיק ״משפחה
ומשפחה״ כמו שקיי״ל בסעודת פורים ...וכמו שמובא ברמב״ן שמי שמחליף ספרה בגיל
שקרוביו יעשו לו סעודה ויודיעוהו וכו' ...כל המראי מקומות האלו זה טוב ויפה בשביל

הסחור סחור ...בשביל הציטוטים( ...זה בשביל הכיתוב הרשמי שיצא על הברהמייז המיוחדת שיצאה
לכבוד השבת היחודית )...אבל בינינו לבין עצמנו ...שבתות כאלו נצרכות בשביל לקבל כח
להמשיך!! לישא בעול את מה שחייבים לעשות...

אבל כשאח שלי או אחותי מתקשרים לדבר על התמודדות משפחתית מסוימת פה אני נאנח...
כי ...כי כאן זה עלי!!! עלי ועל אח שלי!!! זה נופל עלינו ושנינו מתבשלים עם זה ומתמודדים עם
זה ...וכאן הכי קל והכי מתחשק זה להתנער ...עזוב ...לא קשור אלי ...הלאה ...אני עובר למאזין
הבא ...אבל לא!!! צריך אותנו פה!!! אין לאן לברוח ...ה' רוצה את התמיכה שלך דווקא מול המעגל
המשפחתי הכי קרוב אליך...

(כן ...זו בדיוק העוצמה שטמונה בקשר דם של משפחה!!! משפחה זה הדבר היחיד שלא בורח ...זה קשר דם שתמיד
ישאר לידך ברגעים הקשים ...לנן :לכל אלו שלא מוכנים להשקיע בקשרי משפחה ...תדעו לכם שכבר מעכשיו זו כפיות
טובה ...כי המשפחה בעל כרחה תעמוד לצידכם ברגעים הקשים ...לכן קחו זאת לתשומת לבכם ...כי המשפחה גם אם
תרצה לא תוכל להתנער מכם כשתצטרכו אותה ...אז נא לא להתנער בלשמור על קשר ...אני כמובן מדבר על משפחה
שעונה על הקריטוריונים האלו )..ותכל'ס ...סו״ס אני ואח שלי ...שנינו אנשים באמצע החיים ...שנינו

אבל כעת בא נהפוך את הקערה על פיה!!!
אם עד כה דיברנו כמה חשוב הגיבוש המשפחתי וכמה הוא נצרך ...צריך לקחת בחשבון
שיש כאלו שאצלם זה הפוך!! אצלם הדבר הכי נכון בשבילם זה דווקא לא להיפגש!! כן...
כמה שקשה לשמוע את זה ...צריך לדעת שיש כאלו שמומלץ להם לאהוב אחד את השני
מרחוק!!! למה מרחוק?? כי מה נעשה שמקרוב הם לא מסתדרים ...מקרוב זה רק מגיע
להידי פיצוצים שנשמעים היטב ...וכאן צריך להיות חכם ולדעת לפעמים לקבל באנחה

עמוקה גם כזו החלטה( ...לאחר התייעצות עם אדם גדול)...
והטעות הנפוצה בנושא הזה שיש כאלו שטוענים שמי שלא מוכן להיפגש עם המשפחה,

עסוקים ...אני לא משועמם וגם אחי לא ...ומטבע הדברים אין שום סיבה הגיונית שיום בהיר אני

הוא עושה מחלוקת וזה לא נכון!!! זה בדיוק הפוחו!

אתקשר לאח שלי סתם באמצע החיים ואתחיל לנייעס איתו על הממשלה שנפלה או על מחירי

אדרבה ..לפעמים דווקא בגלל ש״אנשים אחים אנחנו..״ וחשוב לנו ש-״אל נא תהי

החסה שעלו .אין סיבה שזה יקרה כי אנחנו לא משועממים (ברוך ה' שלא )...וממילא ...כתוצאה מזה

מריבה ביני לבינך..״ אשר על כן הפרד נא מעלי!!! לא בריא לנו להיות ביחד ...מרחוק

נוצר מצב שכל פעם שאני רואה את הטלפון של אח שלי על הצג ...אני כבר מתחיל להיאנח!!!!

אנחנו יכולים להבין אחד את השני ומקרוב לא...

למה??? כי ...כי ...כי אם אח שלי מתקשר ...מה כבר יכול להיות? סימן שיש בעיה! !! כנראה שיש

כמובן שכאלו דברים צריכים יעוץ והכוונה מאדם גדול ...בעיקר בייחס לגרעין האישי שבעל
שאמר לאשתו אל תלכי לבית אביך יוציא ויתן כתובה)...

תיק חדש ...עוד איזה עול שצריך לקחת עליו אחריות ...עוד איזה משימה בחיים שצריך לחשוב
מה עושים...

אדרבה ...מחלוקת זו העקשנות להישאר ביחד ו--לריב!!! אבל להיפרד כידידים ...אין

פתאום קלטתי שאני ואח שלי אחים ...אבל רק אחים ל---צרה!!!

בזה שום בעיה!!! בשום מקום בתורה לא כתוב שכלל ישראל צריכים להתחכך ביחד...

ושוב ...תחשוב רגע ...אין שום סיבה שזה לא יהיה ככה ...כי למה שנפטפט סתם באמצע החיים

אדרבה ...אם כבר ...אז כתוב שלכל שבט יש נחלה משלו .וברגע שזבולון נניח מנסה

על משהו לא רציני( ...מה ...אנחנו עוד איזה שני משועממים מישיב״ק שעלו הרגע לישיבה גדולה ועל ההתחלה הם
הגיעו עם פלאפון ...והם בשיטה מתקשרים כל יום לחברים מהישי״ק כדי לשמור על קשר ??...מחלה ויראלית מוכרת...
אל תיפול בזה ...תחתוך מיד!!! בפרט אם הלכת לישיבה יותר קטנה ולא מוכרת ...תהנה מהחברים החדשים ...מילא הוא
שהלך לישיבה ענקית ...הוא באמת צריך להתרפק על החברים מהעבר ...ולו בשביל להשויץ עליהם ...אבל אתה?? ראה
חיים טובים עם הישיבה שנכנסת אליה ...תכיר את הבחורים והאוירה החדשה ..זה במאמר המוסגר)...

לדחוף את עצמו בכח ולהתנחל בשבט דן ...ומתעקש לקנות ״שדה מקנה״ בנחלת דן

ואז יום אחד אני ואחי ...שנינו הפנמנו שאי אפשר ככה להמשיך!! לא יתכן שאח שלי רק יראה את

(מאותו שמך ומטה ידו ומכר מאחוזתו )...יש לשבט דן מצות עשה מיוחדת לכנס אסיפת חירום
בשטיבל ולגייס כספים בשביל להזיז מפה את אדון זבולון שהחליט להתערבב איתנו!!!
״או דודו או בן דודו יגאלנו״ ,יש מצוה להזיז אותו ברגישות אך בנחישות מהנחלה שלנו...
למה ? ? כי זבולון אחינו היקר ...אנחנו אוהבים אותך ...אבל מרחוק!!! שבט דן וזבולון לא

הטלפון שלי על הצג והוא כבר יאנח!! זה לא אמור להיות ככה ...תבין :זה לא הגון!!! לא הגון

אמורים להסתדר אחד עם השני ביום יום ...רק שלוש פעמים בשנה כשכל ישראל נכנסים

שדווקא בגלל שאח שלי כזה אחראי ...דווקא בגלל שהוא כזה לעניין שאפשר לפעול איתו

בשער אחד בעיר שחוברה לו יחדיו ...שם אנחנו יכולים לגשת לתמונה משפחתית

ולעשות איתו דברים חשובים ונחוצים ...דווקא לכן נגזר עלינו לחיות בכזה קפאון ...ולפגוש אחד

משותפת מול פני האדון ה' ...אבל ביום יום עדיף שאתה תתמקם בנחלתך ואנו בנחלתנו...

את השני רק כשיש בעיות...

״ולא תסוב נחלה ממטה למטה...״ כשניתן להבין אחד את השני ...כשיש הרמוניה

והכי הכי :בקצב הזה יום אחד גם תבא ההתנייה!! ברגע שהשיחות שלי ושל אחי נהפכות להיות

ואפשרות לגשר בין פערים כאן יש עניין גדול להתאמץ ליצור אוירה ומקשה אחת של

רק טעונות ..רק כבדות .רק עסוקים בדברים רציניים וקשים ...בשלב מסוים זה משניא אותנו אחד

משפחה מלוכדת ועוטפת (כפי שהוזכר באריכות לעיל )...אבל כשהתוצאה היא הפוכה...

על השני ...לא!! שלא תבין חלילה ...אני ח״ו לא שונא את אחי!! זו רק התנייה ...היות והנושאים

כשהניסיון המר מוכיח שזה תמיד נגמר בפיצוץ ובתהומות תסכולים שהולכים ומעמיקים

המשותפים איתו הם תמיד נושאים טעונים ...אז בתת מודע אנחנו נצרבים אחד לשני כדמויות

יותר ויותר ...כאן צריך להעיז לקחת בחשבון שקיימת גם אפשרות כזו לאהוב מרחוק!!!

שמעוררות רגשות כבדות וטעונות!!! וברגע שזה ככה ...בשלב מסוים אנחנו נמעיט לדבר ...ואז

ושוב ...החלטה כזו צריכה להגיע מתוך הכוונה והתייעצות מול אדם גדול ועם הרבה כובד

ממילא גם נפסיק לעשות את הדברים הטובים שכן היינו צריכים לעשות עד עכשיו( ...כמו הרבה
כאלו שבורחים מהגמ' יום אחד מסיבת ההתניה ...היות והם החליטו להעליל על הגמ' שהיא אחראית על כל מה שבא להם
לעשות ואסור כי הרי צריך ללמוד ...מה הפלא שהגמ' יום אחד נצרבת במוח כאויב מספר אחד ...ושם נטמן ..והדברים
עתיקים )...וממילא :אם אנחנו רוצים להמשיך להיות אחים טובים ...ולהמשיך לקחת עול ...בשביל

ראש ...ולסגור את כל הפינות הן מצד הבני בית (שהאומר לאשתו אל תלכי לבית אביך יוצא ויתן
כתובה) והן מצד ההורים שלפעמים הניתוק משאר האחים זה חץ בלב שלהם ...אבל
באותה מידה צריך לקחת בחשבון ששני אחים שאין ביניהם כלום זה אולי חץ בלב
ההורים ...אבל אם יש משהו יותר גרוע משני אחים שאין ביניהם כלום ...זה שני אחים

זה חייבים ליצור קשר בינינו חיובי ונעים אפילו בכח...

שיש ביניהם!!! ויש ביניהם מריבות ...ולשמוע אתכם רבים זה חץ יותר מפלח מאשר

ואז יום אחד הגיע טלפון מאחי ...והפעם לשם שינוי השיחה היתה מסוג אחר לגמרי!! במקום

לדעת שברוך ה' איש על מחנהו ואיש על דגלו ...אבל זה כמובן במאמר המוסגר ...סו״ס

לדבר איתי על עוד התמודדות ...החלטנו יחד שאם יש דין ללכת לראות את השלג בחרמון אז

עיקר המסר במאמר זה כן להעמיק ולגבש קשרי משפחה ולו בשביל ״ולאחיו יאמר חזק״

אנחנו ניסע לשם יחד ...ואם יש אטרקציה לרעוד מפחד ברכבלית של חיפה ...אנחנו נעשה את זה

בנטילת העול המשותף בקופת הצדקה הגדולה ביותר בעולם ...הלא היא עניי ביתך

ביחד ..אנחנו אחים גם בשביל לטייל ביחד ...ומאז!!! משהו השתנה...

קודמים!!!!!

אח שלי מתקשר אלי ...בהתחלה רק שמעתי את המנגינה המיוחדת ששמתי לו בפלאפון (המנגינה
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מדברי רבותינו זצוק״ל ושיבדלחט״א במעלת תפילת מנחה בערש״ק וקדושת השבת
דברים נחמדים עפ״י פר שיות ה שבוע (שלח  -קרח)
הידעת? שי תכן ומחלוקת קרח התחילה על י די זלזול ב ש מירת ה שבת,
שהרי משה ר בינו הוא הרא שון שהקים חברת מזהירי ה שבת..
למה נסמכה פרשת קרח לפרשת ציצית ,ואיך קשורה מצוות
ציצית לחיזוק שמירת השבת?
ולמה נסמכו פרשיות ציצית למקושש ,ומקושש לעובד עבודה
זרה ,וע״ז לחלה ,וחלה למרגלים?

שהלכו אנה ואנה ,והוסיף:
דבר המתבקש ולפי שלא
משה למנות שומרים ואע״ג
מעבודה אבל

מדכתיב וימצאו ואין מציאה אלא
היו רגילים בשמירת שבת הוצרך
ששמרו שבת במצרים לא נחו אלא
לא מאבות ותולדות.

ואכן הוכיחו מכאן שחובה ליסד חברות
שומרי שבת בכל מקום שתפקידן יהיה
לעמוד על המשמר ולמנוע חילולי שבת,
שהרי גם משה מינה אנשים שיזהירו מחילול
שבת( ,מעינה של תורה)

הבעל הטורים בריש פרשתינו :סמך מחלוקת
קרח לציצית שעל עניין ציצית חלק על
משה ,ורש״י מוסיף שקרח הלבישן טליתות
שכולן תכלת ובאו ועמדו לפני משה ואמרו
לו טלית זו חייבת או פטורה וצחקו על משה
אם חוט אחד פוטר טלית שכולה תכלת לא
יפטור וכו',

עוד ראיה מסמיכות פרשת ציצית לפרשת
המקושש שהמקושש נסמך לפרשת ע"ז,
(רש"י רשב"ם וספורנו טו כב) כתב הבעל
הטורים (טו לב) שמחלל שבת חמור כעובד
עבודה זרה וסמך ציצית שגם היא שקולה
ככל המצוות ,ובשפתי חכמים :והעובד ע"ז
כופר בהקב׳׳ה (חולין ה) והמחלל שבת כופר
במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה
במעשה בראשית ,וכספרי שלכן נאמר בו
"כי לא פורש מה יעשה לו" שידעו שדינו
במיתה ונסתפקו באיזה מיתה ,משא"כ
במקלל לא ידעו מה דינו( .רש"י) ובאוה"ח
הוסיף שלכן נאמר שהמקושש היה במדבר,
ובזמן שבנ"י היו במדבר שאז היו שם
שישים ריבוא ,וכתב פעמים מקושש עצים
להודיענו שהיה מזיד גם לאחר ההתראה,
וידע שזה שבת ולא היה שוגג (ע"ש טו לב)

האור החיים על פרשת ציצית "ויאמר ה'
אל משה לאמר" שואל :טעם שינוי פרשה זו
שאמר "ויאמר" ובכל התורה נאמר ״וידבר״
ועוד הקשה בהמשך "ועשו להם ציצית"
למה הוסיפו ו' בתחילתו ,ותירץ את שני
הקושיות במהלך אחד :עפ"י חז"ל בילקוט
שמעוני :כשראה משה מעשה המקושש אמר
לפני ה' בימי החול לובשין ישראל תפילין
וזוכרין המצוות בשבת במה יזכרו (ולכן
המקושש חילל שבת ,שלא היה לו תזכורת)..
והשיב הקב"ה הריני נותן להם מצוות ציצית
שבה יזכרו ,ולכן נאמר ויאמר פירוש אמירה
המסעדת את הלב במבוקשו .ולכן גם נאמר
"ו" שלא נחשוב שכשיש תפילין יפטר
מציצית ,ולהפך ,שהרי כל מצוות הציצית
זה רק לשבת שאין בה תפילין ,קמ"ל ועשו
להם ציצית שגם כשיש תפילין יהיה ציצית.

אמנם תוס' בב"ב קיט :כתבו שהמקושש
הוא צלפחד שנתכוון לשם שמים ,ומעשהו
היה מיד לאחר המרגלים שישראל אמרו
כיון שנגזר עליהם שלא יכנסו לא"י שוב
אין מחוייבין במצוות עמד וחילל שבת כדי
שיהרג ויראו אחרים.

ולפי דברי האור החיים אפ״ל שכאשר קרח
זלזל בציצית הוא התכוון לזלזל בשבת!!
שהרי כל מצוות ציצית ראינו שנאמרה
לחיזוק שמירת השבת! שמי שהיצר מסתיר
ממנו את גודל קדושת השבת שיסתכל
בציציות ויזכר ,וזה הפריע לקרח,

ולמה נסמכה פר' ע"ז לפר' חלה לומר לך כל
המקיים מצוות חלה כאילו כפר בע"ז( ,מדרש)

ובפרט שמשה הקים ארגון לחיפוש מחללי
שבת ..כמו שכותב האור החיים על המקושש "וימצאו איש" :אמר
לשון מציאה יתבאר לפי הילקוט (שמעוני) שאמר להם משה צאו
וראו אם יש אדם שחילל את השבת ,ולזה נאמר "וימצאו" על
דרך אומרו במגילת אסתר "ויבוקש הדבר וימצא" ,עכ"ל ,וכן
כתב בזית רענן( :על הילקוט שמעוני) מדכתיב וימצאו משמע

והספורנו הוסיף שפרשת חלה נסמכה
למרגלים שיהיו ראויים שתחול להם ברכה בבתיהם( ,טו כ)
והרמב"ן הוסיף משום שחלה נתחייבו מיד בכניסתן לארץ
ולא כמעשרות ותרומה שנתחייבו רק לאחר ירושה וישיבה,
וכמו שרש"י דייק מהמילה "בבואכם" אל הארץ .ועוד הוסיף
הרמב"ן (טו ב') שאחרי שהבטיח לבנים שיכנסו לארץ אמר להם

-
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תוספת שבת
פר ש ת הנסכים שז ה ה של מ ת ה ק ר בנו ת שי ק רי בו כ שי כנ סו ל א ר ץ
כדי של א י תי א שו ש או לי גם הם י ח ט או ולא י כנ סו ל א״י ,ור ק
שנ כנ סו ל א״י נ ת חיי בו בנ ס כי ם( ,ע״ ש) ו כ עין זה ב או ר החיים ש ם,
ו ב ס פו רנו כתב שכ תוצ א ה מחטא ה מרגלי ם הוצרך מנחה ונ סכי ם

ל הכ שר ת קרבן י חי ד ,ולכן נ ס מכו.
ו ב ס מי כויו ת של פ ר ש ת נ סכים ל פ ר' מרגלי ם אפ שר ל ב אר ע פ״י
חז״ל ( ש ה ש״ר ד יג) שכל הארבעי ם שנה ש היו ב מד בר ני ס כו יין
מ א ש כול ה מ רג לי ם! (טעמא ד קר א)

דברי חיזוק במעלת שמירת וקדושת השבת ממרן רד״׳׳י דגרמ״י ליפקוביץ זצוק״ל
לרגל דיארציט שחל דשבת פרשת קורח  -כ״ו סיון
ד ר בד ר בינו ל עו ר ר על ד צו ר ך ל סיי ם את כל ד ד כנו ת ז מן ני כ ר
ל פני כני ס ת ד ש ב ת ,ו ל א עם כני ס ת ד ש ב ת ,ו א כן דו א נדג ל ק ב ל
ש ב ת  50ד ק' ל פני ד ש קי ע ד ,ול א ח מ״ כ קרא שי ר ד שי רי ם ב קלף
ו ב מ תי קו ת ג דו ל ד ,ו כ ך בי א ר ב ספרו 'מנח ת י דו ד ד' ,על ד ב רי ר בי
חנינ א ש די ד מ כ ריז ו או מ ר ב כ ל ערב ש ב ת ״ בו או ונ צ א ל קר א ת כ ל ד
מלכ ת א״ :רצ ד לו מ ר בז ד ,ד ד רי ל צ א ת ל ק ב ל פני ד ש ב ת כ אד ם
דיו צ א ל קר א ת אור ח ד ח שו ב לו ל ק בל פניו ,דו א יו צ א ל קר א תו
ל פני בו או .כן צ רי ך ל דיו ת קבל ת ד ש ב ת  -ל פני ש מגי ע ד כני ס ת
ח ש ב ת .ו א ם כן ,ד רי ד א ד ם צ רי ך ל דיו ת מו כן ויג מו ר כל מ ל א כ תו
עוד ל פני או תו דז מן ש דו א יו צ א ל ק בל פני ד ש ב ת ...ש דו א גם
כן ע דיין ל פני כני ס ת ד ש ב ת( .מנחת י דו ד ד ,עמ״ס ב ב א קמא לב)
ל בני הי שי ב ה ,ה מ שו חררי ם מ עול הכנו ת ה שבת ב בי ת ו ה מ שפ ח ה,
העיר ר בינו :״ צ רי ך ל ד ת רגל ל סיי ם את ד ד כנו ת ל ש ב ת מו ק ד ם
ול א ל ד ש אי ר את ד ד כנו ת לז מן מ או ח ר .ו א ם א פ ש ר ,ל ל מו ד ש ע ד
ל פני ד ד ל ק ת דנ רו ת .כי כ א ש ר נכנ סי ם ל ש ב ת מ תו ך לי מו ד תו ר ד,
מ רגי שי ם את ק דו ש ת ד ש ב ת אחרת לג מ רי.
כך גם היה מ עורר ת מיד ל א בר כי ם ש אמנ ם אין סדרי ם ק בו עי ם
ב כו ל ל ביו ם שי שי אך ו ד אי ש כ ל א חד מ חויי ב ל ק בו ע ל ע צ מו ס ד רי
לי מו ד ליו ם ז ד ,ו ציין כי מלבד ז א ת ש ה מבטל ז מ נו בי מי שי שי
הרי מפ סיד חלק נכבד מי מי חייו ,הרי ל שב ת צ רי ך הכנה ו אי ך
י תכן ל די כנ ס ל ש ב ת קו ד ש ל אחר ש עו ת ש ל ב ט ל ד .ו כ ש הו ק ם
בבי ה מ״ ד " ח מד ת צ בי" על י די הרב ד רו רי כו לל " תו ספ ת ש ב ת"
היה ר בינו מ עוד ד מ מ רי ץ ו מ חז ק ל קיו ם הכולל פי תו חו ו גי דו לו,
כדי ל חז ק הלי מוד ב ע ר בי שב ת ו חג .י חד עם זה כ ד ר כו ל ש קו ל
כל דבר ב מ אזני יו ש ר ,ציין ו ה דגי ש ל ב ע לי מ שפ חו ת ב רו כו ת ,כי
בז מן ד ס מו ך ל ד ד ל ק ת דנ רו ת צ רי ך ל ש דו ת ב בי ת ,ל סיי ע ו ל ד אוג
שי סיי מו את כל ד מ ל א כו ת ו שי ד לי קו את דנ רו ת בז מן.
נ ש א ל ר בינו מ פי נ כ דו :ד רי ד סב א כלל ל א נח ב מ ש ך ד ש ב ת,
ובנו סף ל שי עו רי די שי ב ד עו ד דו א קו ב ע ל ל מו ד עם כ מד ו כ מ ד
מנ כ דיו ,ד א ם אכן ר אוי ד דנ דג ד זו ל כל א חד? ה ת ח מ ק ר בינו
ב ענוו ה ,ו הפ טיר" :אח ,פעם היו לי כו חו ת - "...ו מי ד הו סיף
ו א מר " :ב כל או פן ,ההנהגה ב ש ב ת קו ד ש צרי כ ה ל היו ת שתהא
כולה רו חניו ת .אם צ רי ך לנו ח  -אזי נ חי ם ,אבל ה עי ק ר של א
יהיה חליל ה מצב של י שי ב ת בטלה ו כד' ".
לאחר ש בי א ר פעם ב שי עו רו את ד ב רי ה תו ספו ת ב בי או ר נ פל א,
עשה ר בינו א תנח תא קצר ה ,וסח ל ת ל מי דיו או דו ת הבי או ר או תו
מסר להם ברג ע ז ה " :ל מ ד תי את ה תו ספו ת הזה ב שי עו ר ב ש ב ת
ל פני ע ש רו ת שני ם ,וכך ה סברנו או תו אז ...אין זו אל א ז כו ת
ד ש ב ת ש סיי ע ד בי די ל דגי ע ל בי או ר דנ פ ל א דז ד ,כי לל א ד ד ס בר
דז ד ,ד ב רי ד תו ס פו ת מ מ ש ס תו מי ם״ ( .מכ ת בי נ כ דו נ א מנו ר בי
יוסף קורלנ ס קי ש לי ט״ א )
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לפרטים והנצחות או להצטרפות או לשליחת דרשות וכד’
ניתן לפנו ת למייל a0732951324@gmail.com
לשמיעת שיחום חיזוק בנושא ושבת בטל073-2951324 :

ב א חד די מי ם אף סיפר על חו תנו דג ר א״י ג ר שו נו בי ץ ז צו ק״ ל ש הי ה
נהוג ב עיר ה בה כיהן כרב ,ש ד ר שני ם המ תארחים ב ש ב ת י ד ר שו
בבי הכנ״ ס ו ב שכר זה היו מפרנ סי ם אותם ב ני העיר ה ,כ מובן ש כל
פעם ל פני״ז ב ק שו ר שו ת המרא ד א תר א ,והנה ב א חד ה שב תו ת
הגיע מגי ד מ כו בד מאד ,והרב לא הסכים שי ד רו ש ,וכל העיר
רע שה ,וכול ם ה תפל או למה הרב לא הסכים שי ד רו ש ,לגו ד ל
הפליאה הגבאים ש א לו לרב למה ה תנגד? ו הרב ענה ש הב חין
ש ה מגיד הגיע ל עיר ה סמוך מאד ל ש ב ת ,ו א ם י דו די מ סוגל ל דגי ע
כל כך מ או חר ס מוך ל ש ב ת ז ד סימן שחסר לו בי ר א ת ש מי ם ,ו מי
שחסר לו בי ר א ת ש מי ם אי ני רו צ ד שי ע מו ד ל ש א ת ד ב רי ם ...סו פו
של דבר היה ש ב ד קו א ח ריו ואכן ר או ש ה מגי ד לא היה ר אוי
ל ת פ קי דו מחוסר יר א ת ש מי ם.
ש ב ת אחת נ א ל ץ ר בינו ל ע שו ת דרח ק מ בי תו ו מ ס בי ב תו ד ט ב עי ת.
די ד ז ד כ א ש ר נז ק ק ר בינו ל טי פו ל ב עי ניו ,ו או ש פז ב בי ת ד חו לי ם
' אי כי לו ב' ש ב ת ל -א בי ב ,ו נ א ל ץ ל ש דו ת ש ם גם ביו ם ד ש ב ת.
השבת נכנ סה ,ו ב בי ת החולי ם החיים נ מ ש כי ם כ רגי ל  -מהומה של
מ די דו ת ,ל קי ח ת ד מי ם ,ת רו פו ת ...מ ב ק רי ם א פו פי דאגה סובבי ם
הלוך ו שו ב ,כאן נז ע ק ת א חו ת ל סיי ע ,ול ש ם רופ א ל ה צי ל ...אך
סער חיי ה חולין נבל מי ם באח ת בפ ת ח ח ד רו של ר בינו ,ה שוכב
על מי ט תו ,מנו ת ק מכל הסובב ,ו כו לו אפו ף ב חר ד ת קו ד ש של
שבת המלכה .מנהל המ חלק ה ,עו ב ר כב שיגר ה מחדר ל ח ד ר,
בו חן את פ ני ה חולי ם לוו ד א ש הכל מ תנ הל כ שו ר ה ,ואם חליל ה
לא חלה הרעה ב מ צ ב ב רי או תו של אי -מי .ו דנ ד נכנס דו א ל ח ד רו
ש ל ר בינו  -ו קו פ א על עו מ דו :פני ר בינו ד מ אי רו ת ב או ר ד ש ל
ד ש ב ת ,ו רו ח ד ט ד ר ד ו ד ש לו ד דנ סו כ ד ע לי ד ם ,כ מו ד פנ טו או תו.
מחזד פ ל אי ש כז ד ל א ר אד מ עו דו .מ ש ד ת ע ש ת ,קרא ל כל ח ב ריו
ל צוו ת ב ד ת רג שו ת :״ בו או ו ר או אד ם ש רו אי ם ע ליו את ד ש ב ת!״
אמר ר בינו ל ת ל מי דיו " :ה שב ת היא ' מ עין עול ם הבא' ,כול ם
שרי ם את זה בז מי רו ת ...ב ר ם ,האם גם מ ת עור רי ם ל ח שו ב על זה
 מה הכוונ ה ' מ עין עול ם הב א'?" והוא מפר ש לה '" :עו ל ם הבא'מ ש מ עו תו עול ם נ קי מ ת אוו ת ,מ מי לוי ר צונו ת ,ממסחר ו ש אר
עניני עו ל ם -הז ה .כך היא גם ה שבת  -יו ם ש אין בו ת אוו ת ,אין
בו ר צונו ת ג ש מיו ת ,לא ע ס קי ם ול א מסחר ,יו ם נ קי ו ט הור ,מ עין
עול ם הבא" .סיים ר בינו וסיכם את ד ב ריו" :ו מי של א מ רגי ש את
זה ,אזי ר חו ק הוא מל טעו ם טעם של שב ת".
ב ערב ש ב ת ,מ ש ע ת ד מנ חד ו ל מ ע ל ד ,ד ק פי ד ל א חל ״א גו ט'ן
ערב ש ב ת״ (ול א ״גו ט ש ב ת״) ,ב ח ש שו לד ע ת ר בי ע קי ב א איי ג ר,
המסתפק שמא ב א מיר ת ' שב ת א טבא' ,כבר מ ק בלי ם שב ת.
ו ב שנו תיו ה א ח רונו ת ,כ שהיה מוסר ביו ם שי שי שי עו ר ב פ ר ש ת
ה שבוע ,ו ל א ח ריו היו מ ת פללי ם תפיל ת מנחה ,היה מאחל ל בני
ה שי עו ר ב הי פ ר ד ם :״ ש נז כ ד ל ק בל ת ש ב ת קו ד ש ב ש מ ח ד״.

לתרומות לעלון■ אפשר גם ב״נדרים פילוס״ ו״קהילות״ וקופת
״אוסף גלי ונגוז״ קופת ״עלון■ תוספת שב ת״ או בטלפון■
 037630543שלוחה . 2040
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בס״ד ,גליון מס'  79הת שפ״ב

בירורי הלכה
אקטואליים
מתוך הסוגיות
והפוסקים

פרשת קרח

■

הנידון-האםמותרלצערבע"חכדילאלעבורעלחששדרבנן
יתבארדמותרלצערבעחלצורךשימושהאדם
ויתבארמדועאףדצערבע"הדאוריתאאינודוחהאיסוריםדרבנןבשבת

מוקצה לצורך בע"ח

במאמר הקודם התבאר גדרי צער בע״ח ,והבאנו דנח' בגמ'
ב״מ ל״ב ,ל״ג ,ושבת קכ״ח ,האם צער בע׳׳ח דאוריתא או

ב שו" ע ש" ח מ' ו מג" א ס"ח ,ו מ"ב קנ" א אי ת א דאסור לטלטל

דרבנן ,והבאנו דלהלכה דצעב״ח דאורייתא ,כ״כ הרי״ף שבת

בע״ח אפי' במקום צעב״ח ,והתירו במקום צעב״ח רק לדדותו

קכ״ח ,והרא״ש ב״מ פרק ב' סימן כט' ,ורשב״א ונמוק״י ב״מ

דהיינו טלטול במקצת.

לגי ,ורמב״ן וריטב״א שבת קנ״ד ,וכן עולה בשו״ע אור״ח סימן
ש״ה י״ט  ,וברמ״א חו״מ רע״ב ט' ובגר״א שם.

וב סי מן ש" ה י" ט הביא המ"ב מח' א חרוני ם לענין בהמה
שנפלה אמת המים האם מותר להעלותה בידים דהרי בע״ח

ומטעם זה דצער בע״ח דאורייתא איתא בגמ' דנדחה
איסור דרבנן של ביטול כלי מהכנו ,ולכן בהמה שנפלה לאמת
המים בשבת מביא כרים וכסתות ע״מ להוציאה.

מוקצים ,המשמעות הפשוטה ברמב״ם דאסור ,וכן פסקו
המג״א הט״ז והפרישה ,וכתב המג״א ש״ה' י״א דאף דהתירו
מפני צעבע״ח ביטול כלי מהכנו ,לא התירו טלטול מוקצה,

ומאידך מבואר דאף דצער בע״ח דאורייתא ,מ״מ אינו דוחה

דאין לנו לדמות גזירות חכמים זה לזה דיש דברים שהעמידו

שאר איסורים דרבנן בשבת ,כדלהלן  -מו קצ ה ,דעת הרבה

אפי' במקום כרת ,ובמ״ב בסימן ש״ח נראה שדעתו להחמיר

פוסקים דאינו נדחה במקום צבע״ח ,רפו א ת בע"ח ב שבת אפי'

בזה.

איסור דרבנן לא נדחה אף שיש לה צער .טיר ח ה עבור בע"ח
בשבת אף שיש לה צער אסור.

ומאידך בשלטי גיבורים שבת קכ״ח כתב דמותר להעלותה
בידים ,דאיסור צבע״ח דאורייתא דוחה איסור מוקצה דרבנן,

ביטול כלי מהיכנו מחמת צעב"ח

וכן כתב הא״ר דאם א״א ע״י כרים וכסתות מותר להעלותה

ב שו" ע ש" ה י" ט כתב בהמה שנפלה לאמת המים מותר

בידים דצבע״ח דאוריתא ודוחה איסור מוקצה( .וכתבדאף ברמב״ם

להביא כרים וכסתות להעלותה ,אף שמבטל כלי מהיכנו,

אפשר לפרש כן עי״ש) ,וכ״כ הב״ח ,וע״ע בחיי״א נ״ט י .ובגר״ז ש״ה

דצב"ח ד או ריי ת א דוחה ל בי טו ל כלי מ היכנו דהוא דרבנן.
(לכאורה יש משמעות מהכא דאף שהצער הגיע לבע״ח מאליו ,דהבהמה נפלה
מעצמה ,אפ״ה גם בכה״ג יש דין צב״ח דאורייתא).

כ״ו ,ובחזו״א או״ח נ״ב ט״ז כתבו להקל בהפסד מרובה.
והנה יש לעין בדברי הבה״ל סימן ש״ה י״ח ד״ה ״ומטעם
זה״ ,דהבה״ל הביא שם דברמב״ם משמע דאם א״א לפרוק

שו" ע ר ס"ו ט' כתב בהמה שטעונה משא מוקצה ולא

המשא ע״י טלטול במקצת או ע״י ביטול כלי מהיכנו ,מותר

הספיק לפרוק קודם השבת ,התירו משום צעב״ח להביא כרים

לטלטל מוקצה בידיו משום צעב״ח ,דכתב הרמב״ם שבת

וכסתות ולפרוק עליהם את המשא אף דמבטל כלי מהיכנו.

פרק כא הלכה ט ״פורקין המשאוי מעל הבהמה בשבת משום

(וע' במג״א שם ס״ק י״ד ועולה מדבריו דסדר העדפויות הן ,אם המשאות קטנים
עדיף להביא כרים וכסתות דאי״ז ביטול כלי מהכנו דמיד יסלק את הכרים והכסתות.

צער בעלי חיים״ ,מ שמעות דבריו דמותר לטלטל מוקצה

ואם המשאות כבדים ויהיה ביטול כלי מהכנו כל השבת ,עדיף לפרוק בנחת ויעשה

משום צב״ח.

טלטול במקצת .ואם א״א לפרוק ע״י מטלטול במקצת ,יביא כרים וכסתות אף שיהיה
כיטול כלי מהכנו ,וע״ע בסימן ש״ה במ״ב ס״ק ע' שמבואר דאיסור מוקצה חמור

ויל״ע דהרי המג״א ש״ה י״א הביא מהרמב״ם דאסור לטלטל
מוקצה משום צעב״ח ,וכ״כ המ״ב שם ס״ק ע' וא״כ איך כתב

מביטול כלי מהכנו).
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מדוע צבע״ח דאוריתא לא דוחה דרבנן

בבה״ל שם בד״ה ״ומטעם זה״ דמותר לטלטל מוקצה משום
צב״ח ,וצ״ ע סתירת דבריו.

התבאר דאף דצבע״ח דאוריתא מ״מ אין נדחים איסורים

ובחזו״א סימן מ״ח ז' ביאר דע״כ דכוונת הרמב״ם במש״כ
״פורקין המשאוי מעל הבהמה בשבת משום צער בעלי חיים״,

דרבנן בשבת מחמת צבע״ח ,חוץ מביטול כלי מהיכנו דנדחה
במקום צבע״ח ,וי״א דאף מוקצה נדחה במקום צבע״ח.

כוונתו דמותר לפרוק ע״י שמתיר החבלים ומשחררן בנחת

לכאורה בפשוטת היה נראה דהיות ולהלכה צעב״ח

דאי״ז טלטול גמור ,ואה״נ טלטול גמור אסור אפי' במקום

דאורייתא היה לנו לומר דידחה כל איסור דרבנן ,וי ש לבאר
מדוע צבע״ח דאוריתא לא ידחה דרבנן.

צער בע״ח.

א' רבנן העמידו דבריהם במקום תורה

לעבור על דרבנן לצורך רפואת בע״ח
במ״ב של״ב ו' איתא דאסור לעשות מלאכה בין דאורייתא
בין דרבנן לרפואת בע״ח ואפי' שי ש לבע״ח צער ואפי' ימות.
(ואפשר דהחמירו בזה משום דאיסורים דרבנן שיש להם שורש בתורה חמורים

באמת מצאנו כמה מקומו ת בש״ס דרבנן העמידו דבריהם
במקום תורה.
משנה ראש השנה בדף ל' ״שופר של ראש השנה אין
מעבירין עליו את התחום ואין מפקחין עליו את הגל לא עולין

ממוקצה ולכן הכא לכ״ע אסור).

ומאידך כתב ה שו״ע סימן תקכ״ג דקירוד בהמה ביו״ט
מותר מפני צעב״ח אף שי ש חשש לחבורה ,וע' להלן מש״כ

באילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין על פני המים ואין
חותכין אותו בין בדבר שהוא משום שבות ובין בדבר שהוא
משום לא תעשה אין עולין״ .ורש״י שם כתב דאין מעבירין את

תוס בבאור היתר זה.

התחום הוא דרבנן ,וכן אין מפקחין את הגל הוא דרבנן משום
ולענין קירוד בהמה בשבת ברמ״א שה' יט' כתב דמותר אף
בשבת ,וב שו״ע כתב רק בהל' יו״ ט דמותר ,ונראה מסתימת
דבריו דבשבת אסור.

מוקצה ,ואין איסורים דרבנן אלו נדחים מפני מצוו ת שופר
דאורייתא ,דרבנן העמידו דבריהם במקום תורה.
וכן איתא ביבמות צ' שי ש כח ביד חכמים לעקור דבר מן

וכתבו תוס' שבת נג ד״ה ״מהו״ להק' מדוע אסור לתת
מרדעת ,ומאידך מותר קירוד בהמה ביו״ט ,ות' תוס' שני ת',

התורה בשב ואל תעשה.
ובפסחים צ״ב איתא דיש דברים שהעמידו דבריהם אפי'

א' דבקירוד יש לה צער ביותר ולכן מותר ,ב' יש חילוק בין יו״ט

במקום כרת ,״אמר רבא ערל הזאה ואיזמל העמידו דבריהן

לשבת ,ביו״ט מותר ,ובשבת אסור .ויל״ע מה ההבנה דיו״ט

במקום כרת אונן ו מצורע ובית הפרס לא העמידו דבריהן

יותר קל משבת לענין ע שיית חבורה.

במקום כרת״ ,ולא התבאר בגמ' מתי העמידו דבריהם במקום

עולה מדברי תוס' או דהתירו קירוד מחמת דהוא צער גדול,

כרת ,ובר״ח שם ביאר דבמקום שח ששו שיבוא לאיסור
דאוריתא העמידו דבריהם.

או שיו״ ט קל משבת לענין זה.
עולה שהנידון האם מותר קירוד אף בשבת תלוי בת' תוס'

מאידך מצאנו דנח' המג״א והגר״א האם מוקצה דנולד נדחה
במקום מצוה ,בשו״ע סימן תקפ״ו כ״ב איתא דאם הגוי עשה

וכמשנת' אפשר דנח' בזה השו״ע והרמ״א.

שופר ביו״ט מותר לתקוע בו ,וכתב המג״א דאיירי דעשה

טורח עבור בע״ח שיש לו קצת צער
שו״ע סימן של״ב א' כתב אין מילדין הבהמה בשבת.
שו״ע סימן ש״ה ח' כתב דאסר לתת מרדעת על סוס להגן
מהקור ,ובמ״ב ס״ק ל״ב הביא כמה אחרונים שהתירו.

השופר מקרן של הגוי ,דאי מקרן של ישראל אסור דהוי נולד.
והגר״א שם כתב דאף בשל ישראל מותר דבמקום מצוה לא
אסרו ,והביא ראיה מ מ ש מעות הגמ' בפסחים מ״ח דמשמע
דאם מוקצה דרבנן מותר לנסך ממוקצה דבמקום מצוה לא
אסרו.

אין תולין טרסקל לבהמות משום טירחא יתירה ,ע' מ״ב
השבת אביד ה אם מצ א ח פץ מו ק צ ה הבה״ל סימן רס״ו' יג'

ש״ה ס״ק ל״ז.

ד״ה ״אסור לטלו״ מסתפק האם איסור מוקצה נדחה מפני
שו״ע סימן שכ״ד ומ״ב ס״ק כ״ט איתא דאסור לתת לבע״ח
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מצוה דאוריתא של השבת אבידה ,והבה״ל מסיים ע' בגר״א

אוכל כשאין מזונ תיו עליו משום טורח ,וע' מ״ב שכ״ד' ס״ק

סימן תקפ״ו כ״ב ,דהגר״א שם כתב דאיסור מוקצה נדחה

ל״א שתמה על המנהג לפזר אוכל לציפורים בשבת שירה.

מפני מצוה ,והביא הגר״א דכ״כ המרדכי בסוכה.
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אולם הפוסקים כתבו דלהלכה אין לטלטל מוקצה לצורך

ומצאתי דעד” ז כתב בשו” ת רב פעלים יורה דעה סימן א'

מצות השבת אבידה ,והביאו מדברי החתי׳ס בשוי׳ת או’׳ח פי׳ב

”הנה לכאורה יש לתמוה אם בשביל ריוח האדם וצרכו התירו

שעמד בזה ומסקנת דבריו שאפי' איסור דרבנן לא נדחה מפני

צבע” ח ,איך משום צבע ” ח עבדי איסורא לבטל כלי מהיכנו,

הפסד ממון ,ורק באופן שלבעלים מותר להגביה חפץ שאבד

וכנז' בש ” ע א ” ח סי' ש”ה סעיף י ” ט ,גבי בהמה שנפלה לאמת

לו בכהי׳ג יש לו חיוב השבת אבידה.

(באמת המ״ב שם בתקפ״ו לא

המים .ואחר הישוב נראה דהתם שאני ,שיש לחוש שתמות

הביא כלל שיטת הגר” א לענין שופר שעשעה גוי ,משמע דלא פסק כהגר”א ,ואולי

מאותו הצער ,ומשום הכי התירו ,וי ש בזה נמי איסור בל

מה שציין הכא לגר” א רק הראה צד לקולא בזה ,וצ״ע ,ומאידך החת”ס נראה שלולי
מש”כ דהכא זה ממון ולכן לא דוחה המוקצה ,היה נדחה דס” ל דאיסור מוקצה נדחה

תשחית ,כיון דיש לחוש שתמות ,ולהכי התירו לבטל כלי

מפני מצוות השבת אבידה ,ובאמת מצאנו בזה כמה סתירות ,ולכאורה יש חילוק

מהיכנו ” .ועי להלן מש ”כ בשם הגדולי הקדש.

אם המצוה מתקיימת בעידנא שעובר על הדרבנן ,ויש בזה אריכות בישוב הסתירות
ואכ”מ).

עולה ד חז״ל ה ע מידו דבריהם ב מ קו ם תורה ולכן אף ש אי סור
צעב״ח ד אורי ת א ל א הותר אי סו רי ם דרבנן ,ור ק בי טו ל כלי
מהיכנו ה תירו דהוא דרבנן ק ל דכל ה אי סור הוא כבונה או סותר

אולם לפי ” ז בגוונא דאין חשש שתמות ורק יש לבע ” ח צער,
לא נתיר להביא כרים וכסתות ,וזה אוקימתא בגמ' ,וחידוש
לדינא.

יתבאר דהכא אי"ז נחשב צורך האדם ,ושיך בזה דין

מדרבנן.

צבע״ח

ב' במקום צורך האדם אין איסור צבע״ח
לכאורה היה מקום לדון דבצער בע ” ח יש סברא נוספת
דאין לאדם לעבור על איסורים דרבנן כדי שלא יצער הבע” ח.
דהא התבאר במאמר הקודם בהרחבה דבע” ח ניתנו
לשימוש ותועלת האדם ,ולכן מותר לצער בע” ח לכל צורך

באמת נראה דאין שייך לומר דמה דהכא אין עובר על
דרבנן במקום צבע ” ח הוא מטעם דהותר לצער בע ” ח לצורך
שימוש האדם ,והיות ויש לו תועלת לא לעבור על דרבנן ,בטל
האיסור דצבע ” ח.
דבמאמר הקודם התבארו כמה טעמים להא דמותר לצער
הבע ”ח לצורך האדם ,ותורף הדברים ,דעיקר ההיתר בזה הוא

האדם,
ולכאורה היה אפשר לומר דהכא יש לו רצון לא לעבור על
איסור דרבנן בשביל הבע” ח ,והרי בגוונא שיש לאדם תועלת
אין איסור צבע ”ח ,ומה לי תועלת גשמית מה לי תועלת שלא
יעבור על איסור שבת מדרבנן ,ולכן בכה ” ג שיש לו תועלת
ל” ש איסור צבע ”ח ,ובכה ” ג האיסור של צבע ” ח מתבטל,
ואפשר דזה הסיבה שלא נדחים האיסורים דרבנן מחמת

צבע ” ח דאוריתא ,דבכה״ג מח מ ת צורך האדם אין כאן אי סור

דהבע ” ח ניתן לאדם לצורך תשמישו ,ובגוונא שיש לאדם צורך
להשתמש בבהמה מותר לו אף שיש לה צער ,דיעוד הבע” ח
הוא לשמש האדם ,אולם הכא אין לו הנאה ותועלת ממה
שהבהמה בבור ,ומה דאינו רוצה להביא כרים מפני ביטול כלי
מהכנו ,אי ” ז נחשב תשמיש האדם ,ושפיר שייך בזה איסור
צעב” ח ,ולכן צעב ” ח דאורייתא דוחה ביטול כלי מהכנו דרבנן.
ועוד הרי אי ” ז נחשב שעובר על דרבנן במה במבטל כלי
מהיכנו ,דאדרבא הרי הוא עושה מצוה דאוריתא שהבע ” ח לא

צער הבע״ח.

יצטער.

לפי״ז אמאי יעבור על איסור ביטול כלי מהכנו
אולם אם נימא כן ,יש לעין אמאי מותר לעבור על איסור
דרבנן של ביטול כלי מהכנו כדי לא לצער את העב” ח ,הרי
במקום צורך האדם איסור צער בע ” ח נדחה.

ואף אם נימא דאי” ז הותרה אלא דחויה ,מ ” מ עיקר דינו
במצב זה הוא להביא כרים וכסתות ולהציל את הבע” ח ,ואין
לו לחפש דרך למלט עצמו מחיובו ע ” י שיטען שכיון שלא נח
לו לקיים את ההלכה ויש לו תועלת ממה שלא מביא כרים

ביאור מדוע יעבור על איסור ביטול כלי מהכנו

וכסתות שלא יעבור על דרבנן ,ממילא במקום צורך האדם אין

היה מקום ליישב דמה שהותר בגמ' להביא כרים וכסתות,

כאן איסור צבע ”ח ,דוודאי יש לו לקיים את עיקר הדין המוטל

הוא בגוונא דנפלה לבור ונח לו לבטל כלי מהכנו דחושש שמא

עליו ואין זה נחשב לתועלת ו שימו ש בבע ” ח המתיר לו לצערו.

תמות בבור ,ובכה ” ג אין לו רצון לא להביא כרים וכסתות

ולכן ע” כ נראה כמשנת' דהטעם דצער בע” ח לא דוחה

דאדרבא הוא רוצה להוציאה מהבור ,ובכה ” ג אין כאן צורך

דרבנן דהעמידו דבריהם במקום תורה ,ורק ביטול כלי מהיכנו

האדם שיבטל את איסור צבע ”ח ,ולכן איסור צבע” ח דאוריתא

התירו ,דהוא דרבנן קל דכל האיסור הוא כבונה או סותר

דוחה ביטול כלי מהיכנו.

(ואפ ”ה לא דוחה מוקצה דהוא איסור חמור).

מדרבנן.

(וע” ע שו” ת שואל ומשיב חלק בי קי ” ט).
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חידוש האחרונים דמותר לצער בע״ח (אף שהוא

יתבאר דאף דמותר לצער בע״ח כדי לא לעבור על

דאוייתא) כדי לא לעבור על דרבנן

איסור דרבנן ,מ״מ חייב לעבור על ביטול כלי היכנו

באמת מצאנו בפוסקים שדנו בסברא זו האם מחמת שאין
רוצה לעבור על דרבנן נחשב לצורך האדם ולא יהיה בכה׳׳ג
איסור צבע׳׳ח.

מחמת צבע״ח

הדעת קדושים יור״ד כד' יב' ס׳׳ק ח' כתב דכבשים שיש
להם צמר בצווארן אע׳׳פ שאינם מסובכים ועופות שיש להם
נוצה בצווארן יש למרוטן קודם שחיטה ולא יחוש לצבע״ח,
וכתב דאף דצבע׳׳ח דאורייתא ולכאורה אמאי מותר לו לצער
הבע׳׳ח בשביל חשש בעלמא ,וביאר דהיות והבע׳׳ח נמסרו
לצורך שימוש האדם ,כל שיש שימוש או תועלת לאדם מותר
לצער הבע׳׳ח.
וכתב הדעת קדושים לפי׳׳ז להצדיק מנהג אותם אנשים
שהיו מכים החמור בער׳׳ש סמוך לשבת כדי שיגיע לעיר קודם
שבת אף במקום שלא היה חשש חילול שבת דאורייתא,
ולכאורה נימא דעדיף שב ואל תעשה ולא יכה את החמור אף
דאפשר דיהיה חילול שבת דרבנן כיון דצבע׳׳ח דאוריית.
וביאר הדעת קדושים דהיות והבע׳׳ח נמסרו לצורך שימוש
האדם לכן כל שיש שימוש או תועלת לאדם מותר לצער
הבע׳׳ח ,וה״נ הכא יש לו תועלת בהכאת החמור שעי׳׳ז לא
יחלל שבת מדרבנן ,ובכה״ג שיש לו תועלת אין איסור צבע׳׳ח
ומותר.
והק' הגדולי הקדש שם ס״ק ה' דאם מותר לצער בע״ח כדי
לא לעבור על איסור דרבנן ,א״כ אמאי בבהמה שנפלה לבור
מחמת צבע״ח מביא כרים ועובר על איסור דרבנן של ביטול
כלי מהיכנו ,הרי התבאר דמותר לצער בע״ח כדי לא לעבור
על איסור דרבנן.
וכתב הגדולי הקדש דאה״נ אם לא רוצה להביא כרים
וכסתות כדי לא לעבור על חילול שבת דרבנן הרשות בידו
דמותר לצער בע״ח לצורך האדם ,וכוונת הגמ' דבגוונא דרוצה
להביא כרים וכסתות דחושש להפסד ממון מותר לו לעבור
על ביטול כלי מהיכנו ,דאיסור ביטול כלי מהיכנו דרבנן נדחה
מפני צעבע״ח דאורייתא.
עולה מדברי הגדולי הקדש דרק אם רוצה להוציאה לצורכו
מביא כרים וכסתות ,ואם אין לו ענין להוציאה ,לא יביא כרים
וכסתות דמותר לצער בע״ח כדי לא לעבור על דרבנן וזה
אוקימתא בגמ' ,וחידוש לדינא.
ומדברי הרב פעלים שהבאנו לעיל עולה דאם אין חשש
שתמות ויהיה רק צער לבע״ח לא יביא כרים וכסתות ,וזה
אוקימתא בגמ' ,וחידוש לדינא.
לכאורה הפשטות בגמ' ובשו״ע שבכ״ג צריך להביא כרים
וכסתות ולהוציאה מהבור אף שמבטל כלי מהיכנו דצבע״ח
דוחה ביטול כלי מהיכנו.
להערות והארו ת:

נראה דאף שהתבאר דמותר לצער הבע״ח בשביל לא
לעבור על דרבנן ,ולכן מותר להכות החמור לזרזו כדי שלא
יחלל שבת מדרבנן ,מ״מ לא קשה מדברי הגמ' דמבואר
דבהמה שנפלה לבור חייב להביא כרים וכסתות ולעבור על
ביטול כלי מהיכנו מחמת צער הבע״ח.
נראה דיש בזה כמה חילוקים .א' נראה פשוט דהגמ' איירי
בסתם אדם שרוצה לקיים ההלכה ,ולהלכה כיון שיש צבע״ח
הרי הוא צריך להוציאה מהבור ,ובכה״ג וודאי לא עובר על
דרבנן כלל דאדרבא הוא מקיים מצוה דאורייתא ,ואי״ז דומה
לרוכב שמכה את החמור כדי לזרזו ,דשם אם לא יזדרז יעבור
על איסור שבת דרבנן.
ב' אף אם נימא דאיירי גם באדם שלא רוצה להוציאה
מהבור ,דאי״ז הותרה אלא דחויה ,מ״מ עיקר דינו במצב זה
הוא להביא כרים וכסתות ולהציל את הבע״ח וודאי יש לו
לקיים את עיקר הדין המוטל עליו ,ומה שאינו רוצה בטלה
דעתו ואי״ז נחשב צורך האדם.
ג' התבאר עוד דהא דמותר לצער הבע״ח לצורך האדם,
היות ויעוד הבע״ח הוא לשמש האדם ולכן אף שיש לה צער
להשתמש בבהמה ,אולם הכא אין לו הנאה ותועלת ממה
שהבהמה בבור ,ומה דאינו רוצה להביא כרים מפני ביטול כלי
מהכנו ,אי״ז נחשב תשמיש האדם ,ושפיר שייך בזה איסור
צעב״ח.
התבאר דמותר לצער בע״ח אפי' כדי לא לעבור על חשש
דרבנן ,דכיון שיש לו צורך בזה אין בכה״ג איסור צבע״ח.
ולכן מותר למרוט לבע״ח נוצות כדי לצאת מחשש איסור
היות ועושה כן לצורכו דאינו רוצה להיכנס לחששות של
שחיטה לא לכתחילה.
וכן מותר להכות את החמור כדי להגיע מהר ולהינצל
מחילול שבת דרבנן אף שמה שמכה את החמור הוא עיקרו כדי
לא לחלל שבת מדרבנן ולא מחמת קיצור זמן הנסיעה ,מותר,
(דאין נפק”מ כלל למה הוא רוצה למהר ,האם מחמת שרוצה להגיע ליעדו מהר או
מחמתשרוצהלהינצלמחילולשבתדרבנן,דס״ס יש לוכעתצורךלמהר) ,והטעם
כמשנת' דבמקום צורך האדם מותר לצער הבע״ח.
והתבאר דבהמה שנפלה לאמת המים בכל גוונא יש לו
להביא כרים וכסתות( ,וכן המשמעות בגמי ובשו״ע) ,והתבאר דאי״ז
נחשב צורך האדם מה שמשאירה בבור ,ואי״ז נחשב צורך
האדם אם ימנע מביטול כלי מהיכנו .והתבאר דהפשטות דלא
כדברי הגדולי הקדש דרק אם רוצה להוציאה לצורכו מביא
כרים וכסתות ,ולא כדברי הרב פעלים שרק שיש חשש שתמות
מביא כרים וכסתות (דזהאוקימתאבגמ' ,וחידוש לדינא).
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כמה קשה היא המחלוקת !!! אש ,פייער ,לברוח !!!

9

בפרשה זו למדים אנו על ענין המחלוקת ,כמה רעה היא
וכמה חמור עונשה ,וכדי להבין פרשה זו על בוריה יש לתמוה
בה מספר תמיהות( :מתון "אשתמיד",שלמו"רהרב ישראלמאירדרוקשליט׳׳א)

א.

משה אומר לקורח ועדתו לעיני כל ישראל :״אם

בן״דד
התחזקות בעבודת ה../

כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם
לא ה׳ שלחני .ואם בריאה יברא ה׳ ופצתה האדמה את פיה
ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם כי
ניאצו האנשים האלה את ה׳״
מבואר כי עונשו של קורח היה צרין להיות על ידי בריאה

עולם המעשה בו מוטל על האדם למלא את תפקידו ויעודו.
והעולם הבא לבדו הוא עולם הגמול ,שם בלבד האדם מקבל
את שכרו על כל מעשיו בעולם הזה ,אם היטיב את מעשיו,
זוכה הוא לכל טוב הצפון לצדיקים אשר עין לא ראתה ,ואם
רחמנא לצלן הרע את מעשיו ,אין מרחמים בדין וצריכה נפשו

להזדכן ביסורים ,אבל כל עניני גמול הללו של שכר ועונש
הינם רק בעולם הבא בלבד ולא בעולם הזה כלל ,ולכך אף ג׳
עבירות חמורות ,אין האדם אמור לבוא על עונשו כאן ,בעולם
הזה רק בעולם הגמול ימצו איתו את כל חומר הדין.

מחודשת שנבראה לצורן זה להענישו על אשר העיז לחלוק

אולם כאשר מתעורר קטרוג על האדם אזי מקבל את

על משה רבנו ,וכן איתא במשנה (אבותה ,ו) ״עשרה דברים נבראו

כתב השל״ה הקדוש לפרש בדרך רמז שמדבר בענין החורבן:
כי יפלא ממך ,אם יתפלא האדם על משפטו של הקב״ה,

קטרוג על האדם וכיון שניתנה רשות למקטרג ,כבר יש קטרוג

ופירש הרע״ב שם ״פי הארץ  -לבלוע קורה ועדתו” הרי שהיה

בין דם לדם ,דהיינו ,דם חיה ועוף התורה מצוה לכסותו ואילו

על כל מעשיו של האדם ומענישים אותו גם על שאר עבירות

צרין להכין מששת ימי בראשית את העונש המיוחד הזה עבור

דם ישראל נשפן כמים ולא הובא לקבורה.

בערב שבת בין השמשות ואלו הן ,פי הארץ ופי הבאר״ וכו'

עונשו גם כן בעולם הזה ,ועוון לשון הרע הוא זה שמעורר

שעשה ומגלגלים עליו את הכל.

קורת ועדתו.

בין דין לדין ,בבהמות התורה מצוה ״אותו ואת בנו לא תשחטו

בזה מבואר כי לעולם אין איסור לשון הרע חמור בעצמותו

ביום אחד״ ,ואילו עם ישראל ,בניו של הקב״ה ,נשחטים בנים

יותר מג׳ עבירות חמורות ,רק שכל העבירות עדיין אינם יוצרים

והדברים מתמיהים ,מהו ההבדל בין עוון זה של קרח במה
שנחלק על משה רבנו ,לשאר כל העבירות ואפילו החמורות
ביותר ,שיש להם סדר מסויים וקבוע של עונשים ,ומדוע דוקא

על אבות וילדים רכים בחיק אמותם.

קטרוג על האדם להענישו כאן בעולם הזה ,ואילו על ידי לשון

ובין נגע לנגע ,בנגעים התורה אומרת להוציא את כל הכלים מן

הרע ורכילות ,מחלוקת ושנאת חינם ,יש קטרוג גדול בשמים

על עבירה זו של המחלוקת אין עונש מסוים אלא צרין לברוא

הבית לפני שהורסים ונותצים אותו ,ואילו בית המקדש ,מקום

וזה המביא לידי העונשים החמורים כל כן בעולם הזה ,ולכן

השראת השכינה בעולם ,נשרף ונחרב כולו על כל כליו.

מחמת שעושה ויוצר כל כן הרבה קיטרוג בעולם לכן מגיע לו

עוד יש לתמוה דהנה על הפסוק (טז ,כז) ״ודתן

כל זה כי יפלא ממך ,אין לא חס הקב״ה על כבודם של ישראל

עונש גדול.

ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם״ ,כתב

ועל כבוד ה׳ המחולל כן בגוים ,בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע

עבורה עונש מיוחד על ידי בריאה חדשה? ??

ב.

ובזה יובנו ויתורצו כל השאלות ,״כי יפלא ממן דבר

רש״י :״ונשיהם ובניהם וטפם  -בא וראה כמה קשה המחלוקת,

לנגע ,התשובה לכל זה אומרת התורה ,דברי ריבות בשעריה

למשפט בין דם לדם בין דין לדין״ ,מי שעושה את הריבות הוא

שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי

היינו כל המחלוקות ופילוג הלבבות ושנאת חינם ,הם אלו

גורם לאותו ואת בנו ,הוא גורם לכל חורבן הבית ,הוא יוצר את

שערות ,וב״ד של מעלה עד עשרים שנה ,וכאן אבדו אף יונקי

שגרמו לחורבן ,ולכל הרעות והצרות שפקדו את עם ישראל.

כל האסונות ,הוא יוצר את כל הקטרוגים .ולכן צרין בריה

שדים״.

והפליאה קמה וגם ניצבה ,אכן שנאת חינם הוא עוון גדול,

וכן בפסוק לב ״ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת
בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש״ ,כתבו
המפרשים (אבן עזרא וחזקוני) שאפילו נשיהם וספם נבלעו באדמה .אלא

אן מדוע כה חמור הדבר עד שאין משוא פנים בדבר כלל וגורם

מחודשת מתחת לפני האדמה .כיון שהוא הורס את האדמה
ולא נותן לחיות.

לצרות ועונשים כבדים שלא מצינו כמותם.

ו.

בזה מובן מדוע גם תינוקות בני יומם שלא טעמו טעם

אחרון הפליאות ,מה שאמרו חז״ל (ויקרא רבה כוm ,

חטא נבלעו באדמה ,כיון שנותר זכר למחרחרי ריב הרי נשאר

ששם הרמב״ן חולק ואומר שלקרח לא היו בנים ובנות קטנים.

״תינוקות שהיו בימי דוד ,עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעין

הקטרוג .זכר למחרחרי ריב הרי נשאר הקטרוג .כעין מה

וצרין ביאור ,הלא בית דין של מעלה אינם מענישים

לדרוש את התורה ארבעים ותשע פנים טמא וארבעים ותשע

שמצינו במחיית זכר עמלק שאפילו בהמה נצטוו להרוג שלא

בעונשי שמים בפחות מגיל עשרים( .עי־בספרשמביא כמה ראיותמכל
התורהכולהכידה־הטובהעליו).
כמו כן יש לתמוה על עונש חמור זה שלא מצעו עוד

פנים טהור .והיה דוד מתפלל עליהם וכי ואחר כל השבח הזה

כמותו ,עד כדי כן שגם הרכוש היה צרין להבלע ,וצרין להבין
פשר חומרה גדולה זו.

ג.

עוד תמוה האיסור המיוחד שאמר משה לישראל

היו יוצאין למלחמה ונופלין ,אלא על ידי שהיו בהם דילטורין
וכו׳  -זה דואג ואחיתופל שהיו להוטים אחר לשון הרע וכו־ ,אבל
דורו של אחאב כולם עובדי עבודה זרה היו ,ועל ידי שלא היו

(פסוקמ) ״סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו

וכי היכן מצעו איסור כזה של נגיעה ,וכי טומאה יש כאן?

דוד שהיו בהם תינוקות שלא טעמו טעם חטא והיו יודעים

איזה סכנה יש במה שרק היו נוגעים בחפציהם של הרשעים,
עד כדי כן שיהיה הנוגע נידון כמותם כלשון הכתוב פן תיספו
בכל חטאתם ,והרי זה אומר דרשני.

ד.

בגמרא (יו מ א ט ):איתא :״מקדש שני שהיו עוסקין

בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב ,מפני שהיתה בו
עבודה זרה ,גלוי עריות ושפיכות דמים״.

ת ז כו ר ת  :ל פ ני כ ש נ תיי ם ש הי ה ד ב ר כז ה ב ש ם ' קו ר ו נ ה׳
הי ה שני ד ב רי ם ש מ א ד ה פ רי עו.
א] ה ב תי כ נ ס ת היו ס גו רי ם.
ב]

י כ לו

לא

לבקר

את

-

ה הו רי ם

מאד

ו ה הו רי ם

לדרוש את כל התורה ,ו אין יתכן שבגלל המחלוקת הפסידו את

ה ת ג ע ג ע ו לי ל די ם...

כל אותם המעלות ולא היה בכת התורה להגן עליהם ומאידן,

ז ו ע ק ה ג ה " צ ר' מ י י ל ך ב י ד ר מ ן ש ל י ט י י א  ,ה ק ב י י ה ר ו צ ה

דורו של אחאב שלא היה בהם תורה כלל והיו עובדים עבודה

ל ע ו ר ר א ו ת נ ו ; כ ב ר  )!!!( 2000ש נ ה ש א נ י כ כ ה  ,א ו י ל ב נ י ם

זרה ,בכל זאת היו נוצחים רק מפני מעלת השלום שהיתה בהם,

שו ל חן

כיצד ניתן להבין פשר דבר זה.

שנאת חנם ,ללמדן ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות,
ויש לתמוה אין יתכן דבר זה ,והלא ג׳ עבירות חמורות יש

״אוי לבנים״

בהם דילטורין ,היו יוצאין למלחמה ונוצחים.

ודבר זה מופלא מאד ,אכן גדול השלום ושנואה
המחלוקת ,אבל אין־ יתכן כי רק בכך תלוי הדבר אם נוצחין או
מפסידים והלא מעלות עצומות היו להם כפי שהעיד עליהם

בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם״.

ישאר זכר ,גם כאן תינוק של קורח גורם ויוצר קיטרוג.

ש ה ח ר ב תי

שג לו

א ת בי תי ,ו אוי ל ב ני ם

מעל

א בי ה ם...
צ רי ך לז כו ר ל ב כ ו ת ל ז ע ו ק ו ל ה צ ט ע ר ב צ ע ר ה ש כ י נ ה

אומר הרב דרוק :והנראה לבאר בסייעתא דשמיא כל ענין
זה על פי מה שכתב מרן ה״חפץ חיים״ בהקדמתו לספרו ,וזה

ו הו א דינ א

ד ג מ ' ו נ פ ס ק ב ש ו י י ע ב ס י מ ן א ' (!!!)...
ה ב י ת ה ( . . .טאטאלע קום שוין אהיים)״.

אבא

-

ב איז ה

בא

-

בהם כריתות ומיתות בית דין ,ואילו שנאת חינם לכל היותר יש

לשונו שם :״ונראה פשוט שהטעם שהחמירה התורה כל כן

נז כ ר

בה איסור לאו שאין בו מעשה בכן שעובר על ״לא תשנא את

בזה העוון משום שמעורר בזה הרבה את המקטרג הגדול על

כנ ס ת ,ב איז ה ת שו ק ה ל פ גו ש א ת ה הו רי ם ,איז ה ג ע ג ו ע

אחין בלבבן״ ,ואיך יתכן כי תהיה שנאת חינם שקולה
בחומרתה כאותם ג׳ עבירות חמורות ,איך אפשר להבין את זה?

כלל ישראל ,ועל ידי זה הורג כמה אנשים בכמה מדינות״ .ויעוץ

הי ה ל הו רי ם ש ל א ר או א ת י ל די ה ם...

שם עוד מה שהביא בשם הזוהר הקדוש.

ו ב ק ר ו ב נ ז כ ה ב ע ז י י ה ל ג א ו ל ה ה ש ל י מ ה א כ י י י ר ________ . . .

ה.

יתירה מזו ,על הפסוק (דברים יז,ח) ״כי יפלא ממן דבר

למשפט בין דם לדם בין דין לדין בין נגע לנגע דברי ריבות
בשערין״.

ונראה ביאור הדברים ,כי באמת כל המצוות שאדם עושה
בעולם הזה ,הגמול עליהם הינו רק בעולם הבא (עי־עירוביןכב...).
סדר הדברים בבריאת העולם היה שכאן בעולם הזה ,הוא

אוסף גליונות! טי באד

ת שו ק ה

חי כינו

אז

שי פ ת חו

את

ה ב תי

כמה חמור המחלוקת
ביו ם ש ל ח ט א ה ע ג ל י ר ד מן
ו ע ד תו ל א י רד מן

-

-

ו ביו ם ש ל מ ח ל ו ק ת ק ר ח

ל ל מ ד ך מ ה ח מו ר מ מ ה

(כנ״ל)״.

מי באד | פרשת קדח תשפ״ב | גליון ע״ו
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מעכה ptHu

קבלת שבת-כמקבל פני מלך

אחרי הרבה ש עו ת ש ל טר טורי ם  -אמרו להם ,בו או תעלו
למחלקה הרגילה ש ל בי ת החולים ,ונראה מה נע ש ה אתה.
במחלקה הרגילה  -החליטו בסוף כן לבצע את הטיפול,

.יבט

ו ע שו לה הרדמה ני ת חו וברוך ה' הילדה התעוררה...

נתנה ר שו ת ל רו פ א

מה היה הנס?

ב ק ב ל ת ש ב ת  ,ה ק פ י ד ה ג א ו ן ה א ד י ר ר׳ ב ן צ י ו ן פ ל מ ן ז צ ״ ל ל ה ג י ע ל ב י ת

הילדה נולדה "פגה"  -והדבר גורם שי הי ה לה דרכי
ש קו ד ם ק ב ל ת ש ב ת ,א ע ״ פ ש כ ב ר ה ת פ ל ל ת מי ד

ה כנ ס ת ב ת פי ל ת מנ ח ה

׳ מ נ ח ה ג ד ו ל ה׳ ב ע ר ב ש ב ת ,ה ו א נ כ נ ס מ ו ק ד ם ל מ ק ו מ ו כ די ל ה כ י ן א ת ע צ מ ו
ל ק ב ל ת ה ש ב ת.

נ שי מ ה צרים מהרגיל...

סיפר לי אברך חשוב:
ברא ש

ובאמצע הני תוח מ ש הו הסתבך ו היו צריכים מכ שור

ש ה ת פ תח בו זי הו ם  -וצריך היה לבצע

מיו חד ש מ אי ם לפגים ,ואם לא היה  -אז רח״ל היא היתה

היה

לבתו

פצע

קטן

ב ע ת ׳ ק ב ל ת ש ב תי ע מ ד כ ל ש ע ת א מ י ר ת ה מ ז מ ו רי ם ש ל ׳ ק ב ל ת ש ב ת.׳

ני תוחון קטן בכדי לנקות א ת המ קו ם

פ לוני ה ת ע ניין פ ע ם :מ ד ו ע ה ר ב ע ו מ ד כ ל ע ת ׳ ק ב ל ת ש ב תי ,ו ה שי ב לו:

ממוגלה.

נחנקת...
אם היו עו שי ם א ת הניתוחון בימרפאת חו ץ'  -אין ש ם א ת
המכשור ה מיו חד רח״ל  -מה ע ש ה הקב״ה ,הכניס בלב

קבעו תור ליני תו חון ב מר פ או ת חוץ'

״ מ שו ם כ בו ד ש ב ת .״

ה רו פ אי ם" ל שגע או ת ם" ,עד שה עלו או תם למחלקה ,ו דוו ק א

ש ל בי ה״ ח רמב״ם...

״ מ ה ה מ קו ר ,הי כן ז ה כ תו ב ? ״  -ה ת ע ני י ן ה פ לוני.

שם עם המכ שור ע שו א ת הניתוח...

בהגיע היו ם ה מיו ע ד  -ה תיי צ בו האם

ו ה ר ב ה שי ב לו :״ז ה כ ת ו ב ב ר מ ביי ם ״ .ו ל א י ס ף .

ובזכו ת ז ה חייה ניצלו" ...הכל לטובה"!!!

ובתה ב מר פ או ת חוץ ,אבל היה נדמה

מ קו רו ל כ או ר ה ,מ עו ב ד ה ש סי פ ר ב ע צ מו כ מ ה פ ע מי ם.
פ ע ם ש ה ה ב ב י ת ה ר ב מ ב ר י ס ק ב ע ת ק ב ל ת ש ב ת  .מ ר ן ה ג ריי י ז ה ת ר ו מ ם

שכל מה שי כו ל היה לה ש תב ש מ ש ת ב ש.

ו ק ם ל ק ר א ת א מ י ר ת ׳ מ ז מו ר שי ר ל יו ם ה ש ב תי .כ א ש ר ק ם ,ל ב ש א ת ה מ ע י ל

Q

ה ע לי ו ן ש לו ,א ת ה כ ו ב ע ו נ ע מ ד  .ו כ ך ב ע מ י ד ה א מ ר מ ז מ ו ר שי ר ל יו ם ה ש ב ת
ב א י מ ה ו בי ר א ה כ מ ק ב ל פני מ ל ך.

/

התחזקות בעביד

י ד ע תי ש א צ ל ה ר ב מ ב ר י ס ק אין שו ם ת נ ו ע ה ש נ ע שי ת ל ל א סי ב ה ,ו ש א ל תי

״אבל אשמים אנחנו על אחינו אשד דאינו צרת נפשו בהתחננו אלינו״

א ת ה ג ריי יז כ ד י ל ל מ ו ד  :ה א ם צ ר י ך ל ו מ ר ׳ מ ז מ ו ר ש י ר ל י ו ם ה ש ב ת ׳ ב ע מ י ד ה ,
ו ה א ם צ רי ך ל א ו מ ר ו ע ם

י

ה כו ב ע ה ע ליון ,ו ה א ם י ש ל או מ רו ב מ עי ל ,ענ ה

ביו ם ש י שי ש ע ב ר (י ״ ח סיון ) ה ת ב ש ר נ ו ב ני ׳ ר כ סי ם׳ ב ב ש ו ר ה ה נ ו ר א ה ע ל ס י ל ו ק ו ש ל נ פ ש נ קי ו צ ד י ק

ה ג רי ייז  :״ כ ן  ,צ ר י ך  ,כ ך כ ת ו ב ״  .ח ש ב ת י ר ג ע ו ש א ל ת י ה א ם ה כ ו ו נ ה ל ד ב ר י

ה א ב ר ך ה מ ו פ ל ג ב ת ו ר ה י ר א ת ש מ י ם ו מ י ד ו ת ט ו ב ו ת  -ה ר ב י ש י ש מ ו א ל ( ב י י ר י ו ס ף ) ק ל י ז צ יי ל. ..

ה ג מ ר א ש ר בי י ה ו ד ה הי ה מ ת ע ט ף ב שי ר אי ו א ו מ ר בו א ו ו נ צ א ל ק ר א ת ש ב ת,

י ש לי ב א ו פ ן א י שי ה ר ג ש ה ש י כ ו ל ת י ל ה ת פ ל ל יו ת ר [ כ מ ו בן ש ר ק ה ק ביי ה מ ח ל י ט מ ה ט ו ב ל בן א ד ם  ,ו מי

ה ש י ב ה ג ריי י ז ש א כ ן כ ך כ ת ו ב ע ל ר ב י י ה ו ד ה  ,א ב ל כ ת ב ו ש ר ב י י ה ו ד ה ה י ה

י חי ה ו מי י מו ת . ..א ב ל ע ל י נ ו מ ו ט ל ת ה ח ו ב ה ל ה ת פ ל ל כ מ ו ש צ רי ך ,ו ב פ ר ט ש ה מ ד ו ב ר הי ה ב תיי ח שי ש

נ ר א ה א ז כ מ ל א ך ה׳ צ ב  -ק ו ת  ,ו א נ ח נ ו ל א מ ל א כ י ם  ,ו ל כ ן א י ן ז ה מ ק ו ר ל כ ך

ע ל י ו ד י ן ׳ ש י ח ל ה ע צ מ ו ע ל י ו י ( ב ר כ ו ת י ב... ] ) :

ש א נ ו ב נ י ה א ד ם צ ר י כ י ם ל ע ש ו ת כ ך  .ה מ ש י ך ה ג ריי יז ו א מ ר  ,א ב ל י ש מ ק ו ר

ו ח ש ב תי ל ע צ מ י ב שו ר ש ה ד ב רי ם ,ל מ ה ל א ה ת פ ל ל תי כ מ ו ש צ רי ך ב א מ ת ?

ש כ ת ו ב כ ך ג ם ל ד י ד ן ל א נ ש י ם כ מ ו ת נ ו  .ש א ל ת י ה י כ ן ה מ ק ו ר ? א מ ר ה ג ריי יז כ י

ו ק צ ת ק ש ה ל ה גי ד מ ש ה ו מ ד וי ק  -ו ב פ ר ט ב ש ע ה ש ה מ ת מ ו ט ל ל פ ני נ ו ו ה מ ח ש ב ו ת מ ב ו ל ב לו ת ,ו מי אני

כ ת ו ב ב ר מ ביי ם ש כ א ש ר ש ב ת מ ג י ע ה ,י הי ה פנוי וי ק ב ל ש ב ת כ מ ק ב ל פני

ש א ני י גי ד מ ש ה ו  ,א ב ל א ני י כ ת ו ב מ ח ש ב ה ש ע ל ת ה לי( ,ו כ ב ר כ ת ו ב ה ד ב ר ב י ש מ ע ת פ י ל ת י ) וי הי ה ה ח י ז ו ק

מ ל ך .ו כי א ת ה מ ל ך מ ק ב ל י ם בי ש י ב ה  ,ו כי א ת ה מ ל ך מ ק ב ל י ם ב לי ח ל י פ ה ,

ב ד ב ר ז ה ל ע י ל ו י נ ש מ ת ו ה ט ה ו ר ה ב גנזי מ רו מי ם...
ה ג מי א ו מ ר ת ( ב ר כ ו ת ל ב :) .ב ע ת ח ט א ׳ ה מ ר ג ל י ם׳  ,א מ ר מ ש ה ע כ ש י ו ה ג ו י י ם י ג י ד ו ש א י ן י כ ו ל ת ב י ד ה׳

ו כי א ת ה מ ל ך מ ק ב ל י ם ל ל א כ ו ב ע  -ד ב ר י ה ג רי יי ז .
ס י י ם ר׳ ב ן צ י ו ן ל א מ ר  :מ א ז ש ש מ ע ת י א ת ה ד ב ר י ם כ י צ ד ה ם י ו צ א י ם מ פ י
ה ג ריייז ,א י נ נ י

מ ס ו ג ל ל ש ב ת ב ק ב ל ת ש ב ת ,ג ם לו היי תי רו צ ה ,ל א היי תי

מ ס ו ג ל ,ל א י כו ל ,כי ון ש א ני מ ק ב ל פני מ ל ך .זו ה ש ב ת וזו הי ק ב ל ת ש ב ת.

ל ה בי א א ת ע ם י ש ר א ל ל א ר ץ י ש ר א ל  -ו ל כן ה ו א נ ו ת ן א ו ת ם ל מ ו ת ב מ ד ב ר...
ו כ ך ל ש ו ן ה ג מ י  :״ מ ב ל ת י י כ ל ת ה׳ ,י כ ו ל ה ׳ מ י ב ע י ל י ה !  -א מ ר ר ב י א ל ע ז ר  ,א מ ר מ ש ה ל פ נ י ה ק ד ו ש ב ר ו ך
הו א :ר בונו ש ל עו ל ם ,ע כ שיו י א מ רו א ו מ ו ת ה עו ל ם :ת ש ש כ חו כ נ ק ב ה ו אינו י כו ל ל ה צי ל .א מ ר ה ק דו ש

כי צ ד או כ לי ם א ת מ א כ לי ה ש ב תי

ב רו ך ה ו א ל מ ש ה  :ו ה ל א כ ב ר ר או נ סי ם ו ג בו ר ו ת ש ע ש י תי ל ה ם ע ל הי ם ! א מ ר ל פ נ יו :ר בונו ש ל עו ל ם ,ע ד י י ן

ב ש נ י ם ה א ח ר ו נ ו ת ב נ ו ש ל ר׳ ב ן צ י ו ן ש ם ל ב  ,כ י ב ס ע ו ד ת ש ב ת א ב א א ו כ ל

י ש ל ה ם ל ו מ ר  :ל מ ל ך א ח ד  -י כ ו ל ל ע מ ו ד  ,ל ש ל ש י ם ו א ח ד מ ל כ י ם  -א י נ ו י כ ו ל ל ע מ ו ד  .א מ ר ר בי י ו ח נ ן  :מ נ י ן
ש ח ז ר ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה ו א ו ה ו ד ה ל ו ל מ ש ה  -ש נ א מ ר ו י א מ ר ה׳ ס ל ח ת י כ ד ב ר י ך  .ת נ י ד ב י ר ב י י ש מ ע א ל :

ל אי ט ו מ א ד ל א ט .סי פ ר ה בן:
ה ח ל ט ת י ל ע ק ו ב  ,ו ה ב ח נ ת י כי א כ ן כ ך ,א כ י ל ת ש ב ת א י ט י ת ב מ י ו ח ד  ,מ ו ל

כ ד ב רי ך ע ת י ד י ם א ו מ ו ת ה ע ו ל ם לו מ ר כן״.
ב ל שו נ נ ו א נו :ה ו א מ ו ש ת ל כ ב ד כ ב ר  4פ ע מ י ם ב מ צ ב כ ל כ ך ק ש ה  ,א ין סי כוי !! ! ר ח ״ ל מ ה א י ד ע ת י ה . ..

א כ י ל ת יו ם ח ו ל ש ה י ת ה ב מ ה י ר ו ת  .ה ב ד ל ני כ ר ו קי צ ו ני ב ין ש ב ת ל ח ו ל .
ש ב ת א ח ת ב א מ צ ע ה ס ע ו ד ה ,ש א ל תי :א ב א ,ה כ ל ב ס ד ר ,ה א ם א ת ה מ ר גי ש

י ש ל י כ ל כ ך ה ר ב ה צ ר ו ת ו ח ו ב ו ת ר ח ״ ל  ,׳ מ א י ן י ב ו א ע ז ר י׳  ,א נ י ל א ר ו א ה מ ש ו ם כ י ו ו ן ש י כ ו ל ל ה ג י ע י ש ו ע ה .

ט ו ב  ,ה ע ז ת י ל ש א ו ל כ ן  ,כ י ו ן ש ד ר כ ו ש ל א ב א ז צ יי ל  ,ש ג ם א ם ל א ה י ה ח ש

ר כ בי כו ל׳ א פי׳ ה ק ב ״ ה ל א י כו ל ל ע ז ו ר ( ע פ ״ ל ).

ב טו ב ,ל א א מ ר כ לו ם ש כו א ב לו או מ ש ה ו א ח ר ,ר ק ש א ם ה ב חינו ב מ ש הו

ל א ש או מ רי ם א ת ז ה ב פ ה ,א ב ל הי צ ר ה ר ע מ נ ס ה ל ה ג ני ב מ ח ש ב ה ש ל יי או ש כ ז א ת ל ר א ש.

ח רי ג היו מ ת ע ניי נ י ם ו ה ו א הי ה מ שי ב .ג ם כ ע ת כ בי כו ל ה ב ח נ תי ב מ ש ה ו ח רי ג

ל א ו ל א...

א צ לו ,ו ש א ל תי ה א ם א ב א מ ר גי ש טו ב ? כיון ש ה ת ע ניי נ תי כ מ ה פ ע מ י ם ,הו א

א לו ט ע נ ו ת ש ל א ו מ ו ת ה עו ל ם ,י הו די מ ת ח ז ק ת מ י ד ב ה ק ביי ה ויו ד ע ש ה ק ביי ה י כו ל ל ה מ צ י א א ת הי שו ע ה
י ש מ א י ן  ,ו ב דיי כ ה י ש ו ע ה מ ג י ע ה מ מ ק ו ם ב ל ת י צ פ ו י ל ח ל ו ט י ן  ,מ מ ק ו ם ש ל א ח ש ב נ ו ע ל י ו ב ת ח י ל ה .

ת מ ה :״ מ דו ע א ת ה שו א ל ״ ?

'

ה ש ב ת י  :״ כי א ב א א ו כ ל מ א ד ל א ט  .״

ו י ד ו ע מ ש י י כ ה ס פ ר י ם ה ק ד ו ש י ם ש עי י י ש א ד ם ח ו ש ב ו מ ת כ נ ן ל ק ב י י ה מ ה י כ ן ל ש ל ו ח ל ו כ ס ף  ,ה ר י ז ה ר ק

״ מ ה ,אני או כ ל ל א ט ? כ ך אני או כ ל ״  -ה ת ח מ ק ב ת ח כו ם.

מ ק ל ק ל א ת צינו רו ת ה ש פ ע .ע ל י נ ו ר ק ל ד ע ת ב י די ע ה ב רו ר ה ,ש א ו ת ו ה ק ביי ה ש ע מ ד ל מ ל ך א ח ד ,י ע מ ו ד
ג ם ל ש ל ו ש י ם ו א ח ד ה מ ל כ י ם  ,כ ל א ח ד ו י ה ש ל ו שי ם ו א ח ד מ ל כ י ם׳ ש לו...

ו אז כ ב ר ה ב נ תי שז ה נו ר מ לי א צ ל ו ל א כ ו ל ל א ט ,ב ש ב ת.
ו שו ב

ע ק ב תי,

חו ל

ביו ם

הו א

או כ ל

מ ה ר,

מ סיי ם

את

ה א כי ל ה

ושב

ל ת ל מ ו דו .ב ש ב ת ש ל א ח רי ה ש א ל תי שו ב :״ א ב א ,ה כ ל ב ס ד ר א ת ה נ ר א ה
ח ל ש ? ״ ו ה שי ב :״ כן ב ס ד ר" .

ביו ם

כ שי ש מ צ ב ש מ י ש ה ו ח ו ל ה  -ני ג ש מ י ש ה ו ב ס ו ף ה ת פ י ל ה ו א מו ר ע ל י ו פ ר ק ת ה י ל י ם ו מ י ש בי ר ך...
ו ל פ ע מי ם אנ שי ם מ מ ה רי ם ו ל א או מ רי ם ב כ ל ל א ת פ ר ק ה ת הי לי ם  -או ש או מ רי ם ב חי פזון ונ פ ט רי ם

ש ב ת ש ל א ח רי ה כ ב ר ל א ווי ת ר תי ו ה ע ז תי ל ש או ל י שי רו ת :״ מ ה קו ר ה כ אן,
ח מי שי ר אי תי

ע ו ד נ ק ו ד ה  ,כ מ ד ו מ נ י ב ש ם ה ר ב ו ו ל ב א ז צ יי ל. ..

ש א ב א או כ ל מ ה ר מ א ד ,ו ע כ שיו ב ש ב ת א ב א לו ע ס

מ ה מ ש א ו י ה ז ה...
צ ו ע ק ע ל י ו ה ר ב ו ו ל ב א  :א כ ז ר ש כ מו ת ך ! ! ! ל מ ה א ו מ ר י ם ת ה י ל י ם ע ל א ד ם ב ס ו ף ה ת פ י ל ה  ,כי כ ו א ב ל ו
ה ר ג ל ? כי ה ו א צ רי ך א ק מ ו ל ?

ב מ נ ו ח ה ו ב ס ב ל נו ת .מ דו ע ״ ?
א ב א ה ס ת כ ל ע לי ,ו צ ח ק ,ו ה מ שי ך ב א כי ל תו ה אי טי ת.

ה רי ה ו א ח ו ל ה ק ש ה !!!

ב ש ב ת ל א ח ר מ כן נ ד נ ד תי ו נ ד נ ד תי ו ה ת ע ניי נ תי  :ה א ם ק ש ה ל ך ה א כי ל ה ?

אז א ח ת מ ה ש ני י ם ,א ו ש א ת ה ל א מ א מ י ן ב כ ו ח ה ש ל ה ת פ י ל ה ו ב כ ו ח ש ל ה ק ביי ה ש ה ו א ״ בו ר א ר פו א ו ת ״ -

ו אז ה ו א ז ר ק מ ש פ ט ק צ ר :״ עונ ג ש ב ת .״

כ ל ו מ ר ה ק ביי ה י כ ו ל ל ה מ צ י א  /ל ב ר ו א י ש מ א י ן ר פ ו א ה  -וז ה כ פ י ר ה ג מו ר ה...

ביו ם ח ו ל ה ו א א ו כ ל מ ה ר  ,כי ג ם א ם צ רי ך ל א כ ו ל ו חי י בי ם ל א כ ו ל  ,ה ע י נ י י ם

א ו ש א ת ה א כז רי ו ל א א כ פ ת ל ך מ צ ר ת ו ש ל ה ח ב ר...

נ שו או ת ל ה מ ש ך  -ל סיי ם ו ל ל כ ת ל ל מו ד ,אין מ ט ר ה ב או כ ל ע צ מו ,א ב ל

א י ן י כ ו ל ל ע מ ו ד ” ]...

ב ש ב ת י ש מ ט ר ה ו ע נ י ן ב א כ י ל ה ע צ מ ה  .׳ ע ו נ ג ש ב ת.׳
ס י פ ר א ח ד מ ת ל מ י ד י ו  :ל פ נ י כ ע ש ר י ם ש נ י ם  ,ר׳ ב ן צ י ו ן א מ ר ל י ש א ת מ א כ ל י
ש ב ת י ש ל א כ ו ל ע ם ג י ש מ א ק  ,ל א ל א כ ו ל ל צ א ת י די ח ו ב ה כ פי ש א ו כ ל י ם ב י מ י
ה חו ל .ל א או כ לי ם ב ש בי ל ה ת אוו ה ,א ל א ז ה ח ל ק

מ ה ע ו נ ג ש ב ת ,ל או כ ל

פעם

ש ליו ו ה א ו ת ו  :ד ע ל ך כי

ה ס ט י י פ ל ע ר ז צו קיי ל א מ ר

ל פ ל ו נ י כי מ א כ ל י ש ב ת ע ל י ה ם ל ה י ו ת ב ש י א ה ט ה ר ה ו ה ק ד ו ש ה  ,היי נו ש ל א
ל ה ס ת פ ק ב מ א כ לי ם ע ם ה כ ש רי ם

חיזו ק ל כו ח ש ל ת פי ל ה ״ ל שנו ת א ת ה ט ב ע ו ל ב ט ל א ת הנגז ר״  -ל פ ני כ מ ה חו ד שי ם הז ד ע ז ע נ ו כו לנו
מ ה מ ק ר ה ה ט ר א גי ש ל ״ א י תי חיי ם ב ן א ה ו ב ה ״ ל ר פויי ש ,ש נ פ ל ב א מ צ ע ה ח ת ו נ ה מ ה ש ו ל ח ן  ,ו ה רו פ אי ם
נו א שו מ מ נו ,כיון ש קי ב ל מ כ ה חז ק ה מ א ד ב מו ח...
ו ב ר ו ך ה׳  ,ל פ נ י כ ח ו ד ש ה ת פ ר ס ם ת י ע ו ד ש ל ו כ ש ה ו א מ ה ל ך ע ל ר ג ל י ו ב ב י ת ה ח ו ל י ם  -ה נ ה ל נ ו כ ו ח ה ש ל

א כי ל ת מ צו ה ב תי א בון.
א מ ר לי הו די

[ ה א מ ת ,שז ה נו ב ע מ חו ס ר מ ח ש ב ה ע ל מ צ ב ו ש ל הזו ל ת ,ו מיי או ש הי צ ר כ ד ל ע י ל ״ ל ש לו שי ם ו א ח ד מ ל כי ם

מ פו ק פ קי ם

מ ע ט  ,א ו א פ י ל ו ׳ ה כ ש רי ם׳

ט ו בי ם א ך ל א מ ה ו ד ר י ם  ,כי ח ל ק מ ה ט ה ר ה ו ה ק ד ו ש ה ש ל ה ש ב ת ב א ה ל י די
ב י ט וי ב כ ך ש ה מ א כ ל י ם ה ם ב ת כ ל י ת ה ק ד ו ש ה ב כ ש ר ו ת ם  .ה מ ש י ך ר בי ב ן ציון
ו א מ ר לו :מ א כ ל י ש ב ת ,י ש ב ה ם כ ע י ן א כ י ל ת ק ר ב נ ו ת ,ו ע לי ך ל סיי ם מ ה
ש מ ג י ש י ם ל ך ב צ ל ח ת  ,ל א ל ה ו ת י ר  ,כ ד ו ג מ ת ׳ נו ת ר׳ ב ק ר ב נ ו ת

(אף לא לאכול

ת פ י ל ה כ נ ג ד כ ל ה ס י כ ו י י ם ו ה ט ב ע !!!
״ א ר ב ע ה ד ב רי ם צ רי כי ם ח י ז ו ק ״ ( ב ר כ ו ת ל ב - ) :ב כ ל כו ח ו ( ר שייי ) ,ו א ח ד מ ה ם ז ה ת פ י ל ה .
י ע ז ו ר ה ׳ ש נ ה י ה מ ו ס י ף ו ה ו ל ך  -ו ל א י ש מ ע ע ו ד ש ו ד ו ש ב ר ב ג ב ו ל י נ ו  ,ו ב ל ע ה מ ו ת ל נ צ ח ו מ ח ה ה׳ א ל ו ק י ם

חבורת ״מעין עולם הבא"
[ג׳ דפים במסכת שבת]

קמב ־ קמד

אכילה גסה ,כמו שיש להיזהר בקרבנות).
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דו ר שי ר שו מו ת א מ רו 'אין מי ם א ל א תו ר ה'
ש נ א מ ר 'הוי כ ל צ מ א לכו ל מי ם' ( ב״ ק פ ב).

פרשת קורח
וי ש ל ח מ ש ה ל קר א לדתן ול א ביר ם בני א לי א ג וי א מ דו לא
נעלה :ה מע ט כי ה עלי תנו מ אלץ זב ת חלג ו ד ג ש ל ם מי מנו
במדבר כי מ ש מ ר ר עלינו ג ם ח ש מ י י  : ... :וי ח ר ל מ ש ה נ<אד
וי א מ ר אל ה' אל תפו אל מ?חתם לא חמור א חד מ ה ם נ ש א מי
ולא ו׳ ר ע מי את א חד מ ה ם ( :טז ,י ב־ טו ).
ו פי ר ש ר ש "י 'ל א ח מור א חד מ ה ם נ ש א מי  -לא ח מו רו של
אחד מ ה ם נ ט ל תי ,א פי׳ כ ש ה ל כ תי מ מ דין ל מ צ רי ם ו הר כ ב תי
א ת א ש תי וא ת בני על ה ח מו ר ,ו הי ה לי לי טו ל או תו הח מור
מ ש ל ה ם ,לא נ טל תי אלא מ ש לי׳ ,ע כ״ ל.
ו ב מ דר ש (במדבר רבה פי ״ ח ,או ת י) מבואר ש מ ש ה ר בינו
טען ,ש כיון שי רי ד תו ל מ צ רי ם היי ת ה לצורכ ם של בני י ש ר א ל,
לכן מן הדין היי צ רי ך לי טו ל מ ה ם ח מור שי ש מ שו בי רי ד תו
ל מ צ רי ם ,ו א ע פ״ כ הו א לא ל ק ח מ ה ם כ לו ם( ,אלא ה ש ת מ ש
בח מור ש לו) - ,וז הו ש א מ ר מ ש ה 'ל א ח מור א חד מ ה ם
נ ש א מי׳.
ולכאו׳ צל״ ע טובא בז ה ,ד ה א א ע״ פ דעצם י רי ד ת מ ש ה
ל מ צ רי ם היי ת ה לצורך ב נ ״י ,אך מ ״ מ י ש לדון ש ה ח מו ר
ש שי מ שו בדרך לא בא לצורך ב נ ״י כלל ,אלא הו א בא ר ק
לצורך הנו חו ת של מ ש ה ר בינו ו א ש תו ו בניו בדרך - ,מ שו ם
דבעצם מ ש ה ר בינו ו א ש תו י כ לו ללכת ברגל ל מ צ רי ם (ו לי ש א
א ת הי ל די ם בי די ם או על ה כ ת פיי ם).
ו א״ כ נמצא ש מ ה ש מ ש ה ר בינו ה ר כי ב ם על ה ח מו ר ,ז ה
היי ר ק לצורך עצ מ ם שי הי׳ ל ה ם קל יו ת ר ל הגי ע ל מ צ רי ם,
ו א״ כ י ש לדון ד ה ח מו ר אינו בא כלל לצורך ב נ ״י.
ו א״ כ צ״ ע טו ב א ,מדוע מן ה דין מ ש ה היי ר ש אי לי טו ל
מ בנ״י חמור שיו כ לו לרכב עליו בדרך ,ו ה רי ה ח מור לא בא
לצורך ב נ ״י כלל ,אלא הו א בא ר ק לצורך הנו חו ת של מ ש ה
רבינו ו א ש תו ו בניו.
וי ש לפלפל טוב א בז ה ,וכדלהלן.
 א-ד הנ ה ידו ע ו מ פו ר ס ם ה מ ע ש ה ,ב א חד ש א ביו של ח לו
מ כ תב ,ובו הו א מ ב ק שו שי בו א א ליו( ,ויש ש מ ספרי ם שהבן הי׳
ב ברי ס ק ו ה אב הי׳ בוור ש א) - ,ו ש אל הבן את מרן הג ר״ ח
מ ב רי ס ק ז צ ״ ל ,ש כיון ש כי בו ד אב מ ש ל א ב ,א״ כ אולי אינו
מ חויי ב לנ סו ע ,מ פני הוצ או ת מ סי ל ת הברזל ו כוי( ,ו היינו
ש אולי הבן אי ” צ לנסוע ל א ביו ,מ שו ם שלבן אין חיו ב לשלם
מ כי סו א ת ד מי הנסיעה ברכבת).
ו ה שי ב לו ה ג ר״ ח ,י א ם אביך כתב ל בו א ,מ חויי ב א ת ה
להלוך ברגל א ליו ,ו מ ה ש הינ ך נו סע ,ז ה אינו עבור אביך אלא
עבורך׳ (׳חיי המוסר׳ ח״ב עמ׳ קסא).
ומע תה צ״ ע טוב א כנ״ ל ,ד ה א בדברי הג ר״ ח מ ב רי ס ק
ז צ ״ ל מ בו א ר ,ש הו צ או ת הנ סי ע ה ברכבת אינן נ ח שבו ת
כ הוצ או ת לצורך כי בו ד א ב ,אלא נ ח שבו ת כ הוצ או ת לצורך
ע צ מו ,שי היי לו נח בדרך ולא י כ א בו לו ה ר ג ליי ם - ,ו א״ כ

לד בריו לכאוי י ״ ל ,שג ם הח מור של מ ש ה ר בינו לא בא לצורך
ב נ ״י ,אלא הו א בא לצורך הנו חו ת של מ ש ה ר בינו ו מ ש פ ח תו
בדרך.
ו א״ כ צ ל״ ע טוב א כ נ ״ ל ,מדוע מן ה דין מ ש ה היי ר ש אי
לי טו ל מ בנ״י ח מור שיו כ לו לרכב עליו בדרך ,ו ה רי הח מור לא
בא לצורך ב נ ״י כלל ,אלא הו א בא ר ק לצורך הנו חו ת של מ ש ה
רבינו ו א ש תו ו בניו.
ב-ו הנ ה העול ם מ ק ש ה על דברי הגר״ח מ ב רי ס ק הנ״ל,
מ מ ש״ כ ה ר מ״ א (יו״ ד סי׳ רמ ,ח) וז ״ ל ,יבן שי ש לו דין עם
א ביו ,ו ה אב הו א תובע הבן ,צריך הבן לילך אחר א ביו ,א ע״ פ
ש הבן הו א נתבע ודר בעיר א חר ת ,שז הו כבוד א ביו( ,כלומר,
שאע״פ שבעלמא קיי ״ ל שהתובע צריך ללכת א חר הנתבע,
מ״ מ בכה״ג ש אני ,מ שו ם שהנתבע מ חויי ב בכיבו ד א ביו)- ,
אבל האב חיי ב ל ש ל ם לבן הו צ או ת ,ד אינו חיי ב לכבדו מ של בן
כ מו שנ ת ב א ר /עכ״ל.
ו מדברי ה ר מ״ א ש כ ת ב ,שהאב חיי ב לשלם לבן א ת הו צ או ת
הדרך ,לכאו׳ מ בו א ר ש הו צ או ת הנסיעה ל אביו נח שבות
כ הו צ או ת לצורך א ביו ,ו אינן נח שבות כ הו צ או ת לצורך הנו חו ת
של הבן בעצמו - ,ו צ״ ע מז ה על דברי הג ר״ ח מ ב רי ס ק ה נ ״ ל,
ש ה שי ב ל שו א ל :י א ם אביך כ תב ל בו א ,מ חויי ב א ת ה להלוך
ברגל א ליו ,ו מ ה ש הינ ך נו ס ע ,ז ה אינו עבור אביך אלא עבורךי.
ג -ו הנ ה בספר ידרך שי ח הי (עמ׳ רפג) ה בי א ,ש ש אל ז א ת ק מי׳
מרן הג ר״ ח ק ני ב ס קי ז צ ” ל ,ו מ רן ז צ ” ל ה שי ב :ה ת ם מיי רי
ש ה דין תור ה מוכר ח ל היו ת מ ח ר ,או ב אופן אחר ש א ם י ל ך
ברגל לא יגי ע ל דין תו ר ה בז מנו( ,ולכן בכ ה״ג הו צ או ת הנסיעה
נחשבות כ הו צ או ת שלצורך האב).
אך ה מ ע ש ה עם הג ר״ ח מ ב רי ס ק היי ב כ ה״ג של א היי
צרי ך ל הגיע ל א ביו ב ד חי פו ת כ מ ה שיו ת ר מ ה ר - ,אלא י כ ל
ללכת ברגליו ל א ביו ,ו א ע״ פ ש הדרך תתארך מ ח מ ת כך ו הו א
יגי ע ל א ביו מאוחר יו ת ר( ,ולכן הו צ או ת הנסיעה שם נח שבות
כ הו צ או ת שלצורכו של הבן).
] א .ה .והנה לדברי מרן ז צ ” ל עולה ,ש א ת הו צ או ת הדרך
ש ב חזו ר מ ה דין תור ה ,א ביו בכל מ ק ר ה אי ” צ לשלם לו ,כיון
ש מ צי דו של האב ,הבן י כו ל ל חזו ר ברגליו ,ועי׳ בזה].
 ד-ומע ת ה ל פי ״ז י ש ליי שב נ מי א ת מ ה ש ה ק שינו לעיל ,מדוע
מן הדין מ שה הי׳ ר ש אי לי טול מ בנ״י ח מור שיו כלו לרכב עליו
בדרך ,ו ה רי לדברי הגר״ ח מ ב רי ס ק הנ״ל י ” ל ,ד ה ח מו ר לא בא
לצורך בנ״י כלל ,אלא הו א בא ר ק לצורך הנו חו ת של מ ש ה
רבינו ו מ שפ ח תו וכנ״ל.
דמע תה י ״ ל ,דכיון דמשה רבינו הלך למצרים בשביל
לבשר לבנ״י על הגאולה ולגאול או ת ם מהמצרים ,לכן י ” ל דכל
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מה שמשה רבינו הי׳ עושה בכדי להזדרז להגיע למצרים

בא לצורך בנ״י ,בכדי שיהיו בטוחים שהגאולה קרובה,

בהקדם ,הי׳ זה נחשב לצורכם של בנ׳׳י ,שהרי מחמת כך יוכל

שמשה וגם משפחתו יז ד רזו להגיע למצרים ,הרי זה לטובת

לבשר להם על הגאולה בהקדם ,ולגאול אותם בהקדם ,והרי

ולצורך בנ״י ,שעי״ז משה יוכל לבשר להם על הגאולה בהקדם,

זה לצורכם ממש.

ולגאול אותם בהקדם.

בדרך ,כיון שאילו משה הי׳ הולך עם משפחתו ברגליהם ,הרי

א מנ ם ב׳ אבן עזר א׳ ( ש ם ד ,כ) כתב בעניין זה סברא הפוכה
וז״ל ,׳ו ה ש ב ל הוליך א ש מו ו בניו ל מ צ רי ם ,ו שי צ או י ה דיו עם
י ש ר א ל ,־ ולא היי מ ה עי צ ה נכונ ה ,כי הו א בא ל הו צי א י ש ר א ל,
ו ה ם י ר או שבא עם א ש מו ועם בניו לגור ש ם׳ עכ״ל - ,והיינו

ולכן

מן הדין משה הי׳ רשאי ליטול מבנ״י חמור שישמשם

דבר זה הי׳ גורם לכך שהדרך תתארך מאוד - ,וא״כ מבואר
שפיר שהחמור בא לצורכם של בנ״י ,בכדי שמשה יוכל להגיע
ע״י בזריזו ת למצרים ,לבשר להם על הגאולה ולגאול אותם
ממצרים בהקדם.

שאדרבה אילו בנ״י היו

 ה
א מנ ם לכ או׳ א כ מי צל״ ע בז ה,
כ) ׳וי ק ה מ ש ה או! א ש מו ו או! בניו ויר כ ב ם על ה ח מ ר /
דהנה איתא בקרא (שמות

ד,

־ ז ־

ומשמע קצת מלשון הפסוק שמשה רבינו בעצמו הלך ברגליו,
ורק את אשתו ובניו הרכיב על החמור ,וכן משמע
(שם) ,וכן כתב מרן בעל

ה איל ת ה ש הר

באבן עזר א

זצ״ ל (בפרשת קורח),

שמשה רבינו בעצמו הלך ברגליו.

ו א׳׳ כ שוב צ׳׳ע בז ה,

רואים שמשה בא עם משפחתו

למצרים ,היו חושבים שהגאולה תהי׳ רק בעוד ז מן רב ,משום
דאם הגאולה תהי׳ בקרוב ,מדוע משה דאג להביא עימו את
משפחתו למצרים ,והרי בין כך בעוד ז מן מועט כל בנ״י יצאו
משם.

ו מע מ ה

לדברי האבן עזרא הנ״ל ,שהטעם לכך שמשה רצה

להביא עימו את משפחתו למצרים ,הוא משום שמשה חשב
שכדאי שמשפחתו תצא ממצרים ביחד עם כל ישראל ,אך לא

דאם משה בעצמו לא השתמש בחמור,

אלא החמור שימש רק את משפחתו של משה ,א״כ שוב צ״ע
מדוע מן הדין משה הי׳ רשאי ליטול מבנ״י חמור בעבור אשתו
ובניו ,והרי להנ״ל נמצא שהחמור לא בא לצורך בנ״י כלל,
אלא הוא בא רק לצורך הבאת משפחתו של משה למצרים.

ו כיון ש בנ״י לא היו ז קו קי ם כלל ל מ ש פ ה מו של מ ש ה
ב מ צ רי ם ,ה רי נמצא ש ה ה מור לא בא לצורך ב נ ״י כלל( ,ויש מן
הראשונים שפירשו ,שאשתו ובניו של משה באמת שבו למדין
עוד לפני שמשה הגיע למצרים ,עי׳ באבן עזרא וברמב״ן ועוד,

הי׳ זה לצורכם של בנ״י ,א״ כ שוב צ״ ע בז ה ,מדוע מן ה דין
מ ש ה הי׳ ר ש אי לי טו ל מ בנ״י המור בעבור א ש מו ו בניו ,ו ה רי
לדברי האבן עזר א הנ״ ל שו ב נ מצ א ,ש ה ה מו ר לא בא לצורך
בנ״י כלל ,אלא הו א בא ר ק לצורך מ ש ה ו מ ש פ ה מו בלבד.
 ח-אכן באממ יש ליישב בזה,

דנידו״ד שאני מהמעשה עם

הגר״ח מבריסק הנ״ל ,משום דהתם השיב לו הגר״ח ,׳אם אביך
כמב לבוא ,מחוייב אמה להלוך ברגל אליו ,ומה שהינך נוסע ,זה
אינו עבור אביך אלא עבורך׳ - ,והיינו שכיון שהוא מחוייב משום
כיבוד אב לטרוח אפי׳ טירחה גדולה של הליכה ברגליו ,לכן

שם).

ו א ע״פ שי ש מ קו ם ליי ש ב,

שדרכו ומנהגו של עולם הוא,

שכאשר ראש המשפחה נצרך לנדוד לארץ אחרת המנהג שהוא
מביא עימו את כל משפחתו ,וא״כ יש לדון שכל זה נחשב
כהוצאות שלצורך בנ״י.

אך מ ״ מ לדברי הג ר״ ה מ ב רי ס ק הנ״ ל,

שס״ל שלא אכפת

הוצאות הנסיעה נחשבות כהוצאות שלצורכו של הבן.

ומשא״ב כשאנו דנים לגבי פרנס שטורח בשביל הציבור,
ורשאי ליטול אמ ההוצאומ מכספי הציבור - ,ששם ודאי
שהפרנס אינו חייב ללכמ ברגל בשביל הציבור (בכה״ג שדרך
העולם לנסוע כברת דרך זו ברכבת וכדו׳) ,וכן ודאי שהפרנס אינו
חייב להשאיר אמ משפחמו בארץ רחוקה בשביל הציבור (כאשר

לן בזה שמנהגו של עולם לנסוע ברכבת ולא ללכת ברגל ,דמ״ מ

דרך העולם לנסוע בכה״ג יחד עם המשפחה).

נחשבת כהוצאות שלצורך הנוחות של הבן בלבד ,ולא לצורך

וכיון שהפרנס אינו חייב לטרוח כ״כ בשביל הציבור ,לכן
ודאי שהוא יכול לגבומ מכספי הציבור אמ הוצאומ הנסיעה שלו
וגם אמ הוצאומ הנסיעה של משפחמו( ,ואין זה דומה כלל

אם לאב אין צורך בנסיעת הבן ברכבת ,אזי נסיעת הבן ברכבת

האב ,־ אזי ל פי סברא זו י ״ ל ,דג ם הה מור שבא לצורך
מ ש פ ה מו של מ ש ה אינו נ ה שב שב א לצורך ב נ ״י ,אלא לצורך
מ ש ה ו מ ש פ ה מו בלבד.
ו א״ כ שוב צ״ ע בז ה ,מדוע מן ה דין מ ש ה הי׳ ר ש אי לי טו ל
מ בנ״י המור בעבור א ש מו ו בניו ,ו ה רי ל הנ״ ל נמצא ש ה ה מו ר
לא בא לצורך בנ׳׳י כלל ,אלא הו א בא ר ק לצורך מ ש ה
ו מ ש פ ה מו בלבד.
 ו-ו הנ ה יש ליישב בזה ע״פ מש״כ ה ר מ ב״ן (שמות ד ,יט)
וז״ל ,׳ולכן ל ק ה א ש מו ו בניו ,כי הי׳ ז ה עיצ ה נכונה ל הו לי כ ם
עי מו ,כי בעבור ז ה י ב ט הו בו י ש ר א ל יו מ ר ,כי ב היו מו בן הו רין
ב מדין יו ש ב ב בי מו ב שלו ם ע ם בניו וע ם א ש מו המן כ הן ה א ר ץ,
לא י בי א או מ ם ל היו מ עם ע ב די ם וי מ ר רו א מ היי ה ם בעבודה
ק ש ה ,ר ק א ם הי׳ נכון לי בו ב טו ה שי צ או ב קרו ב ויעל ה עי מ ה ם
ל ארץ כנען ,ולא י צ ט ר ך ב צ א מ ם ל שו ב ל מ דין ל ק ה מ א ש מו
ו בניו מ ש ם׳ עכ״ל.
ומבואר בדברי הרמב״ן ,ש מ ה ש מ ש ה ר בינו ל ק ה עי מו א מ
מ ש פ ה מו בדרך ל מ צ רי ם ,ז ה הי׳ לצורך בני י ש ר א ל ,שבנ״י
יראו שמשה הביא את משפחתו עימו למצרים ,ובעבור ז ה
י ב ט הו בו י ש ר א ל יו מ ר ,שיראו שמשה רבינו סמוך ובטוח

למעשה עם הגר״ח מבריסק ,שהתם הבן הי׳ חייב לטרוח בשביל
כיבוד אב אפי׳ בהליכה ברגליו).

ומעמה מבואר שפיר ,שמן הדין משה הי׳ רשאי ליטול
מבנ״י חמור בעבורו ובעבור אשמו ובניו ,משום שפרנס רשאי
ליטול אמ כל ההוצאומ שמוציא בשביל הציבור ,והפרנס אינו
צריך לצער אמ עצמו ולהמנהג בחיסכון יומר מאשר ההנהגה
הרגילה של דרך העולם - ,ואעפ״כ העיד משה על עצמו ׳לא
חמור אחד מהם נשאמי(/וע״ע בבמדבר רבה ,שם) ,ודו״ק ונפלא.
[ואע״פ שבנידו״ד גבי משה רבינו ,באמת הוא כן הי׳ חייב לצער את
עצמו בכל מה שהוא יכל ,משום שהוא הי׳ מצווה ע״ ז מפי הקב״ה - ,אך
מ״מ מבואר כאן ,שכיון שציווי ה׳ למשה הי׳ לצורכם של בנ״י ,לכן מן הדין
משה הי׳ רשאי ליטול מבנ״י את כל ההוצאות כמו כל פרנס רגיל (שאינו
מחוייב ללכת ברגל ולהשאיר את משפחתו בארץ רחוקה) ,ודו״ק].

להזמנת שיעורים ודרשות 7155W2 :־052
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שבנ״י יגאלו בקרוב ממצרים.

ו א״ כ מבואר ש פי ר,

שמן הדין משה הי׳ רשאי ליטול

מבנ״י חמור בעבור אשתו ובניו ,משום שלהנ״ל נמצא שהחמור
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פידודים מבית׳הפושה המחנימוז׳  -אוצר מופלא שללקחים מעשיים
פרשת קוח התשפ׳׳ב גליון221
ואקטואליים מהפרשה
הסתכלות רעה
שאלח :כיעד שייך שאדם ילמד וידע את כל חלכות לשון חרע ,ובכל זאת עלול לחכשל בשגאת חיגם וברעד מחלוקת?

במדבר

א.

טז ,א" :וי ק ח ק ר ח ב ן י צ ה ר  " . . .פ ר ש״י ״וי ק ח קרח  -לקח את עצ מו לצד אחד ל היו ת נחלק מ תוך העדה ל עורר על

הכהונה ,וז הו ש תרג ם אונקלו ס ו א תפלג נחלק מ שאר העדה להחזיק ב מ ח לו ק ת״ .והנה פע מי ם ר בו ת ,אחר שכבר נע ש ה איזה פ שר ה,
קו פ ץ תיכף י צ ר הרע ל ש כנ ע את האדם ללבו ת את המדורה ול הגדיל ה כ פי ה אפ שר ,וזה מגו ד ל ר שע ת י צ ר המחלוק ת ,כי א פילו ש הכל
היה על מי מנו חו ת ,ב כ ל זאת ״לק ח את ע צ מו לצד אחד ל היו ת נחלק מ תוך העדה׳ /הוא מצד ע צ מו ׳י צ ר׳ את המחלוק ת.

וכל

כך למה?

מ מ שי ך ר ש״י(ד״ ה ודתן ואבירם ,ומקורו בתנחומא ובבמדב״ר יח ,ב) ״ומ ה ראה קרח לחלוק עם משה? נ תקנא על נ שי או תו ש ל אליצפן בן עוזי א ל,
ש מינ הו מ שה נ שי א על בני קהת על פי הדיבור .אמר קרח :אחי אבא ארבעה היו ...עמרם הבכור ,נ טלו שני בניו גדול ה אחד מלך ואחד
כהן ג דו ל ,מי ר אוי לי טו ל את ה שני ה לא אני ש אני בן יצהר ש הוא שני ל עמר ם ,והוא מינה נ שי א את בן אחיו הקטן מכול ם ,הריני חולק
ע ליו ו מב טל את ד ב ריו .מה ע שה? עמד וכינ ס מ א תיי ם ו ח מי שי ם ר א שי סנהדראות״ ו כו . ,

מבואר

ש כ ל ה מניע ל מ חלו ק תו הגדולה ש ל קרח כנג ד מנהיג ם ש ל י ש ר א ל ו א בי הנבי אי ם ,משה ר בינו  -הכל היה מ שו ם נגי ע ת

ה׳קנאה׳ שנ ת קנ א בנ שי או תו ש ל אליצפן בן עוזי א ל .כך הוא האדם ,גם אם י ק פי ד על עצ מו לל מוד הלכות ל שון הרע ו כ דו׳ ,אבל אם
בל בו תעלה קנאה על ח בירו ,הוא ע לו ל לא ל ע צו ר ב ע צ מו ,וינסה ל ע שו ת כל ט צ ד קי ,א פילו בדברי ם ש אינ ם לפי מע מדו כ ל ל ,כ די
ל ה שיג את המעמד שהוא רוצה בו( .וראה בספר ׳קנאת איש מרעהו׳ בחומרת הקנאה ותוצאותיה) .ו מבואר בזוהר (ח״ג פרשת שלח קנח .והובא במסילת ישרים ,פרק
יא) שזה היה גם ה מניע ש ל ה מרגלי ם ל הוצי א דיבה על א ר ץ י ש ר א ל ,וג ר מו מיתה להם ו ל כ ל דו ר ם ,הו איל וי ד עו ש ב א ר ץ י ש ר א ל י היו
נ שי אי ם אחרים ,ולא ר צו שי מ ע ט כבוד ם בכניס תם ל א ר ץ י ש ר א ל.

ניתן

לר או ת זאת ב מ צי או ת ,לפע מי ם אנ שי ם הופכי ם את העולם

כ די ל מצו א את מ בו ק ש ם ,ולפ ע מי ם גם דו אגי ם להקים ארגוני ם ג דו לי ם ,והכל מכח ש מקנ א בזו ל תו ,כי צ ד הגיע ל היו ת ׳ר א ש מו סדו ת׳
ו אני ל א ,ו כיו צ א בזה .ואף ש ע ל קנאה ב רו חניו ת נאמר ׳קנאת סופרים תרבה חכמה׳ (ב״ב כא ,).י ש או מרי ם ש אינו לכתחילה (מהרש״א שם,
כדלעיל בבראשית ל ,א ׳גנות הקנאה׳) ,כ ל שכן קנאה רגיל ה שהיא פסולה מ אוד ,ואחריתה מי י שו רנ ה .ו שני נו (אבות ד ,כא) ׳הקנאה ,והתאוה
ו הכבוד ,מו צי אין את האדם מן ה עו ל ם;

בזה

מובן מהיכן אמרו חז״ל(שהובאו ברש״י) שהסיבה שקור ח חלק על משה היתה מ שו ם שנ ת קנ א על נ שי או תו ש ל אליצ פן .מ שו ם

ש הוק ש ה להם כי צ ד קרח שפי ק ח היה י כ ל ל הגי ע ל מצב ש פ ל כז ה ,ומזה הבינו ש ע ל כרחך שהיה כאן ״ שו ר ש פורה ר א ש ו ל ענ ה״ (דברים כט,
י 0ש ל קנאה באחרים ,ו כ שי ש קנאה  -כ ל מע שה ג רו ע מובן.

דבר

זה הוא לקח נו ק ב ע בו רנו ,אנו עו שי ם מ ע שי ם רבי ם מספור,

קו ב עי ם עמדה ,ו מ תווי ם דר ך .אבל איננו מוד עי ם ל מני עי ם הנסתרים ,איזה רג ש ש ל קנאה או מידה רעה אחרת גור מ ת ל כל הפ עולו ת
ש ע שינו .אילו היינו מוד עי ם לכ ך ,כמה מ חלו קו ת היו נחסכות בקרב ק רו בי מ שפחה ,י די די ם ו ש כני ם .זהו ש פ ר ש״י ״וי ק ח קור ח  -פר שה
זו יפה נ ד ר ש ת״ (ולא הביא את המדרש) ,כיון ש׳ל א המדר ש עי ק ר אלא המעשה׳(אבות א ,י  , 0ו כ ציווי התורה (יז ,ה) ״ול א יהיה כקור ח ו כ ע ד תו׳/
נתעלה מעל הנגי עו ת ונ מנ ע מן ה מ חלוקו ת ,ובכך נ ש כין שלו ם בי נינו ,ו׳לא מצא הקב״ה כ לי המחזיק ברכה אלא ה שלו ם׳ (עוקצין ג ,יב).

גם

ה מ שגי ח הג ה״צ ר בי שלמה וולבה ז צ ״ ל אמר :י תכן שאדם יל מד את כל הלכו ת ל שון הרע בספר ׳ ח פץ חיי ם׳ ע ל בו ריין ,ו ב כל זאת

ע לו ל ל הי כ של ב ל שון הרע ,כיון של א תיקן את ה שור ש הרע ה מני עו לדבר רע על ח בירו .ל מ של המקנא ב ח בירו ש קי ב ל מ שרה מכובד ת,
י חפ ש ל מצו א בו כל עיל ה כ די ל ה כ פי שו מחמת הקנאה הבוער ת ב קר בו כ א ש ,ו מ מיל א לא יו עי ל לו כל י די עו תיו בחומר האיסור לדבר
ל שון הרע.
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כעין יסוד זה אמר הגה״צ רבי מאיר חדש ז צ״ ל שהכל נוב ע מצרו ת עין ,ואף אם לא ידבר ע ליו לרעה ,אבל מכח הצרות עין ,הוא לא
יפרגן לו ,י ב טלו ולא ייחס לו כל ח שיבו ת .ופעם באו אליו קבוצ ת אברכים חשובה ,ו ש מע כיצד הם לו מדי ם בספר ׳ חפץ חיי ם' ,מתי
מותר ו מ תי אסור לדבר ל שון הרע .אמר להם רבי מאיר :אני מאוכזב מכם .כ שנ תפל או על כך :הלא אדרבה ,מי שלא לו מד את ההלכות,
ממנו צ רי ך להתאכזב .אמר להם רבי מאיר :׳אגני שו מ ע אתכם לו מדי ם מתי מותר לדבר ו מ תי אסור ,אבל מצפה אני מכם ש תד עו מהי
מעלת ׳בן י שר אל' ,ולא תראו כלל רע אצל הזו ל ת; כ מו שהרבה אנ שי ם לא מסוגלים לראות רע אצל בניהם ,וגם אם יא מרו עליהם ל שון
הרע ,הם לא י א מינו ,כך דור ש ת התורה מהאדם :אהוב את ה שני ,תסתכל ע ליו ב׳עין טובה' ,עד שלא תוכל כלל לראות ע ליו רע.

וכן

סיפרה בתו של הגר ש״ז אויערבאך ז צ״ ל על אביה ,כי הגרוע ביו תר ע בו רו ,היה ל ש מו ע מאתנו דיבו ר של ל שון הרע .וכ ש הגיב על כ ך,
לא ק פ ץ וצ ע ק :ל שון הרע! אלא הסביר :ל שון הרע הוא די בור הנובע מתוך הרגשת הלב .האוהב את ה שני ,כלל לא ירצה לדבר ע ליו
ל שון הרע .אם אוהבים את כול ם ,האחים ,ה שכני ם ,החברים  -זה מ שפי ע על הפה.
פעם הגיעו שני מנהלים בפני הגר״ח קנייב ס קי שלי ט״ א שי כ רי ע ביני ה ם ,היה נראה כ אילו הם יו רי ם זי קי ם זה ע ל זה מגודל המלחמה
ש ביני ה ם ,ו בי ק שו שהגר״ח י כ רי ע ביני ה ם .הם ע מדו לי דו ,ו כיון שהבין ל שם מה באו ,שאלם :את גיסי הרב זי ל ב ר ש טיין (שליט״א) אתם
מכירי ם? כשהם ה שיבו ב חיוב ,שאלם :האם י ש מי ש הו ש שונ א אותו או רב עמו? הם אמרו :לא .אתם יו ד עי ם למה?  -הוא ש אל ,ו ה שיב
בעצמו :כי תמיד הוא מסתכל טוב על כל אחד ,מאיר פני ם ומכבד את כול ם.
אדם ש אינו צר עין ו אינו מקנא ב חבירו ,מלבד שחי בנחת רוח וב שלו ה ,כי יו ד ע ש כל מה שי ש לו ,מזו מן ב דיו ק לפי מיד תו ,ואין
אדם נוג ע במוכן ל חבירו כמלא נימא (כמו שהרחבנו בדברים ח״א ב ,ז ׳דאגת הפרנסה׳) ,עוד זוכה הוא למעלה גדול ה .ב שנ ת ת ש״ ע היה מעשה עם
הג״ר זלמן דרוק ז צ״ ל רב ברחביה ו האזור ,שנפטר לפתע בבוקרו של ערב שבת חנוכה ,שהוא יו ם קצר ועמוס .עקב תקלה נתגלה
שקברו הו בקבור ת קו מו ת שאינה ראויה לכתחילה ,לאחר הקבורה נ תיי ע צו בני המשפחה עם הגרי״ ש אלי שי ב ז צ״ ל כדת מה ל ע שו ת,
והוא הורה שלאחר חצי שנה ,בזמן שכנראה כבר י ר קי ב הגוף י ש ל הוצי או ול ה עבירו לקבר י שר אל כהלכה (כמובא בספרים שאם מעבירים את המת
בשעה שהבשר קיים ,הוא חושב שבאים לקחתו שוב לדון וגורם לו פחד) ,אחר כך אמר ש אפ שר להמתין לאחר י״ א חוד ש שבוד אי יתכלה הב שר .בבוא
המועד בשעה שבקבר הסמוך הוצי או מת אחר שנ קבר בקרבת מקום ו מצ או בו עצ מו ת בלבד ,ח שבו החברא קדי ש א שגם אצלו יאספו את
העצמות ויל ק טו ם להעבירם לקבר המיועד לו .אך כ שני ג שו להרימו  -הרגי שו ש ב שרו קיי ם ו צ רי כי ם להרימו של ם .ובהיות שג ם לא היו
לו תכריכי ם מפ שתן שסגולתם רבה מפני המזיקי ם (עיין פתחי תשובה יו״ד שנב ,ב ומה שהביא במעלת הדבר מהילקוט ראובני פרשת מקץ) ,החליפו את
ת כ רי כיו ,ומה מאוד נדהמו לראות שנ ש אר גו פו שלם לאחר י״ א חוד ש מפ טיר תו.

ניתן לתלות זאת בטוב לבו ובמאור הפנים שחיבב

כל אדם בענוה וחן ,והיה נהנה לשמח ולעודד בני האדם .ואף לא היתה עינו צרה ב של אחרים ,ול מ של ,בספרו הזכיר בחביבות את ספרו
של א חיינו שהיה צ עי ר מ מנו הרבה .והוא כמבואר ש מי שאין עינו צרה ב של אחרים  -ממילא לא שיי ך אצלו קנאה ו צ מ צו ם .וכן סיפר
הג״ר יו א ל שוו ר ץ שלי ט״ א 1ר״מ ישיבת ׳דבר ירושלים׳ ומח״ס רבים) על אביו ז צ ״ ל שלאחר זמן רב מפ טיר תו העבירוהו למקום אחר והיה של ם,
וידו ע שלא קינא באדם מי מיו.

וכן מפור ש בגמרא (שבת קנב ):ש הוצרכו לחפור בקרקע של רב נחמן ,ש מ עו לפתע קול של אדם שהיה

קבור באדמה ,כ ש סיפרו זאת לרב נחמן ,בא ל שם ו ש אלו :מי אתה ,הלה ה שיבו :אחאי בר י א שי ה .וכ שתמה רב נחמן על הדבר ,ה שיבו
רב אחאי :ו כי אינך יו ד ע את הכתוב ״ור קב עצ מו ת קנאה״?! רק מי שי ש לו קנאה (ותחרות על חבירו) בלבו  -ע צ מו תיו מר קי בי ם ,אבל כ ש אין
קנאה  -אין העצמות מר קי בי ם.

תשובח :גם אם ידע חאדם את כל חלמת לשון חרע ׳ אם לא יעקור את שורש חרע שבו ׳ לקנא
ולחסתכל בערות עין על חזולת ,יחיח מסוגל ה״ו להטוא ככל חהטאים שכין אדם להבירו .אך אם יעבוד
על מידת חקנאח ויכבד את חזולת ,אז יהיח בנהת ובשמהח.
כגנות יצירת המחלוקת

שאלח to :חהומרח ביעירת מהלוקת שלא לעורך?
כ .במדבר טז ,א" :ויקח קרח בן יצהר ."...פ ר ש״י ״וי ק ח קרח  -לקח את עצ מו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה ל עורר על
הכהונה ,וזהו ש תרג ם אונקלו ס ׳ו א תפלג׳ נחלק מ שאר העדה להחזיק ב מ ח לו ק ת ...דבר אחר ׳ויקח קרח׳ מ שך ר א שי סנהדראות שבהם
ב ד ב רי ם ...״ .י שנ ם כ אלו שנ קל עי ם למצב שעליהם להחליט לאיזה מוסדות ל שלו ח את ילדיהם או שמסתפקים מה לבחור בב חירו ת,
ובעל כרחם חייבים להחליט באיזה צד הם .אבל על קרח היתה תביעה ,ש׳לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה׳ ,הוא
בעצ מו יצר את המחלוקת ,ויי צ ר ׳צד חולק׳ על שאר העדה.
בפירוש ה שני פי ר ש ר ש״י ״וי ק ח קרח היינו ש מ שך ר א שי סנהדראות שבהם בדברי ם׳ /כלו מר שלא נסתפק במה שהוא עצ מו בא
לחלוק ע ל משה ר בינו ,אלא מ שך בדברים !רש״י כאן) ופיתה בדברי לי צנו ת כל הלילה !רש״י בפסוק יט) את ר א שי הסנהדראות ו אנ שי ם
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ח שובי ם כ די ׳להקים קבוצ ה׳ ש ל חולקי ם על משה ר בינו ר ח״ל .אבל ע לינו לל מוד שג ם אם אדם רואה איזה עוו ל בצד מ סויי ם ,ו מוכר ח
לחלוק ע ליו ול ה תנגד לו ,י כו ל ל חלוק ע ליו ב ש ק ט ,ו אין צ רי ך להוסיף ל מחלוק ת אנ שי ם נוספים ו׳ל הקי ם קבוצ ה׳ כנג דו של א ל צו ר ך.

ומסופר

שהיתה פעם מחלוקת ב איזו עיי ר ה ,והיה שם י הו די צ די ק הנקרא ב פי כול ם ׳ ה שו ת ק׳ ,כיון ש כ ל י מיו היה ב ת עני ת די בו ר,

והנה ב מחלוק ת זו הוא התערב ל טוב ת אחד הצדדי ם ,וכ מובן ש ה ת ערבו תו ליבתה את המחלוקת מ ™  ,ונהפך הדבר ל׳ מצו ה ר ב תי׳
להתערב ב מ חלו ק ת ,כי הרי א פילו או תו ׳ שו ת ק׳ ראה לנ כון להתערב בה .ואמר אז מקי ם תנו ע ת המוסר  -רבי י ש ר א ל סלנטר ז צ ״ ל,
שהיה כד אי לי צ ר הרע להניח ל או תו אחד ל ש תו ק ב מ שך שני ם ר בו ת ,ה עיקר ש ע ל י די זה יו כ ל כע ת ל הפיל חללים רבי ם ב תוך א ש
המחלוקת .ומזה נל מד עד כמה צ רי ך להתרחק מהמחלוקת ,שי כו ל ה לספות חללים רבי ם ה׳ י ש מו ר ,ו עיין להלן (באות ג).

תשונה :חדנר החמור ניותר  Kmליעור את המחלוקת ,ולס גם אם אדם מוכרח לחלוק ,לא יקים
מזח 'קנועח' שלא לעזרך ,ויתרחק מהמחלוקת יותר ממה שמתרחק מפגי האש.
התרחקות ממחלוקת

שאלה• .עד כמה עדיך להתרחק ממחלוקת?
במדבר

ג.

טז ,א:

"ויקח קר ח בן יצהר בן ק הת בן

יז כ ר ש מו על מ חלוק ת ם ,שנ א מ ר ׳ובקהלם אל תחד כ בו די׳

לוי"  .פ ר ש״י ״ו ל א הזכיר ׳בן י ע ק ב׳ ,ש בי ק ש רחמים על ע צ מו ,של א

(בראשית מט,

ו)״ .וכן

פ ר ש״י(בראשית שם)

״בקהלם  -כ שי ק הי ל קרח שהוא מ ש ב טו

של לוי את כל העדה על משה ו ע ל אהרן ,׳אל תחד כ בו די׳ שם אל י תיי ח ד עמהם ש מי ,שנ א מר ׳ויק ח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי׳ ולא
נאמר ׳בן י ע ק ב״  /ולכאור ה מה אכפת לי ע ק ב אם יוז כ ר ש מו ,הרי הוא עצ מו אינו מעורב ב מ חלו ק ת .אלא רו אי ם ש מ חלוק ת היא רעה כ ל
כך חולה ,וי ש לברוח מפני ה ,של א יהיה לו שו ם ק ש ר לז ה ,עד ש א פי לו לא יז כ ר ש מו ש ם.

וכעין

המעשה ש סיפר הג ר ש״ז אוי ערב אך ז צ ״ ל במה ש ארע בי מי נ ע רו תו .יו ם אחד ה תב שרו תו ש בי ש כונ ת ש ע רי חסד ב ב שור ה

מרנינ ה :הג ה״צ ר בי אהרן כהן

ז צ ״ ל (חתנו של רבינו החפץ-חיים זצ״ל)

ש הגי ע ל א ר ץ י ש ר א ל ,החליט ל ק בו ע את מקום מו ש בו ב ש כונ ה .הדבר

עור ר ה תרג שו ת גדול ה והכל קי ב לו את פניו בכבוד ג דו ל ,ו ה ע מידו ל ר שו תו דירה נוחה עם כל הדרו ש .לאחר זמן ק צ ר ,ר בי אהרן אינו
מו פי ע בבי ת הכנסת .כ ע בו ר ש בו ע ש ל העדרו ת ,החליטו לג ש ת ו ל ד רו ש ב ש לו מו ,ד פ קו בדל ת בי תו ו מ של א נ ענו פתחוה ,ו גי לו בי ת רי ק
לחלו טין מכל ד בר .ני סו לברר אצל ה ש כני ם ,שמא מי מהם יו ד ע היכן הוא ,ונ ענו ב שליל ה .הכ ריזו בבי ת הכנסת ו בי ק שו לדע ת אם י ש
מי שיו ד ע מה התרחש אצל רבי אהרן .לפ תע ני ג ש אחד המ תפללי ם ,י הו די ז קן ,וסיפר כמסיח ל פי תו מו שראהו יו צ א מה שכונה ל פני
כ ש בו ע עם כל מ טל טליו בעגלה לעבר י פ ו...

הדבר

הכה אותם בתדהמה :״מה ארע לו ש ה בי או ל עזו ב את ה שכונ ה ,לאחר שכה ד אגנו

לו למי טב הנו חיו ת ו הכבוד ,ובצור ה מס תורית כל כ ך״? הם שי ג רו אליו מ שלחת לברר מה ארע בנ סיון ל ש כנ עו ל חזור ל ש כונ ה.
כ ש הגיע ה אליו המ שלחת ,קיבל ם ב חביבו ת ובסבר פני ם י פו ת ,תוך ש הוא מודה להם ע ל כ ל מה ש ה עני קו לו בנדי בו ת עצו מ ה ו ב רו ח ב-
לב .לאחר מכן ה מ שיך ואמר להם :״כנר אה אתם מ תפלאים בנוג ע ל עזי ב תי הפ ת או מי ת ,אסביר לכם את פ שר ה ענין״ .כ ש ב א תי להפרד
מ חו תני ה׳ חפץ חיי ם׳ קודם נ סיע תי ל א ר ץ י ש ר א ל ,ש אל תי ב ע צ תו היכן לה תגורר ב א ר ץ ה קו ד ש ,בי רו ש לי ם או ב צ פ ת ,או שמא בחברון
או בי פו .ה שי בני חו תני :לא כ ל כך ח שוב היכן ת תגור ר ,אך דבר אחד הבטח לי ב ת קי ע ת כף ׳ממקום ש ל מחלוק ת  -ברח ב מ הירו ת! ,והיה
אם נ קלע ת אליו  -עז בנו מיד!׳ ו אכן ,הבטחתי זאת ל חו תני ב ת קי ע ת כף .והנה ,לאחרונה ה תעורר דין ודברי ם בבי ת הכנסת ש ב ש כונ ת כ ם
בנוג ע ל מ שר ת הגב או ת ,ואז נ ת קפ תי לפ תע בחרדה עצו מ ה :איני י כו ל ל ה מ שיך לגו ר כ אן ,כ די לא ל ע בור על הבטחה הנ ע שי ת ב ת קי ע ת
כף? ,על כן נ אלצ תי ל עזו ב את המקום באופן מהיר ו מיי די.

מעשה

זה סיפר הג ר ש״ז אוי ערב אך ז צ ״ ל בע ת שה תרח ש ע מו ארוע מ בי ש ,כ א שר ק בו צ ת אברכים קנ אי ם ג ע רו והטיחו בו א ש מו ת

ב עזו ת מצח חמורה,

(הדבר ארע כאשר הרב פרסם הצעה הלכתית בנושא רגיש מסויים).

אבל הרב י ש ב ו חיי ך ל מול ם ולא הגיב כ לו ם ,ו לו ב מיל ה אחת.

באותה שעה היה בבי ת אדם שנכ ח ב מ אור ע ,והיה המום ו מופ ת ע מה תנהגו תו המופלאה ש ל הרב .לאחר שי צ או אלו מהבי ת ,אזר או מ ץ
ו ש אל :״י ל מ דנו ר בנו ,מהיכן שו א בי ם כו חו ת ו ת ע צו מו ת הנפ ש ל כ ך ?״ .במענה ל תמיה תו סיפר לו הג ר ש״ז מע שה זה עם ר בי אהרן -
שאר ע בי מי נ ע רו תו ב ש כונ ת ׳ ש ע רי חסד׳ בה גדל .וסיים ב ה תרג שו ת ב מילי ם אלו :׳כשחזרה המשלחת ל ש כונ תנו ו סיפרו ל כל ה תו שבי ם
בבי ת הכנסת את הדברים ש ה שיב ם ר בי אהרן ,היי תי אני נער צ עי ר ,ו הענין ע שה ע לי רו ש ם אדיר .כל כך חדרו הדברים ל מ ע מ קי לבי
עד שג מל ה בל בי החלטה נ חו ש ה ,אני לעול ם לא נוג ע ב ענין שי ש בו מחלוק ת כ ל -ש הי א! ע כ שיו בוד אי אינך מתפלא איך הצלח תי
להחזיק מעמד ולא ל היגרר לוי כו ח עם אותם אברכי ם׳.

צא

וראה ״כמה ק שה המחלוק ת ,ש בי ת דין ש ל מעלה אין קונ סין אלא מבן ע ש רי ם שנה ו מעל ה .ובי ת דין ש ל מטה ,מבן ש ל ש ע שר ה

שנה ו מעל ה .ו אי לו ב מ חלו ק תו ש ל קרח ,א פילו תינו קו ת בני יו מן נ ש ר פו ונ ב ל עו ב ש אול תח תי ת,
ו טפם׳,

(ובפסוק לב כתוב)

׳וי ר דו הם ו כ ל א שר להם חיים ש אול ה  ,״ (במדב״ר יח ,סוף ד).

ובשבט

שנ א מר(להלן פסוק כז)

מוסר (פרק לז)
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׳ונ שי ה ם ובני הם

כ תב :״ראה בגנו ת המחלוק ת,

ו הגזי רו ת ה מ שונו ת ה מגי עו ת ל ב עלי ה מ ח לו ק ת ...קור ח ,על ש ה חזיק ב מ חלו ק ת ,מת הוא ו עד תו במיתה מ שונ ה ,שבלע ם ה א רץ ,מיתה
ש ע דיין לא היתה ל עו ל מי ם ,ונפסק המן ב או תו י ם  ,וג ם תינו קו ת ש אין בהם חטא ו עוון מ תו (במדב״ר שם) .וג ם א פי לו מחט ש לו נבל ע ב א ר ץ
(שם יח ,יג) .וכמה ז מני ם ה אריכו בגי הנ ם ,כמאמרם (ב״ב עד ).לג בי או תו הי ש מ ע אלי שהראה לרבה בר בר חנה את ב לו עי קר ח ,ו ש מ ע
ש או מרי ם 'משה אמת ו תו ר תו א מ ת' ...ואף ש מ שפ ט ר ש עי ם בגיהנ ם י״ ב חודש(שבת לג ,):הם ה אריכו שם ז מן ,עד שבאה חנה והתפללה
עליהם (סנהדרין קט):״.

תשונח :חונח גדולח לנרוח מן חמחלוקת נמרח מן חאש׳ ולחזחר שלא לחמת מעורב נח כלל.
דאגת האב לצאצאיו

שאלח :כמח עריך חאנ לדאוג לעאעאיו ברוחניות?
ד .במדבר

טז ,א:

״רקח קר ח בן יצ הר בן ק ה ת בן לול״.

פ ר ש׳* ״ול א הזכיר 'בן י ע ק ב׳ ,ש בי ק ש רחמים על ע צ מו ,של א

יז כר ש מו ע ל מ חלוק ת ם ,שנ א מר 'ובקהלם אל תחד כ בו די׳ (בראשית מט 0 ,״ .וכבר הערנו (באות ג) מדוע י ע ק ב ח ש ש מזה כל כ ך ,הלא סוף סוף
אין הדבר ת לוי בו ,ולא הוא שע ש ה את המע שה .ו עו ד למה הוצרך ל ה תפלל על כ ך ,ו מ ש מ ע ש אי לו לא היה מ תפלל וד אי היה נז כ ר ש מו
על כ ך .וי ש ל פר ש כי לכל אב י ש שיי כו ת ב צ א צ איו ,ולכן בלא שהיה מ תפלל על כך של א יז כ ר ש מו ,היה נז כ ר ש מו ,מ שו ם שסוף סוף י ש
לו שיי כו ת בזה (אלא שהועילה תפילתו שלא יזכר שמו במפורש ,ואולי כדי לחסוך ממנו בושה כביכול) .ולכן צ רי ך האב להרבות ב תפיל ה על צ א צ איו ,שי היו
כול ם זר ע כ ש ר' ,זר ע ברך ה'' (ישעיה סא ,ט) ,ו של א י מצ א בהם שו ם פ סול חלילה.

וכן

בי ק ש י ע ק ב (בראשית כח ,כא) ״ו ש ב תי ב שלו ם אל בי ת אבי ,והיה ה׳ לי ל א ל קי ם״ ,ו פ ר ש׳ * ״ו הי ה ה׳ לי ל אלקי ם  -שי חו ל ש מו ע לי

מתחילה ועד סוף ,של א י מצ א פ סול בז ר עי ,כ מו שנ א מר (שם בפסוק טו) 'א שר דבר תי ל ך׳ ,והבטחה זו הבטיח לאברהם ,שנ א מר (שם יז ,ז)
'ל היו ת לך ל אלקים ו לז ר ע ך אחריך׳ (ו׳זרעך׳ היינו מיוחס ,שלא ימצא בו שום פסול)״.

ג0

ב תפיל ת ה של״ ה (הנהוגה להיאמר בערב ראש חודש

סיון)

נז כ ר

״ז כ רנו ל חיי ם נ צ חיי ם כ מו ש ה תפלל אברהם א בינו ״ לו (ישמעאל) יחיה ל פני ך׳  /ו פי ר שו חז״ל ׳ ביר א תך /כי על כן ב א תי ל ב ק ש ולחנן
מלפניך שיהא ז ר עי וז ר ע ז ר עי זר ע כ ש ר ,ואל תמצא בי ו בז ר עי ו בז ר ע ז ר עי עד עול ם שו ם פ סול״.

וכן

נתבאר (במקום אחר) על פינחס ש הוזכ ר ע ליו שם אביו ו ס ביו ,כ די להראות שהמע שה נב ע מ תוקף היו תו אי ש ש לו ם ,ולא מחמת

קנ או ת ס תמי ת ,הרי ש הזכר ת הסבא באה לומר שהצאצ א ע שה את המעשה מכח ש קי ב ל מהסבא .כך במע שה הרע הזה הוכרח כ בי כו ל
ל היזכר שם אבי המשפחה ,ל הורו ת שג ם לסבא י ש ק שר ב מ ע שי צ א צ איו ,אלא ש בי ק ש של א יז כ ר ש מו ב מ ע שי ם אלו.

וכבר

הרחבנו (שמות כז ,כ ׳דוגמא אישית׳ ובתוספת הנדמ״ח ,ודברים ח״א יא ,יט 'דוגמא אישית') בגו ד ל נ חיצו ת ה ש ל 'דוג מ א אי שי ת׳ ה מ שפיעה יו ת ר

מאלף ד ר שו ת מר ת קו ת ,וההתנהגות ה אי שי ת ש ל האדם  -היא ה חינוך הגדול ביו ת ר ש קיי ם ב ע בו ר י ל דיו .נ מצ א ש כ פי שהאדם מתנהג -
כך הוא מ ש פי ע י שי רו ת או ב ע קי פין ל בניו א חריו ,ואדם שבאמ ת רוצה לחנך את בניו לטובה ,לא יסתפק ל עבו ד ול ה ש קי ע רק ב חינוך
י ל דיו ,אלא י חנך גם את ע צ מו וכך י ע בי ר זאת גם ל בניו א חריו.

תשונח :על חאב לדאוג מאוד לרוחניות עאעאיו ,כי חם חלק ממנו ואחריותם עליו.
מ חכי מ ה' על פר ש ת שבוע בכל שבוע ,וכן עלון 'הכנה
_
ניתן להשיג גם בחינם במי׳
© כל הזכויות שמורות.
נפלאה לבר מצוה  -הזדמנות פעם בחיים' (במעלת אותו היום ושהכל הולך אחר ההתחלה) ,עלון 'הכנה נפלאה לבת מצוה׳(כנ״ל)' ,הכנה נפלאה
לנישואין' (הלכה והנהגה לחתנים) ושיעורים מוקלטים בפרק היומי במ שניות ב 40 :דקו ת על כל רוב ה ש״ס משניות ,וניתן ל שומעם ב קו ל
הלשון' על פי שם 'הרב שילה בן דוד שליט״א  -הפרק היומי במשניות' ,או בקו ישיר שמספרו0733,211612 :
ולרכוש א ת הספרי ם בהסכ מו ת גדולי י שראל זצ״ל ויבלחט״א(לפי סדר א״כ) :אהבתי תורתך (סיפורים על אהבת תורה של גדולי ישראל) ,בז א ת
תבחנו ( 630שאלות על הש״ס מכת״י מרן הגר״ח קנייבסקי זצ״ל שתשובותיהן במסכתות אחרות) ,ברורי הלכות איסור והיתר (בשר בחלב ותערובות יו״ד פז-קיא,
סיכום מפורט בעיקרי הסוגיות ומפרשיה להלכה ,בתוספת ביאורים ובירורים ,בהירים ומאירים) ,המגילה המחכימה (על מגילת אסתר) ,המ שנה המחכימה (על פרקי
אמת) ,הפר שה המחכימה (שבעה חלקים שהם בראשית שמות ויקרא במדבר דברים א' ב' ג' ,חכמה ומוסר אקטואליים היוצאים מפסוקי התורה בצירוף עובדות והנהגות
ומעשים מנסיונות החיים) ,זמנים ומועדים חלק א' (ביאורים ובירורים ,ופלפולים בענייני שבת ומועדים ,בהלכה ובאגדה ,על שבת ,ראש חודש ומועדים כללי ,ובענייני
המועדים בחודש אלול ותשרי  -ימים נוראים ,שהם אלול וראש השנה ,יום הכיפורים והושענא רבה ,סוכות ושמיני עצרת .כ 380 :עמודים) ,זמנים ומועדים חלק ב' (כנ״ל
בחודשי כסליו עד אב ,בהלכה ובאגדה ,על חנוכה ,ט״ו בשבט ,פורים ,פסח ,ספירת העומר ,שבועות ובין המצרים) ,שלום עליכם ( s h a lo m a le ic h e m /תרגום
הספר ׳שלום רב המקוצר' לאנגלית) ,שלום רב (שאילת שלום והארת פנים ,בהלכה ,באגדה ובמוסר ,משולבים בעובדות ומעשי רב מגדולי ישראל 960 :עמוד) [אזל לעת
עתה] ,שלום רב המקוצר (קיצור ספר שלום רב ,מעובד ומנוקד בשפה השווה לכל נפש) ,חדש :תולדות אדם (בעניני גילאים ושנות האדם מקודם לידתו עד אחר
פטירתו) ,תור ת ע שר המכות (סיכום והערות בענין עשר המכות בדרך הפרד״ס)
בטלפון .0 2 -5 8 6 4229 :ובדוא״לbh 5864229@gmail .com] :
נא לסייע לעלון בנ דרי ם פלוס' עבור 'שבט אחים  -רמות פולין׳( שלוחה  ) 3044בקטגוריה 'עלון הפר שה המחכימה׳׳
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הבטריה] .ע׳ במ׳׳ב ( ש ם ס״ ק צג) ,וארחות שבת ( ש ם סע׳ רלז).

מוקצה ב צ ע צ ו ע י ם
טלטול משחק ילדים :צעצועים ושאר משחקי ילדים אינם
מוקצה משום שהם מוכנים לשימוש (ע׳ מ״ב ס׳ שח ס״ק קמח,
וע׳ להלן שו׳׳ת אור לציון).
איסור לסלסל כדור בשבת
לנוהגים כהשו״ע :כתב השו״ע (ס׳ שח סע׳ מה) דאסור לשחק
בשבת ויו״ ט בכדור ,וטעמו דאף דהכדור ראוי לשחק בו מ ” מ
אין בו תורת כלי והוי כאבן שהיא מוקצה מחמת גופו ,ואסורה
בטלטול .והרמ״א כותב דיש מתירים ונהגו להקל ,וכתב
המשנה ברורה (שם) דהטעם משום שהכדור מיוחד למשחק
ולכן אינו מוקצה[ ,וצ״ל שהשו״ע סובר דהכנה למשחק אינה
הכנה חשובה ליתן כדור תורת כלי].
וכתב בארחות שבת (פי״ט הערה עו) דמסתבר שכל זה בכדור
העשוי מנייר או מאבן וכיוצ״ב אבל כדור שהוכן בבית חרושת
למשחק וכן שאר צעצועים שהוכנו למשחק מסתבר דמותרים
אף לדעת השו״ע ,משום שיש להם הכנה חשובה ואין זה ייחוד
בעלמא ,וכ״כ בספר שבות יצחק על דיני מוקצה בשם הגרי׳׳ש
אלישיב זצ"ל.
וע״ע מה שכתב בשו׳׳ת אור לציון (ח״ב פרק כו סע׳ ח בהערה)
שאין להימנע אלא ממשחק בכדור ,אבל שאר משחקים אין
בהם מעיקר הדין משום מוקצה ,והמיקל יש לו על מה לסמוך.

צע צועי ילדים המשמיעים קול
צעצועי ילדים המשמיעים קול יש לחלק בין הסוגים דלהלן :
 )1צעצועים שעיקר ייעודם להשמעת קול שיר ,דינם ככלי
שמלאכתו לאיסור ,ומותר לטלטלם לצורך גופם ומקומםא.
 )2רעשן :צעצועים שעיקר ייעודם להשמעת קול שאינו קול
שיר ,כגון רעשן ,נסתפקו הפוסקים אם דינם ככלי שמלאכתו
לאיסור או ככלי שמלאכתו להיתרב .וצריך להזהר לטלטלם
בנחת ,שלא ישמיעו קול בזמן טלטולם.
 )3צעצועים שאפשר להשמיע בהם קול על ידי לחיצה ,אבל
עיקרם מיועד למשחק ללא השמעת הקול ,דינם ככלי שמלאכתו
להיתר (ארחות שבת פי״ט סע׳ נג).
 )4צעצועים שמיועדים להשתמש עם בטריה ,וכבר עבר זמן רב
שלא משתמשים בבטריה (וכדמצוי בהרבה משחקים),
מסתברא שדינם ככלי שמלאכתו להיתר [אכן יתכן במשחק
שעיקר ייעודו להשמעת קול עם הבטריה כגון אורגן וכדו׳ ,עדיין
נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור עד שייחדנו לשימוש בלי

א ולא נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שימוש היתר ,משום
שבדרך כלל משתמשים הילדים בצעצועים אלו גם ללא נגינה וזה
חשיב שימוש היתר (ע׳ ארחות שבת פי״ט).
ב ע׳ בה״ל ס׳ שלח סע׳ א ד״ה אסור [בענין מה שאסר הרמ״א להקיש
על הדלת בשבת מחמת חומרא] שהביא את ספיקו של הפמ״ג אם כלי
המיועד להשמיע קול שאינו קול שיר דינו ככלי שמלאכתו לאיסור או
ככלי שמלאכתו להיתר (כדעת הלבוש ,וע״ע במ״ב ס׳ שח ס״ק קסג
ובשער הציון שם ס״ק קל שמשמע שהכריע להחמיר בספק זו) .וע׳
שש״כ פט״ז הערה י בשם הגרש״ז אויערבך זצ״ל סברא נוספת להקל,
דלפי מה שכתב הבה״ל (ד״ה הואיל) שטעם האיסור בהקשת הדלת
הוא משום עובדין דחול ,כלי העומד רק להשמיע קול ולא לשיר,
ועומד בעיקר לשמש כצעצוע ,ג״כ לא חשיב כעובדא דחול ,ויכול להקל
בזה .ואף את״ל שנחשב ככלי שמלאכתו לאיסור ע׳ שש״כ (שם)
שמצדד שמשחק התינוק נחשב טלטול לצורך גופו ,וע׳ ארחות שבת
פי״ט סע׳ נג.

נתינת צ ע צו עי ם לקסן
לענין נתינת צעצועים אלו לקטן לשחק בהם יש לחלק בין
סוגים שונים של צעצועים.
 )1צעצוע שהשימוש בו אסור מן התורה ,כגון שיש בו מערכת
חשמלית ,אין ליתנו לקטן משום איסור ספייה (ע׳ ארחות שבת
פכ״ד סע׳ טו) ולענין נתינתו לפני קטן יש לדון בזה ע״ש.
ב) צעצוע שהשימוש בו אסור מדרבנן כגון שהוא משמיע קול
שיר אין ליתנו לתינוק אלא במקום צורך גדול כגון שהוא בוכה
ואי אפשר להרגיעו בדבר אחר אלא בצעצוע זה [ויש להזהר
שלא יהא בדבר זילותא דבשבתא](ארחות שבת שם) ,וע״ע מ׳׳ב
ובה׳׳ל בסי׳ שמג בענין ספייה לקטן באיסור דרבנן לצורך
הקטן.
ג) צעצוע שמשמיע קול שאינו קול שיר ע׳ לעיל שדעת הגרש׳׳ז
אויערבך זצ"ל (שש׳׳כ פרק טז הערה י) להתיר ליתנו לקטן
לשחק בו.
ד) צעצוע שיש בו שתי אפשריות של השתמשות ,ובאחת מהן
אין מלאכה ,יש להסתפק אם יש איסור ספייה בנתינתו לפני
התינוק .וכן נוטה בס׳ ארחות שבת).

סלפון נייד ש ה ת ח י ל ל צ ל צ ל
טלפון נייד המשמש בימות החול גם כשעון מעורר ,ואירע שהחל
לצלצל בשבת ,מותר לטלטלו כשהצלצול שלו מפריע בחדר,
וכדין טלטול לצורך מקומו ארחות שבת פי״ט סע׳ כז.
ע׳ שש׳׳כ (פכ״ח סע׳ לד) מכשיר טלפון נייד (פלאפון) הרי הוא
ככלי שמלאכתו לאיסור ,ואם כוונו כשעון מעורר מותר לטלטלו
למקום אחר כדי שלא יפריע לו הצלצול.
[והאם ראוי להשתמש לכתחילה במכשיר פלאפון כשעון מעורר
ע׳ בארחות שבת פי״ט סע׳ מד( ,וע״ע בשש׳׳כ שם)].

תיקון שורש איסור לשון ה ר ע
שמירת הלשון הוא מהדברים הקשים להיזהר בהם ,ושורש
הקושי להיזהר מלדבר לשון הרע מבואר בפרשת המרגלים
אמרו דבר שלכאורה תמוה ״ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת
ד' אותנו הוציאנו מארץ מצרים ,לתת אותנו ביד האמורי
לה שמידנו!!״ (דברים א:כז) ,וכן בפרשת זו ״המעט כי העליתנו
מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר״ .וזה ענין של חסר
הכרת הטוב ,ושורש הדבר הוא עין רעה ,לראות הרע בכל דבר.
(ע׳ חפץ חיי ם שמירת הלשון שער התבונה פ׳ טז ,וס׳ משלחן
רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל פ׳ שלח עמ׳ קנג)[ .ובדרך רמז י״א
שהדרך להימנע מדיבור לשון הרע הוא מי האיש החפץ חיים
אוהב ימים לראות טוב  -לראות הטוב בכל דבר].
ע׳ חובות הלבבות (שער הכניעה פ״ו) מעשה בחסיד אחד שעבר
עם תלמידיו על פני נבלה שהסריחה מאד ,ואמרו לו תלמידיו
׳כמה מסרחת נבילה זאת׳ ואמר להם ׳כמה לבנים שיניה׳ וביאר
החובות הלבבות שכוונתו היתה להוכיחם שלא יתרגלו לדבר רע
על שום דבר בעולם שאז יהפך להם זה לטבע ויבואו לדבר אף
בגנות אנשים.

עיתונים ע ם לי צנו ת ולשון ה ר ע
כתב החפץ חיים (מכתבי החפץ חיים ס׳ מב) בענין עיתונים
׳שנמצא בהם דברי ליצנות ולשון הרע ורכילות ומחלוקת ודברי
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כפירה ומינות ,ואם לא היו נמצאים קוראים ומקבלים כ״כ
לזה ,כי אז לא הדפיסו אותם ,ודבר זה נעלם מכל ,שכולם י היו
נתבעים על זה לדין בבואם ליתן דין וחשבון לפני מ מ׳ ה
הקב׳ה ,הן המדפיסין והן המוכרים והן הקוראים אותם'.

לשון ה ר ע ע ל החיים
הגה״צ רבי שלמה לווינשטיין שליט״א אמר בענין זה :אם
אחד היה מגיע לבית האבל ומתחיל לספר איך הזקן הנפטר היה
איש רע לשמים ורע לבריות ,היו משתקין אותו בנזיפה  ...בעוד
שלפני

מיתתו

היו אנשים

מתירין לעצמם לשמוע

ולקבל

הדברים ,אך אליבא דאמת לשון הרע על המתים אינו אסור
אפילו דרבנן רק יש חרם הקדמוניםג (ע׳ שו׳׳ע ס׳ תרו) ,אבל
לשון הרע על החיים יש בזה כמה איסורי דאורייתא ומחריב
העולמות..

איסור לשון ה ר ע להוציא ד ב ה ע ל חפציו
ע׳ חפץ חיי ם (כלל ה ס׳ ז) שאסור להוציא דבה על חפציו של
חבירו (מהיראים ס׳ קצא) .ומקורו מגמ׳ ערכין טו ׳בא וראה
כמה גדול כוחו של לשון הרע ,שנלמד מחטא המרגלים שהוציאו
דיבת הארץ רעה ,ומה מוציא שם רע על עצים ואבנים נענש על
שהוציא שם רע ,המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה,
ועל זה אמר הפסוק שם ׳וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ
רעה׳ ומשמע שעל כך קיבלו עונשם.

קייסרינג שאינו מו צא חן בעיניו
ע׳ בחוט שני( או׳ ח ח ”א עמ׳ שלד) (מהגר״נ קרליץ זצ״ל) שמי

מזגנים החד שים
כיום רוב פיקודי המזגנים ,הן מזגנים רגילים הן מזגני אינוורטר,
הם דיגטליים .וה׳רגשים׳ המתוקנים בהם הם ׳חכמים׳ יותר,
ותגובתם היא מהירה יותר ,כך שגם השפעת האדם עליהם היא
מהירה יותר וקרובה יותר ל׳פסיק רישיה׳.
פתיחת דלת וחלונות כנגדם  :ויש ליזהר בפתיחת החלונות כנגדם
בקרוב ,דזה קרוב יותר להיות פסיק רישיה .ואף מהצדדים שלפניו
יש מצבים שזה קרוב לפסיק רישיה[ ,כגון אם זה דלת או חלון
הפתוח לרחוב ,או בימים שיש רוחות ,ההשפעה היא יותר קרובה
להיות בגדר פסיק רישיה והכל לפי העניף].
ולכן יש להקפיד במזגנים חדשים לברר אם יש צורך לסדר התקן
מיוחד לשבתו או לקנות מזגן עם אישור הרבנים.
ועכ״פ צריך להיות ערני על נושא זה של מזגנים בשבת שכבר
כיום קיי ם שאלות חמורות במזגנים המשוכללים.

שימוש ב מ צ ב היאיי-פיל־ I FEEL
יש אפשרות לקבוע את החום של המזגן ע׳׳פ המקום שנמצא שלט
המזגן ,וזה באמצעות מצב ” איי  -פיל׳ שבשלט המזגן .ולפי זה יש
בזה עצה בשבת להימנע שאלות של השפעת פתיחת דלת של המזגן
על הטרמוסטט ,להניח בערב שבת המזגן במצב זו של ׳אי -פייל׳
ולשים השלט באיזה מקום רחוק מהדלת והחלונות.
אכן יש לשים לב שלא להניחו במגירה וכיוצ׳׳ב ,כיון שלאחר
מספר דקות ,כשקלט הפיקוד שבמזגן שה׳רגש׳ של השלט לא
מתפקד ,אוטמטי המצב ׳איי-פיל׳ מתבטלת ,והמזגן שב להשפיע
את רמת הקור והחום שבחדר( .כפי שנבדק).
ולכן העושים עצה זו אין להניח השלט בארון וכיוצ׳׳ב ,אלא יניחו
במקום רחוק מהחלונות ומהדלת.

שהזמין אוכל מוכן (קייטרינג) והטעם אינו מוצא חן בעיניו ,וכן

מזגני ם חד שים -

הקונה יין וטעמו אינו משובח בעיניו אין לומר דברי בקורת על

עיניו ת וגלאי אינ פר א  -אדום

היין או האוכל ,שבזה גורם הפסד לבעליו של היין או
הקייטרינג ,וזה נחשב לשון הרע ,אלא אם כן יש בזה תועלת.

ל ס פ ר גנאי ע ל קטן
וכן לספר גנאי על קטן חוץ מהאיסור רכילות על קטן (ע׳ חפץ
חיים כלל ז ס׳ א)ד כתב בחוט שני( ש ם עמ׳ שלה) שאם כתוצאה
מכך יגרם גנאי להוריו ,כגון שאומר על קטן שהוא פרא אדם
ואינו מחונך ,שמשתמע ברור שהוריו לא חינכוהו כראוי ,בודאי
אסור הדבר ונחשב לשון הרע אף שהקטן עצמו לא ניזוק מזה
ואין לו צער מכך.

לו מ ר לשון ה ר ע בלי ש ם
רכילות בעילום ש ם :העירו על דבר מצוי שלפעמים מספרים
לשון הרע וגנאי על אחד בלי לפרט שמו ,שמצד איסור לשון הרע
אין בזה איסור .אך בכל זאת מצוי שכשמדבר ומספר לחבירו
מה שפלוני עשה לו ,השומע שאינו יודע על מי מדבר מעורר
שנאה ע׳י שמוסיף להסכים ולומר שבאמת דבר רע הוא מה
שעשה לו חבירו ומעורר מדנים על חבירו והוא בכלל איסור

( D ETEC TO R
ישנם מזגנים ׳חכמים׳ שמזהים בני אדם בחדר ופועלים לפי
מיקומם :קיים מכשול בחלק מהמזגנים החדשים ׳עיניות׳ ו׳גלאי
אינפרא  -אדום׳ העיניות או הגלאים מחוברים לפיקוד הראשי של
המזגנים ,כשתפקידם לשדר אודות הימצאות אדם בחדר ,בכדי
לכבות את המזגן בצאתו ולהפעילו שוב עם כניסתו ,וגם בכדי
לכוון את פיזור האוויר וכיוון התריסים לכיוון מיקום האדם
השוהה בחדר ,או להיפוך ,לכיוון ההפוך ,בהתאם לתכנות המזגן
מראש.
בדרך כלל ,אין אפשרות לכבות (לנטרל) את פעולתם בערב שבת
בלי טכנאי מוסמך ,מה שגורם לבעיה חמורה בכניסה ,יציאה או
שהות בבית בו מופעל דגם שכזה[ .לפי שידוע לנו לעת עתה מזגנים
יקרים אלו פחות מצויים בבתים רגילים אלא בחדרי בתי מלון
וכדו׳].
עצה לכך :הנמצא במקום שיש מזגן מסוג זה ,יש עצה לכסות
ולהסתיר את העיניות בנייר אלומיניום .יש לבדוק בימות החול
שנייר ההסתרה מסתיר היטב ומכסה לחלוטין את מקום (שדה
הראיה) של העיניות או הגלאים ,ושהם אינם פועלים (׳ולא
׳מגיבים׳) בעודם מכוסים.

רכילות.

איסור להוציא דיבה ע ל א ר ץ י שראל
ע׳ גמ׳ סוף מס׳ כתובות דף קיב שרב אמי ור׳ אסי הלכו
משימשא לטולא (מהחמה לצל) ומטולא לשימשא (מהצל
לחמה) כדי לא לבוא להוציא לעז על ארץ ישראל וכתב הבן אי ש
חי בס' בן יהוידע (כתובות דף קיב) ” ומכאן ילמד האדם מוסר
השכל ,לשמור פיו ולשונו ,לבל יוציא מפיו שום דיבור לא טוב,
לגנות אפילו אמה אחת מארץ ישראל ,הן מצד האויר ,הן מצד
קור וחום ,הן מצד הפירות ,והן בענין הבנין וכיוצא ”.
וע׳ בספר יר אים מל ” ת קצ ”א וז״ל ,׳ואפילו על עסקי חבירו
וממונו אסור להוציא דבה כגון שרוצה לתת מתנה לחבירו ובא
וגינה אותו על שקר ונמצא מוציא דבה ,כדאמרינן בערכין (דף
טו) לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא בשביל שהוציאו דבה
על הארץ ,ותניא ר ”א בן פרטא אומר ,בא וראה כמה גדול כחו
של לשה״ר ,מנלן ממרגלים ומה מוציא שם רע על העצים ועל
האבנים כך ,המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה׳,
עכ״ל היראים.

ג ובאופן הנ"ל יש גם משום אונאת דברים לצער קרוביו.

מזגנים ש מ כ בי ם א ת ע צ מ ם
יש מזגנים שיש להם חיישן שמגלה אם יש אדם בחדר ,ואם האדם
יצא מהחדר המזגן מזהה שאין תנועה ומכבה את עצמו ,מזגן זה
מצוי במוסדות ציבוריים ,בתי מלון ובתי ספר (יש בזה שאלה
לפעמים בכינוסים של בנות בית יעקב ׳בתיה׳ שעושים בשבת,
ואינם יודעים שצריך לנתק את החיישנים הנ׳׳ל( .מארגון משמרת
השבת)).

לתרומות הערות והארות 0533163916 -
נא להשאיר הודעה
(משה יחיאל הרסקין מודיעין עילית)
ניתן לקבל הגיליון במיילg0 89 28 56 47 @ gm a il.com :
וכן הגיליון 'ללמוד ולקיי ם' על סדר הדף היומי
" קו בארבע אמות" 0722-549-661
דף היומי :ענינים מעשיים  -שלוחה 1,2
שיעור יומי על עניני חו׳׳מ בשלוחה 6,8

ה ע׳ בשו׳׳ע ומשנה ברורה ס׳ רע׳׳ז ס׳׳ק ב  -ג שאסור לפתוח דלת כשיש
נר מונח מאחורי הדלת שמא יכבנו ובבה׳׳ל שם ד׳׳ה ׳שמא׳ דאף אם
זה קרוב לפסיק רישיה (ולא ודאי יכבה הנר) אסור לפתוח הדלת.

ד אכן באיסור לשון הרע על קטן ע' חפץ חיים לשון הר^כללחס■
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יראת הרוממות

עוויתי ה’ לנגדי
הלכות והנהגות בהכ” נ

פנינים נפלאים בחומרת קדועות בהכ” נ

הרמת קול

אחריות ציבורית
משל ,בהלם ובתדהמה התקבלה הידיעה המרעי שה או דו ת הודעו ת ה פי טורין
לע שרות עו בדי המפעל הגדול  -בית החרו שת ’ מלאכת מחשבת’ ,על אף
ש שינויי הסדרי עבודה במפעל היו צ פויי ם מראש ,אך לכמות גדולה כזאת של
פי טו רי ם לא היה אחד שהעלה על דעתו .במקרים דו מי ם בעבר כאשר פו ט רו
עובדי ם מהמפעל ,השתדלו להגיע להסכמים שוני ם ובכך שבו לעבודתם,
הפעם לא היה מ קו ם כלל ל שנות עמדה  -בעל המפעל היה נחרץ.
בית היוצר ’ מלאכת מחשבת’ ה מייצר מו צ רי חשמל ת ע שיי תיי ם ו בי תיי ם כאחד
הוקם לפני ע שרו ת שנים ,משנה לשנה התקדם ונסק עד שהפך למותג ,אמרת
’ מלאכת מחשבת’ אמרת הכל! כל בעל מלאכה וכל עקרת בית י ד עו שאין
תחליף ל מוצרי ם אלה הן ברמת האיכות הגבוהה והמ שובחת ,הן באורך זמן
עמידתם ,במשך שני ם עמד המפעל כמעט ללא מתחרים .כמו בכל דבר בעולם
י שנם ע ליו ת ו מורדו ת ,גם המפעל המהולל החל ב שנים הא חרונות להראות

כתב בראשית חכמה (שער היראה פט” )1וז”ל ,עוד מענין
כבוד בהכ”נ שלא ירים קולו בתוכו לקרוא לשום אדם וכיוצא,
שמדרך היושבים בבית המלך שאין מגביהים קולם לפניו
אלא קול בחשאי .והנה צוואת הרמב”ן ע”ה לבנו שיתנהג
בדרך הענוה ושלא יגביה לעולם קולו כי אם בתורה ותפלה
מפני כי מלא כל הארץ כבודו ,וזה ממנהג הענוה וראוי
לקיימו לעולם ,כל שכן בהיותו עומד בבית המלך מלכו של
עולם ששם שכינתו שראוי להתנהג בענוה זו ,ובזה מורה
שיש לו מורא מהשכינה ומקיים מצות 'ומקדשי תיראו'.
ובכד הקמח )לרבנו בחיי ,ערך בהכ”נ( כתב וז”ל ,אסור לנהוג
קלות ראש בבית הכנסת כגון אלו שנכנסים שם בקלות
הראש בשעת תפלה ומגביהין את קולם לדבר כאילו היו
ברחובות קריה והם הולכים בשרירות לבם הרע ולא ישיתו
אל לבם קדושת המקום.

סי מני שפל וירידה .לאחר עבוד ת מחקר מצד בעלי המפעל ,גילו כמה סיבות
נ עו צו ת בתהליך שהביא את המפעל הגדול למצב ירוד זה.

אומן הישיבה

אחת מהם,

מתחרים נ חו שי ם שראו בהצלחתו של המפעל ני סו להתחקות אחר טיב

לא יהיה יושב ופושט את רגלו ,וזה יושב ונשען על ידו ,וזה
עומד והולך ובא לו ,וזה סח ומדבר עם חבירו דברים בטלים,
וזה מסיר דעתו ופונה אנה ואנה ,ודברים אחרים לא הגונים
ולא נכונים בבית אלהים )כף החיים אות ד' בשם ספר
הזכרונות(.

בנוסף לכך ,חלק מ עו בדי המפעל החלו לזלזל במפעל ולא ע שו את מלאכתם

וז”ל המאירי )מגילה דף כ”ח ע”ב( ,ואין נאותין בהם ,כלומר
כאדם המתיישב בה כעומד בביתו ,אלא שעומד בה באימה,
וכמי שבא להתפלל .ואין מטיילין בה ,רוצה לומר לילך בה
מפינה לפינה דרך טיול.

הסחורה היו צ א ת וי צ רו גם הם מו צ רי ם דו מי ם באיכו ת גבוהה ,אנ שי שיוו ק
מ ק צו עיי ם ו פר סו מו ת ע שו את המלאכה והביאו את מוצרי המתחרים אל
קדמת שו ק הסחר העולמי ,כך שלאחר תקופה מ מו שכת הצלי חו המתחרים
להעמיד בצל את הסחורה הוו תי ק ה מבית היוצר המפורסם ’ מלאכת מחשבת’.
נאמנה ,פעולתם הקלוקלת הביאו את התוצאה  -הטיב ו האיכות ירדו ,מו צ רי ם
רבים התגלו פגומים ,כל אלו ו עו ד הביאו את הירידה והשפל הגדול בבית
החרו שת שעד לפני כמה שני ם ע מד בראש הסולם לייצור כלים אי כו תיי ם
ברמה הגבוהה ביותר .המצב החמיר עד שהגיע על סף פ שי ט ת רגל ,ברגע זה
הבינו כולם שי ש צורך ב שינוי דרסטי ,או שבעל המפעל יכריז על סגירתו ,או
לחילופין

 -שינויי ם בעובדי ם והסדרי עבודה חד שים ,היה ברור לכולם  -מצב

זה אי אפ שר ולא יתכן להמשך .עד שבאו תו יו ם קבלו ע שרו ת עו בדי המפעל
מכתבי פי טורין המבשר להם שבסוף השנה עליהם לעזוב את המקום ,בברכת

ועיין בפירוש רש”י על אבות )פרק קנין תורה ברייתא ג'(
אהא דקתני התם שלמד דוד מאחיתופל שני דברים ,וז”ל
שם :שוב פעם אחרת מצאו שהיה נכנס לבית מדרשו בקומה
זקופה ,אמר לו והלא כבר נאמר 'ומקדשי תיראו' שצריך לו
לאדם ליכנס שם במורא כדי שתהא אימת שמים עליו ,וכן
הוא אומר'בבית אלהים נהלך ברגש' ,לשון אימה ופחד.

הצלחה להמשך דרכם .ההלם והתדהמה א חזו לא רק את העובדים ה מפו טרים
בעצמם ,גם עו בדי המפעל שנ שארו על מ שמרתם הביעו את פליאתם ,על אף
שהבינו שי ש לערוך שינוי ,הבינו ש ה עובדי ם המתרשלים יי קר או ל שי מו ע
ואזהרה תוך הבטחה ברורה לשיפור ,כפי שנ ע ש ה בעבר ,אולם להחלטה
נחרצת זו לא צי פו ולא שי ע רו .במיוחד גבר ז ע מ ם גם של העובדי ם הנשארים,
בטענתם כי אמנם י שנ ם מ פו טרי ם שקלקלו מו צ רי ם ובכך שיוו קו סחורה
פגומה וגרמו נזק ו ש ם רע למפעל הגדול ,אך מאידך ,י שנ ם חלק גדול מאלה
שקבלו את מכתב ה פי טורין שאין חטאם גדול כ”כ ,אמנם לא הקפידו על ש עו ת
העבודה ,פה ו ש ם הראו סי מני עצלות ,אבל ע ” ז להשליכם לגמרי אל הרחוב
ולנשל מהם את פרנסתם ,להכביד עוד יו תר את העול הרובץ עליהם להביא
מחיה לבני ביתם ,הלא בס” ה לא ע שו שו ם נזק ,וכי אין לבעלי המפעל לב י הודי
לרחם על נפ שו ת אלו.
בעל המפעל חיכה בסבלנות והמתין שיי רג עו הרוחות ,אולם לאחר תקופה

חליצת תמילין
בסידור הגר”א כתב וז”ל :אחר שמיעת ארבע קדישים מותר
להסיר התפילין ,ואינו נכון לחלצם בבית הכנסת ,משום
דאמרינן )סנהדרין ק”א ע”ב( על הפסוק )מלכים א ,יא ,כו(
'וירם יד במלך' שחלץ תפילין בפניו ,שמסיר המורא מפניו,
על אחת כמה וכמה כשמסלק מורא מלכות שמים מעליו
בבית המלך .לכן אם אפשר טוב להמתין עד שיבא בהם
לביתו ,ולפחות יזהר שלא לחלוץ אותן בפני ארון הקודש.1
אולם עיין במשנ”ב )סי' כ”ה ס”ק נ”ח( שהזהיר רק שלא
יחלוץ התפילין של ראש בפני הס”ת כדי שלא יגלה ראשו
בפניה אלא יסתלק לצדדין ,ובשל יד דליכא גילוי או בתפילין
של ראש תחת הטלית שרי.

כ שעדיין הבחין בתסכול האופף את עו בדי המפעל שנאלצו להיפרד מחבריהם

)משכנותיך ישראל(

” העלון נועד לחזק את ענין קדועזת בהכ״ב אנא אל תקרא אותו בעגעת התפילה וקריאת התורה”
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לעבודה ,החליט לכנס או ת ם ע״מ להסביר להם את עמדתו .כולם
היו ק שו בי ם ו ה מ תינו למוצא פיו ,לאחר כמה דברי פתיחה ניג ש

ובראשונה פוגע הנך בעצמך וגם בזולתך ומנין לך הזכות ל ע שו ת
ז א ת ’ הנו כ חי ם התפזרו בשתיקה ,לא היה אחד שהיה יכול להפריך

אל הנו שא  ’ -ש מ ע תי את כל ה ט ענו ת במשך תקופה ארוכה,

טי עוני ם חז קי ם כאלה ,בעל המפעל קיוו ה שהדברים י ע שו את

בתחילה לא היתה א פ שרו ת כלל לדבר הלא חז״ל א מרו ’ אין מרצין

שלהם ומעת ה תנשב רוח חדשה לשקם ולהרים את בית החרו שת

לאדם ב שע ת כעסו ’ ,כ ע ת הוא הזמן לדבר אתכם’ .ש מ עו היטב -

ולהשיבה אל הפסגה.

כל עובד במפעל ,מלבד ההכנסה ה חוד שי ת והפרנסה ,מו עי ל

משה בני מין ו ה ער ש לייב שני י די די ם מ עו בדי המפעל עו בדי ם זה

לעצ מו גם בדברים נוספים ,לדוגמא  -ש הו תו יחד עם פו עלי ם

לצד זה ע שרו ת שנים ,בכל בוקר היה מ שה בנימין אוסף ברכבו את

נו ס פי ם גור מים לכך שבמשך הזמן נו צ רי ם ק שרי י די דו ת ואף חיי

הערש לייב מביתו ,מ שם נ ס עו יחד אל בית החרושת ,ב סיו ם

חברה מ שותפים .בנוסף לכך ,כל עובד בכל מ ק צו ע שהוא ,מרוצה

עבודת היו ם חז רו יחד אל ביתם .ב או תו ערב הבחין משה בנימין כי

מאוד שהוא מסודר במקום קבוע ,איננו מובטל ,יכול הוא לספר

ידידו מהורהר ב שתיקה יתר על המידה ,הדבר הפליא או תו מאוד,

לכולם שעובד ב מ קו ם פלוני ,י ש לו משענת ,אינו כענף תלו ש

בדרך כלל הוא המתחיל ב שיח ה על דא ועל הא ,היום מכונס הוא

ועלה נידף המתעופף ופורח לכל עבר’.

ב עצ מו’ מה קרה הערש לייב ,מדו ע אתה שו ת ק היום ,מה דעתך

’ י תי ר ה מזו ,המפעל שלנו במשך שני ם רבות יצא לו מוני טין גבוה,

על דברי הבוס ,האם צוד ק הוא בדבריו  ’ -ני ס ה לפתח אי תו שי חה .

כל עובד שהיה נקלע למקום ומספר שעובד ב ’ מלאכת מחשבת’

’ -כן ,לדעתי הוא צוד ק בכל מילה ,האמת שהו א הוריד לי הרבה

היה מוערך ב עיני כולם’ ’.לא אכנס לפרטים מ דו ע נוצר מצב כזה,

מהטינה ש ח ש תי כלפיו בלבי ,הוכיח היום ברורות את דברי חז״ל

אולם ב שנים הא חרונו ת היו עו בדי ם ש הגי עו למפעל במ טרות

’ אל תדין את חברך עד ש תגי ע ל מקו מו’ ש מ ע תי פע ם ע״ז ביאור

מהעובדה

יפה ’ ,עד ש תגי ע ל מ קו מו’ הוא כמו ע״מ שתעלה לרקיע ,ד היינו

ש עובדים במפעל יו קר תי בעל שם גבוה וכדומה ,אך כשהתבק שו

לעולם לא תוכל להגיע ל מקו מו עם כל הפרטים ולכן לעולם א״א

להביא את הנדרש מהם ,כאן כבר חי פ שו א מתלאות שונו ת

לדון בן אדם ,אך בעיקר מה ש אני חו שב זה לא ק שור לעבודה

שונו ת,

נהנו

להשתלב בחיי

חברה

תוססים,

נהנו

ו מ שונו ת להתחמק מחובתם’ ’.כולכם מביני ם שלא יתכן שקבוצה

אלא לעניין אי שי ,בעקבו ת דבריו קלטתי לראשונה דבר ע צו ם .’ -

תכין ארו חה מ שו ת פ ת וי היו ביניהם אלה שרק יבו או ליהנות

זה נ ש מע מרתק ,במה מדובר  -אני מתפלל כל יו ם בבית הכנסת

מהמוכן .אינך יכול להתפאר שאתה שו הה ב מ קו ם נ קי ומסודר,

’ תפילת יו ם טוב’ מה אתה אומר? ב ’ תפילת יו ם טוב’ בית הכנסת

ואילו אתה אינך נוקף אצבע ל שמירת הני קיון ו או לי גם גורם לצד

המפורסם שלא מדברים ש ם כלל ב שע ת התפילה מתחילתה ו עד

ההפוך’ אביא דוג מא נוספת ,כולכם ת סכי מו אי תי שלא תיתכן

סופה ,אני מקנא בזכו ת שי ש לך שאתה מתפלל במקום ח שוב כ״כ .

מ צי או ת שי בו או תלמידי ם לישיבה ,וכל מטרתם  -שי היו מ סודרי ם

-זו בדיו ק הנקודה ,בית הכנסת נקרא ע״ ש ה ’ תו ס פו ת יו ם טוב’

במקום טוב ,ל חיו ת חיי חברה מ שותפי ם ,י הנו מאוד כ שיו פי עו בין

זי״ע ,מי סו דו נקבע שם שלא לדבר ב שע ת התפילה ,לכל מי שאני

בני מ שפחה וחברים ויו כלו להתפאר ש לו מדי ם בישיבה פלוני ת -

מספר לו שאני מתפלל שם ,מסתכל כלפי בארשת ח שיבו ת

ישיבה טובה ,סדרי לימוד מלאים ,תלמידים ש קדני ם מופלגים,
טוב להם להיות במקום כזה ,אולם כ שנדר שי ם לקיים את המוטל

שז כי תי להתפלל ב מ קו ם קדו ש זה ’ אך דא עקא ,הגם שאני מעריך
מאוד את המקום וא ת המעלה הגדולה של ש מיר ת הדיבור בעת

עליהם ,כאן אינ ם נו ש אי ם בנטל ,טוב להם ל חיו ת בת חו ש ה נפלאה

התפילה ,קשה לי מאוד להתאפק והנני נכשל פ ע מי ם רבות ,כמה

שהאחרים עו שי ם עבורם את העבודה’ .

שמסבירי ם ו מ ש כנ עי ם ואף גו ערי ם בי ,לצערי זה לא עוז ר’ .הערב,

ולכן הגענו להחלטה’ סיי ם בעל המפעל את דבריו  ’ -המצב היה

בעל המפעל הסביר ברורות ,לא יתכן שאהנה מהעובדה שאני

ה מו ט עי ת

מתפלל במקום ח שוב ויקר זה ולא אתן את חלקי ובכך גם אגרום

שהביאו אלו ,הגיע הזמן שכולם י פני מו את המסר הברור ,אינך

נז ק לכל המקום שתקנה קדו שה זו תי פרץ חלילה ,אני מ קוו ה

יכול להתהדר במ קו ם מושבך ולא תתן את חלקך ,הבן! כי בראש

מאוד ש היו ם הפנמתי את הדברים למעשה’( .גליוןשומרימשמרתהקודש)

בלתי נסבל ולא

היינו יכולים

להמשיך במוסכמה

ועל נפלאותיך
סיפורי ישועות בזכות שמירת קדועות בהכ״נ

המדדים ירדו באופן פלא
סיפר הרבני החסיד המפואר רבי קאפיל שענברוין שליט״א,

דברת באמצע קריאת התורה ,וכי עתה כש’ יז כי ר לו יו ם המיתה’

מח שובי תו ש בי קרית יואל מאנארא יצ״ו ,כי לפני כ שנ תיי ם י מי ם
בערב פסח ת ש ע״ ט ח ש לפנות בוקר בכאבים עזי ם בליבו ,מיד

נוד עי ם לי ’ סו דו ת’ שלא י ד ע תי ם עד היום ...השיב לה ,אכן מ עול ם
לא דברתי בקריאת התורה ,אלא ש עד עתה לא קיבלתי ז א ת על

קרא לבנו ר’ ב ערי ש שליט״א המתנדב בארגון ’ הצלה’ ,רבי ב ערי ש

ע צ מי ב ’ קבלה’ רק היי תי נזהר בכך לחומר האיסור שבדבר ,כידו ע

בדק את אביו ו מצ א שכל ה מדידו ת מראים שהמספרים גבוהים

מפי ספרים וסופרי ם ,ועתה לרגל המצב הריני מ ת חייב ע צ מי

באופן נורא ואיו ם ,במ הירות ע צו מ ה ה חי שו את רבי קאפיל לבית

ב’ קבלה’ שלא לדבר מתחילת התפילה ו עד סופה ,וביותר בעת

החולים ,שם החלו ל ע שו ת לו סדרת בדי קו ת ולתת לו תרופו ת

קריאת התורה.

לסדר את מצבו החמור ל’’ ע.

תוך כדי דיבור מ מ ש נכנס הרופא ב’ נ שי מ ה אחת’

והנה תיכף בבואו לבית החולים פנה אל הרופא ואמר

שאל ותמה  -מה היה כאן ,ברגע זה נפלו כל

לו ,ש מ ע נא ,עלי להתייצב ב שעה  1:00בצ הריי ם
בקריית יואל לצורך א פיי ת מצ ת מצוה ...שחק ע ליו
הרופא ,מה הינך סח ,עדיין הנך שרוי בסכנת חיי ם
כיצד תדבר על אפי ת מ צו ת אול ם ‘ הו א באחד ו מי

רבי קאפיל ראה את
ה’בהלה’ הגדולה סביב

ה ’ מ ספרי ם’ וי רדו מטה מטה עד שה’לב’ פועל
כאחד האדם ,רבי קאפיל שה’ מ צו ת מ צו ה’ בערו

מיטתו ,כשעוד ועוד

בקרבו נענה מיד אל הרופא ,אולי ת שלחני לביתי

רופאים באים לנסות

מאחר שב״ה כבר התייצב הלב ,החזיר לו הרופא,

י שי בנו’ עד שאמר לו הרופא ,דע לך ,כי לפי הנראה
כעת י ש ספק גדול כמה ש עו ת נ שארו לך ל חיו ת

להציל אותו...

לא ולא ,מאחר שעד לפני רגעים מ מ ש היי ת
בסכנת חיים ,ע לינו להשאיר אותך כאן תחת

ואתה ‘ חול ם’ להשתחרר בצ הריי ם?? ואכן ,רבי קאפיל ראה את

השגחה ו ’ ש מיר ה מעולה’ לראות שהכל פועל כשורה ,וא ם תמ שיך

ה’ בהלה’ הגדולה סביב מי ט תו ,כ ש עוד ו עו ד רו פאים באים לנסות

להרגיש טוב תוכל לחזור אל ביתך ב חצו ת הלילה ,אבל לא רגע

להציל אותו ...ומ טפלי ם בו בכל מיני טיפולי ם .בשעה  11יצא בנו

אחד קוד ם לכן.

מהחדר לזמן מה להספיק להתפלל ‘ ש חרי ת’ ,ואמר ר’ קאפיל לב״ב

אך רבי קאפיל ש עז היה ר צונו להספיק לאפות מ צו ת כדת היו ם

חו ש שני ש הגיע הזמן ל ע שות ’ ת שוב ה’ אני רואה שהמצב לא

נענה ואמר  -הריני מקבל על ע צ מי לפרסם את הנס שהיה לי

פשוט ,ה ’ חברה ’ אינ ם מצליחים ...והכריז בקול שהוא מקבל על

בזכות הקבלה שלא לדבר בקריאת התורה ,כדי לעורר את הרבים

ע צ מו מעתה שלא לדבר כלל בקריאת התורה מתחילה ו עד סוף,

ולהפרישם מאיסורא...

אמרה לו א ש תו ,והרי בעצמך אמרת לי ש מעודך ו עד היו ם לא

(באר הפרשה פר’ שלח)

ניתן לקבל א ת העלון במייל  m6797476@gmai1.comנעגמח לקבל כל ה ער ה והארה בנוגע לעלון
כמו כן נעגמח לקבל מאמרים ,רעיונו ת וסיפורי ם בנו שא קדועזת בהכ” נ בכתוב ת הנ” ל.
העלון יוצא לעילוי נעזמת הרב רפאל אליהו אליעזר זצ״ל בן יבלחט״א ר׳ צבי עוליט״א בלט.

78

9

^ אוסף גיליונות | מקדשי תיראו

^

בס״ד

עבודת אהרן
מאת הרה׳׳ג יצחק גבריאל פרוינד שליט״א
מח׳׳ס "עבודת אהרן״

דין מינוי בעבודת הלויים במשכן ובמקדש
ובאור עפ״ז במחלוקת קרח ועדתו עפ משה ואהרן
א .כתב הרמב״ם (ריש פ״ג מהל' כלי המקדש) :״זרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש ,שנא' בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי״.
ויש לדקדק בדברי הרמב״ם .דלגבי ״זרע לוי כולו״ ,כתב דהוא ״מובדל לעבודת המקדש״ .וכן בענין הלויים כתב ,דהם ״פנויים ומוכנים
לעבודת המקדש״ .נקט לשון ״עבודת המקדש״ .אך בענין הכהנים כתב (פ״ד ה״א) :״הכהנים הובדלו מכלל הלוים ,לעבודת הקרבנות״ ,נקט
הרמב״ם ,דהכהנים עוסקים לא רק בעבודת ה'מקדש' ,אלא בעבודת ה'קרבנות'.
עוד יש לדקדק בדברי הרמב״ם ,דכתב (כלה״מ ,פ״ג ה״י) :״וכשם שהלוים מוזהרים שלא לעבוד עבודת הכהנים ,כך הכהנים מוזהרים שלא
לעבוד עבודת הלוים .שנא'' ,גם הם גם אתם' .וכן הלוים עצמם מוזהרים ,שלא יעשה אחד מלאכת חבירו .שלא יסייע המשורר לשוער ,ולא
השוער למשורר .שנא'...״ .ויש לדקדק בדבריו ,דרק אצל הלויים כתב ,שהם ״מוזהרין שלא יעשה אחד מלאכת חבירו״ .ולא כתב זאת אצל
הכהנים .משמע ,דאע״פ שהכהנים מוזהרין שלא לעבוד עבודת הלויים ,מ״מ ,אין הם מוזהרים שלא לעסוק במלאכת חבירו.
והנה בענין כד' משמרות כהונה ,כתב הרמב״ם (כלה״מ ,פ״ד ה״ד) :״ומצות עשה ,להיות כל המשמרות שווים ברגלים .וכל שיבא מן
הכהנים ברגל ,ורצה לעבוד ,עובד וחולק עמהם״ .ויש לדקדק ,דבענין המשמרות אצל הלוים (פ״ג ה״ט) ,לא כתב דאיכא בזה מצות עשה.
וכן בספה״מ (ע' לו) כתב :״שצונו ,שיהיו הכהנים עובדים למשמרות..״ .ואלו במצות עבודת הלויים (ע' כג) ,כתב רק ״שנצטוו הלויים לבד
לעבוד במקדש ,עבודות ידועות...״ .ולא הזכיר בכלל המצוה ,את חיוב ה'משמרות'[ .עיין מנ״ח (תקט) ,דמשמע דדין ״שיהיו המשמרות
שווין ברגלים״ ,הוי רק בכהנים ולא בלויים].
עוד הקשה הרדב״ז (פ״ג ה״ט) .דבענין הכהנים כתב הרמב״ם :״משה רבינו חילק הכהנים לשמונה משמרות ,ובימי שמואל חלקם ,הוא
ודוד המלך ,לעשרים וארבעה משמר...״ .ואלו בענין הלויים ,לא הזכיר הרמב״ם את משה ,אלא כתב :״שמואל הרואה ודוד המלך ,חלקו
הלויים לעשרים וארבע משמרות...״.
עוד יש לדקדק בדברי הרמב״ם בספה״מ .דלגבי הלויים (ע' כג) נקט לשון :״שנצטוו הלויים״ .דחיוב המצוה רמיא על הלויים .ואילו במצות
משמרות הכהונה כתב (ע' לו) :״שצונו ,שיהיו הכהנים עובדים למשמרות״ .״שצונו״ ,חיוב המצוה רמיא על עם ישראל ולא על הכהנים.
ב .על חלק מקושיות אלו ,עמד מרן רי״ז הלוי בפירושו עה״ת ,עה״פ :״ואת אהרן ובניו תפקד ,ושמרו את כהנתם ,והזר הקרב יומת״
(במדבר ג ,י) .ובאר ,דחלוק דין העבודה הנאמר בלוים ,מדין עבודה הנאמר בכהנים .דעבודת הלוים באה מכח 'מינוי' של כל אחד מהם,
על ידי אהרן ובניו .כדכתיב :״אהרן ובניו יבאו ,ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו״ (שם ד ,יט) .וכן :״על פי אהרן ובניו תהיה כל
עבדת בני הגרשני ...ופקדתם עליהם במשמרת ,את כל משאם״ (שם ד ,כז) .וכן בבני מררי :״ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם״ (שם
ד ,לב) .וכן :״ונתתה את הלוים לאהרן ובניו ,נתונם נתונם המה לו ,מאת בני ישראל״ (שם ג ,ט ,וברש״י שם) .ועוד .אך באהרן ובניו נאמר:
״ושמרו את כהונתם״ .דהם צריכים לשמור על קדושתם ועל עבודתם ,המתחייבת מכח קדושה זו ,עבודת הקרבנות .כפי שכתב הרמב״ם
בספה״מ (ע' לב) ,בענין המצוה ״לכבד את זרע אהרן ולנשאם״ :״וזה כלו הגדלה לאל יתעלה ,אחר שהוא לקחם ובחרם לעבודתו ולהקריב
קרבנותיו״ .מכח קדושתם זו ,יש לכל אחד מהכהנים ,זכות לעבוד במקדש בכל עת .וכדי לדעת למי יש עתה זכות לעבוד ,מפייסין .כמו כל
גורל הנעשה בין אדם לחבירו .לכן בכל מקום שמזכיר הרמב״ם את ענין הפייס ,נקט לישנא ״זכה״ .עיי״ש.
חידוש זה של מרן רי״ז הלוי ,מדוייק בלשון הכתוב :״ועבד הלוי הוא ,את עבדת אהל מועד״ (שם יח ,כג) .חוזר הפסוק ואומר ,״הוא״.
ללמדנו ,דדוקא 'הוא' ,שקיבל מינוי מאהרן ובניו ,יכול לעבוד את עבודת אהל מועד .כן משמע בפרש״י עה״פ ,״אלה פקודי המשכן ,...אשר
פקד על פי משה ,עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן״ (שמות לח ,כא) :״הוא היה פקיד עליהם ,למסור לכל בית אב עבודה שעליו״.
כן משמע חילוק זה בדברי רש״י בפרשת קורח ,עה״פ ,״בקר ויודע ה' את אשר לו ,ואת הקדוש והקריב אליו״ (טז ,ה) .ופרש״י :״את אשר
לו ,לעבודת הלויה״ .״ואת הקדוש ,לכהונה״ .חזינן ,דהלויים הם בגדר של ״אשר לו״ .והכהנים ,עובדים מכח קדושתם.
והנה נאמר לאהרן ,אחרי ערעור קרח ועדתו על כהונתם :״וגם את אחיך מטה לוי ,שבט אביך ,הקרב אתך ,וילוו עליך וישרתוך...״ (שם
יח ,ב) .ובאר התרגום יב״ע :״שבטא דלוי ,דמתקרי על שמא דעמרם אבך...״ .וכ״מ בספרי .ויש לעיין ,אמאי לא ייחס את מטה לוי ביעקב,
אשר החיל את הקדושה על שבט לוי באמרו :״עשר אעשרנו לך״ (בראשית כח ,כב .ע' במד״ר שם) .ויש לומר ,דאמנם קדושת שבט לוי,
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שרשה ביעקב אבינו .אך עבודת הלויים במשכן ,מעיקרא ,אינו שייכת לכל שבט לוי ,אלא רק בבניו של עמרם ,משה ואהרן .והא דשאר
בני לוי יכולים לעבוד במשכן ,אינו אלא מכח דין מינוי מאהרן ובניו .״וילוו עליך וישרתוך״ .דגדר עבודת הלויים היא ״וישרתוך״ .ופרש״י:
״בשמירת השערים ,ולמנות מהם גזברין ואמרכלין״.
ויש לדקדק חילוק זה בדברי הרמב״ם בספה״מ .דבמצות הלויים כתב (ע׳ כג) :״שנצטוו הלוים לבד ,לעבוד במקדש בעבודות ידועות״.
הצווי הוא על הלויים ,על עצם עבודתם ,ולא צווי על כל עבודה בפני עצמה .והיינו ,מכח המינוי שיש להם על ידי אהרן ובניו .אך אצל הכהנים
לא נאמרה המצוה על עצם עבודתם .אלא על כל עבודה בפני עצמה ,איכא ציווי לעשותה .והיא נמנית כמצוה בפני עצמה :״שנצטוו הכהנים
לבד ,לרחוץ ידיהם ורגליהם״ (ע׳ כד) .״שנצטוו הכהנים להדליק הנרות תמיד לפני ה׳״ (ע׳ כה) .״שנצטוו הכהנים לברך את ישראל בכל יום״
(ע׳ כו) .״שנצטוו הכהנים להשים קטורת פעמים ביום״ (ע׳ כח) .״שנצטוו הכהנים להסיר הדשן בכל יום מעל גבי המזבח״ (ע׳ ל).
והיינו משום ,דמאחר ויש צורך לעשות עבודה זו במקדש ,הרי לכהנים ,מכח קדושתם ,יש מצוה וזכות לעשותה .דזכות עבודתם במקדש,
הוא מכח קדושתם .״אחר שהקב״ה לקחם ובחרם לעבודתו ולהקריב קרבנותיו״ .וזכות זו ,נכללת בחיוב של עם ישראל ,״וקדשתו״ (ע׳ לב).
אך חיוב עשיית המצוה בפועל ,הוא על כל עבודה בפני עצמה ,כאשר יש צורך לעשותה במקדש .משא״כ אצל הלויים ,עבודתם היא מכח
דין ׳מינוי׳ .ועשיית כל העבודות היא מכח אותו המינוי .אשר על כן ,כל חיוב עבודתם נכלל במצוה אחת ,״לעבוד במקדש בעבודות ידועות״.
אמנם בפירוש הרמב״ן עה״ת (במדבר ח ,כה) חזינן ,דס״ל דאין הלוים צריכים מינוי כדי לעבוד במשכן .אלא מגיל עשרים וחמש שנה ,הוא
כשר לעבודה ,ויכול לבא ״בכל אות נפשו״ ,לעבוד עם אחיו ולסייעם בעבודה .ועיין בספר צפנת פענח (קונטרס השלמה ,ע׳  )41שלמד
שהלוי חייב משום ש״מניח עבודתו״.
ממילא ,לדעת הרמב״ם ,חלוק חיוב ה׳משמרות׳ הנאמר בכהנים ,מחיוב ׳משמרות׳ הנאמר בלויים .דבכהנים ,מצות המשמרות היא חלק
מהבדלת הכהנים מעם ישראל ,המתחייבת מעצם קדושתם .דמכח קדושתם ,יכולים הכהנים לבא ״בכל אות נפשו ,ושרת בשם ה׳ אלקיו,
ככל אחיו הלוים״[ .דלדעת רש״י והרמב״ם ,פסוק זה קאי על הכהנים ,ואכמ״ל ].דמעיקרא ,זכות כולם שוה ,אלא דלמעשה ,המשמרות
שוות רק ברגלים .כיון שמדין ״ממכרם על האבות״ ,׳מכרו׳ אבות המשמרות את שאר ימי השנה ,אחד לשני ,כדי שכל אחד יעבוד בשבוע
משלו .אך משמרות הלויים ,אינם עצם המצוה ,אלא הם חלק מסדרי המינוי שיש להם מאהרן ובניו ,המתירה להם להתקרב אל הקודש,
ולעבוד עבודה במקדש.
ג .בזה אפשר לבאר את טענת קרח ועדתו ,על משה ואהרן ,ותשובת משה אליהם .דהנה נאמר :״ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם
רב לכם ,כי כל העדה כלם קדשים ...ומדוע תתנשאו על קהל ה׳״ (טז ,ג) .ופירש״י :״כלם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה״ .״לא אתם לבדם
שמעתם בסיני ,אנכי ה׳ אלקיך .כל העדה שמעו״ .טענת קרח על משה ואהרן היתה ,שאין להם מעלה על שאר קהל עדת ישראל .ומשה
אמר להם :״רב לכם בני לוי״ (טז ,ז) .ופרש״י :״דבר גדול נטלתם על עצמכם ,לחלוק על הקב״ה״ .וכן לקמיה :״לכן אתה וכל עדתך הנעדים
על ה׳״ (טז ,יא) .ויש להבין ,אמאי המחלוקת היא עם הקב״ה ,הרי הם לא כפרו בו.
וע״ק ,דלקמיה משה אומר להם :״המעט מכם ,כי הבדיל אלקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו ,לעבד את עבדת משכן
ה׳ ,ולעמד לפני העדה לשרתם .ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ,ובקשתם גם כהונה״ (טז ,י)[ .ויש לדקדק בלשון הכתוב ,בתפקיד
הלויים :״לעבד את עבדת משכן ה׳״ .וכן ,״ולעמוד לפני העדה לשרתם״ .דמשמע ,דיש תרי דינים בתפקיד הלויים .עבודת המשכן ,וכן
משמרת עם ישראל .כפי שמתבאר בספרי ,״עבודת אהרן״] .ולכאורה ,מה התשובה שעונה להם משה בזה ,על טענתם ,שכולם עמדו בהר
סיני ,ושמעו ״אנכי ה׳ אלקיך״ .קרח טוען ,שכולם שוים בזה שעמדו בהר סיני .ומשה עונה להם ,״המעט מכם כי הבדיל...״ .אדרבא ,טוען
קרח ,מדוע הבדיל רק אתכם ולא אותנו.
ועוד יש להבין .דהנה הרמב״ם בהל׳ יסודי התורה (פ״ח ה״א) כותב :״משה רבינו ,לא האמינו בו ישראל ,מפני האותות שעשה .שהמאמין
על פי האותות ,יש בלבו דופי .שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף .אלא כל האותות שעשה משה במדבר ,לפי הצורך עשאן .לא להביא
ראיה על הנבואה .צרך להשקיע את המצרים ,קרע את הים ,והצלילם בו .צרכנו למזון ,הוריד לנו המן .צמאו ,בקע להם את האבן .כפרו
בו עדת קרח ,בלעה אותם הארץ .וכן שאר האותות״ .מבואר ברמב״ם ,שהנס שנעשה בקרח ועדתו ,שפתחה הארץ את פיה ,לא היה כדי
שיאמינו במשה .אלא היה בו צורך אחר .ושמעתי בשם הגר״מ שפירא זצ״ל ,שהקשה .הרי נאמר בתורה :״והיה האיש אשר יבחר ה׳ הוא
הקדוש״ .וכן אמר משה :״אם כמות כל האדם ימתון אלה ,...לא ה׳ שלחני״ (טז ,כט) .משמע שהמופת הזה ,היה לצורך הוכחה שמשה
נבחר על ידי הקב״ה.
ונראה לומר בזה .דהא דתלה משה את מעלתו ומעלת אהרן ,ב״אם בריאה יברא ה׳ ,ופצתה האדמה את פיה״ ,אין זה כדי להוכיח את
אמיתות נבואת משה .ולא על זה נקהלו קרח ועדתו ,על משה ואהרן .אלא קרח טען על משה :״כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה״ .ואין
לך מעלה יותר מכלל ישראל .ומשה עונה לו ,״בזאת תדעו כי ה׳ שלחני ,לעשות את כל המעשים האלה ,כי לא מלבי״ (טז ,כח) .ופרש״י:
״שעשיתי על פי הדבור ,לתת לאהרן כהונה גדולה .בניו ,סגני כהונה .ואליצפן ,נשיא הקהתי״ .היינו ,אין כאן נידון על אמיתות נבואת משה,
אלא על דין ׳מינוי׳ שאהרן נותן ללויים ,מכח קדושת כהונה גדולה ,שניתנה לו על פי הדבור .ממילא ,קרח ,שלא התמנה על ידי אהרן ובניו,
התחייב מיתה ,בכך שעבד עבודה בלא שהתמנה לכך .כפי שמשורר ששיער חייב מיתה ,כיון שלא התמנה לכך .וזו היתה תשובת משה
לקרח .מאחר ואין לך מינוי מאהרן הכהן ,שקיבל את הכהונה הגדולה על פי הדיבור ,הרי נחשב לכם הדבר כאילו אתם חולקים על הקב״ה.
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נא לא לעיין בגליה בשעת התפילה

פרשת קרח

ע לו ן ש ב ו ע י ל עי דו ד ה עיו ן ו ה ב קי או ת ב פ ר ש ת ה ש בו ע

לסדר את הפרשה s i

פנינים
״איזו חיא מחלוקת שהיא לשם שמים ,זו מחלוקת שמאי וחלל ,ושלא לשם עוטים ,זו מחלוקת קדח
ועדתו״(אגות פ״ה ט״ה)

מפורסמת השאלה ,מפני מה חילוק הלשון ,שהרי לכאורה היה על התנא לכתוב ׳מחלוקת קרח
ומשה׳? אלא מכאן שגם בתוך מחנה קרח היו הדעות חלוקות ומפורדות ,שהרי ידעו שרק אחד יכול
להיות הכהן וכל השאר ימותו ,ובכל זאת כל אחד חשב את עצמו לעדיף על פני חבריו ..וראיה לדבר
מהמעשה בגמרא ,על הסוחר הערבי שהראה לרבה בר בר חנה את מקום הגיהנום של קרח ועדתו
שצועקים שם ׳משה אמת ותורתו אמת והן בדאים׳ וראה משם שני עמודי עשן עולים ,שאפילו
בגיהינום אין הם יו שבים יחד( ...מבוסס על הנועם אלימלך) עוד הסבר :שכוונת משה בוודאי היתה
ב.
לשם שמים ורק קרח ועדתו נחלקו לשם עצמם( ..מדרש שמואל) פירו ש נוסף :שמשה בוודאי לא
היה צד במחלוקת שהרי היה ענו ושתק ,ורק קרח ועדתו עמדו וחירחרו ריב.

לפניכם ר שימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב,
עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשויות
בפרשה .כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק
מפסוק מהפר שה.

ב .ציווי אחריות הכהנים והלווים
על קדושת המקדש
עשיית ציפוי למזבח מהמחתות
ו .מגפה בעם ועצירתה ע״י
הקטורת

״ומטה אהרן בתוך מטותם״

ד .מטות הנשיאים ופריחת מטה

מפרש רש׳׳י שהניח את מטה אהרן באמצע שלא יאמרו שמפני שהיה בצד שכינה פרח ,וקשה
לפירושו ,מלבד הגמגום בפשט זה בלשון הפסוק שרק בפסוק הבא כתוב :׳׳וינח משה׳׳ .אף בסברא
קשה לומר כן שמה טעם י ש לו להניח את מטה אהרן בצורה שונה? אלא י ש המפרשים אחרת:
שהנשיאים הביאו את מטה אהרן בתוך מטותם דהיינו ,עם מטותם הם הביאו מעצמם מקל כנגד
אהרן שלא יגידו שאהרן היה לו מטה מיוחד שהוא ידע שהוא אמור לפרוח ,לכן הם סיפקו למשה
מטה שיהיה כנגד אהרן.

אהרן
ח .מחלוקת קרח ועדתו
ל .עונש קרח ועדתו
ש .חלה ממתנות הכהונה ולויה

״ואם בדיאה יבדא ד״׳  -׳ואם בדיאה .חדשה :יברא ד״(דש״י)

רש״י מפרש שהכוונה לבריאה חדשה שלא היה כדבר הזה מעולם .וי ש לבאר מדוע זה נחשב
לבריאה חדשה ,והרי כבר בפרשת בראשית כתוב :׳׳האדמה אשר פצתה את פיה״ הרי שקיבלה
האדמה את דמו של הבל כשנרצח? וי ש לומר :א .הכוונה שיברא ד׳ בריאה חדשה מלבד פי הארץ
של הבל .ב .הבריאה החדשה היא אופן המיתה המשונה ע״י בליעה בקרקע ,ולא עצם פי הארץ .ג.
לא יספיק כאן שתפצה רק את פיה אלא פה מפני כמות האנשים והרכוש הרב י ש צורך בפתיחה
מלאה של פי האדמה .ד .מפני שמשה היה מ שור ש נשמתו של הבל וקרח מקין ,ולכן זה מדה כנגד
מדה ואותה הבריאה ממש( .ע״פ תשובות הקוראים הנכבדים שליט״א ל׳שאלה לשולחן שבת׳ תש״פ)

שאלה לשולחן שבת
״אם במות ג ל האדם ימתון אלה
ופקדת פל האדם יפקד עליהם״
הגמרא (נדרים לט ):דורשת
מפסוק זה :׳אמר רי ש לקי ש :רמז
לביקור חולים מן התורה מנין?
שנאמר :״אם כמות כל האדם
ימותון אלה ופקודת כל אדם״ ,מאי
משמע? אמר רבא :אם כמות כל
האדם ימותון אלה שהן חולים
ומוטלים בעריסתן ובני אדם
מבקרים אותם ,מה הבריות
אומרים :״לא ד׳ שלחני״׳.
וי ש לבאר מדוע לא נתקנה ברכה
על מצוו ת ביקור חולים?
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מטרת השאלה
הינה לעורר דיון סביב שולחן ה שבת.
ניתן לשלוח את תשובותיכם למערכת
(בצרוף מקורות ,אם ישנם)
ובל” נ אכתוב מן התשובות בעוד כחודש.

הצטרפו עכשיו

052-7665775
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ישנו ביקוש רב בבתי הכנסת ברחבי הארץ לקבל את העלון לקהילה שלהם.
זו ההזדמנות שלכם לזכות בהפצת תורה .ניתן לתרום:
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 . 1בהעברה לבנק לאומי ( ) 10סניף  905חשבון  , 5055271ע ” ש ’ביין . 2 ,לשלוח שיק למערכת

העלון מוקדש
נ״נ מרת יוכבד בת ר יעקב ע״ה
ת.נ.צ.ב.ה
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חלדון א’ ת,
התשובה לכל שאלה מתחילה באות המופיעה בתחילת השורה

א .שני אנשיה בהם נתקנא קרח(פשט ורש״י)

התשובה לכל שאלה מסתיימת באות המופיעה בתחילת השורה
א .תגובת דתן ואבירם לקריאת משה :״ __נעלה״
ב .בור בגת היין
ג .כך מתרגם אונקלוס את המילה :״ויקח(קרח)״
ד .אהרן __ בין החיים למתים ועצר את המגפה
ה .כך נקראת בליעת קרח ועדתו בתוך הארץ
ו .״ __ נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה״
ז .איזה בכור בהמה אינו נפדה?
ח .״ברית __עולם הוא לפני ד׳״

ב .שתיים ממתנות הכהונה
ג .מתלונות בני ישראל” :הן_____אבדנו״
ד .השתתפו במעשה קרח
ה .משה אמר לעדה :״ __מסביב משכן קרח״
ו .המילה הראשונה ,בה פותחת הפרשה
ז .הלכו אחרי משה
ח .״לא ____אחד מהם נשאתי״
ט .תרומה מותרת באכילה לכל __בבית הכהן
י .אביו של קרח
כ .אהרן ובניו נצטוו לשמור את_____
ל .השי״ת __לעבודתו את ה __מתוך בני ישראל

ט .מילה שאמר משה לקרח ,ודתן ואבירם למשה
י 250 .האנשים היו  -״ __עדה__ ,מועד__ ,שם״
ך .הנשיאים הביאו את מטה אהרן __מטותם
ל .מצאצאיו של קרח(מדרש תנחומא ורש״י)
ם ,כך ירדו קרח ומשפחתו לתוך הארץ
ן .יש להרים ממנו תרומה
ס .״ __עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל״
ע .מילה נרדפת ל׳למות׳

מ .חמישים ומאתים איש החזיקו בידם ___
נ .את מטותם הניח משה באהל מועד
ס .״וכל ישראל אשר ___נסו לקולם״
ע .מתנות הכהונה ניתנות להם חלף(תמורת) ־
פ .שם אביו של מי שאשתו הצילתו
צ .ממחתות החטאים עשו ___למזבח
ק .נכד וסבא

ף .״כי יצא ה ___מלפני ד׳ החל ה ___״
ץ .חלק מפריחת מטה אהרן
ק .מתנות הכהונה הינם  -״ __עולם״
ר .אסור לו לעבוד בעבודת המשכן

ר__ .את מחתות עדת קרח ,ל __פחים
ש .עונש  250איש מקריבי הקטרת

ש .יצאה מלפני השי״ת

ת .כינוי לחזה קרבן השלמים ,״חזה ה ___״

ת .אהרן עצר באמצעותה ,את השתוללות המגפה

ואלה שמות
״וזה לך תדוטת מתנם״

הרבה ממתנות הכהונה מוזכרים בפרשה ,אלו שמות נוספים יש למילה ׳מתנה׳?(התשובות במדור התשובות)
מן המדרש

a

יתברך ש מו ש ל מלך מלכי המלכים  -הקב״ה ,שברא את עול מו בחכמה ובתבונה ,לנפלאותיו
אין חקר ולגדולתו אין מספר .שכתוב :״כונס כנד מי הים נותן באוצרות תהומות״ מהו כונס
כנד? כשברא הקב״ה את עולמו ,אמר לו ל שר של ים :״פתח פיך ,ובלע את כל מימו ת
בראשית!״ .אמר לפניו :״רבש״ע ,דיי ש אע מוד ב שלי״ ,והתחיל לבכות ,בעט בו והרגו ,שנאמר:
״בכחו רגע הים ובתבונתו מ חץ רהב״ .אתה מוצא ש ש ר ש ל ים רהב ש מו .מה עשה הקב״ה?
כבשן ודרכן וקבלן הים ,שנאמר :״ודרך על במ תי ארץ״ .ו ש ם להם חול בריח ודל תיים ,שנאמר:
״ויסך בדלתים ים״ ,וכתוב :״האותי לא תיראו נאם ד׳ אם מפני לא תחילו אשר ש מ תי חול גבול
לים״ ,וכתוב :״ואמר עד פה תבא ולא תוסיף״ .אמר לו הים ,רבי אם כן יתערבו מי מי המתוקים
במלוחים ,אמר לו ׳לאו כל אחד ואחד י ש לו אוצר בפני עצ מו?!׳ שנאמר :״נותן באוצרות
תהומות״ .ואם תאמר שזה תימה גדול שאין מתערבים כל מי מי הים זה בזה ,הרי פרצוף שברא
הקב״ה בבני אדם ,מלא הסיט י ש בו כמה מעינות ,ואין מתערבים זה בזה .מי עיניי ם  -מלוחים,
מי אוזניי ם  -שמנים ,מי החוטם  -סרוחים ,מי הפה  -מ תוקים .מפני מה מי עיניי ם מלוחים?
שבזמן שאדם בוכה על המת בכל שעה ,מיד היה מתעוור אלא מ שו ם שהם מלוחים ,פוסק
ואינו בוכה .מפני מה מי אוזניים ש מני ם? שכ ש אדם שו מ ע שמועה קשה אילולא תופסה
באזניו ,מתק שר ת ומת ,אלא מתוך שהם ש מני ם ,מכנים בזה ו מוצי א בזה .מפני מה מי החוטם
סרוחים? שבזמן שאדם מריח ריח רע אילולא מי החוטם סרוחים שמ עמידי ם אותו מיד מת.
מפני מה מי הפה מ תוקים? פעמים אדם אוכל אכילה ואינה מתקבלת בליבו ,אם אין מי הפה
מתוקים ,אין נפ שו חוזרת עוד .ועוד ,לפי שקורא בפיו בתורה שכתוב בה :״ומתוקים מדב ש״
לפיכך מי הפה מ תוקים .והדברים קל וחומר ,ומה מלא הסיט י ש בו כמה מעינו ת ,הים הגדול
על אחת כמה וכמו שנאמר בו :״זה הים גדול ורחב י דיי ם ש ם ר מ ש ואין מספר״ ,ללמדך שבכל
מקום הקב״ה עו שה שלי חו תו ולא ברא דבר אחד לבטלה( .ע״פ ב״ר יח כב)

Q
jl,

אוסף גיליונות | טמונה בפרשה

ממ שטרות נושא■ המנורה,
שבשמן זי ת ז ך בערה,
בכך יוכרז קבל עם ועדה,
שכאן אין לש \7ן עבודה.

המונח המבוקש הינו מילה
בת  4אותיות המופיעה בפרשה.
אשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה שלה.

בס”ד

שעשועי דאורייתא

ושפנל טמוני חול

״לא חמוד אחד״
בתורה מוזכרי ם הרבה יו תר מ חמור אחד ,מהם כל
ה מקו מות ש מוזכרי ם בהם חמורים?

איך יתכן עורב מחל על כבודו ולמדות זאת אין כבודו
מחול?
* * * *

״וילנו כל עד ת כני יעודאל ממחרת״
בגמרא (סנהדרין קי ).כתוב :׳א״ר יוחנץ :קורח לא היה
מהבלועים ולא מהשרופים׳ .ולמחרת ,המשיך קורח לחלוק
שהרי כתוב :״וילונו״ .ולכאורה לא מובן :איך העזו לחלוק
שוב על משה והרי רק אתמול פתחה הארץ את פיה ובלעה
את החולקים .אלא ,כ שעוסקים וד שים במחלוקת ,אזי
עוורים מכל מה שמתרח ש ולא מבינים מה קורה מסביב,
בדומה לטענה על המרגלים שכל הטענה היו שראו ולא
לקחו מוסר( .ה׳בית ישראל׳ בשם ה׳אמרי אמת׳)

* * * *

מצאו נ א בפר שה:
 . 1את המילה ע ם הגי מ טרי א הגדולה ביו תר ב תור ה.
(ל מתקד מים :ובנ״ך?)
 .2א ת האות כ׳ ה מופיעה שלו ש פע מים בר צי פו ת( .לא
באותה מילה)
 . 3מילה ב ת חמ ש או תיו ת המופיעה פע מיי ם ונ קר א ת
י שר והפוך.
 .4א ת שמה של שכונה ירו של מי ת.
 .5ש תי מילי ם רצופות הנ קר או ת י חד י שר והפוך.

’זיכרוף ,סימן
גימסריאות ורמזים לזכירת מספר פסוקי הפרשה

בפרשת קרח מסופר על מחלוקת קרח ועדתו ,שחשקו בתפקיד של אהרן להיות כהן גדול.
בפרשת קרח ישנם  95פסוקים ,ואפשר לזכור זאת ע״י זכירת המילים:
״כבוד כגדול״= בגימטריא= 95

תשובות
ישפני טמוני חול ־ תשובה ל שבוע שעבר :היכן הוסיפו עשר ,היכן החסירו עשר והיכן הכפילו בע שר? ל ש מו של הושע הוסיפו את האות י׳ (,)10
מתוך  12מרגלים מ תו(נ ח סרו) עשרה ,וכתוב :״זה עשר פעמים״ .לסדר את הנ 5רשה  -״חלב ודבש״ .חידת א ,ת - ,אהרן ואליצפן ,בכור ביכורימ,
גוענו ,דתן ואבירם ,העלו ,ויקח ,זקנים ,חמור ,טהור ,יצהר ,כהונתם ,לקח לווים ,מחתות ,נשיאים ,סביבותיהם ,עבודתם ,פלת ,ציפוי ,קרח קהת,
רידדו ריקועי ,שריפה ,תנופה .חידון א ,ת ,הפוך  -לא ,יקב ,ואיתפלג ,עמד ,בריאה ,סורו ,עז ,מלח ,המעט ,נ שיאי קריאי אנשי ,בתוך ,שמואל ,חיים,
גורן ,ותכס ,לגווע ,קצף נגף ,ציץ ,חק ,זר ,אש ,קטורת .שעשוע* דאורייתא  -פרעה נתן לאברהם ,נערי אברהם י שבו עמו ,אברהם הורי ש ליצחק ,היו
ליעקב ברוב רכושו ,שלל העיר שכם ,ענה רועה החמורים ,יוסף שלח לאביו ,יוסף גבה מהמצרים ,מתו במכת דבר ,נופל לבור המזיק ,שלל מלחמת
מדין ,גנב משלם שניי ם כאלו ,פיקדון ,לעזור לחמור רובץ ,פדיון פטר חמור ,האחים הורידו עימם למצרים ,י ש שכר נמ של לחמור ,משה הרכיב את
משפחתו על חמור ,אסור לחמוד אותו ,צריך להשיבו לבעליו ,צריך לנוח בשבת ,אסור לחרוש יחד עם שור ,חמורך נגזל בקללות . 1 .״תשתרר״.
״לארתחששתא״(עזרא ד׳ ח׳)  . 2״בערכך כסף״ . 3 .״ויהיו״ .4 .בית ישראל .5 .״אף לא אל ארץ״ .ואלה שמות  -מתנה ,שי ,דורון ,מנחה ,תשורה ,מתן,
מתת ,ברכה ,אשכר ,זבד .מילה בפרשה שלח ־ חורי .״הוא אבי החופר יחד״ ־ אחד מהמרגלים שחפרו את הארץ היה שפט בן חורי ,״וראש עם
נכבש ונכחד״  -בני שעיר החורי נכבשו מ ארצ ם( עיין :בראשית יד,ו ודברים ב,כב) ,״הביא חלה גדולה לביתי״  -פת גדולה קרויה בלשון המשנה
׳ חורי׳( עיין ביצה פ״ב מ״ו) ,״כדי להכניס לקוף מחטי״  -לחור שלי = חורי .טמונות בפרשה ־  . 1״העיני האנשים ההם תנקר״(טז,יד) ,׳עינו הטעתו׳
(רש״י טז,ז)  .2שני חמורים  -״לא חמור אחד״(טז,טו) ,פדיון פטר ח מור(י ח ,טו)  . 3ש קל אחד מתוך חמשת ש קלי הפדיון שווה לעשרים גרה(יח,טז)
 .4״ופצתה האדמה את פיה״(טז,ל)  . 5חייל שומר  -מעבודות הלווים בביהמ״ק(יח,ב)  . 6״ויפרח מטה אהרן״(יז,כג)  .7׳ים אוקיינוס ,חפירה שחפר
מלכו של עול ם׳(ר ש״י יח,כז)  . 8״פיה״(טז,יד)  . 9״און בן פלת״  -בהברה אשכנזית נשמע :״פלס״(טז,א)  . 10המערוך רומז לרידוד המחתות( .יז,ג)
 . 11״ויגמול שקדי ם״(יז,כג)  . 12קור  +אח = קורח  . 13״בין המתים ובין החיים״(יז,יג) טמונות בהפטרה  . 1 -״הלוא קציר חי טי ם״(יב,יז)  .2״וישמח
שם שאול וכל אנ שי י שראל עד מאד״(יא,טו)  .3״הגילגל״(יא,יד)  .4״מתהלך לפניכם ...ואני התהלכתי לפניכם״(יב,ב) שאלה לשלח; השבת נשא -
שאלנו :מדוע אכן כתב האבודרהם שאין הכהנים נושאים את כפיהם בתשעה באב ומה הטעם לכך .כמה מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת. 1 :
בגלל שי ש לברך בשמחה ובתשעה באב כל הכהנים כאבלים שלא נו שים כפיים ( .שיורי כנסת הגדולה)  .2בגלל שאסור ל שאול בתשעה באב
בשלום חבירו לכן אסורים בברכת :״וישם לך שלום״( .דגול מרבבה)  . 3כי י ש בחינה של חוסר קבלת תפילות ביום זה.
-----------------------------------------

ניתן להשיג את העלון:

-----------------------------------------

במייל :ע ”י שליחת מייל בקשה אל - temunabaparsshah@gmaiL.com :מלמדים ,תלמודי תורה ובתי ספר  -נא ציינו זאת.
ב’ :לדעתי’ ,אידישער וי נקל’(באידיש) וידרשו’.
בירושלים :בחנות ’פיצוחי בית ישראלי רח ,בית ישראל  , 1ובמערכת.
■

העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי מ שפחות וילדים ,המשתמשי ם

© כל הזכויות שמורו ת לאהרן ביין.

בו ללימוד משותף סביב שולחן השבת.

לשלוח תגובות ,רעיונות והערות למערכת^
ניתן ל
1
קויפמן , 17י רו ש לי ם

- 766-5775
מעונייני ם להקדיש את העלון לכל מטרה? צרו קשר עם המערכת ,או טלפנו:
052-766
*

te m u n a b a p a ra sh a h @ g m a il.co m
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פנים מאירות
תולדותיו ומפעלותיו
של הגאון הגדול בדורו
נודע בשערים
מאיר עיני חכמים בהלכה

יבינו מאיר אייזנשטט זצללה״ה
בעל ה'פנים מאירות'
אבד"ק אייזנשטט והמדינה
נלב״ע כ"ז סיון תק"ד
הרה” ג ■ש■ לסר
רבנו מאיר ב“ ר יצחק נודע בשערים המצוינים בהלכה כבעל שו“ ת פנים מאירות ,אשר שמו נישא בהערצה בפי כל
רבותינו האחרונים [החיד“ א (שם הגדולים) כתב בערכו :״ומספריו יראה המעיין חכמתו ובקיאותו“ ] .בכל נושא
שכתב עליו ,הרי הוא ראש המדברים ,והובא לרוב בחיבורי שערי תשובה ופתחי תשובה .כהונתו ברבנות אייזנ שטאט
הקנתה לו את שמו ״רבי מאיר אייזנ שטאט“ ובקיצור :״מהר“ ם א“ ש“ [ויש להבדילו מאחד מגדולי הונגריה בשנים
מאוחרות ,מתלמידי החת“ ס ,רבי מאיר אייזנ שטטר מאונגוואר ,שגם הוא נקרא מהר“ ם א“ ש].
במאמרנו נסקור את תולדותיו ומפעלו .הדברים נלקטו בעיקר מתוך פרקי תולדותיו שנכתבו ע“י החוקר הרב יחיאל
גולדהבר ,ונדפסו בסוף שו“ ת פנים מאירות מהדורת עוז והדר.
רבינו מאיר ב“ ר יצחק בעל הפנים מאירות ,נולד בערך ב שנת ת“ ל .משפחתו היתה מגזע היחס ,מצד אחד הוא
התייחס לדוד המלך ,ומצד שני הוא נכד אחות הש“ך.
בצעירותו למד אצל חכמי הדור .בספרו כלל חידושים מילדותו (כתנות אור פי וארא) ״ואם אמנם שאין דרכי לכתוב
בספר זה אלא דברים פשוטים הקרובים לאמיתה של תורה ,מ“ מ הואיל ולמדתי דבר זה בהיותי כבר תמניא עשרה
שנין וחביב עלי ,וחדי הקב“ ה בפלפולא ,ע“כ רשמתי בספר זה לזכרון לחדד בני ותלמידים“.
בבית חותנו הגביר

בכפו בחמלת ה' ברוב עוז השתדלותו נתן לו

בהגיעו לפרקו ,נלקח להיות חתנו של הגביר
ר' משה סוכאטשוב פרנס ומנהיג הקהילות
דגליל פוזנא .בבית חותנו ישב כעשר שנים
והתמיד בתורה ועבודה ,כשלרשותו עומדת
ספריה ענקית שהעמיד חותנו לצרכיו,
דבר שהיה יקר המציאות באותם הימים.
בהקדמתו לספר פנים מאירות ח “א מאריך
בשבח חותנו אשר זן ופרנס אותו בכבוד גדול
בעשר שנים אלו.

ויצאו בשלום ,ושביב דנור לא שליט באחד
מהם .ולא זו אף זו שהשיג קנסות גדולות
על המעלילים לאלפים ולרבבות ,אשר אין
זכרון לראשונים וגם לאחרונים מהשתדלות
הגדול שלא חס על נפשו ומאודו כאשר ידוע
ומפורסם ...וע“פ גלגולי דברים אלו יצא נקי
מכל נכסיו ונכסי בניו“.

r
y,

^ ־ י ־עד ןל
ן_ ' '  •:־< '  -־; :

 f lי• •

ילל

עמוד הימיני _________________

עוד סיפר בשבח חמיו ומסר סיפור נפלא:

כבר בימי חורפו שימש כדיין בבית הדין דק“ק
סוכאטשוב .וכך כתב עליו באותם השנים

"וצדקתו עומדת לעד ,שהציל כ “ד נפשות
מישראל אשר בברזל בא נפשם במשפט
הגדול בלובלין מחמת עלילת שוא בעו“ה ,וזה
ידוע ומפורסם אשר כל באיה לא ישובון ולא
ישיגו ארחות חיים וכו' .וחמי הקצין שם נפשו
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ה' חן בעיני המלך והשרים היושבים ראשונה
במלכות פולין ,והציל את כולם ,נכנס בשלום

דו“ ז רבי יונה נחום הכהן אב“ד סוכאטשוב,
אחי הש“ך" :נכד אחותי מר ינוקא בשנין
ומר קשישא בדינין ,החריף ועמוק שכלו הזך
ומעויין ,בכלי מלחמתה של תורה מצוין ומזוין,

רבינו המחוד ש
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שואב באר מים חיים ,נאה דורש ונאה מקיים,

בישיבתו שבפרוסטיץ זכה וגידל את אחד

בורגרלאנד .מסיבה זו היתה קהילה זו מרכז

עמוד הימיני ,הדיין הגדול מקהלתינו“...

מגדולי הדורות ה “ה הגאון רבי יהונתן
אייבשיץ .כאשר נפטר הפנים מאירות

באהלו של השר ______________

הספידו מרורות .ר' יהונתן היה כבן י “ב
בעומדו לפני רבינו.

לשבע הקהילות שבחבל :אייזנשטאט,
לאקנבך,
קוברסדורף,
מטרסדורף,
פראונקירכן ,קיטויי ,צעהלים .למרות

שידלאווצי ,אך כשגברו הטרדות על כתפיו,

בתשובה אחת בפנמ“ א מזכיר את תלמידו
זה ,אמנם בגודל ענותנותו לא כתב עליו

לאחר עשר שנים נקרא לכהן כרב בעיר
עזב את ארץ פולין והפליג לארצות אשכנז
כדי לישב באהלה של תורה במנוחה .בהגיעו

שאחדות מהן היו מרוחקות זו מזו במובן
הגאוגרפי ,הן השתייכו כולן לשטח שיפוטו
של הרוזן אסטרהזי אשר נטה חסד ליהודים
(כמובן מתוך אינטרסים כלכליים).

׳תלמידי' וכך כתב (פנמ“ א ג ,כד)” :והרב
קהילות

אלה

יצרו

למעשה

שלימות

שם פניו לק“ק וורמייזא והתיישב דרך קבע
בבית מדרשו של השר הגדול רבי שמשון
וורטהיימר ,אשר שימש כמקום התעלות

המאור הגדול יונתן דרשן מפראג האריך
מאד בדין זה“.

רוחנית אחת ,ואף זאת בעיקר בגלל דמותו

לדורשי ה' ומבקשי עמל התורה.

להחיות לימוד קד שים _________

הדומיננטית ,התקיפה ורבת היוקרה של
המהר “ם א“ש ,שכיהן למעשה כרב ראשי

בישיבתו בשידלאווצי מצאנו שהנהיג חידוש

לכל שבע הקהילות .על בסיס זה היה חותם
לפעמים :נאום מאיר חונה בק“ק א“ש

פרט אחד מעת שבתו בבית מדרש זה ,רשם
לעצמו בדיונו על אודות ברכת הנהנין על
שתיית תה וקפה (שו״ת פנים מאירות ח “ב
סי' קצ) ,וכך כתב” :בהיותי בק“ק וורמייזא

והמדינה .וכן נכתב על מצבתו .שבע קהילות
אלו היו במערבה של מדינת הונגריה (לאחר
מלחה“ ע הראשונה מחוז זה הסתפח למדינת
אוסטריה) ,והיוו חטיבה מיוחדת במינה

באוהל בית מדרש ,והייתי כאורח עובר בק“ק
פרנקפורט ,וראיתי שהרב הגדול ר' שמואל
שאטין [בעל מהרשש״ך] בירך על הטיי בורא

בחיים היהודיים המלאים אשר שמשו מאז
כדוגמה להרבה קהילות בישראל.

פרי האדמה ,ונתווכחתי עמו שהוא נגד מנהג
העולם ,והשיב לי שכל מנהג שלא נתייסד

כיום בירושלים קיימת שכונה בצפון ירושלים
בשם קריית שבע קהילות ,והיא נקראת על
שמן של שבע הקהילות היהודיות אשר
היו באוסטריה .בפועל נקראת השכונה רק

ע“פ חכמים לא משגחינן במנהג“.

מעיר לעיר __________________

על שם קהילה אחת :קריית מטרסדורף.
יתכן שזאת משום שמייסדי הקריה הרבנים

בשנת תס“ב נתקבל לרב בק“ק פרוסטיץ,
ושימש שם כשמונה שנים.

עהרנפלד מוצאם הוא מהעיר מטרסדורף
שבאוסטריה.

בשנת ת“ ע עזב את העיר וחזר שנית
לשידלאווצי לכהן כרב העיר.

מול אנ שי רשע ______________

כשחזר לכהן בשנית בשידלאווצי דאגו בני
המקום להחזיק את ישיבתו ,וכך שיבחם
בהקדמה לפנמ״א ח“א” :הם החזיקו בידי
בכל כוחם ,כפלו לי שכרי מתרומת הלשכה,
והחזיקו לי ישיבות חשובות ,ישלם ה' פעלם
ומשכורתם לחיי העולם “.

בשבת רבינו באייזנשטאט נלכד פעם
שלא היה מקובל ,והוא לימוד סדר קדשים.
קדם לו מהרש“ק שהוא היה הראשון שהחיה
את סדר קדשים בעמדו כראש ישיבת
פיורדא ,כפי שמציין בהקדמת ספרו ׳ברכת

בגללם לברוח ממקומו ,גירסאות שונות
נמסרו בכמה מקורות אודות גופא דעובדא
היכי הוה .במהלך המשפט שנערך לו הוא
תיקן תפילה מיוחדת שנאמרה כל אותה

והאחרונים להתגדר בו ,במה שלא פשטו

תקופה .להלן התחלתה” :יה “ר מלפניך אבינו
שבשמים שתעקור ותשרש את כל שורש

ספרו פנים מאירות על זבחים ,נכלל

פורה ראש ולענה שבישראל ,ולא יהיה פורץ
ברחובותינו ,הם המוסרים המזיקים את
ישראל בלשונם“ ...

הזבח' כי ”מקום הניחו לי רבותי הקדמונים

זקן ויושב בישיבה ____________

ידיהם לבאר סדר הלזה“.
כל ימיו של רבינו היה תופס ישיבה .בכל עיר
בה שימש ברבנות העמיד גם ישיבה ,ובני

ב'אסיפת זקנים' שהוציא לאור החפץ חיים.

העיר פרנסו את לומדי הישיבה השומעים
לקח מפיו .הישיבה שנוסדה על ידו
באיזנשטט בשנת תע“ז ,היתה כפי הנראה

"שבע הקהילות"

הישיבה הראשונה בכל רחבי הונגריה.

העיר האחרונה בה שימש ועל שמה נקרא

בכתבי רבינו בולטת שכיחותם של ביטויים
בדבר חידוד התלמידים כגון” :ובלימוד
הישיבה בחידוד התלמידים הארכתי מאד“.

בשחיתות אנשי רשע שהלשינו עליו ,והוכרח

עט סופרים מהיר _____________
היא אייזנשטאט ,שם כיהן עשרים ושש
שנים עד פטירתו.
העיר אייזנשטאט היתה בירתה של מחוז

ספרא רבה היה רבינו ,וכל ענין הוצאת תורתו
לאור עולם היתה בנפשו .מאד השתוקק
רבינו להוציא לאור את כתביו ,וכך כתב
בהקדמה לח“ב” :והנני שופך לבי כמים וכפי

&
85

^<2

אוסף גליונות | פנים כואידות

03

פרושות השמימה שיזכני ה' להוציא לאור

ההשגות בכבוד ובנחת .בסעיף הכ“ג חותם

שאר חיבורי לאורה“.

רבינו בזה“ל” :ועל שאר דבריך בגאוה ובוז
אשר יצא עתק מפיך אמרתי אשמרה לפי

רבינו חותם את הקדמתו בנתינת טעם לשם
הספר” :וקריתי לספר זה פנים מאירות כי
בטחתי בה' שיאירו פני הקורא בהלכה ,תן
לחכם ויחכם“.

מחסום ואדום לה' דלא שהייה לאוניתיה
דמלכא דאדום הוא לא לישהייה לאוניתי
דידי כי מכותלי כתבך ניכר שאתה העד ובעל
דין בדין זה ולכך הרע לך ,אבל ק-ל אלקים

התורה .נכדו ,הגאון רבי אלעזר קאליר קיבל

הוא יודע ועד שנקי אנכי מכל הדברים
כי לתומי הייתי מהלך לאהבת האמת דין
תורתינו...

מדיליה ,והדפיסם יחד בשם ׳מאורי אש'
שהוא כולל חידושי זקנו בשם ׳כותנות אור',

בשלהי ההקדמה לחלק ב' מסיים רבינו
בתפילה ,ובין היתר כתב” :ויאיר נתיבי ויריב

להסכמות נלהבות מכל חכמי הדור ,ביניהם:

ריבי ואזכה להשיב לחורפי דבר בשפתי
ניבי“.

כ“ב שנים אחר פטירתו יצא לאור ספרו על
את כתבי הקודש ,והוסיף פרפראות וטעמים

ואת חידושיו בשם ׳אור חדש' .הספר זכה
השאגת אריה ,רא“ל אפשטיין בעל הפרדס,

־

בעל מרכבת המשנה ועוד.
בספרו נחל קדומים המלקט ביאורים על
התורה ,רובם מתוך כת“י ,מונה החיד״א

לפקפק בדינים אלו ,וכולי האי ואולי אדברה
בעדותיך נגד מלכים מלכי רבנן ולא אבוש
בהלכה ,ומאלוקי אשא ברכה“.
אודות בחירת רבנים שאינם מהוגנים זועק
רבינו חמס ,וכך כתב בתוך תשובה אחת:
”בזמנינו בעו“ה תחתונים למעלה ,עומדים
במקום גדולים ונתקבלו בקהילות גדולות
ע“ י שררות וכספים המכחישים ,ומיד
רוצים לדמות לאותן גדולים שהיו מימי
קדם שהיו מפורסמים לחסידי וקדושי
עליון שכל מעשיהם היו לשם שמים וכו' “.
כן התאונן על צורת עריכת ׳בוררות' שפשטה
בקהילות” :באשר שראיתי שערוריה בדורינו
בדין זבל“א וזבל“א שכל אחד מהצדדים
מסדר טענותיו תחילה עם הדיין שבורר לו
ולא זו אף זו שמבטיח לו סך ידוע ומרבה
בשכרו ומתנה עמו באם שיזכה לו ע“פ דת

בשער הספר את עיקרי הספרים מהם הוא
ליקט ,ומהאחרונים הוא ציין רק את שמו

ודין תורתינו יטול שכר הרבה וע“ י כך נלקה
מדת הדין ונכבה אור התורה ומתחלל שם
שמים בעו“ה ,ע“כ אמרתי לברר הדין זבל“א

של רבינו ,וז“ל” :פירושים מגדולי ישראל

וזבל“ א“.

מפורסמים ,והאם בעל הרוקח ,רבנו אפרים,
אחת התקנות שתיקנו החכמים באותו
דור היתה החרם בדבר הקארטין  -משחק
הקלפים  -אשר היה באותם ימים פרצה
המזיקה לכרם בית ישראל .מוצאים אנו כי
בשנת ת“ק כתב רבינו בצירוף רבנים נוספים
פסק דין ארוך ומנומק בדבר אנשים שעברו

האר״י רח“ו ,רבי שלמה אסתרוק ,והפנים
מאירות ,ועוד כמה גדולים“.
'פנים מסבירות' מול 'פנים מאירות'

לאחר שהופיע החלק הראשון מספר פנים
מאירות ,נדפס באותה שנה קונטרס בשם

על התקנה .הכותבים מאריכים שמן הראוי
היה להשית עונש קשה על העבריינים ,אך

׳פנים מסבירות' אותו כתב הג“ר יחזקיה
יהושע פייבל תאומים אב“ד פרעמיסלא.
הקונטרס מכיל השגות בלשון חריפה נגד
ספרו של הפנמ“א .בפתיחת החיבור נכתב:
ידיעה לדורות להזהר מלסמוך ולדון ולהורות
נגד בעלי השו“ ע על סמך סברות[ .ואכן
הפנמ“א ידוע שאינו נושא פנים בהלכה .וכגון
בתשובה ב' :דקדקתי הדק היטב בכל הסוגיא
בחולין בתוס' ובהרא“ש ,ונפשי נבהלה מאד
לדבר נגד בעלי ההוראה שלא ירדו לעומק
דין ,ומה אעשה ,תורה היא וללמוד אני צריך.
ובתשו' י :אבל מאד נתפלאתי על גברא רבא
הב“ י שאגב שטפיה לא דק בדברי הריצב“א.
ועוד].
רבינו השיב עליו בנחת ,בקונטרס אחרון

על תקנת הציבור
על דאגתו לתקנת הכלל ,מבחינים אנו כבר
בתשובה הראשונה שבספרו ,וז“ל שם” :והנה
בבואי למדינת מעהרין לק“ק פרוסטיץ ראיתי
שערוריה בדיני וושט בכל מדינה זו ...ובאמת
רבו הדינים כמו הרים התלויים בשערי' ,וגלוי
וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שלא
לכבודי ולא לכבוד בית אבי עשיתי זאת
הרסתיו ובניתי בית באמות הבנין ,רק לכבוד
בית ישראל עמדתי על המנין ,ע“כ באתי

רבינו חותם תשובות רבות במטבע ”הטרוד,
מאיר“ .מעניין לציין שאת התשובה האחרונה
בספרו הוא חותם במילים ”הטרוד בלימודו,
מאיר“.

מול כת צבי שבור ____________

שנדפס לאחר מכן בסוף פנמ“א דפוס

לשאול ולהשיב כענין ,ומיום בואי למדינה זו
נתתי עול צוארי בהוראה זו וחם לבי בקרבי

בדורו נאלצו בני ישראל להתמודד עם
ספיחי כת שבתי צבי אשר הרסה כל חלקה

סדילקאוו .רבינו מתחיל את דבריו בזה“ל:
”אמר המחבר עת לחשות ועת לדבר להשיב
לשואלי דבר אשר נשאלתי במה שכתבתי

שראיתי רבים מקילים באיסור תורה ,וכל
אחד אומר שלפי מנהג אבותיו הוא מורה.
ע“כ אברר בעז“ה כל הספיקות מה שיש

טובה .באותו זמן צצו גרורי הש“ ץ להפיץ
תועבותיהם ,כגון :חיים מלאך ,נחמיה חיון,
מרדכי מוכיח ,לייבלי פרוסטיץ וכיו“ב .בין
חכמי הדור שקמו נגדם בכל עוז לגלות

כו'“ ,ובכ“ב סעיפים מונה תשובותיו על

86

כדי שלא לדחות אבן אחר הנופל הוחלט
לענוש אותם רק במניעה מעלייה לתורה
וקניית מצוות במשך שנה תמימה ,וכן יימנע
מהם מלהתמנות במשך עשר שנים למשרות
בקהילה ,וגם מחוייבים להחזיר את המעות
שהרוויחו במשחק הקלפים.
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תרמיתם ולהדפם מגבולם ,היה רבינו
מהעומדים בראש המערכה .אחד התועים
והמתעים האלו היה לייבלי פרוסטיץ ,שהיה
בקי בחכמת הקבלה ונשא חן בעיני רבים
עקב ידיעתו ומעשי רמאות אשר עשה
באומרו שהם מכוח הקדושה .רבינו בעודו
מכהן כרבה של פרוסטיץ היה מהראשונים
שגילו את טלפיו .היעב״ץ בספרו עדות
ביעקב מציין את רבינו כאחד ממנהיגי הדור
שגילו את קלונו ברבים .הוא הוכיח את
הרבנים שנהו אחריו ,ולבסוף הוציא פסק
נגדו שיש להחרימו ולהוציאו מכלל ישראל.
במכתב מאת רבי יעקב פפירש בעל השב
יעקב ,מתאר את מעללי אותם רשעים,
ובנוגע ללייבלי הוא כותב :״אחד היה במדינת
מעהרין ושמו ר' ליבלי פרוסטיץ ,לא היה
למדן כלל ואח״כ נעשה בעל קבלה ומפרש
מאמרים תמוהים בספר הזוהר ונתקבצו אליו
תלמידים שהיה לומד ומלמד להם קבלה
ומגלה להם סתרי תורה בשם אליהו ומגידים,
וקציני בני ישראל מספיקים אותו ואת בית
מדרשו .ולבסוף נתגלה ע״י הרב האב״ד שם
(הפנמ״א) ,שהכל היה ע״י קליפה קשה ב״מ
כידוע“.

לקרוע את מסך התרמית_______
על אודות הפעולות שעשה אותו ליבלי,
אשר נחשפה תרמיתם ע״י רבינו ,הובא
בספר ׳משיחי השקר ומתנגדיהם' (עמ' ,)373
ומעשה שהיה כך היה:
ליבלי עשה מחיצה בחדרו ממסך ערום ,בין
המקום אשר הוא שם ובין האנשים העומדים
מבחוץ ,הבאים לראות האות והמופת,
והזהירם שלא יהרסו גבול מעמדם לראות
אל ה' פן יפרץ בם ,רק יעמדו מרחוק ,ויביטו
דרך נקבי המסך גילוי השכינה אליו בחדרו.
וביום המוגבל הלך ונתעטף לבנים ,ועשה
לו אותיות גדולות שם הוי״ה מוזהבות על
חזהו ,ממעל לבגד לבן שעליו ,והביא עמו יין
צרוף ושמן טערפנטין שעולין ממנו להבות
מצבעים מזהירים ומבהיקים ,ושפך אותו
בחדרו .ובאמצע הלילה הדליק את היין צרוף
עם השמן בסתר ובלאט באופן שלא הרגישו
בו .ויהי בחצי הלילה והאנשים הקרואים
לראות הדבר הגדול מגילוי השכינה ,שיעד
להם מחיבה יתירה ,הציצו מן החרכים ועמדו
מבוהלים ורועדים ,כי ראו שלהבת עולה

I

מאליה מלא כל החדר ,והוא לבוש הבדים,
ואותיות שם הוי״ה מתנוצצות על מלבושיו,
ומבהיקות כזהב פרוים .כסבורים שירדה
שכינה מן השמים ,ונחה עליו רוח אלקים
חיים .לכן זעו וחלו הרואים ,ההולכים לתומם,
ואחזום פיק ברכים וחלחלה בכל מתניים.
אכן היה שם פיקח אחד ,כמדומני הגאון

יעקב ,על פי סוד יש טעם גדול ואין לנו עסק
בנסתרות כי אין אתנו יודע מה ,עיין בזוהר
פרשת וארא.

בגדי לבן ___________________
בשו״ת פנמ״א (ב ,קנב) נשאל אם יאה וראוי
לילך בשבת בבגדי לבן .בתוך התשובה

כמורינו הרב רבי מאיר ,האב״ד שם בעת
ההיא ,שהיה כמו כן אחד מהמזומנים לראות
הפלא ,ויאמר :אני חפץ לראות הדבר הנפלא
בראיה גמורה והסתכלות יפה ,ולא אחוש
לסכנה אם אמות לפני ה' לאור באור החיים!
והלך ומשך המסך בכח ,ודחק ונכנס לפנים
מן המחיצה ומצא מרמה גדולה ,שהיה יין
צרוף דולק עם שמן הנ״ל ,ונתגלה קלונו של
ליבלי איש הרוח ,ונדפס זה מעשה ,שחוק
הכסיל ליבלי שר״י ,בלשון אשכנז בימים

יחד ,ולדעתי יצא שכרו בהפסדו״ .גם היעב״ץ

ההם.

מזכיר בלעג את בני כת הש״ץ במדינות

הפנים מאירות אילץ את ליבלי להודות
בפומבי ,בשבת בבוקר קודם הוצאת ס״ת
שהוא עשה את עצמו נביא שקר וחילל
את ה' בפרהסיא .הרב גזר עליו לעזוב את
המקום למשך שלש שנים.

את צנועים חכמה ____________
כידוע אחד מכלי נשקם של כת הש״ץ היה
השימוש בחכמת הנסתר והפצתה ברבים.
בספר מאורי א״ש עה״ת פרשת בראשית
הוא צווח ככרוכיא על ״אותם המדפיסים
ספרים בחכמת הקבלה ומעשה מרכבה,
ואין איש שם על לב .וכמה כרכורים כרכרו
בהדפסת הזוהר ,וסמכו על תשובת הזקן
ר״י דליטאש ,וכבר הורה זקן ,דאם לדין יש
להשיב על כל דבריו ,אבל הבו דלא לוסיף
עלה .וחדשים מקרוב באו עושים קרדום
לאכול מהם ,ומפרסמים חכמת הקבלה
ומעשה מרכבה ,והלואי שיקוים בנו צדיקים
ילכו בה״.
אמנם כשלעצמו היה רבינו גדול בחכמת
הנסתר .בספרו כתנות אור מרבה לבאר ע״פ
דברי הזוה״ק ,ומציין זאת בהקדמתו .וכן
מביא הרבה פעמים מדברי האריז״ל.
כמו״כ בסוף סי' לט (בדבר השאלה מדוע
אומרים בברכת אבות ׳אלקי אברהם אלקי
יצחק ואלקי יעקב'  -ג' פעמים ׳אלקי') הוא
כותב :ומה שאנו אומרים ואלקי בוי״ו אצל

כותב רבינו :״ואם אחד מני אלף רוצה לומר
אקיים דברי המקובלים שכתבו שמצוה לילך
במלבושים לבנים בשבת אין לך יוהרא גדולה
מזו ,וראוי לנדותו ,אם לא שהוא מפורסם
בחסידות וכל מעשיו לשם שמים ...לא כן
עתה שנתרבו יהורי לב כל אחד אומר גדול
וחסיד אני ,ע״כ אהובי ידידי ראוי להיות מכת
הצנועים והצנע לכת ,וכל הלבבות דורש ה'

ש״היו מחזרים על הערים בתורת מוכיחים
לובשי לבנים בשבת ויו״ט ,ומתעטפים
בסדינים מצוייצין להדמות למלאכי ה'״.

אל גנזי מרומים ______________
ביום א' כ״ז סיון תק״ד עלתה נשמתו של
רבינו לגנזי מרומים ויאסף אל עמיו זקן ושבע
ימים .ונטמן בבית החיים אשר באייזנשטאט.
סביב קברו נקבע גדר.
רבינו השאיר אחריו בנים ובני בנים גדולי
תורה

ויראה,

ושלשלת

בישראל ,כאשר רבים

יוחסין
וטובים

גדולה
עונדים

לראשם את עטרת ״צאצאי הפנים מאירות״.
[ידוע עד כמה הגרא״ז מלצר השתבח בכך
שהוא צאצא של הפנים מאירות].
תלמידו הגדול רבי יהונתן אייבשיץ ,נשא
עליו הספד (יערות דבש דרוש ד) :״אשר
צירים אחזתני בשומעי ,הוא הגאון מפורסם

בעולם בתורה ויראה ,אלוף נעורי אשר
למדתי אצלו כ״מ מאיר הרב אב״ד דק״ק
אייזן שטאט ז״ל הלך למנוחות ,הוי חסרא
ישראל גברא רבה ...וכל דברים אלו נתקיימו
בהגאון הנ״ל זללה״ה ,כי מעיד אני שהיה
חלוש למאד בטבעו ,ומ״מ לא ביטל עונתה
של תורה ,ויגע בתורה ולא ביטול בשינה
לילה בלילה ,שקם לאחר חצות ללמוד תורה
לשמה״.
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גליון מס׳ 333

תקציר שבועי של ׳הדף היומי בהלכה׳

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

מצא הגבאי מקום לגבות את חובו מאותו בחור שובב ,אבל הבחור לא
היה בטלן .הוא החליט ללמד את הגבאי לקח ,ופנה 'להלשין' עליו בקודש
פנימה אצל הרבי רבי שיע'לה מבעלזא...
הגאון רבי חיים שמרלר שליט״א עם סיפור ששמע מפיו של
כ״ק מרן אדמו״ר ממכנובקא שליט״א ,ומוסר ההשכל שהסיפור הזה מלמד אותנו
יעקב א .לוסטיגמן

׳׳ושמחתם את משמרת הקדש"

(במדבר י״ח ,ה׳)

לא פעם כשאנו שומעים סיפורים ועובדות מצדיקי הדורות
הקודמים ,נופלת עלינו חולשה נוראה :ראו מה בינינו ולבינם ,הם
היו שרפי מעלה ,שראשם הגיע השמימה וכל כולם היו אש להבה
היוקדת ביקוד יקוד קודש ,ואילו אנחנו ...קרוצים מחומר ,גושים
של בשר ודם ,מלאים גאוה ותאוה ,ואין אנו יכולים אפילו לגרד את
העפר עליו דרכו כפות רגליהם של קדושים וטהורים אלו.
מה לנו כי נתאמץ בכלל .איך אנחנו יכולים בכלל להידמות אליהם?
האם הלימוד שלנו שווה משהו? האם לתפילות שלנו יש בכלל ערך
לעומת התפילות הנוראות והנשגבות של אותם אנשי קודש?
ביקשנו מהגאון רבי חיים שמרלר שליט״א ,רב בית המדרש ׳היכל
צבי׳  -צאנז ,בירושלים ,וממרביצי התורה בדורנו ,שישיב על תמיהה

נר של זהב

נוראה זו ,והוא במתק לשונו המפורסם פתח בסיפור מעשה:

״ויהי היום ,או בעצם היה זה לילה ,ואחד מבחורי הקהילה הגיע

״את הסיפור הזה זכיתי לשמוע מפיו של כ״ק מרן אדמו״ר

לבית המדרש ,כשעז חפצו ללמוד תורה .אלא שלאותו בחור היה

ממכנובקא שליט״א״ ,מספר הגר״ח שליט״א.

כנראה איזה דין ודברים קודם עם הגבאי הממונה על חלוקת הנרות,

״בבית מדרשו של הרבי הקדוש רבי יהושע מבעלזא ,המכונה בפי

וכשהוא בא לבקש ממנו נר ,מצא הגבאי בקעה להתגדר ומקום

חסידי בעלזא ׳המיטעלער רב׳ (אדמו״ר האמצעי) ,היה נוהג שמי

לגבות את חובו מאותו בחור שובב :״כלך לך לביתך״ ,אמר לבחור,

שהיה בא ללמוד בלילה בבית המדרש ,היה פונה אל הגבאי ,והלה

״אני לא אתן לך נר הלילה...״.

היה מעניק לו נר שעווה קטן ,שיוכל להניח בסמוך לגמרא ,ולהגות

הבחור כנראה לא היה ביישן וגם לא בטלן .הוא החליט ללמד את

בה למרות החשיכה השוררת בחוץ.

הגבאי לקח ,ופנה ׳להלשין׳ עליו בקודש פנימה .נכנס אל הרבי רבי

״חשמל כמובן עוד לא היה בזמנם ,והנרות הללו היו מצרך חיוני

שיע׳לה מבעלזא ,ואמר לו :״פלוני הגבאי אינו מוכן לתת לי נר ,ואיני

והכרחי ,ובלעדיהם לא היה אפשר ללמוד בלילה״.

יכול ללמוד בגללו...״.
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הרבי שמע את הדברים ,והזמין את הגבאי שיתייצב לפניו.
” שמע נא” ,אמר הרבי לגבאי ” ,אתה יודע באיזה דור שפל אנחנו
נמצאים? היודע אתה כמה גדול הוא היצר הרע בדורנו? אתה
חושב שבחור בכזה גיל שרוצה לבוא ללמוד בבית המדרש בשעות
החשכה ,זה בא לו בקלות? האם אתה מבין כמה הוא נאבק ביצר
הרע שניסה לפתות אותו ללכת לישון או לבזבז את זמנו בשיחה עם
חברים במקום ללכת ללמוד?
”ואם כבר החליט ללמוד ,היצר הוודאי ניסה לשכנע אותו ללמוד
קצת בבית ולא לכתת את רגליו לבית המדרש ,ובבואו הנה אמר לו
היצר הנה ,תראה יש שם כמה בחורים שעומדים בצד ומפטפטים,
אולי תצטרף גם אתה אליהם ,בוודאי הם מדברים על דברים
מעניינים מאוד...
”הבחור הצליח להתגבר על כל המכשולות האלו ,והיצר עוד ניסה
לפתות אותו שבמקום להשקיע את זמנו בלימוד הקשה של הגמרא,
שיחפש לימודים קלים ,שילמד קצת משניות ויאמר תהילים ,אבל
הוא התאזר עוז וגבורה ונאבק ביצר הרע ובא עד לכאן כדי לבקש
ממך נר כי עז רצונו לשקוע בלימוד הגמרא ,למרות כל הפיתויים
והמניעות שמנסה היצר להערים עליו.
”אמור לי אתה” ,אמר הרבי לגבאי ” ,אחרי שבחור התאמץ כל כך
הרבה ,אנחנו יכולים למנוע ממנו נר? היית צריך לתת ׳א גולדענע
לעכט׳ל׳! נר של זהב היית צריך לתת לו!!!”.

לפום צערא
”בסיפור הזה יש עומק רב” ,אומר הגר” ח שמרלר שליט” א” .לכאורה
מה הבחור עשה? כלום! הוא רק רצה ללמוד קצת גמרא .כבר אלפי
שנים שיהודים לומדים תורה .הוא לא כל כך מיוחד.
” אבל לרבי רבי יהושע מבעלזא היתה הסתכלות אחרת! הוא מדד
את התוצאה בהתאם לקושי והיגיעה שנדרשה לשם כך .דווקא בגלל
שהיצר הרע גדול כל כך! דווקא בגלל שהבחור היה צריך לשבור את
היצר כמה וכמה פעמים עד שהוא פתח דף גמרא ,בגלל זה מגיע לו
נר של זהב!
” אז נכון ,אנחנו נמצאים בדור שפל .אנחנו אנשים קטנים מאוד ,אבל
זאת לא סיבה להישבר ולוותר חלילה וחלילה ,אדרבה ,זאת סיבה
להתחזק והתרומם! למרות שאנחנו בכזה דור שפל ,אנחנו מצליחים
לפתוח את הגמרא! היש לכם מושג כמה חשובה שעה של לימוד
של בחור ישיבה בן זמנינו בפני בורא עולם? הרי ׳לפום צערא אגרא׳,
ודווקא הדור השפל הזה שבו אנחנו חיים נותן לנו הזדמנות להפעיל

לגבהים עצומים ,עם מאמץ קטן ,ופעולות שבעבר לא הצריכו
מאמץ ובאמת לא נחשבו לפעולות גדולות כל כך כמו בזמנינו .ואם
בזמנו של מהר”י מבעלזא כך ,בזמנינו כשירידת הדורות התדרדרה
לשפל שלא שערוהו אבותינו ,על אחת כמה וכמה”.

תוריד את החליפה
”ואם ישאל השואל ,הרי מחשבות מהסוג הזה הם מחשבות של
גאווה .אנחנו לא אמורים להסתכל על עצמנו כעל מישהו שיש
לשבח ולפאר אותו על מעשיו ומאמציו.
”אני רוצה לענות על השאלה הזאת בווארט נפלא של הספר הקדוש
ה׳אמרי נועם׳.
”ידוע מה שאמרו חז” ל שהקב”ה בחר לתת את התורה דווקא על הר
סיני כי הוא היה ההר הנמוך מבין ההרים ,ו״לענווים ייתן לחן” .לכן
נבחר דווקא הר סיני ,התורה נמשלה למים שהולכים למקום נמוך.
” שואל ה׳אמרי נועם׳ שאלה חזקה מאוד :אם הקב”ה רצה להימנע
מגאווה ומגבהות רוח ,הוא יכול היה לתת לנו את התורה במישור
החוף .אולי אפילו בבקעת ים המלח .למה לתת אותה על הר בכלל?
אפשר לתת במישור ,בלי שום גובה וגבהות לב.
” משיב ה׳אמרי נועם׳ ,שאין דבר כזה .תורה חייבת לבוא דווקא
באופן של ׳ויגבה לבו בדרכי השם׳ .חייבים שיהיה מקום גבוה,
לפחות מעט גבוה .בלי שיהיה קצת גובה ,אי אפשר להשיג כלום.
”המגיד הירושלמי רבי בן ציון ידלר היה אומר על מה שאמרו חז” ל
שהתורה מרוממת את האדם ו׳מלבשתו ענווה׳ .שאל רבי בן ציון
ידלר ,איזן הגדרה זאת? ׳מלבשתו ענוה׳? אולי מעטרתו בענווה,
אולי ממלאה אותו בענווה ,מה הקשר בין ענווה ללבוש?
” אלא” ,היה רבי בן ציון אומר” ,ענווה צריכה להיות כמו לבוש .כמו
חליפה .בדרך כלל אנחנו לובשים אותה ,אבל כשצריך לפשוט אותה,
פושטים אותה ותולים אותה על קולב בצד החדר...
”כך גם הענווה .צריכים להשתמש בה כמו בבגד .כשהיא משרתת
אותנו בעבודת ה׳ ,אנחנו צריכים להיות ענווים ,אבל כשזה מגיע
למצב של יאוש חלילה ,מצב של חולשה ורפיון בעבודת ה׳ ,או
אז צריך לתפוס את הבחור ולומר לו ,בחור׳ל ,תוריד בבקשה את
החליפה שלך .עכשיו זה לא הזמן להיות עניו ,עכשיו צריכים
להתגאות קצת ,עכשיו אנחנו צריכים לדעת שכל פעולה שאתה
פועל ,כל מאמץ שאתה מתאמץ בלימוד התורה ,עושה רעש גדול
בשמים ,כשאתה פותח גמרא ומתחיל ללמוד ,מגיע לך נר של
זהב!”.

גליון ׳לקראת שבת׳ יו ”ל בחסות
׳אמונה וחסד׳ דפוס וכריכייה בע” מ 02-6715501
זיכוי הרבים בהפצת גליון זה
ב” ר
לעי” נ הרה׳׳ח

בנימין

דוד צבי רוזנטל

נלב” ע ר” ח אב תשע ” ו
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זצ ”ל

אמרתי לרבינו :מרן הגראי״ל שטיינמן אמר לי ,כי בהיותו בחו״ל ,זקן
אחד בן שמונים ביקש ממנו ברכה ,ושאלו על מה תבקש ברכה ,ענהו' :על
שלום בית' .אמר לו הגראי״ל בתמיהה' :כזה זקן ועדיין לא למדת כיצד
להתנהג עם אשתך?' וכשסיפר לי זאת הגראי״ל ,צחק מאד...
לקט סיפורים מההנהגה האצילית של גדולי ישראל להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות
כשאנו קוראים את פרשת קרח והמחלוקות שלא לשם שמים ,זה הזמן
לתת מבט ולקרוא על מידותיהם האציליות של גדולי ישראל ובהנהגתם
המיוחדת .בחרתי להביא בפניכם כמה סיפורים וציטוטים מיוחדים.

אתם רואים אותי ואת רבי גרשון ,תוכלו ללמוד
מאתנו שזה אפשרי .יכולים לשמש עשרות שנים שני
ראשי ישיבות בישיבה אחת ,ולחיות בשלום ובשלוה
׳מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ,הערכה והקשר העז השורר
עשרות בשנים ,בין מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין
שליט״א ,לידידו ורעו מרן ראש הישיבה ,הגאון רבי ברוך דוב
פוברסקי שליט״א.
לאחרונה נוהג רבי ברוך דוב לומר בהזדמנויות שונות ,לפני מרביצי
תורה וראשי ישיבות :״הנה אני ורבי גרשון משמשים כראשי ישיבה
בפוניבז׳ כבר קרוב לשבעים שנה .ואני אומר לכם רבותי :מעולם!
מעולם! לא היה ביננו שום סרך של קטטה ,מריבה ,כעס או קנאה.
תמיד היו בינינו אהבה ואחווה ,שלום וריעות .אדרבה ,תמיד היתה
הקנאה של האחד לא מהשני אלא בשביל השני .כל אחד מאתנו
רוצה ומקווה לראות אך את טובו ,גודלו וכבודו של השני״ .ובכינוס
׳לב שומע׳ (שנת תשע״ח) אמר זאת רבי ברוך דוב ברבים והוסיף
במתיקות :״אתם רואים אותי ואת רבי גרשון ,תוכלו ללמוד מאתנו
שזה אפשרי .יכולים לשמש עשרות שנים שני ראשי ישיבות בישיבה
אחת ,ולחיות בשלום ובשלוה .הנה הראיה שזה אפשרי״.
(מתוך החוברת ׳אדיר במלוכה׳)

מתוך שיחות מרתקות של הגאון רבי אליהו
מן שליט״א עם מרן הגר״ח קנייבסקי זיע״א

ואשתו ,הוא אמר כי היא עקרה  -ולכן אין להם ילדים ,והיא אמרה
שהוא עקר ,והיתה ביניהם מחלוקת .המלאך בא לשים שלום ביניהם
 ולהודיע לה כי היא עקרה ,ולכן דיבר עמה ואמר לה 'הנה נא אתעקרה' ולכן אמר 'נא' בלשון בקשה ,כמי שאומר אל נא תריבי עם
בעלך ,תדעי שאת העקרה...
״ופסוק זה בא ללמד אותנו ,כי הרוצה להשלים בין בעלי מחלוקת,
לא יבוא אל הזכאי לומר לו אתה הצודק ,שאילו היה בא המלאך
למנוח ,אדרבה ,היה מרבה את המחלוקת ,שהיה טוען אח״כ לעומתה
'ראי שגם המלאך אומר כמותי' ...רק יבוא אל החייב ויסביר לו כי
אינו צודק ,ושיודה לזכאי ,ועל ידי כך יבוא השלום ביניהם .וכך היה
מעשה אצל מרן החזון איש זצ״ל ,שהייתה מחלוקת גדולה ומרן זצ״ל
סבר כצד אחד שהוא הצודק ,ושלח להודיע לההוא שאינו צודק -
שהוא אינו צודק ,ולא שלח להודיע לצודק את צדקתו״.
(מתוך הספר ׳כל משאלותיך׳)

אמרתי לרבינו :מרן הגראי״ל שטיינמן אמר לי ,כי בהיותו בחו״ל ,זקן
אחד בן שמונים ביקש ממנו ברכה ,ושאלו על מה תבקש ברכה ,ענהו:
׳על שלום בית׳ .אמר לו הגראי״ל בתמיהה :׳כזה זקן ועדיין לא למדת
כיצד להתנהג עם אשתך?׳ וכשסיפר לי זאת ראי״ל ,צחק מאד...
״ב'אורחות צדיקים' כתב שכמו שאדם מתנהג בן  ,8כך יתנהג בהיותובן  .80טבע קשה לשנות״.
המשיך רבינו וציין זהירות נוספת בענין השלום :״היה ויכוח בין מנוח

לפני למעלה מארבעים וחמש שנה ,היו
אנשים מסוימים בב״ב שרדפו את אאמו״ר
בענין המקוואות שלא נהג כמותם
הגאון הצדיק רבי חיים מאיר הלוי וואזנר זצ״ל סיפר על אצילותו
ומידותיו התרומיות של אביו בעל ה'שבט הלוי' :אצילותו ומידותיו
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התרומיות ,הן הן שעמדו לו כנראה ומכוחם זכה להנהיג ולהורות
את ישראל תורה והוראה .הוא היה סבלן ,טוב לב ומעביר על
מידותיו ,מאלו שאמרו עליהם חז״ל (שבת סח) ״הנעלבין ואינם
עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר
ואוהביו כצאת השמש בגבורתו״ ,וממש עד ימיו האחרונים אחרי
שכבר היה מוכר כרבן של ישראל ,כאשר אי מי פגע בכבודו האישי,
כשהדבר לא נגע לכבוד התורה או לציות לקול דברי חכמים ,היה
מעביר על מידותיו באופן מבהיל .וכנראה שזה מה שעמד לו לזכות
להנהיג את ישראל.

מוחל על עלבונו
מעולם לא דיבר ולא ראה רע באיש מישראל .גם אם היו שהשפילו
אותו או ביזו את כבודו ,מעולם לא השיב ולא נטר להם דבר .הוא
מעולם לא ראה לנכון לבקר את הזולת על מעשיו .ובמקרים בהם
ראה לנכון להעיר לאי מי על התנהגותו ,הרי שהדבר נעשה מתוך
אהבה ודאגה ולא חלילה מתוך זלזול והקפדה.
אהבתו לישראל חצתה חוגים ועדות .זכורני ,בימים מקדם לפני
עשרות בשנים בעת קריאת התורה .צווח מאן דהוא בצעקות
נוראות וקריאות גנאי נגדו ,ה׳ ירחם ,דברים שבלתי ניתן להעלותם
עלי גליון כלל .אולם אאמו״ר עמד ושתק ולא ענה דבר וחצי דבר ,כך
התנהג כל שנותיו בהבלגה מדהימה בכל זמן ומצב.
אספר בזה עובדה נוספת .בזמנו ,לפני למעלה מארבעים וחמש שנה,
היו אנשים מסוימים בב״ב שרדפו את אאמו״ר בענין המקוואות
שלא נהג כמותם .הוא היה מאוד כאוב מכך ,ובאותה תקופה אמר
לי שהוא רוצה לנסוע לשבות בבית חלקיה כדי לנוח קצת ולברוח
מהסערה שעוררו גורמים שונים כנגדו.
באותה שבת בעת רעווא דרעוין ,התבטא הרה״ק ה״אמרי חיים״
מויזניץ זי״ע בחריפות יתר ויצא בקול חוצב כנגד אותם שפגעו
באאמו״ר .בדברי קודשו אמר :היתכן שיהודים חרדים יפגעו בגדול
בתורה כהרב וואזנר המוסר נפשו כל ימיו למען התורה הקדושה
בב״ב .וממש יצא מגדרו בדיבורים לא שגרתיים במשאו הנלהב.
למרות שבדרך כלל לא היה מדבר בסגנון זה ,וכפי הידוע מאהבתו
היוקדת לישראל.
זכורני שבמוצ״ש כאשר שמע אאמו״ר על המחאה של ה״אמרי
חיים״ שיצא להגן על כבודו ,אמר לי שהוא רוצה ללכת לבקרו
ולהודות לו על מחאתו .ואכן הלכנו יחדיו במוצ״ש לשיכון ויז׳ניץ,
נכנסנו לחדרו ,והנה להפתעתנו ראינו שה׳אמרי חיי׳ם יושב יחד
עם בנו הרה״ק ״הישועות משה״ זי״ע שאז כיהן כמרא דאתרא של
שיכון ויזניץ ויחד עסקו בלימוד שו״ע הל׳ מקוואות ללבן את הענין
שעל זה היתה המחאה הגדולה .אאמו״ר התיישב על ידם לדון עמם
ביחד על כך.
אאמו״ר אף הוקיר והעריך יהודים יראי ה׳ מכל החוגים ממש .מעולם
לא בדק בציציותיו של פלוני לאיזה חוג הוא שייך .כולם היו שווים
בעיניו לטובה ולברכה מבלי להעדיף חלילה חוג אחד על משנהו ,וכך
שינן באוזנינו תמיד שחלילה להפלות יהודי באשר הוא.
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הבחור ישב בעת לימודו בהיכל הישיבה על מקומו
של המשגיח ,מרן הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל,
ואת הקליפות הניח בתוך הסטנדר של המשגיח...
את הסיפור הבא ,שהתרחש לפני שנים רבות בישיבת ׳חברון׳,
שמענו מבעל המעשה״ ,כך סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין
שליט״א מדרשותיו :אחד הבחורים המוכשרים בישיבה ,התמיד
בלימודו בליל שישי ,עד שעה מאוחרת .בשלב מסוים הוא הרגיש
צורך להתפרק מעט ,אבל כיון שלא רצה לצאת מבית המדרש,
החליט לפצח קצת גרעינים באמצע הלימוד.
הבחור ישב בעת לימודו בהיכל הישיבה על מקומו של המשגיח,
מרן הגה״צ רבי מאיר חדש זצ״ל ,ואת הקליפות הניח בתוך הסטנדר
של המשגיח ...כיון שהיה מדובר בכמות גדולה ,התמלא חלק נכבד
מחללו של הסטנדר בקליפות הגרעינים של הבחור .בתום הלימוד,
קם מיודעינו מהמקום ,ולא טרח לפנות את הקליפות מתוך הסטנדר.
ויהי למחרת ,בתפילת שחרית של יום שישי ,מגיע רבי מאיר זצ״ל
להיכל הישיבה ,ופותח את הסטנדר ,ממנו נופלות כל הקליפות...
המשגיח תפס מיד מה קרה כאן ,וכיצד הגיעו הקליפות אל הסטנדר
שלו ,אבל לא ידע מי עשה זאת.
בליל שישי הבא ,החליט המשגיח להציץ לבית המדרש ,ולראות מי
יושב על מקומו .הוא אכן עשה זאת ,וראה את הבחור ,והבין שהוא-
הוא זה שהטיל את הקליפות.
במקביל ,גם הבחור הבחין בכניסתו של המשגיח להיכל הישיבה,
ותפס שר׳ מאיר עשה זאת כדי לבדוק מי-הוא-זה ואי-זה-הוא שלא
התבייש להעמיס את הגרעינים בסטנדר שלו...
הבחור ,שמלבד היותו כשרוני ,ניחן גם בשכל ותבונה ,החליט ,אפוא,
שבמקום שהמשגיח ייגש אליו ויגער בו ,הוא ישתפר בעצמו ,ייקח
את עצמו בידיים ,וייטיב את דרכיו.
עברה יממה נוספת ,ובליל שבת עוברים כל הבחורים ואומרים גוט-
שאבעס למשגיח .בחברון ,כך ידעו הכל ,יש  3מצבים אצל המשגיח;
האחד ,שהוא מחייך לבחור; השני  -שהוא במצב בינוני ,לא מחייך
ולא כועס ,ומבע פניו רגיל; והשלישי  -שהמשגיח לא מתייחס
לבחור ...
הבחור מ׳מצב שלישי׳ ,שקיבל יחס של אי-יחס ,ידע שהוא צריך
להתחיל לארוז את החפצים ,כי מתכוננים לסלקו מהישיבה.
גם הבחור שלנו היה בטוח ,שהמשגיח יתייחס אליו במצב השלישי,
דהיינו שלא יתייחס אליו כלל .מה הופתע להיווכח שהמשגיח לא
רק שלא עשה כך ,וגם לא רק שהביט בו בפנים רגילות ,אלא אף
חייך אליו...
הנהגתו זו של רבי מאיר חדש עודדה מאד את הבחור ,שאמר
לעצמו  -בשום שכל שאם המשגיח ,היודע שאני הוא זה שהנחתי
את הגרעינים ,מתייחס אלי כך ,הרי שהדבר מחייבני להמשיך
וללמוד בהתמדה ,ולשפר את דרכיי.
ואכן ,הבחור עלה והתעלה במדרגות התורה והיראה ,עד שהפך
לאחד מטובי הישיבה ומתמידיה.
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והנה הגיע יום חתונתו ויום שמחת-ליבו ,שבו התכונן לעמוד תחת
החופה .הוא ניגש לקבל ברכה מהמשגיח ,ורבי מאיר תופס אותו
ואומר לו:
” שמע נא ידידי החתן; אם אתה חושב ששכחתי מה שעשית לי
בזמנו ,כשהנחת את הגרעינים בתוך הסטנדר שלי  -ברצוני להודיעך
שלא שכחתי ...אבל דווקא ביום החשוב שלך הוא יום החופה ,יש לי
עצה טובה לתת לך - - -
” אל תחזור על השטות הזו גם בחיי הנישואין ...אל תניח גרעינים
בסטנדר של השווער ,וגם לא בארונותיה ומדפיה של אשתך ...כי
אם תעשה כך ,הם לא יתנהגו כמוני ...אלא יעזבו אותך מיד ,בלא
שהיות”...
הבחור ,כדרכם של בני-ירושלים ,לא חשב פעמיים ,ושאל את
המשגיח מדוע ׳סחב׳ את ההערה הזו עד היום ,ולא אמר לו את
הדברים לפני-כן ,ברגע שגילה שהוא הניח את הגרעינים??
השיב לו רבי מאיר ” :ראיתי בך שעדיך לגדולות ,וידעתי שהנך מבורך
בכישרונות נמרצים ובכוח התמדה בלתי-נלאה .וידעתי גם ידעתי,
שאם אעיר לך במקום אתה תפגע ,והמרץ שלך ללמוד יפחת וילך,
ולא רציתי לגרום לך את הצרה הזו.
”לכן דחיתי את הדבר עד ליום נישואיך ,ועכשיו אני מזהירך כנ”ל,
לבל תעשה את השטות הזו לבני משפחתך  - - -ורציתי גם ללמדך,
לקראת ימי הנישואין ,שכאשר שותקים ולא מעירים רק מרויחים”...
(מתוך הספר ׳מצוות בשמחה׳ ,ויקרא ,בעריכת הרב משה מיכאל צורן)

פעם אחת בליל שבת קודש ,כאשר הבעל
תפילה אמר בקדיש 'ויצמח פורקניה׳
הגה” צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א :תיאור נלבב ונחמד נמצא
בכתובים ,בשם המהרש” ם מבערז׳אן ,בעניין מחלוקת לשם שמים,
והרי הוא ככתבו כלשונו כפי שנרשם על ידי אחד האורחים שהיו שם
בחורף שנת תרס”ח.
גבאי בית הכנסת מהעיר המבורג באו לעיירה ברעז׳אן לדון לפני
הגה” ק המהרש” ם זיע” א אודות מחלוקת שפרצה בקהילתם,
והוחלט על דעת כל הצדדים להגיע אליו .וזה דבר המחלוקת:
מייסדי בית הכנסת היו ׳אשכנזים׳ מהונגריה ,מגליציה ,מפולין
ומרוסיה .עשרות בשנים התפללו ׳אשכנזית׳  -נוסח אשכנז ,אך
בשנים האחרונות התרבו תושבים חדשים חסידים מגליציה ומפולין,
עד שכבר נהיו הרוב בבית הכנסת ,והם דחקו לשנות את הנוסח
לספרד ,והתלקחו ויכוחים ואפילו מחלוקת של ממש בין הקהילות.
אחרי שסידרו שני הצדדים את טענותיהם ,הרהר המהרש” ם ואמר
להם :תודה לה׳ שאחינו מקהילה בהמבורג דנים ביניהם על הנוסח,
וזה לי כאות וסימן שהנכם יראי ה׳ ,ואספר לכם דבר (הלצה) שהיה
עם הגאון האדיר רבי יוסף שאול נתנזון בעל ׳שואל ומשיב׳.
הגאון בא בימי הקיץ לעיר סקוליע לשאוף אויר צח בין הרי קרפטים
שסביב לה .בעיר זו חיו כמה מאות משפחות מאחינו בני ישראל,
והיו שם כמה בתי כנסיות ,שנהוג היה בהם נוסח ספרד .בימי הקיץ

באו למקום גם הרבה אנשים מלבוב ,למטרת קיט והבראה .משנה
לשנה התרבה מספר הנופשים במקום.
פעם אחת בליל שבת קודש ,כאשר הבעל תפלה אמר בקדיש
׳ויצמח פורקניה׳ ,התחילו אנשי לבוב ,שהיו רובם ככולם ׳אשכנזים׳,
למחות .הגאון בעל שואל ומשיב החזיר פניו לציבור ובהרמת יד
השתיקם .אחר כך ,כאשר הש” ץ הגיע ל׳כגונא׳ ,הרעישו שוב
האורחים אנשי לבוב והתחילו בקול רם לומר ׳במה מדליקין׳...
אנשי סקוליע צעקו” :אנחנו בעלי הבתים פה ואתם האורחים”,
ואנשי לבוב זעקו לעומתם” :מהאירוח שלנו כאן בחדשי הקיץ אתם
מוצאים את לחמכם לכל ימות השנה ,אנחנו נודבים גם להחזקת בית
הכנסת ,לכן אנחנו העיקר ואתם הטפל” .שוב החזיר הגאון את פניו
ואמר ” :תדיר ושאינו תדיר ,תדיר קודם”...
לאחר התפילה הזמין רבי יוסף שאול את המתפללים כולם לביתו,
פתח את פיו ואמר:
”דעו ,אחי היקרים ,כי בשעה שאתם מתקבצים לתפילה לכבוד
ה׳ יתברך ,השטן לא יכול לסבול את הדבר ,והוא מבקש תחבולות
להפריע את התפילה .מה הוא עושה ,הרי הוא מייעץ לאנשי לבוב
לומר ׳במה מדליקין׳ ...זאת אומרת ,במה והאיך מדליקים את אש
המחלוקת ביניכם  ...ומיד במקביל הוא מייעץ לאנשי סקוליע לומר
׳כגונא׳ ,פירוש ,שישתתפו במחלוקת כמותם ...
” אבל האמינו לי ,אחיי ,שלא לכך התכוונו רבותינו מחברי התפלות
והפזמונים .אך מה אפשר לעשות ,כי מצבנו לא קל ,כי אנחנו עדיין
במאסר הגלות וחבושים בידי היצר הרע המעקש את לבנו .לכן
עלינו להתפלל ׳רבונו של עולם ,רחם על ישראל עמך ,שלח את
הגואל צדק ,וממילא לא יהיה צורך לומר יותר ׳ויצמח פורקניה׳...
ואז כבר ננהג כמנהג משיח צדקנו :אם הוא יאמר ׳כגונא׳  -יאמרו
ישראל ׳כגונא׳ ,כגונא דיליה למהויא אחד באחד בהתאחדות גמורה
 ...ואם יאמר משיח ׳במה מדליקין׳ ,יאמר עם ישראל בהתלהבות
ובאש קדושה ׳במה מדליקין׳  -אהבת איש לאחיו”...
הנאספים התענגו על דבריו ,והגאון בעל ה׳שואל ומשיב׳ המשיך
ואמר ” :כעת הנני נמצא עכשיו בעיר מלאה חסידים ,ולכן אמרתי
לכם ׳תורה חסידית׳ ...ועתה אני רוצה לפסוק את ההלכה .הדין
והמנהג פשוט  -אנשי סקוליע הבאים ללבוב ומתפללים בבית
הכנסת שנהוג בו נוסח אשכנז ,יוכלו לומר בחשאי ׳כגונא׳ ,ואנשי
לבוב הבאים לסקוליע יוכלו לומר לעצמם בחשאי ׳במה מדליקים׳...
”אני מודה על האמת ואת חטאי אני מזכיר  -אני בעצמי אומר פה ק” ק
סקוליע (בחשאי) במה מדליקין ...ומה בכך אם מי מאנשי סקוליע
יאמר בלבוב במה מדליקין ,ומי מאנשי לבוב בסקוליע  -כגונא? את
העונש עבור כך אני מקבל על עצמי ...העיקר ,אחי היקרים ,שיהיה
שלום ביניכם ,ואם יהיה שלום ,יהיה הנוסח טפל והשטן יתפקע”...
המהרש” ם סיים את סיפורו באוזני אנשי המבורג שחייכו למשמע
הדברים ,והציע גם להם שיאותו לאיזו ׳פשרה׳ בין הצדדים למען
השלום .והצדדים אכן התרצו ,ולאחר קבלת קנין קבעו פשרה
נעימה לרווחת הכל.
(באר הפרשה)
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העכברים תלויים במזל ,הם צריכים ״זכויות״ ...יש שזוכים ונכנסים
למחסנים שיש בהם שקי קמח ,יש להם אוכל בשפע ,וכשגמרו לאכול,
והם עייפים ,יש להם גם מקום נוח לישון עליו .שקי הקמח נעימים ונוחים
לשינה .ויש כאלו מסכנים ,שהגיעו עד המחסנים התת קרקעיים של בנק
ישראל .כשהם מנסים לכרסם את מטילי הזהב  -זה לא הולך ...הם אומרים
לעצמם' :אם לא אכלנו כלום ,לכל הפחות נלך לישון טוב' ...אלא שכאן הם
מגלים שמטילי הזהב קרים ולא נעימים לשינה ,ודוקרות בבשרם החי...
הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט״א על קורח ופרנסי ציבור
״וי-קח קרח״

(במדבר ט״ז ,א׳)

מה לקח קורח?
רש״י מפרש ” :לקח את עצמו לצד אחד” ,ועדיין עלינו להבין ,למה
נקטה התורה דוקא בלשון לקיחה?
רבי יהונתן איבשיץ זצ״ל ביאר ,שבדרך כלל כאשר ממנים פרנס
על הציבור ,מבקשים ומתחננים אליו שיסכים לקבל על עצמו את
המינוי ,אבל קרח לא המתין שיפנו אליו ויאמרו לו :׳בוא בכבוד׳,
אלא לקח את עצמו ,דהיינו :לקח את התפקיד לעצמו בלי שאף
אחד מינה אותו ,ובלי שאף אחד ביקש ממנו לעשות זאת.
לפני למעלה ממאה שנה כיהן בבבל רבי עבדאללה סומך זצ״ל,
בעל ה״זבחי צדק״ ,כראש רבני בבל וראש הקהילה ,משפחתו
היתה משפחה מפורסמת ,תורה וגדלה התאחדו על שולחנם ,והוא
השתמש בכספו הרב כדי לקנות בנין במרכז העיר ולפתוח את בית
המדרש הגדול הנקרא ״בית זילכא״ ,בו למדו כל גדולי בבל  -רבנו
יוסף חיים ,אביו ,ועוד רבנים גדולים.
לא חלפו שנים רבות ותלמוד התורה שלו מנה כחמשת אלפים
ילדים! עד אז היה נהוג בבבל ,שמשפחה שהיה לה כסף החזיקה
מלמד שילמד את הילדים את יסודות התורה  -א״ב ,חומש ,משנה
וגמרא בעיון ,ואחר כך כל אחד היה מוצא את דרכו; אם חפץ
להשקיע עוד בתורה היה יוצא תלמיד חכם ,ואם לא  -נעשה סוחר
או בעל בית .מאידך  -לבני עניים כלל לא ניתנה הזדמנות לבדוק
את כשוריהם .כשנפתח בית זילכא״ ,שבו הציעו למודים חינם  -אין
כסף ,נפתחה הזדמנות גדולה לכל אחד.
רבי עבדאללה לא הסתפק בבחירת מלמדים יראי שמים ותלמידי
חכמים ,אלא נהג לעקוב אחר הלימודים בפועל ,ולפקח שכל דבר
היוצא מפיהם של המלמדים יהיה ראוי ומנופה.
לא בכדי יצאו משם תלמידי חכמים מופלגים .כשישים תלמידים
גדולי עולם שהיו כולם פוסקים הלכות היו לרבי עבדאללה!
8

באחד הימים נפטר אחד מן הדיינים בבית הדין ,והיה צורך למנות
דיין במקומו .נכנס הרב לבית המדרש כדי לבחור אחד מבין תלמידיו
למינוי החשוב ,בבית המדרש נפלו חיל ורעדה ,כל אחד חשש וירא
בן תיפול ההכרעה עליו ,הם פחדו פחד איום ונורא מפני האחריות
הגדולה שתוטל על צואריהם.
רבי עבדאללה עבר בין השורות ,ונקב במבטו כל אחד ואחד ,והנה
עצר ליד הרב אלישע דנגור ,בעל ״גדולת אלישע״ ,שהיה אז כבן
שלושים ,והורה לו לבוא אחריו לחדר .רבי אלישע החל ללכת אחריו
כשהוא בוכה ,הלוך ילך ובכה .נכנס לחדר רבו ,שהתישב מולו ,ואמר
לו כי הוא נבחר לדיין ,ומחר עליו להתייצב בבית הדין וללבוש את
התלבושת המקובלת  -גלימה ומצנפת.
החל רבי אלישע לבכות ולהתחנן על נפשו ,אך רבי עבדאללה לא
התחשב בכך ,ואמר :״גוזרני עליך בגזרת התורה שתהיה דיין!״
כשהבין רבי אלישע שתחנוניו לא יועילו ,ביקש שיתנו לו לכל הפחות
שלשים יום ,שבהם יוכל לחזור על הדינים ,כדי שלא יטעה בהלכה.
לכך הסכים רבי עבדאללה ,אבל חזר ואמר לו שבתום שלושים
הימים עליו להתייצב מיד בבית הדין.
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כל אותם שלושים יום ישב רבי אלישע בתענית ,מפחד שמא חלילה

הסוכר את הנילוס ,שגבהו כמאה ואחד עשר מטרים ,ונפחו ארבעים

וחס יבוא לידיו דין כלשהו ,והוא יטעה בו! לנגד עיניו עמד מאמר

ושלשה מיליון מ ” ק .בהולנד הוקמו סכרים רבים ,המגנים על היבשה

חז ”ל ,שלעולם יראה דיין את עצמו כאלו חרב מונחת על צוארו,

מפני שיטפונות.

וגיהנום פתוחה מתחתיו.

המתחיל במחלוקת דומה למי שמנקב חור בסכר ,בתחילה החור

בתום שלושים הימים ,קרא בסתר לשלושה מחבריו ,ומסר מודעה

זעיר וכמעט בלתי נראה ,קטרו אינו עולה על סנטימטר או שנים,

בו הלשון ” :מוסרני בפניכם מודעה ,שכל הדינים שאני עושה ,אם אני

אבל המים חודרים דרכו ומגדילים אותו ,ותוך זמן מה הקוטר שלו

טועה בהם ,הריהם בטלים ומבוטלים ,לא שרירין ולא קימין ,באונס

כבר עשרים סנטימטר .לאחר מכן מטר ,שני מטרים ,וארבעה ,עד

אני יוצא לשמש כדיין ,לא מרצוני הטוב ,אלא בגזרת מורי ורבי ”.

שנהרס הסכר כליל ,וערים וכפרים נשטפים ונשמדים על ידי מי הים

כשנודע הדבר לרבי עבדאללה ,קרא לו והורה שיעשה התרה על כל

השוצפים.

המודעות שמסר ” .מניתיך כי יודע אני שאתה ראוי והגון! ”  -אמר לו,

הרמב” ם כותב בצוואתו ” :אל ת שקצו את נפשותיכם במחלוקת

וחזר ומינה אותו לעיני כולם.

המכלה הגוף והנפש והממון .ראיתי שרים הורדו מגדולתם ,עיירות

רבי אלישע זכה אחר כך להאריך ימים ,ובכל שנות דיינותו עמד על

גדולות נתערערו ,אנשי אמונה אבדו ,ונכבדים נקלו והתבזו בסיבת

המשמר בקהילה ,ואף גדר כמה פרצות.

המחלוקת ”.

כך נוהג אדם שיראת שמים מפעמת בקרבו ,בהכירו את גודל

במקום שיש שלום ,ואנשים שרויים באהבה ובאחוה ,אין השטן יכול

האחריות המונחת על כתפיו .אבל קורח ,לא רק שלא פחד ,הוא

להיכנס .במקום של מחלוקת ח ” ו ,יש לשטן רשות להיכנס ולהזיק.

אפילו לא המתין שימנו אותו אלא מינה את עצמו.

דורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה ,ואף על פי כן היו יוצאים

על לקיחה זו אמרו רבותינו (סנהדרין קט ע”ב) ” אמר ריש לקיש,

למלחמה ומנצחים ,מפני שלא היו מספרים לשון הרע .לעומת זאת,

שלקח מקח רע לעצמו ” .הוא סבר שיצליח לשכנע את הציבור

בני דורו של דוד היו שומרים את המצוות ,ואף על פי כן היו יוצאים

להפיל את משה ואת אהרן ,ולמנות או תו במקומם.

למלחמה ונופלים ,מפני שהיו בהם מספרי לשון הרע.

 -אבל בכך לקח מקח רע לעצמו .כאשר עשה  -כן יעשה לו .הוא

מובא בספרי ” :גדול השלום ,שאפילו ישראל עובדין עבודה זרה

יצר תקדים  -לקרוא תגר על הנהגת ישראל ,ולומר שאפשר להפיל

ושלום ביניהם ,כביכול אמר המקום :אין השטן נוגע בהם ,שנאמר

מישהו ,אך בסופו של דבר הוא עצמו ניזוק מכך ,שכן הופל בעצמו.

(הושע ד ,יז) ׳חבור עצבים אפרים הנח לו׳ .אבל משנחלקו מה נאמר

אדם צריך לדעת ,שכל דבר שהוא עושה  -יחזור אליו כבומרנג ,מקח

בהם (שם י ,ב) :׳חלק לבם עתה יאשמו׳ ”

רע לקח  -לעצמו.

עכברא דשכיב אדינרי
ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר

השבוע שבו נקראת פרשת קרח מסוגל למחלוקות ,וראוי להיזהר

לקרח ואת כל הרכוש (טז ,לב)

בו ביותר .האדם הפיקח ישתוק אם י שמע שמדברים עליו רעה ,ולא

חז ” ל דורשים את הפסוק במשלי (יח ,כג) ” :ו ע שיר יענה עזו ת ” על

יענה ,שהרי למריבה צריך ,כידוע ,שנים...

קורח ,שבגלל עשרו הגדול ” ,הרשה לעצמו ” לדבר בעזות ,ולחלוק

האדם העונה בעת מריבה דומה למי שיורק כלפי האויר מעליו .רוקו

על משה רבנו ,כך ,בדרך כלל ,טבעו של עשיר :לדבר בעזות .מי

של אותו אדם חוזר ,כמובן ,ויורד עליו ,אם אדם עונה בעת ויכוח

שאין לו כסף  -בקשי מדבר ...וגם את המעט שמדבר  -הוא מדבר

או מחלקת ,הגידופים והנאצות חוזרים אליו עשרת מונים .שתיקה,

בהכנעה ובענוה ,וכמו שאומר הפסוק (שם) ” :תחנונים ידבר רש”.

לעומת זאת ,עשויה לכבות את הריב באיבו.

קורח היה משבט לוי ,ללוים לא היה חלק ונחלה כמו לכל יתר

הרמ” ק כותב ,שאם יעשה לך אדם רעה ,תקבל על עצמך לא לענות

השבטים .מנין אפוא היה לקרח עושר גדול כל כך?

לו מטוב ועד רע במשך שבעים ושתים שעות .אחרי שבעים ושתים

חז ” ל (פסחים קיט ע” א) גילו לנו את הסוד ” :שלוש מטמוניות הטמין

השעות הללו תשב עם עצמך ,ותשקול האם תצא מן הדיבור תועלת

יוסף במצרים .אחת נתגלה לקרח ,ואחת נתגלה לאנטונינוס בן

או לא ,ומה יכול להתגלגל מדיבור זה.

אסוירוס ,ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא ”.

שלמה המלך ,החכם מכל אדם ,אומר במשלי (יז ,יד) ” :פוטר מים

במדרש כתוב שמטמוניות אלו נמצאות עד עצם היום הזה בנמל יפו,

ראשית מדון ,ולפני התגלע הריב ,נטוש ”.

ומלך המשיח עתיד להביאם ,הים ,מוסיף המדרש ואומר ,מצווה עוד

פרש רש”י ” :פוטר מים ראשית מדון׳  -המתחיל במריבה הוא כפותח

מששת ימי בראשית ,לפלוט אותם!

חור בגדרי אגפי אמת המים ,והמים יוצאין בו ,והחור הולך ומרחיב,

ומי יקח אותם?

כן המדון הולך וגדל תמיד .׳ולפני התגלע׳  -קדם שתתגלע חרפתך,

הבה ונשמע היטב מה שכותב רבי אברהם אזולאי בספרו ״חסד

נטוש את הריב”.

לאברהם״:

במקומות רבים בעולם בונים סכר ,כדי שמי הים או האוקינוס לא

כשיבוא המשיח ,כל יושבי ארץ ישראל יהפכו להיות רוחניים,

יציפו את היבשה .כך ,למשל ,נבנה במצרים סכר אסואן הגבוה,

כדוגמת אדם הראשון קודם החטא .הקב”ה יעשה לכל אחד מהם
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כנפים ,איתם יוכל לשוט ברקיע ולראות את האבות הקדושים ,את
התנאים ,את האמוראים ושאר צדיקי הדורות .אף אחד לא ישתוקק
לגשמיות כשהוא יושב בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי ,או בישיבה
של האבות הקדושים.
לעומתם ,אנשי חוץ לארץ ישארו גשמיים .הם ימשיכו להתענין
בבנקים ובהיי טק ...אלא שהקנאה תבער בהם :׳מדוע יושבי ארץ
ישראל זכו ונהפכו לרוחניים ,זכו לכנפים ויכולים לשוט ברקיע,
להכנס לפני ולפנים ולחזות בקדושה ,ואלו אנחנו ,שגם למדנו תורה,
וקימנו מצוות ,נשארנו גשמיים?׳
אז ,יקח אותם מלך המשיח ליפו ,ויורה לים לפלט את כל האוצרות,
ויאמר להם :טלו כאוות נפשכם! תושבי חו״ל ,שאהבת הממון עדין
תישאר בליבם ,יטענו ויאמרו :אנחנו רוצים גם ממון ,אך גם כנפים...
גם להנות מהכסף ,וגם לטוס לביקור בגן עדן׳...
על זה ישיב להם מלך המשיח :אי אפשר לשני הדברים שיתקיימו
ביחד! בודדים ממש זכו לתורה וגדלה במקום אחד״ .רובא דרובא
לא זוכים לשני שלחנות!
תושבי ארץ ישראל ויתרו על הממון ,על הנוחיות ,על העולם הזה ,כדי
לגור בארץ ישראל .ירו עליהם קאסאמים ,קטיושות ,הם חוו פגועים,
סבלו ממחבלים מתאבדים ,והמשיכו לגור בארץ ישראל ,בארץ אשר
עיני ה׳ אלקים בה .ותרו על הגשמיות ,על הנוחיות  -לכבוד השם
יתברך! להם אכן מגיע להתנתק מהגשמיות ולהפך לרוחניים.
אבל תושבי חו״ל ,שבחרו בחיי נוחות ,בחיי עולם הזה ,שפחדו לגור
בארץ ישראל ״בלי תנאים גשמיים מספקים״  -הם ישארו גשמיים,
גם כשיבוא מלך המשיח.
ה״חתם סופר״ זצ״ל מבאר את ענין המטמוניות:
יוסף הצדיק לא אסף את כל הכסף והזהב עבור עצמו .הוא אסף את
הכל לטובת תושבי מצרים ,הוא דאג לכלכל את עמו ,ולא רק אותם
אלא את העולם כלו .גם אנשים שאינם מתושבי מצרים ,נהנו ממנו,
זוהי המדרגה הגבוהה ביותר :מדרגת הצדיקים.
אנטונינוס היה במדרגת בינוני :הוא דאג לעצמו ,דאג גם לבני מדינתו,
אך לא לתושבים הגרים מחוץ למדינה שלו.
בדרגה הנמוכה ביותר ,דרגת הרשעים ,היה קרח .הוא לא נהנה
מעושרו אפילו לעצמו! עשירותו היתה שמורה לרעתו ,וגם בני ביתו
לא נהנו ממנה! כל רכושו ירד ביחד אתו לשאול ,מבלי שאף אחד
יהנה ממנו.
חז״ל (פסחים קיט ע״א) אמרו :״משאוי שלש מאות פרדות לבנות
היו מפתחות בית גנזיו של קרח״ .קשה אפילו לדמיין כמה כספות

<//

כדן־ א׳ משרב מהדורת ׳דדשר עכשיו כ 25 -שקלים בלבדז
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(מתוך הספר ׳דורש ציון׳)

מבצע ענק לתקופה מוגבלת
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וחדרי אוצרות היו לו ,לקורח ,אם צריך שלש מאות פרדות רק כדי
לסחוב את המפתחות של הכספות האלו ...וכל זה ירד שאולה,
מבלי שאפילו קרח בעצמו נהנה ממנו.
חז״ל משתמשים בבטוי :״עכברא דשביב אדינרי״ כלפי אדם עשיר
שלא נהנה מכספו ,יש להבין מדוע לקחו לדגמא דוקא את העכבר?
כמו כן ,מדוע דוקא דינרים?
אומר על כך ה״אבן עזרא״ זצ״ל :העכברים תלויים במזל ,הם צריכים
״זכויות״ ...יש עכברים שזוכים ,ויש כאלו שלא ...יש שזוכים ונכנסים
למחסנים שיש בהם שקי קמח ,יש להם אוכל בשפע ,וכשגמרו
לאכול ,והם עייפים ,יש להם גם מקום נוח לישון עליו .שקי הקמח
נעימים ונוחים לשינה.
יש עכברים שמזלם לא האיר להם כל כך פנים .אמנם הם הצליחו
לחדור לתוך מחסנים שיש להם בהם אוכל בשפע :חיטים ,דוחן או
שעועית ,אך בסיום האכילה ,כשהם עייפים ורוצים לנוח  -החיטים
דוקרות להם בגב ...העדשים מכאיבות להם בצדדים ...אי אפשר
לישון במנוחה...
ויש כאלו מסכנים ,שהגיעו עד המחסנים התת קרקעיים של
בנק ישראל .הם בטוחים כי שם יהיו להם התנאים הטובים ביותר
בעולם ...דא עקא כשהם מנסים לכרסם את מטילי הזהב  -זה לא
הולך ...שקי הכסף והזהב לא אכילים ...הם אומרים לעצמם :׳אם
לא אכלנו כלום ,לכל הפחות נלך לישון טוב׳ ...אלא שכאן הם מגלים
שגם לישון הם אינם יכולים! מטילי הזהב קרים ולא נעימים לשינה,
ומטבעות הכסף דוקרות בבשרם החי...
״עכברא דשכיב אדינרי״ .הוא נמצא במקום היקר ביותר ,אך למעשה
 לא נהנה ממנו בכלום!כמוהו העשיר שיש לו כסף לרוב .יש כאלו  -הצדיקים שביניהם -
שנהנים מממונם ,וגם מהנים אחרים ממנו .יש כאלו שנהנים לעצמם,
אך עינם צרה לתת לאחרים ,שיתנו גם הם ,ויש כאלו ש״מפחדים״
להנות מממונם ,אפילו בעצמם .הם אוספים ואוספים ,אבל קשה
להם לבזבז ...ואם תאמר :אם לא לאכול ,לכל הפחות ,הם יכולים
לישון בשקט! לא מיניה ולא מקצתיה ...ביום הם אינם אוכלים,
ובלילה אינם ישנים .הם שרויים בפחד תמידי מפני גנבים ...למרות
הסורגים ,מערכות האזעקה והמצלמות ,הם לא ישנים בשקט ...הם
חוששים מפני אלו שיודעים להתגבר על כל אמצעי המיגון האלו...
״עכברא דשביב אדינרי״  -לא אוכלים ולא ישנים .כזה היה קרח
שלא נהנה מממונו הרב כלל ועיקר.

,

לרכישה 02-560-9000
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השכנים בבניין החלו לצדד זה לצד השכן התובע ואלו לצד השכן הנתבע...
כשמחלוקת של ממש איימה על כל יחסי השכנות בניין .עד שבא אחד
השכנים ,ש'פיקח היה'...
שיחת קודש מפי כ״ק אדמו״ר מ'תולדות משה' שליט״א ,בעניין ההסתכלות הנכונה
שצריך כל אדם לאמץ לעצמו אל מול האתגרים והקורות אותו בחייו

יוחנן וסרמן
״רב לכם בני לוי״

(במדבר ט״ז ,ז')

רש״י הקדוש שואל בפרשתנו ”וקרח שפקח היה ,מה ראה לשטות
זה?״ ,כיצד טעה קרח טעות גדולה כל כך ,הרי הוא לא היה אדם
שאינו חכם ,אלא מסביר רש״י ״עינו הטעתו...״.
קרח ראה שעתידה לצאת ממנו שושלת היוחסין הכוללת את
שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרן ,וחשב שאם כך יש לו
הגנה ,הוא לא יכול להינזק ,וטעה כי לא ידע שבניו יעשו תשובה,
כמו שמסביר רש״י בהמשך הדברים.
האמת היא שיש שתי דרכים ׳ללמוד פרשת השבוע׳ ,אפשר ללמוד
את הפרשה ,ואפשר ללמוד מהפרשה ,ואנו הרי רוצים לא רק ללמוד
את הפרשה אלא גם ללמוד ממנה.
מספרים על יהודי אחד שעמד להשיא את אחד מבניו ,שבועיים
שלושה קודם לכן הוא שלח בדואר את ההזמנות לחתונה,
וכשהתקרב מועד החתונה ,ימים אחדים קודם לה ,הוא הגיע לבית
הכנסת כשתחת בית שחיו חבילה עם הזמנות רבות נוספות ,ושוב
החל לחלק הזדמנות לכל מכריו ואוהביו.
שאלו אותו :אמור נא ר׳ ישראל ,למה אתה שוב מחלק לנו הזמנות?
הרי כבר שלחת לנו הזמנות בדואר לפני שלושה שבועות?
הסביר להם היהודי :״את ההזמנות שלחתי לפני שלושה שבועות
כדי שידעו שיש חתונה ושתשמרו את הערב הזה פנוי ,כדי שתוכלו
להשתתף בשמחתי .ועכשיו אני שוב מחלק הזמנות כדי שתהיה
לכם תזכורת שיש חתונה ושאתם צריכים לבוא ולהביא עמכם
מעטפה מכובדת כמנהג בעלי בתים חשובים״.
גם אנו ,כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה ,אבל
פעם בשנה מגיע ׳תזכורת׳ ,עם הפרשה השבועית ,כדי שנלמד
ממנה ונתעורר לעסוק בענייניה השונים.
ומאחר וכבר אמר רש״י שפרשה זו ׳יפה נדרשת׳ ,רבו הדרשנים
הדורשים בפרשה זו ,אלא שרובם עוסקים בדרך כלל בחומר העניין
של המחלוקת אשר עונשה גדול מאוד כידוע ואין כאן המקום
להאריך ,ואנו אין רצוננו לעסוק הפעם בעניין זה ,אלא בשורש הדבר
שגורם למחלוקת:
ראייה שגויה! הסתכלות לא נכונה!
קרח שפקח היה מה ראה לשטות זה? עינו הטעתו!
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הוא לא ראה נכוחה את המציאות כפי שהיא...
יש מקרים של אדם שאינו רואה ,רחמנא ליצלן .עיוור! הוא לא רואה.
יש מקרים שאדם אינו רואה בבירור ,הראייה שלו לקויה במקצת.
אבל יש מקרים ,והם גרועים עוד יותר ,שבהם האדם כן רואה ,אבל
הוא לא רואה בצורה נכונה ,הוא רואה מציאות לא קיימת ,את
המציאות הקיימת הוא רואה בצורה מעוותת ,אדם כזה הרי צועד
בביטחון בדרך חתחתים מלאה מהמורות ומכשולות ,ומהר מאוד
הוא יתנגש בעמודים ,ייכנס לתוך סבך של קוצים ,וייפול לבורות
הנקרים בדרכו .למה? כי הוא ראה לפניו דרך בטוחה וחלקה ,בזמן
שבפועל הוא הלך בדרך שנראית אחרת לגמרי.
זה בדיוק מה שקרה עם קרח ,הוא צעד בבטחה ,יש לו שושלת
היוחסין ,עתיד לצאת ממנו שמואל הרמתי ששקול כנגד משה
ואהרן ,למה הוא צריך לחשוש ממשה ואהרן עצמם? אבל עינו
הטעתו ,הילדים שלו עתידים לחזור בתשובה ומהם תצא אותה
שושלת ,והוא עצמו ירד לאבדון.

שידוך מכובד עם עובדת ניקיון
כלפי מה הדברים אמורים? הרי אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה,
ולכן חשוב שנלמד להשתדל כמיטב יכולתנו להסתכל בצורה נכונה
על הדברים .זה דבר שמצריך הרבה חכמה ובינה ,ובעיקר הרבה
סייעתא דשמיא .צריכים להתפלל לקב״ה ׳ותקננו בעצה טובה
מלפניך׳ ,שמחשבות שלנו והעצות שלנו יהיו מתוך הסתכלות נכונה
על מה שחשוב.
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מסופר שפעם בא יהודי נכבד ונשוא פנים אל מרנא החפץ חיים
הקדוש זיע״א ,והשיח את לבו שיש לו בן שהגיע לפרקו ,בחור כליל
המעלות בר אוריין ובר אבהן ,ומחפשים לו עכשיו שידוך בהתאם.
נענה החפץ חיים ואמר לו :הנה בביתי יש נערה בת טובים ,חרוצה
מאוד ,היא עובדת ומנקה ומכבסת ומנהלת את כל משק הבית
בחריצות יתירה ,ובמיוחד היא התברכה במידות טובות וביראת
שמים יוצאת דופן ,ומעולם לא שמעו אותה מדברת לשון הרע
חלילה .היש לך שידוך מוצלח מזה לבחור כליל המעלות???
אותו יהודי נעלב עד עמקי נשמתו :״אני אומר לכם שהבן שלי הוא
בחור כליל המעלות ושהוא בא ממשפחה מאוד מכובדת ואתם
מציעים לי עובדת ניקיון???״.
אמר לו החפץ חיים :״אני אומר לך שהיא אינה מדברת לשון הרע,
ואתה אומר שאתה מחפש נערה ממשפחה מכובדת???״.
הסיפור הזה מקפל בתוכו את תמצית העניין של ׳הסתכלות נכונה׳.

בא אחד השכנים ,ש'פקח
היה' ,ועינו לא הטעתו ,שמע
את הפרטים והגיע למסקנה
שכל המריבה היא בסך הכל
על כמה מאות שקלים .הוא
לקח סכום כסף בשווי הנדרש,
הכניס למעטפה ,וכתב מכתב

אותו יהודי נכבד ונשוא פנים מחפש לבן שלו שידוך טוב ,הוא רוצה
עבורו את הטוב ביותר ,אבל הוא טועה לחשוב שהטוב ביותר נמצא
במשפחה מכובדת או בנדוניה עם הרבה כסף .החפץ חיים בעיני
הבדולח שלו ובשכלו הזך והישר ידע ש׳הטוב ביותר׳ עבור בחור
כליל המעלות זה להתחתן עם נערת פשוטה וחרוצה ,יראת שמים
ובעלת מידות טובות! כל השאר לא חשוב.

שמעתי מעשה שאירע לפני שנים בבני ברק .באחד הבניינים

והחפץ חיים הקדוש לא היה רק בבחינת ׳נאה דורש׳ ,אלא גם

התפוצץ צינור מים ,והיתה קטטה בין שני שכנים מי אמור לשלם

בבחינת ׳נאה מקיים׳ .שהרי הוא עצמו היה אחד מהעילויים של

את עלות התיקון .אחד מהם טען שהוא ושכנו הקרוב אליו צריכים

עולם הישיבות באותו דור ,הוא למד בווילנא והציעו לו הצעות

לשאת בנטל התשלום שווב בשווה ,ואילו השכן השני אמר ״כולה

שכללו נדוניא גדולה ומשפחה נכבדת עם נערות משכילות

שלך״ ,אני אין לי קשר לפיצוץ הזה ואיני רוצה להשתתף אתך

ומוצלחות ,אבל כשהוא שמע שה׳שלום בית׳ בבית אמו התערער,

בהוצאות התיקון.

כי אביו החורג רוצה או תו כחתן לביתו ואמו של החפץ חיים טענה

הוויכוח בין שני השכנים הלך והתלהט ,והחלו לעלות טענות נוספות

שהוא יכול לקבל שידוך הרבה יותר מוצלח ,נענה החפץ חיים על

שאינן ממן העניין ,ותגדל המריבה עד לב השמים ,ושכנים אחרים

אתר ואמר שהוא מוותר על הכל ,ובלבד שלא תיפול קטטה בין אמו

בבניין החלו לצדד זה לצד השכן התובע ואלו לצד השכן הנתבע,

ובין בעלה.

מחלוקת של ממש איימה על כל יחסי השכנות בניין.

לימים סיפר החפץ חיים עצ מו שהוא חשב שהוא מוו תר וי תור גדול

בא אחד השכנים ,ש׳פקח היה׳ ,ועינו לא הטעתו ,שמע את הפרטים

למען השלום ולמען אמו ,אבל בפועל הוא זכה בזכייה עצומה ,כי

והגיע למסקנה שכל המריבה היא בסך הכל על כמה מאות שקלים.

כל חבריו העילויים והמתמידים שאכן קיבלו שידוכים ׳טובים׳,

הוא לקח סכום כסף בשווי הנדרש ,הכניס למעטפה ,וכתב מכתב

התחתנו עם בנות ע שירים שהורגלו לחיי מו תרו ת ותפנוקים,

בו הוא מזדהה בשמו של השכן הנתבע שמסרב לשלם את הכסף,

והבעלים שלהן נאלצו בהמשך לצאת ולשלוח ידם במסחר כדי

וכותב שהוא מתנצל עד עמקי לבבו על כך שסירב לשלם בתחילה,

להעניק להן את מה שהורגלו לו ,ואילו רעייתי ,כך אמר החפץ

ובאמת הוא מכיר בטעותו ,אבל עכשיו הוא מתבייש בפני השכנים

חיים ,היא מסתפקת במה שיש ,ואינה מפונקת ,ויוצ א ת בעצמה

האחרים ,ולכן הוא משלם את הכסף בצנעה ,ומבקש שהשכן התובע

לעבוד בחנות שפתחה כדי לפרנס או תי ,וכך נתנה לי לשבת

לא ידבר אי תו על זה לעולם ,ולא יספר לאף אחד מהשכנים ,הנה

וללמוד ולכתוב את ספרי הרבים.

הכסף נתון לך ,וכל רצוני להחזיר את השלום והשלווה לבניין.

ולולא דמסתפינא ,אני הקטן רוצה להוסיף על דברי קדשו של מרנא

השכן התובע קיבל את הכסף ,שש ושמח ,קרא את המכתב והתרגש,

החפץ חיים ,שבזכות או תו ויתור עצום ,הוא זכה לא רק לכתוב

והחליט לקבל את הבקשה ,ומני אז בלם את פיו ולא סיפר לאיש על

את ספריו הקדושים ,אלא הוא גם זכה שהם יתקבלו בכל תפוצות

כך שקיבל את הכסף ,ובתוך זמן קצר שבו השלום והשלווה לבניין.

ישראל ,וכיום אין בית יהודי שאין בו ׳משנה ברורה׳ ו׳ ח פץ חיים׳.

זאת דוגמה לאדם שבסכום לא גדול במיוחד ,של כמה מאות

זה שכרה של הסתכלות נכונה ,של מי שעינו לא הטעתו ,ו שידע

שקלים ,הצליח להציל בניין שלם מאש המחלוקת ,והרי כולנו

ש׳הטוב ביותר׳ אינו מסתתר בעושר וכבוד ,אלא במידות טובות,

יודעים שמריבות מהסוג הזה מורידות גם את ערך הדירות בבניין

בוויתור למען הזולת ,בהסתפקות במועט!

כי אנשים אינם רוצים לקנות דירה בבניין שהשכנים שם רבים זה
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עם זה ,וממילא סביר להניח שההשקעה של מאות השקלים היתה

על מידו תיו ובזה הוא דווקא גורם רעה לאחרים.

משתלמת גם מבחינה כספית ,בלי השיקולים הרוחניים שמסביב.

על כך אני רוצה לספר סיפור אישי שאירע עמי לפני שנים ,כשנסעתי

יש וארט יפה של מרן ה׳בן איש חי׳ שכותב על מה אמרו חז״ל

פעם לניו יורק ,ובהגיעי לשם התארגנו כמה יהודים חרדים שרצו

שהקב״ה יהיב חכמה לחכימאי ,כלומר נותן חכמה נוספת לחכמים

להגיע לאותה שכונה ,לקחנו מונית ביחד ,סיכמנו עם הנהג על מחיר

שהיו חכמים קודם לכן.

מקובל ותכננו להתחלק בהוצאה כל אחד כפי חלקו.

שאול ה׳בן איש חי׳ ,מי עם הטפשים? למה להם הקב״ה לא נותן

והנה באמצע הדרך פונה אלינו הנהג הגוי ואומר שנצטרך להוסיף

חכמה? רק לחכמים מגיעה תוספת והטפשים שלא קיבלו בכלל

על המחיר שנקבע ,מכיון שנסע דרך כביש מיוחד ועליו לשלם אגרה

חכמה לא מגיע להם כלום?

על הנסיעה דרכו...

אלא ,אומר הבן איש ,שהקב״ה נותן חכמה לכל מי שרוצה להיות

הנוסעים התנגדו כמובן ואמרו לנהג שבשום אופן אינם מוכנים

חכם .הבעיה שהטפשים לא רוצים להיות חכמים .מי שרוצה להיות

להוסיף לו על התשלום ,כי הרי המחיר הראשון שבו נקב כבר כלל

חכם ,זה אומר שהוא כבר עכשיו חכם ,לפחות באופן חלקי ,ולכן הוא

את הצורך לשלם עבור האגרה ולא אירע שום דבר חריג שבינו

מקבל תוספת חכמה...

נדרש לשלם יותר ממה שתכנן ,ומה גם שמלכתחילה הוא ביקש

מרן החזון איש היה אומר שכשאדם לומד עם רצון להוכיח משהו,

מחיר גבוה מהרגיל ואנחנו הסכמנו לתת לו ,וכעת הוא מעז פניו

הוא ימצא את ההוכחה .אפשר להוכיח לאיסור או להיתר ,לטהר

ומבקש תוספת שלא בצדק.

ולטמא ,הכל אפשר ללמוד מאותו פסוק ומאותו קטע בגמרא.

הנהג הבין שאנחנו לא נסכים לעושק שהוא מנסה לעשוק אותנו

השאלה היא רק מה אתה רוצה ללמוד מאותו קטע .אם אתה

ומיד חזר בו ואמר שהוא רק התכוון לצחוק עמנו והוא לא חשב

מחפש הוכחה שמותר ,אתה תמצא אותה ,אבל צריך לחפש את

באמת לדרוש מאתנו תשלום גבוה יותר...

האמת ,לחפש את הנכון ,את הישר!

הגענו לשכונה ,וכשהנוסע הראשון ירד בתחנה שלו ,הוא נתן לנהג

וזה ממש חלק מאותו עניין .מי ש׳פקח היה׳ ועינו לא הטעתו ,יודע

את חלקו ,והוסיף לו עשרים דולרים כדי לרצות את הנהג ...מלבד מה

שלא צריך לחפש ניצחון .מי שרוצה רק לנצח ,לפעמים מנצח גם

שיש בזה משום ׳לא תחנם׳ ,הוא גרם רעה גדולה לשאר הנוסעים ,כי

את עצמו...

הנהג שראה שדבריו פעלו את פעולתם ,החציף פניו ,ודרש במפגיע

לפני שנים נכנס אלי אחד השכנים ,ואמר שהוא רוצה לבנות מעל

שכל שאר הנוסעים יוסיפו גם הם כל אחד עוד עשרים דולרים,

הדירה שלי ,ולשם כך הוא זקוק לחתימות של השכנים שיסכימו לכך.

ואנחנו לא נותרה לנו ברירה ונאלצנו לשלם את הסכום.

אמרתי לו שאני אשמח ,אבל קודם שיביא לי את הדף אני רוצה

הנוסע שירד ראשון בכלל לא ידע מה אירע אחר שירד ,הוא לא

לראות על מה אני חותם ולבדוק שזה לא גורם לי נזק מ שמעותי

הכיר אותנו וכנראה עד היום לא יודע על מה שאירע בעקבות אותו

חלילה.

ויתור שוויתר .אותו אדם ,עינו הטעתו ,אומנם מטוב לבו קרה לו

נמלכתי באנשי ביתי והעלו טענה שאם הוא ייבנה ,הדבר ימנע

הדבר והוא אשר אמרנו שצריכים הרבה סייעתא דשמיא כדי שלא

מקרני השמש לחדור למטבח שלנו ,וי ש בזה פגיעה מסוימת .אולי

להיכשל ,וכדי שנזכה לראות כל דבר נכוחה ולדעת את המעשה

באמת אין אנו חייבים להסכים ולאפשר לו לבנות.

אשר נעשה בצורה הנכונה.

לאחר מחשבה אמרתי כך :הרי אור לא חסר לנו ב״ה .היום יש חשמל

אחרי שנים ,אמרתי לפרש על פי אותו מעשה את הפסוק בתהילים

ואפשר להדליק את האור ,מדובר בעלות של פרוטות אחדות

״ה׳ נחני בצדקתך למען שוררי״ .וכי באמת יש לדקדק באמרו

לחודש עבור התאורה במטבח בשעות שבהן יהיה צורך להדליק

׳בצדקתך׳ ,ומדוע לא אמר ׳נחני בדרך צדק׳ ,וגם מה זה ״למען

אור מכאן ולהבא ושלא היינו צריכים להדליק עד כה.

שוררי״ כלומר למען שונאי ,וכי רק בגלל שונאיו ביקש דוד המלך

ואכן קרני השמש הן דבר חשוב ,כמו שכתוב ״שמש מרפא וצדקה״,

בקשה זו שינחה אותו ה׳ בדרך צדקתו?

אבל הרי אנחנו יוצאים לרחוב הולכים לבית הכנסת למכולת

אלא שלפעמים אדם הולך בדרך צדק ,בדרך הטובה ,אבל היא לא

לעיסוקים וסידורים ,ובנוסף לכל הרי אחרי ׳שמש מרפא׳ כתוב

הדרך הנכונה .הוא עושה חסד ,אבל החסד גורם רעה למישהו אחר.

׳וצדקה׳ ,כלומר שעל ידי צדקה גם אפשר לזכות לרפואה ,ואם כן

לכן התפלל דוד המלך ע״ה שהקב״ה ינחה אותו ׳בדרך צדקתך׳,

אנחנו נזכה ל׳שמש מרפא׳ כשנצא לרחובה של עיר ,וכשנשב בביתנו

כלומר בדרך שהקב״ה יודע שהיא דרך טובה ,נכונה וצודקת .שלא

נזכה ל׳צדקה׳ ,נזכה לכך שבזכות הוויתור שלנו השכן מלמעלה נהנה

יגיע למצב של ׳עינו הטעתו׳ חלילה וחס ,ולכן אמר ׳למען שוררי׳,

מהרווחה ,יש לו בית גדול יותר ולנו יש צדקה!

כלומר שלא ארבה עלי שונאים במעשה הזה שאגמול טוב לאחד
ועל ידי כך ישנאו אותי רבים אחרים...

מעשה בנהג מונית

וכמו שאמרנו בשם ה׳בן איש חי׳ ,שהקב״ה נותן חכמה למי שרוצה

אמנם ,אותה נתינה ואותו ויתור ,צריכים גם הם להיעשות באופן

להיות חכם ,כך גם הקב״ה מוליך בדרך צדקו את מי שרוצה לילך בזו

שיהיה הדבר לטובה .צריכים הרבה סייעתא דשמיא כדי שלא

הדרך ,ועל כן אנו צריכים להרבות בתפילה לבורא עולם שיוביל אותנו

להיכשל ,אבל לפעמים יכול להיות אדם שמוותר על ממונו ומעביר

וינחה אותנו בדרך הישר והטוב ,ושנזכה שיהיו כל מעשינו לטובה.
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מצטרפים לרבבות המתחילים
ממור נוסף כ׳חפץ חיים׳ ו׳אהבת חסד
עושים מבחן שבועי ונכנסים להגרלות בכל שבוע
בחודש זה ,מלבד ההגרלות
הקבועות תתקיים בע״ה הגרלת ענק
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