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פרשת קרח תשע”ד

גליון 74

שנה שלישית

יסודות הפרשה
ָרּוח ֹת ְלכָלּ-ב ָ ָׂ֑שר
ֵ֕אל אֱֹלהֵ ֥י ה ֖

הגאון רבי יהודה צדקה זצ’’ל הגיע פעם לנחם הורים
שהתאבלו על בנם הצעיר שנפטר ,וכך אמר להם:
העולם הזה דומה לאוטובוס ,שנתיב הנסיעה שלו
מורכב מתחנות רבות .יש מי שיורד כבר בתחנה
הראשונה ,יש שממשיך לנסוע עוד כמה תחנות,
ואחרים יורדים רק לקראת הסוף .אמרו נא לי ,האם אי
פעם שואלים הנוסעים את עצמם מדוע פלוני ששילם
מחיר נסיעה מלא ירד כבר בתחנה הראשונה? לא.
והסיבה ,כי מבינים הם ,שהוא הגיע למחוז חפצו.
ואם ראינו שהוא יורד
שם ודאי יש לו סיבה
לכך ,יתכן שהוא
עובד במקום ההוא,
יתכן שהוריו או קרובי
משפחתו מתגוררים
שם במקום ההוא
והוא הולך לבקרם
או כל סיבה אחרת.
גם אתם ההורים ,אין
לכם לשאול שאלות
מדוע בנכם ירד באחת
התחנות הראשונות של
חייו ,כי בודאי יש לכך
סיבה מן השמים.
סיפר רבי שלום
שבדרון ,שסח לו אדם
אחד שהיה בן בית אצל
הגאון רבי מאיר שמחה זצ’’ל מדווינסק ,כי כאשר
נפטר רבה המפורסם של קובנה הגאון רבי יצחק
אלחנן זצ’’ל ,הוא נסע ללויה ,אבל רבי מאיר שמחה
לא נסע .בשובו מן הלויה ,שאל אותו רבי מאיר שמחה
על מהלך הלויה ,ומי היו המספידים וכיו’’ב .ובין היתר
אף שאל על מגיד מסויים ,האם גם הוא הספיד? ועל
כך השיב ,שהיה עם מגיד זה סיפור מעניין :שורת
ההספדים התחילה בתוך אולם בית הכנסת הגדול
של קובנה .לאחר שבנו של רבי יצחק
אלחנן הספיד ,הגיע תורו של אותו מגיד

לשאת את הספדו .אך מכיוון שהיה גם קהל גדול
בחוץ ,החליטו ראשי הקהל ,כי המגיד שהיה מפורסם
מאוד ,ישמיע את הספדו בחוץ .ואמנם ,הכינו מיד במה
מאולתרת ברחבת בית הכנסת ,הרכיבו שולחן על גבי
שולחן והמגיד עלה לשם והתיישב על כסא כדי לומר
את דבריו .אבל ,עוד בטרם הוציא מלה מפיו ,הוזז
השולחן והוא נפל מן הכסא למטה ונחבל בראשו,
ולא יכול היה להספיד“ .בגלל זה שאלתי”  -אמר לו
רבי מאיר שמחה ,כי ידעתי שהוא לא יספיד! הכיצד
ידעתם זאת? שאל מקורבו ,ורבי מאיר שמחה סיפר
לו .לפני שבע עשרה שנה,
בא אלי אותו מגיד וסיפר
לי ,כי היה לו דין תורה
עם מישהו אצל רבי יצחק
אלחנן ,ובפסק שהוציא,
חייב רבי יצחק אלחנן אותו
ופטר את בעל הדין השני.
אבל הוא סבור ,כי דוקא
הוא היה צודק ורבי יצחק
אלחנן היה נוגע בדבר.
אמרתי לו בו במקום ,סיים
רבי מאיר שמחה ,כי בגלל
שהוא מדבר כך הוא לא
יזכה להספיד אותו ומכאן
איפוא ידעתי שהוא לא
יספיד!
מעשה שהיה בשנת
תשכ”ז ,כמה ימים לפני
מלחמת ששת הימים ,נשא רבי אברהם הררי רפול,
דברי חיזוק ,בעצרת התעוררות שהתקיימה בישיבת
פורת יוסף בגאולה .ופרשת השבוע היתה פרשת
בחקותי ,ובתוך דבריו אמר :אם בחקתי – “תלכו” ,אם
נלך בדרך ה’ ונקיים את חוקי השי”ת ,נזכה שנוכל
ללכת לכותל ,שכן תלכו אותיות כותל! ואכן כך היה,
שלאחר כמה ימים שוחרר הכותל המערבי ,ומאז
רבבות אלפי ישראל יכולים ללכת ולהתפלל שם.
(רבי אברהם הררי רפול ,היה זקן רבני ארם
צובא יע”א)

פניני הדף היומי
הגאון רבי חיים פרוינד שליט”א

על מה נידון בר”ה ובשאר המועדים?
ראש השנה דף טז .במשנה ,בארבעה פרקים
העולם נידון ,בפסח על התבואה .הקשה הר’’ן
הרי האדם נידון בר’’ה ,ומסתבר שדנים גם כמה
תבואה יהיה לו ושאר צרכיו ועניניו ,א’’כ במה
בא לידי ביטוי דבפסח העולם נדון על התבואה?
ותירץ דבפסח דנים כמה תבואה יהיה בעולם כולו,
ובר’’ה דנים את האדם כמה יבא לחלקו מתוך כל
התבואה שבעולם.
והקשה הטורי אבן ,דתירוץ זה אינו מתיישב
בפועל ,כיון דהאדם נידון מר’’ה עד ר’’ה שלאחריו,
ובאמצע השנה בפסח דנים את העולם עד הפסח
הבא ,א’’כ כשדנים את האדם בר’’ה תשס’’ז על
תבואתו איך יודעים על התבואה מפסח תשס’’ז
עד תשרי תשס’’ח ,הא עדיין לא דנו על כך? ותירץ,
דכאשר דנים את האדם בתבואה ,פוסקים כמה
חלקים (אחוזים) יהיה לו בתבואה הכללית .וכגון,
שפסקו עליו עשירית אחוז מסך כל התבואה,
וכשידונו בפסח תשס’’ז כמה תבואה יהיה בעולם,
אותו אדם יטול עשירית אחוז ממה שיהיה בעולם,
דזאת פסקו עליו בר’’ה תשס’’ז.
שיטת רבי יוסי שאדם נידון בכל יום
שם בגמ’ ,רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום .ויש
להקשות ,אם כן הדבר דאדם נידון בכל יום ,מדוע
לדידיה אנו אומרים מלכיות זכרונות ושופרות דוקא
בא’ תשרי ולא בכל יום? ואם נאמר שלפי רבי יוסי
אין ענין באמירת מלכיות זכרונות ושופרות בר’’ה,
זה אינו ,שהרי במשנה לקמן לב .איתא להדיא ר’
יוסי אומר ‘’אם השלים בתורה יצא’’ ,משמע דלר’
יוסי אמרינן בר’’ה מלכיות זכרונות ושופרות .וא’’כ
קשיא מדוע לא אומרים זאת כל יום .וביותר יש
לתמוה ,דהטעם שאין אנו אומרים הלל בר’’ה ,זהו
משום שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו
(לקמן ל’’ג) ,א’’כ לר’ יוסי דזה קורה בכל יום איך
אמרינן הלל בר’’ח ובימים טובים? וכתב הטורי
אבן ,דהאדם עצמו נידון בכל יום ,אך

צרכיו ועניניו הכלליים והפרטיים נידונים בר’’ה
בלבד ,ולכן יום זה חמור הוא מכל יום ,ולכן אין
אומרים בו הלל אלא אומרים בו מלכיות וכו’.
שם בגמ’ ואמרו לפני בר’’ה מלכיות זכרונות
ושופרות .הריטב’’א גורס ‘’אמר הקב’’ה אמרו לפני
מלכיות’’ .והקשה ,הרי למסקנת הסוגיא הפסוקים
שנלמד מהם אמירת מלכיות זכרונות ושופרות
הוו אסמכתא ,ומה שייך ‘’אמר הקב’’ה’’ אמרו
לפני מלכיות? וכתב דמכאן מוכח ,דאסמכתא
אין פירושה שחז’’ל תיקנו דין ונתנו סימן לזכרון
ע’’י פסוק (כפי שכתבו המב”ם בהקדמתו לפירוש
המשניות וכן הכוזרי) ‘’זהו דרך מינות וישתקע
הדבר ולא יאמר’’ ,אלא אסמכתא זהו רמז שהקב’’ה
נתן לחכמים דרך הפסוקים שיגזרו גזירות ויתקנו
תקנות ,ושייך לומר ‘’אמר הקב’’ה’’ אמרו לפני
מלכיות( .וכן לקמן נאמר בגמ’ אמר הקב’’ה תקעו
לפני בשופר של איל ,עיי’’ש בריטב’’א מה שפירש
בזה).
בל תוסיף בתקיעות
דף טז :תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין
כשהן עומדין .הקשו התוס’ ,איך תקנו תקיעות
במיושב ובמעומד ,והא איכא לאו דבל תוסיף,
דבשלמא שלושים קולות שרי ,מדלא ידעינן מהי
תרועה ,אך עוד שלושים אסור מדין בל תוסיף?
ואין לומר דכבר עבר המצוה וכשמוסיף שלא בזמן
המצוה ליכא איסור בל תוסיף ,שהרי אילו יזדמן
לו לתקוע שוב -יתקע ,וכמו כהן שמוסיף בברכת
כהנים שאסור משום דכל היום זמנה וכדאיתא
לקמן( .איברא ,דבחידושי רעק’’א כתב לחלק,
דהתם בכהן אי יזדמן ציבור אחר הרי הוא מקיים
שוב המצוה ,אך כאן אם יזדמנו לו אנשים שלא
שמעו תקיעות הרי הוא תוקע להוציא אותם אך
הוא כבר יצא ,א’’כ שפיר יש לומר דחשיב הוספה
שלא בזמנה) .ותירצו ,דאין זה בל תוסיף כיון דלא
מוסיף על המצוה כגון ה’ חמשה מינין שבלולב
וכדו’ ,אלא חוזר עליה פעם שנית.

יסודות בחינוך
הרב יחיאל יעקבזון

נסיונות ,מהותם
ניסיונות הינם מצבי קושי ,ודמיונות של היצר
הרע ,שנועדו לקדם את האדם ,או להרבות שכרו.
ר’ אלה לופיאן אמר ,שהקב’’ה נותן לנו מעליות
לעלות בהם ,ואנחנו ברב “חכמתנו” יורדים
במדרגות ...וכן אמר ,שיש מצבים שהקב’’ה נותן
לאדם ניסיון שכבר לא בדרגתו ,כדי שיחשב לו
כל העבר כזכות בחירית ולא כהרגל מחוסר דעת.
נקודה קריטית נוספת בעניין זה היא ,שאחד מדרכי
העלייה הוא שבכל פעם
שיש לאדם ניסיון והוא
מתגבר עליו או שנאלץ
לוותר עליו שלא ממצב
של בחירה אלא עקב
לחץ חברתי וכדומה ,אזי
תלוי איך קיבל את מניעת
הדבר .אם אומר לעצמו
“ברוך השם שנמנעתי”,
הרי זה נתעלה .אבל אם
אומר לעצמו “אוי ,חבל
על שהחמצתי” ,אזי הוא
ד ָרך את קפיץ היצר ,והלה
יתפרץ עליו בהמשך .וניתן
לומר רעיון זה על בקשתינו
בתפילה מה’ “והסר שטן
גם מאחורינו” ,דהיינו לאחר
שויתרנו על עבירה או
על הנהגה שאינה נכונה.
והדברים חמורים עד כדי
כך ,שיוצא ,שאם אדם עשה את העבירה ,פחות
ניזוק נפשית מאשר אם נמנע ובכך דרך את
הקפיץ ,שאז בהמשך כבר יצא מכלל שליטה,
כמובן שאין זה היתר לעבור עבירה חלילה ,אלא
שצריך לדעת את עצמת הנזק מ”דריכת קפיץ”
וללמוד כיצד לחשוב נכון ,וכן ללמוד איך נמנעים
שׂכ ַר ֲעבֵר ָה ּכ ְנ ֶג ֶד הֶפְסֵד ָּה”.
מעבירה“ .וֶה ֱוֵי מְחׁ ַּשֵב ְ
מעשה שראיתי בבחרותי ,באדם חשוב שישב
ב’מזרח’ בחתונה ,לפתע נדרך כולו וקם  ,בחור
אחד שראהו חשב שמא הגיע רב חשוב ,והלה קם
להקביל את פניו ,אבל למרבית התדהמה מי שהגיע
הוא לא אחר מאשר המלצר נושא
מגש הגלידה! ואותו אדם-חשוב

זינק לעברו ואכל ,ואחר לקח עוד מנה ואכל .באותו
הזמן הייתי חברותא של רבי מרדכי שולמן ראש
ישיבת סלובודקה וניגשתי אליו מזועזע לשאול
אותו לפשר הדבר ,האם לשם כך אנו לומדים
מוסר ,האם לכך אנו עתידים להגיע בזקנותינו?
ענה לי ראש הישיבה ,שאדם זה ברגע שנהיה
“חשוב” בעיני החברה ,הבין שלא מתאים לו
לאכול גלידה ,אמנם הוא הצטער על זה בכל פעם
שנמנע ,וממילא נדרך ה”קפיץ” שוב ושוב ,ולכן ,עם
זקנותו שבדרך הטבע כהו
קצת חושיו  ,איבד את כוח
השליטה על הקפיץ שנמתח,
ונפל בניסיון .מאידך ,אם
בכל פעם שהאדם הלזה
שנמנע מטעם זה מלאכול
גלידה ,היה רואה את עצמו
גדול יותר ,ובכך היה שמח
על התגברותו ,אזי היה
נהיה לאדם גדול באמת.
כלומר ,הקב’’ה רצה לגדלו,
ולכן הציבו במעמד הנ’’ל
(“לעלות במעלית” כלשון
הרב לופיאן) ,שיוכל שוב
ושוב להיאנס מלאכול
גלידה כדי שיגדל עוד ועוד,
והוא (“ירד במדרגות” כלשון
הרב לופיאן) ,ולא החכים
לנצל את המעלית הזו.
כאן
נוסיף
המעשה:
בעניין
דרגות
שלוש
 .1מי שעושה עבירה ויש לו נקיפות מצפון – מוריד
הרבה מהנזק( ,אך כמובן שיענש על העבירה שעשה,
אבל ה”גריל” יהיה יותר חלש ממי שלא הצטער על
מעשיו ,וכל שכן ממי ששמח של פעולתו הרעה,
“כ ִי רָעָתֵכ ִי א ָז ּתַ ֲעלֹזִי”.
וכלשון הפסוק בירמיהו י”א ּ
 .2הנמנע מלעשות עבירה אבל לא עבד
על מידותיו ובשל כך אינו שלם עם זה
– לוחץ קפיץ ,וכמו שנתבאר למעלה.
 .3העושה מעשה חיובי בעל כרחו אך מדבר
בשבח הפעולה ושמח בכיוון שפועל
– בזה הינו משפיע חזק על נפשו.
(נכתב ונערך ע”י אחד השומעים)

יסודות ההלכה
מרן הגרי”ש אלישיב זללה”ה

ספרים
האם מותר לכתוב על כיפות של ילדים פסוק או חלק מפסוק?
ת .אסור אפילו חלק מפסוק ,אבל אם הכוונה לשם מוסד ולא לשם הפסוק
(כגון חסד לאברהם) מותר.
ספרים
שם שד”י הכתוב על מכסה המזוזה במאונך ,האם יש בכך מחיקת השם?
ת .אינו דרך כתיבה על כן אין בעיה למחקו (בגרמא).

גן החידות התנכ”י
חידה :מה הקשר בין קרח לבין עשיו?
חידה משבוע שעבר :מה הקשר בין פרשת שלח לפרשת בראשית?
פתרון :הנפילים!

זמני התפילות
הד"נ ב"ב

שקיעה

ק"ש א'

ק"ש ב'

תפילה

מוצש"ק

ר"ת

19:28

19:49

8:11

9:09

10:20

20:33

21:02

זמני קהילת יסודות בשבת לנדאו 5
(ע”י פינת החלוצים)

מנחה ערב שבת

שחרית
מנחה
ערבית מוצ”ש

19:28
8.20
19:10
20:33

זמני קהילת יסודות לבין הזמנים ימות החול
(לנדאו  5ע"י פינת החלוצים)

שחרית ביסטריץ
מנחה כולל “לומדי תורה”
ערבית כולל יסודות יששכר

בית הוראה דקהילת יסודות  -פרדס כץ
בראשות מורינו הגאון רבי שלמה ליפשיץ שליט"א
מספר הטלפון050-4101199 :
ּכ ִי יׁ ְִשאָלְך ָ ל ֵאמֹר מָה הָעֵדֹת וְהַח ֻּקִים וְה ַּמִׁש ְּפָטִים אֲׁשֶר צ ִ ּו ָה ה'

ניתן להצטרף לאלפי הקוראים בארץ ובעולם ,ולקבל את העלון במייל.
לפרטים והערותyesodot100@gmail.com :

6.15
19.00
22.15

